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  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2549  

 

 ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 1 

ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

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 

ธุรกิจสาํรวจ ผลิตและก๊าซธรรมชาติ ประกอบดว้ยหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติซ่ึงทาํหนา้ท่ีจดัหาก๊าซธรรมชาติจากทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ขนส่งก๊าซผา่นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  แยกก๊าซธรรมชาติ และจดัจาํหน่าย ส่วนการสาํรวจ

และผลิตก๊าซธรรมชาติดาํเนินการโดยบริษทัยอ่ยของ ปตท. คือ บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

(“ปตท.สผ.”)  และมีการลงทุนในบริษทัในกลุ่มท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัก๊าซธรรมชาติอีกดว้ย 

ธุรกิจนํ้ามนั การดาํเนินธุรกิจนํ้ามนัของ ปตท. สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กิจกรรมหลกัไดแ้ก่ การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

นํ้ามนั (Oil Marketing) และการคา้สากล (Trading) ซ่ึงรวมถึงการนาํเขา้และการส่งออกผลิตภณัฑน์ํ้ามนัและปิโตรเคมี 

และมีการลงทุนในบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบันํ้ามนัอีกดว้ย 

(2) ธุรกิจการลงทุน ปตท. มีเงินลงทนุในธุรกิจต่างๆ โดยลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่เป็นส่วนใหญ่ 

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

รายไดข้อง ปตท.และบริษทัยอ่ยท่ีปรากฏในงบการเงินรวมสาํหรับช่วงปี 2547-2549 ส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขาย

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั ในทางกลบักนั กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

สรุปดงัน้ี  
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 ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 2 

 

ผลิตภณัฑ/์บริการ ปี 2547  (ตรวจสอบ) ปี 2548 (ตรวจสอบ) ปี 2549 (ตรวจสอบ) 

 ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

รายได ้       

1. ผลิตภณัฑก๊์าซ 177,077.77 27.5 206,585.87 22.3 215,498.62 17.7 

2. ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั 424,841.98 65.9 651,892.11 70.4 870,584.85 71.7 

3. ผลิตภณัฑปิ์โตรเคม ี

4. ผลิตภณัฑส์าธารณูปโภค 

รวม 

42,773.80 

 

644,693.55 

6.6 

 

100.0 

67,791.36 

 

926,269.34 

7.3 

 

100.0 

127,234.56 

667.25 

1,213,985.28 

10.5 

0.1 

100.0 

กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่า

เส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 

(EBITDA) 

      

1. กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 72,959.41 92.0 92,161.05 80.6 108,119.17 75.1 

2. กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั 5,640.94 7.1 7,252.65 6.3 5,003.40 3.5 

3.   กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี 

4. กลุ่มธุรกิจการกลัน่ 

รวม 

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 

24,334.12 

6,468.88 

143,925.57 

16.9 

4.5 

100.0 

ภาษีอากร  18,676.57  25,565.62  35,882.71  

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 62,666.47  85,521.29  95,260.60  

นอกเหนือจากเป้าหมายเชิงพาณิชยใ์นการทาํรายไดแ้ละกาํไรจากธุรกิจ การสร้างความสามารถในการแข่งขนัระดบั

สากล และมีการบริหารจดัการ การกาํกบัดูแลท่ีดีเป็นท่ียอมรับของสาธารณชน ปตท. ยงัมุ่งเนน้การดูแลสังคม รวมทั้งส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ปตท. บริษทัยอ่ย และกิจการร่วมคา้มีพนกังานรวมจาํนวน 8,203 คน(รายละเอียดตามหวัขอ้

การจดัการ ขอ้ 9.11 เร่ืองทรัพยากรบุคคล)                                                      

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 
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 ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 3 

  2.4 การดาํเนินการของรัฐบาลซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นราย

อ่ืน 

  2.5  อาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ของ ปตท.ท่ีไดรั้บตามกฎหมายว่าดว้ยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยผล

ของกฎหมายว่าดว้ยทุนรัฐวิสาหกิจ ถูกงดและจาํกดั โดยโอนไปใหแ้ก่คณะกรรมการกาํกบัการใชอ้าํนาจของบริษทั ปตท. จาํกดั 

(มหาชน) 

  2.6 ความเส่ียงจากคดีปกครองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปลงสภาพและการแปรรูปของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

จากการท่ีมูลนิธิเพ่ือผูบ้ริโภคและพวกรวม 5 คนไดย่ื้นฟ้องนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังานต่อ

ศาลปกครองสูงสุด ขอใหศ้าลมีคาํส่ังเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา 2 ฉบบัท่ีตราขึ้นภายใตพ้ระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 

ในกระบวนการแปลงสภาพจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็นบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงปัจจุบนัคดียงัอยูร่ะหว่างการ

พิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ทั้งน้ี แมว่้า ปตท.เช่ือว่าการแปลงสภาพของ ปตท.เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการต่างๆ ท่ี

กาํหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ ปตท.ไม่อาจทราบผลทางกฎหมายท่ีชดัเจนในกรณีท่ีศาลปกครองสูงสุดมีคาํส่ังให้เพิกถอน 

พระราชกฤษฎีกาฉบบัใดฉบบัหน่ึงหรือทั้ง 2 ฉบบั หรือจะทาํให้มีผลยอ้นหลงัหรือไม่ และผลของคาํพิพากษาจะมีผลกระทบ

ในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อสถานะของ ปตท.หรือไม่ อยา่งไร  

  2.7 ความเส่ียงเน่ืองจากการขาดแคลนนํ้าเพ่ือใชใ้นกระบวนการผลิตของโรงงานปิโตรเคมี โรงกลัน่นํ้ามนัและโรง

แยกก๊าซธรรมชาติของบริษทัในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง 

 3. ความเส่ียงในการดาํเนินโครงการ 

  3.1 การพฒันาโครงการต่างๆ อาจล่าชา้กว่าแผนท่ีประมาณการไว ้ ดงันั้นหากโครงการต่าง ๆ ไม่แลว้เสร็จตาม

เวลาท่ีกาํหนด  จะส่งผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของ ปตท.ได ้

 4. ความเส่ียงทางดา้นปฏิบติัการ 

  4.1 ภยนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นในเชิงพาณิชยใ์นการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงเหตท่ีุเกิดจากการกระทาํของบคุคลภายนอก

และเหตุอนัตรายอ่ืนท่ีไม่อาจคาดการณ์ได ้ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งมีนยัสาํคญั ซ่ึงการทาํประกนัภยัคุม้ครองความเส่ียง

ไม่สามารถครอบคลุมความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นไดทุ้กประเภทอยา่งเตม็มูลค่า 

  4.2 การเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั อาจส่งผลต่อการประกอบธุรกิจของ ปตท. 

 5. ความเส่ียงทางการเงิน 

  5.1 ความผนัผวนของค่าเงินบาท จะมีผลกระทบต่อรายไดแ้ละกาํไรขาดทุนของ ปตท.  รวมถึงการวางนโยบาย

ทางเศรษฐกิจของรัฐบาล อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลประกอบการโดยรวมของ ปตท. 

  5.2 ปตท. อาจจาํเป็นตอ้งให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. ในอนาคตหาก ปตท. เห็นว่าการ

ดาํเนินการดงักล่าวจะเป็นประโยชน์มากกว่า 
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1. ปัจจัยความเส่ียง 

ปตท. ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเส่ียงภายใตก้ารเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจยั

ภายในและภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเส่ียงเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของทุกกระบวนการในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. 

และตอ้งมีความเช่ือมโยงกนัทุกระดบั จึงไดก้าํหนดเป็นนโยบายบริหารความเส่ียงทัว่องคก์ร (Enterprise Risk Management) ท่ี

พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม และมีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) ทาํหนา้ท่ีบริหาร

ความเส่ียงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด สาํหรับความเส่ียงในระดบัองคก์รจะมีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบผา่น

คณะกรรมการจดัการคณะต่างๆ ของ ปตท. และความเส่ียงในการปฏิบติังานจะอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบ

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. ไดแ้บ่งโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจออกเป็นธุรกิจหลกัซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจสาํรวจ และผลิตและก๊าซธรรมชาติ  

ธุรกิจนํ้ามนั และธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ท่ีกาํกบัดูแลการลงทนุในธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจการกลัน่ผา่นบริษทัในกลุ่ม  โดย

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

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

ปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีในรูปแบบ Integrated Value Chain Flagship และเขา้ลงทุนในบริษทั ปิโตรเคมิกลัไทย จาํกดั 

(มหาชน) หรือ TPI (เดือนตุลาคม 2549 เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) หรือ  IRPC) ในสัดส่วนร้อยละ 31.5 คดิ

เป็นมูลค่า 20,270 ลา้นบาท เพ่ือเป็นฐานในการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจปิโตรเคมีแบบครบวงจรและใชป้ระโยชนจ์ากศกัยภาพ

ของธุรกิจท่ีเก้ือกูลกนั  และเม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. ไดมี้มติอนุมติัให้ ปตท. ดาํเนินการปรับโครงสร้าง

ธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ โดยการจาํหน่ายหุ้นสามญัของบริษทั พีทีที โพลิเอทิลีน จาํกดั (PTTPE) และหุ้นสามญัของบริษทั 

บางกอกโพลีเอททีลีน จาํกดั (มหาชน) (BPE) ให้แก่ PTTCH การดาํเนินการปรับโครงสร้างดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีให ้

PTTCH เป็นบริษทัหลกัในธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ท่ีผลิตจากก๊าซธรรมชาติ (Gas based Olefins) โดยมุ่งเนน้สายเอทิลีนเป็น

หลกั  เพ่ือรองรับและเป็นการต่อยอดธุรกิจก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม ปตท. เป็นลาํดบัแรก และเพ่ือให้มีความเช่ือมโยงในการส่งต่อ

วตัถุดิบสาํหรับการขยายงานของปิโตรเคมีขั้นต่อเน่ืองของ PTTCH และบริษทัในเครืออ่ืนๆของ ปตท. การปรับโครงสร้างของ

ธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ยงัรวมถึงการเขา้ซ้ือหุ้นในบริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC) ซ่ึงไดด้าํเนินการแลว้เสร็จเม่ือ
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เดือน สิงหาคม 2549 และทาํให้ ปตท.มีสัดส่วนการลงทุนใน HMC ร้อยละ 41.4 การดาํเนินการดงักล่าวจะช่วยเสริมความเขม้แขง็

ให้กบักล่มธุรกิจปิโตรเคมีของ ปตท. นอกจากน้ียงัมีการจดัตั้งบริษทัร่วมทนุระหว่าง ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ไดแ้ก่ บริษทั พีทีที

โพลิเมอร์มาร์เกตติ้ง จาํกดั เพ่ือดาํเนินการดา้นการตลาดทั้งในและต่างประเทศเก่ียวกบัผลิตภณัฑโ์พลิเมอร์ของกลุ่มบริษทั ปตท. 

อีกดว้ย จากการขยายธุรกิจต่อเน่ืองส่งผลใหโ้ครงสร้างการบริหารจดัการบริษทัในกลุ่มมีความซบัซอ้นมากขึ้น  ดงันั้นหากไม่มีการ

บริหารจดัการและกาํกบัดูแลบริษทัในกลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจก่อใหเ้กิดความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่าง

ทิศทางกลยทุธ์ของ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม  รวมทั้งการแข่งขนักนัเองระหว่างบริษทัในกลุ่ม  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผล

ประกอบการโดยรวมของ ปตท. 

เพ่ือเป็นการลดความเส่ียง ปตท. ไดมุ่้งเนน้ให้มีการบริหารจดัการองคก์รในลกัษณะกลุ่ม ปตท. (PTT Group) เพ่ือให้เกิด

การสร้างมูลค่ารวมสูงสุด โดยท่ีผา่นมาไดมี้การแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นกรรมการบริหารหรือผูบ้ริหารระดบัสูงในบริษทัท่ี 

ปตท. ถือหุ้น  เพ่ือใหเ้กิดความเช่ือมโยงในเร่ืองนโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางการดาํเนินธุรกิจไปสู่บริษทัในกลุ่มและสามารถกาํกบั

ดูแลการขยายงานของบริษทัในกลุ่มได ้ รวมทั้งให้ผูบ้ริหารระดบัสูงของ ปตท. และบริษทัในกลุ่มร่วมกนักาํหนดแผนกลยทุธ์ เพ่ือ

เป็นกรอบแนวทางการจดัทาํแผนธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ   

1.2  ระบบบริหารบุคคลเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ  

ปตท. ไดมี้การขยายการลงทนุอยา่งต่อเน่ืองในกลุ่มธุรกิจต่างๆ เพ่ือให้อตัราการเติบโตของ ปตท. เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง

และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ธุรกิจในภาพรวมของ ปตท. รวมทั้งมีการสร้างความสามารถการแข่งขนัในธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ 

(Trading) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนยก์ลางการทาํการคา้ให้กลุ่ม ปตท. จากการดาํเนินการดงักล่าว ปตท. จึงมีความ

จาํเป็นตอ้งจดัเตรียมทรัพยากรในดา้นต่างๆ เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจโดยเฉพาะอยา่งย่ิงการเตรียมความพร้อมของบคุลากร 

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 
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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

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 

ในปี 2549 ปตท. มีปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติอยูท่ี่ระดบั 3,091 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั  ทั้งน้ี ในปี 2549 ปตท.ไดล้งนาม

สัญญาขายก๊าซธรรมชาติกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้านํ้าพอง) บริษทั ระยองเนชัน่แนลพาวเวอร์ จาํกดั และ

ลงนามสัญญาขายก๊าซธรรมชาติแบบแกไ้ขเพ่ิมเติมกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั 

(มหาชน) เพ่ือรองรับการจดัหาก๊าซธรรมชาติในอนาคต โดยมีเง่ือนไขแบบ Take-or-Pay ท่ีสอดคลอ้งกบัสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติ 

นอกจากน้ี ปตท.ยงัไดมี้การติดตามทบทวนประมาณการความตอ้งการก๊าซธรรมชาติอยูต่ลอดเวลา เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั

สถานการณ์พลงังานท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งการติดตามปรับกาํหนดวนัเร่ิมรับก๊าซธรรมชาติของสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติท่ีจะมี

การผลิตในอนาคต เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความสามารถในการรับก๊าซธรรมชาติของลูกคา้และกาํหนดแลว้เสร็จของการก่อสร้างท่อ

ส่งก๊าซธรรมชาติท่ีจะขนส่งก๊าซธรรมชาติดงักล่าว   

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 - 2549 ปตท.สามารถรับก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและเยตากุนไดเ้กินกว่าปริมาณขั้นตํ่าท่ีตอ้งรับ (Make-up) 

มีผลใหเ้งินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติลดลงเป็นจาํนวนสะสมรวม 15,636.13 ลา้นบาท ดงันั้น ยอดเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือ

ก๊าซ จึงมียอดสุทธิ 20,629.67 ลา้นบาท ดงัปรากฏอยูใ่นงบดุลของ ปตท. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 และเพ่ือให้สามารถเร่งรัดการ

รับก๊าซธรรมชาติส่วนท่ีไดช้าํระไปแลว้คืนกลบัมาเร็วกว่ากาํหนด ปตท.ไดด้าํเนินงานติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมความดนั ณ สถานีควบคุม

ก๊าซ BVW#7 (จงัหวดักาญจนบุรี) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการส่งก๊าซของระบบท่อฝ่ังตะวนัตก และโครงการท่อไทรนอ้ย-
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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 

• ปริมาณความตอ้งการก๊าซธรรมชาติในอนาคตจะสูงกว่าปริมาณขั้นตํ่าตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาซ้ือก๊าซปัจจุบนัหรือไม่  

• ปริมาณความตอ้งการก๊าซธรรมชาติในอนาคตจะเป็นไปตามท่ีปตท.คาดการณ์หรือไม่ หรือกาํหนดการแลว้เสร็จของการ

ก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ภายใตแ้ผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2544 - 2554 (ปรับปรุง) 

รวมทั้งการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ท่ีจะใชก๊้าซธรรมชาติ จะเป็นไปตามแผนหรือไม่  

• ปตท.จะสามารถจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในส่วนท่ีไดช้าํระล่วงหนา้ไปแลว้เม่ือใดและท่ีราคาเท่าใด หรือค่าดอกเบ้ียท่ีเกิด

จากภาระ Take-or-Pay ท่ีจดัสรรให้กบั กฟผ. และลูกคา้ผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติรายอ่ืนจะถูกชดเชยไดค้รบถว้นหรือไม่ 

• รัฐบาลจะเปล่ียนแปลงนโยบายซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ ปตท. ในอนัท่ีจะไดรั้บการชดเชยค่าดอกเบ้ียท่ีเกิดจากภาระ Take-

or-Pay ท่ีจดัสรรให้กบั กฟผ. และลูกคา้ผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติรายอ่ืนหรือไม่ 

• ผูข้ายก๊าซธรรมชาติจะสามารถส่งก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ี ปตท. ไดช้าํระล่วงหนา้ไปแลว้ในภายหนา้ไดห้รือไม่ หรือ

จะเกิดเหตท่ีุทาํให้การส่งก๊าซธรรมชาติชะงกัหรือหยดุลงหรือไม่ 

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

ค่าบริการส่งก๊าซฯ ใหม่ เม่ือ ปตท.มีการลงทุนขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซฯ ตามแผนแม่บทระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 

พ.ศ.2544-2554 (ปรับปรุง) ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติั อยา่งไรก็ตาม อตัราค่าบริการส่งก๊าซฯ ใหม่อาจจะสูงกว่าอตัราใน

ปัจจุบนั เน่ืองจากการขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติไดค้รอบคลุมพ้ืนท่ีและใหบ้ริการระยะทางท่ีมากขึ้น รวมทั้งท่อส่ง
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ก๊าซธรรมชาติ อุปกรณ์ และค่าก่อสร้างในปัจจบุนั มีราคาสูงกว่าในอดีต แต่ยงัไม่แน่ชดัว่าการปรับอตัราค่าบริการส่งก๊าซ

ธรรมชาติภายหลงัดงักล่าว จะเป็นไปตามท่ี ปตท.เสนอ นอกจากน้ีหากสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมเปล่ียนแปลงอยา่งมี

นยัสาํคญั ยงัไม่แน่ชดัว่ารัฐบาลอาจจะเปล่ียนแปลงหลกัการคาํนวณอตัราค่าบริการส่งก๊าซฯ ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อการเติบโต

ของธุรกิจฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของ ปตท. ได ้  เพ่ือให้อตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติใหม่ มีระดบัท่ีเหมาะสม 

ปตท.ไดติ้ดตามสถานการณ์พลงังานและความตอ้งการก๊าซธรรมชาติอยูต่ลอดเวลา และทาํการทบทวนแผนการลงทุนขยาย

โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการก๊าซธรรมชาติและ

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2547 กพช.ไดมี้มติเห็นชอบการทบทวนแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติเส้นท่ี 3 พ.ศ.2544 - 2554 (ปรับปรุง) เพ่ือใชเ้ป็นกรอบการลงทุนก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในอนาคต  

2.3 ความผันผวนของราคาผลิตภณัฑ์ของ 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 2552-2553 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
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มากอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ตน้ปี 2548 ท่ีส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงหลกัสําหรับผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ต่างๆ เพ่ิมขึ้น  ปตท. จึงไดน้าํส่วนลดราคาก๊าซธรรมชาติในอนาคตท่ี 

ปตท. จะไดรั้บจากผูผ้ลิตก๊าซธรรมชาติตามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติต่างๆ ในอ่าวไทยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบนัรวม 4,500 ลา้น

บาทมาเกล่ียลดราคาก๊าซธรรมชาติท่ีจาํหน่ายให้ กฟผ.และผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ต่างๆ ในงวดเดือนตุลาคม 2548 - มกราคม 

2549 เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าท่ีจะเพ่ิมขึ้น ซ่ึงการนาํส่วนลดราคาก๊าซธรรมชาติใน

อนาคตมาเกล่ียลดราคาจาํหน่ายก๊าซฯ นั้น ปตท.คาดว่าจะทยอยเรียกคืนส่วนลดราคาก๊าซธรรมชาติในอนาคตในราคาท่ีอิงกบัราคา

ซ้ือก๊าซธรรมชาติก่อนมีส่วนลดตามสัญญาดงักล่าวไดท้ั้งหมดภายในปี 2552  ท่ีผ่านมารวมทั้งในอนาคต ปตท.ไดมี้การกาํหนด

ค่าสูงสุดของค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ และราคาจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือรักษา

ฐานลูกคา้ไวแ้ละเพ่ือเพ่ิมฐานลูกคา้ดว้ย  ซ่ึงอาจกระทบต่อผลตอบแทนและผลประกอบการของ ปตท.  

สาํหรับราคาจาํหน่ายผลิตภณัฑข์อง ปตท. ท่ีขายให้กบัลูกคา้นั้น ปตท. จะไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของราคา

จาํหน่ายผลิตภณัฑท์ั้งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมสาํเร็จรูปและปิโตรเคมีทางหน่ึง และความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ คอื ก๊าซธรรมชาติ 

นํ้ามนัดิบ คอนเดนเสท และปิโตรเคมีอีกทางหน่ึง ซ่ึงลว้นส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน การวางแผนการลงทุน และผล

ประกอบการของ ปตท. ทั้งส้ิน 

 ปตท. ไดด้าํเนินการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างมีระบบ เพ่ือลดความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากความผนัผวนของราคาก๊าซ

ธรรมชาติ ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายไดข้อง ปตท. ปัจจุบนั ปตท.มีนโยบายในการ

บริหารจัดการความเส่ียงอย่างชัดเจน โดยมีการทาํสัญญาระยะยาวระหว่างคู่ค้า การกาํหนดเป้าหมายของราคา ปริมาณ และ

ระยะเวลาในการดาํเนินการบริหารความเส่ียง การเขา้ซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ในตลาดการคา้อนุพนัธ์ทุกคร้ังจะมีการวิเคราะห์

ขอ้มูลอย่างถ่ีถว้น รวมทั้งเลือกเคร่ืองมือท่ีใช้ในการบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสมกบัช่วงเวลาและจุดประสงค ์เช่น การทาํ 

Swap หรือ Option การดําเนินการบริหารความเส่ียงทุกคร้ังจะทําควบคู่และสอดคล้องไปกับปริมาณเน้ือนํ้ ามันของ ปตท. 

(Physical) เพ่ือ lock in margin ท่ีแน่นอน ทั้งน้ี นอกจาก ปตท.จะติดตามสถานการณ์นํ้ ามนัอย่างใกล้ชิด รวมทั้งศึกษาเพ่ิมเติม

เคร่ืองมือในการดาํเนินการบริหารความเส่ียงให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างสูงสุดของ ปตท. แล้ว  

ปตท.ยงัไดจ้ดัฝึกอบรมพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้มีความรู้ความ

เขา้ใจและตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดกบั ปตท. ในส่วนของการผนัผวนของราคาก๊าซธรรมชาติ ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและ 

ปิโตรเคมี 

2.4 การดําเนินการของรัฐบาลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายอ่ืน 

การท่ี ปตท. ยงัคงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีรัฐบาลโดยกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีมีอาํนาจควบคุม และ

รัฐบาลโดยผา่นกระทรวงการคลงัไดใ้ชห้รืออาจจะใช ้ ปตท. เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคท์างดา้นสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม การ

ดาํเนินการดงักล่าวอาจไม่ก่อใหเ้กิดผลกาํไรสูงสุดแก่ ปตท. เสมอไป  ก่อนการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุ กระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุ้น

ทั้งหมดของ ปตท. แต่เพียงผูเ้ดียว และตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2544 กาํหนดใหก้ระทรวงการคลงัคงสัดส่วนการ

ถือหุ้นใน ปตท. ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 51 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ปตท. ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน ดงันั้น 

ตราบเท่าท่ีภาครัฐยงัคงเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงขา้งมากใน ปตท. ภาครัฐจะยงัคงมีสิทธิเลือกกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง

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

สนองนโยบายของรัฐบาลมากกว่าดาํเนินธุรกิจเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นซ่ึงรวมถึงการทาํกาํไรสูงสุดให้กบั ปตท. 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2549 
 

 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 8 

2.5 อํานาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ท่ีได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

โดยผลของกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ ถูกงดและจํากัด โดยโอนไปให้แก่คณะกรรมการกํากบัการใช้อํานาจของบริษัท

ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ตามท่ีไดมี้การประกาศพระราชกฤษฎีกากาํหนดอาํนาจ สิทธิ และประโยชนข์องบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2550 ในราชกิจจานุเบกษา  เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2550 โดยพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบบัน้ี  จะมีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้สามสิบวนั

นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตน้ไป ซ่ึงในกรณีน้ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 18 มีนาคม 2550 เน้ือหาสาระสาํคญัของ

พระราชกฤษฎีกาฯ ดงักล่าว เป็นการงดหรือจาํกดัอาํนาจ สิทธิ และประโยชนท่ี์ บมจ.ปตท. ไดรั้บตามกฎหมายว่าดว้ย การ

ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  โดยผลของกฎหมายว่าดว้ยทุนรัฐวิสาหกิจ ดงัน้ี  

1.  งดอาํนาจ สิทธิ และประโยชนไ์ม่ให้เป็นของ บมจ.ปตท. อีกต่อไป ไดแ้ก่ 

1.1 สิทธิและประโยชน์เสมือนเป็นผูรั้บสัมปทานตามกฎหมายว่าดว้ยปิโตรเลียม (ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญติั

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521) 

1.2 สิทธิในการท่ีทรัพยสิ์นของ บมจ.ปตท.ไม่อยูใ่นความรับผดิแห่งการบงัคบัคดี ซ่ึงไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการ

เวนคืนตามกฎหมายว่าดว้ยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์ทั้งก่อนและหลงัการจดัตั้ง บมจ.ปตท. และทรัพยสิ์นของ 

บมจ.ปตท.ในระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ (มาตรา 5 แห่ง พรฎ.กาํหนด อาํนาจ สิทธิ และประโยชนฯ์ 

พ.ศ. 2544) 

1.3 อาํนาจในการเวนคืนตามกฎหมายว่าดว้ยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์ ในกรณีท่ี บมจ.ปตท. มีความจาํเป็นตอ้ง

ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพย ์ เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงแหล่งปิโตรเลียม เพ่ือจดัสร้างโรงกลัน่ปิโตรเลียม โรงแยกก๊าซ ท่าเรือ 

คลงัปิโตรเลียม หรือเพ่ือใชใ้นการวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ หรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนท่ีจาํเป็นและ

เก่ียวเน่ืองกบักิจการดงักล่าว  (มาตรา 38 แห่ง พรบ. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521) 

 2.  กาํหนดให้อาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ ของ บมจ.ปตท. ตามกฎหมายว่าดว้ยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  เช่น การ

สาํรวจและประกาศเขตระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ  การวางระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ  ไปใต ้  เหนือ  หรือขา้มท่ีดินของ

บุคคลใดๆ ฯลฯ ไปเป็นของคณะกรรมการกาํกบัการใชอ้าํนาจของบริษทั  โดยคณะกรรมการกาํกบัฯ จะตอ้งกาํหนดหลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขในการปฏิบติัและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 3.  คณะกรรมการกาํกบัการใชอ้าํนาจของบริษทั ประกอบดว้ย ปลกักระทรวงพลงังาน เป็นประธาน  ผูแ้ทนกระทรวง 

มหาดไทย  ผูแ้ทนสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา  และผูท้รงคุณวุฒิไม่เกิน 3 คน ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ และมี

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังานเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 เหตผุลท่ีรัฐตราพระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี  เน่ืองจากเห็นว่า  ปตท. มีศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนัการประกอบ

ธุรกิจปิโตรเลียมไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนักบัผูป้ระกอบธุรกิจปิโตรเลียมอ่ืน 

2.6 ความเส่ียงจากคดีปกครองท่ีเกี่ยวข้องกับการแปลงสภาพ และการแปรรูปของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  

เม่ือวนัท่ี  31 สิงหาคม พ.ศ. 2549 มูลนิธิเพ่ือผู ้บริโภคและพวกรวม 5 คน (ผู ้ฟ้องคดี) ได้ย่ืนฟ้องนายกรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน (ผูถู้กฟ้องคดี) ต่อศาลปกครองสูงสุด ขอให้ศาลมีคาํส่ังเพิกถอนพระราช

กฤษฎีกาสองฉบบัท่ีตราขึ้นภายใตพ้ระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 (พรบ. ทุนรัฐวิสาหกิจฯ) ในกระบวนการแปลงสภาพ

จากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ปตท.) ซ่ึงประกอบดว้ยพระราชกฤษฎีกากาํหนดอาํนาจ 

สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) พ.ศ. 2544 และพระราชกฤษฎีกากาํหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมายว่าดว้ย

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 โดยยกประเด็นต่างๆ อาทิเช่น 
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• กระบวนการตราพระราชกฤษฎีกาไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนและเน้ือหาขดัต่อบทบัญญัติแห่ง พรบ. ทุน

รัฐวิสาหกิจฯ และไม่เป็นไปตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 (รัฐธรรมนูญ) 

• ก าร ต ร าพ ร ะ ร าช ก ฤ ษ ฎี ก าทั้ งส อ งฉ บั บ มี ผ ล ทํ าใ ห้ มี ก าร โ อ น ท่ี ดิ น แ ล ะ อ สั งห าริ ม ท รั พ ย์ ซ่ึ ง เป็ น 

สาธารณสมบติัของแผน่ดินไปให้ ปตท. ท่ีมีฐานะเป็นเอกชน ทาํให้ ปตท. ไดรั้บเอกสิทธ์ิเหนือเอกชนทัว่ไป 

• การท่ี ปตท. ไดรั้บโอนอาํนาจมหาชนของรัฐ ไดแ้ก่ อาํนาจเวนคืนท่ีดิน อาํนาจประกาศเขตและรอนสิทธิเหนือ

พ้ืนดินของเอกชนไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการตามรัฐธรรมนูญ 

• การตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบบัเป็นการใชดุ้ลยพินิจไม่ถูกตอ้ง  ทาํให้ประชาชนไดรั้บความเสียหาย  และไม่

เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

ศาลปกครองสูงสุดไดมี้คาํส่ังเม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ. 2549 ให้รับคาํฟ้องดงักล่าวไวพิ้จารณา และไดมี้คาํส่ังเม่ือวนัท่ี  

6 กนัยายน พ.ศ. 2549 กาํหนดให้ผูถู้กฟ้องคดีย่ืนคาํให้การแกค้าํฟ้องภายใน 30 (สามสิบ) วนั ผูถู้กฟ้องคดีจึงไดท้าํคาํให้การย่ืนต่อ

ศาลไปเม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2549 ภายหลงัผูฟ้้องคดีไดท้าํคาํคดัคา้นคาํให้การย่ืนต่อศาลตามกระบวนการทางศาลปกครองและผูถู้ก

ฟ้องคดีไดท้าํคาํให้การเพ่ิมเติมย่ืนต่อศาลไปเม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2550 ท่ีผา่นมา 

อน่ึง  ปตท. ไดย่ื้นคาํร้องสอดขอเขา้เป็นผูถู้กฟ้องคดีท่ี 4  ในคดีน้ีดว้ย  ศาลปกครองสูงสุดไดมี้คาํส่ังอนุญาตให้ ปตท. 

เขา้เป็นผูถู้กฟ้องคดีท่ี 4  ไดเ้ม่ือวนัท่ี  28  พฤศจิกายน  2549 และให้ ปตท.ย่ืนคาํให้การภายในวนัท่ี  29  ธนัวาคม  2549  ต่อมาศาล

ให้ผูฟ้้องคดีคดัคา้นคาํใหก้ารของ ปตท. ภายในวนัท่ี  28  กุมภาพนัธ์  2550 ปรากฏว่าผูฟ้้องคดีไดย่ื้นคาํคดัคา้นคาํใหก้ารของ ปตท. 

เม่ือวนัท่ี 26 ก.พ. 2550  ปัจจุบนัคดียงัอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด   

แมว่้า ปตท. เช่ือว่าการแปลงสภาพของ ปตท. เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ท่ีกาํหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

แต่ ปตท. ไม่อาจทราบผลทางกฎหมายท่ีชัดเจนในกรณีท่ีศาลปกครองสูงสุดมีคาํส่ังให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาฉบบัใดฉบบั

หน่ึงหรือทั้งสองฉบบั หรือจะทาํให้มีผลยอ้นหลงัหรือไม่ และผลของคาํพิพากษาจะมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อ

สถานะของ ปตท. หรือไม่อยา่งไร 

อน่ึง หากผลของคาํพิพากษาออกมาในทางลบกับ ปตท. กล่าวคือ ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้เพิกถอนพระราช

กฤษฎีกาทั้ง 2 ฉบบันั้น จะมีผลทาํให้สถานะของ ปตท. กลบัไปเป็นการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในส่วนภาระผูกพนัตาม

สัญญาต่างๆท่ีเก่ียวกบัหุ้นกูร้ะหว่าง ปตท.และผูถื้อหุ้นกูห้รือนิติบุคคลอ่ืนๆนั้นอาจเปล่ียนแปลงเพียงแค่สถานะของผูอ้อกหุ้นกู ้ 

กล่าวคือ  คู่สัญญาซ่ึงแต่เดิมคือ ปตท. จะกลายเป็นการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  ส่วนภาระผูกพนัตามสัญญาในส่วนอ่ืนอาจ

ยงัคงไม่เปล่ียนแปลง  โดยพิจารณาเทียบเคียงกับบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จท่ี 208/2549 เร่ืองการ

ดาํเนินการตามคาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ีเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกบัการแปลงสภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทยเป็นบริษทั กฟผ. จาํกดั (มหาชน) (บมจ. กฟผ.) นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า พระราชบญัญติัการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ไม่เคยถูกยกเลิกไปและการจดทะเบียนจดัตั้ง บมจ. กฟผ. เสียไป ทาํให้ บมจ. กฟผ. ไม่มีสถานะเป็น

นิติบุคคลมาตั้งแต่ตน้และกลบัคืนสู่สถานะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเสมือนไม่เคยมีการจดัตั้ง บมจ. กฟผ. เลย  นิติ

กรรมสัญญาและธุรกรรมต่างๆ ท่ี บมจ. กฟผ. กระทาํไปถือไดว่้าเป็นการกระทาํของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บรรดา

กิจการ สิทธิ หน้ี ความรับผิดชอบ และสินทรัพยข์องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยท่ีโอนไปยงั บมจ. กฟผ. หรือท่ีตกเป็น

ของกระทรวงการคลงัจึงถือไดว่้าไม่เคยเกิดขึ้น   
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2.7 การใช้นํ้าดิบในโรงงานปิโตรเคมี  โรงกลั่นนํ้ามันและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ  

โรงงานปิโตรเคมี  โรงกลัน่นํ้ามนัและโรงแยกก๊าซธรรมชาติของบริษทัในกลุ่ม ปตท. ส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นเขตนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ในกระบวนการผลิตจาํเป็นตอ้งพ่ึงพานํ้าดิบเป็นปริมาณมากจากแหล่งนํ้าธรรมชาติโดยรอบ

เพ่ือใชใ้นระบบนํ้าหล่อเยน็ หากเกิดภาวะฝนแลง้ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานในจงัหวดัชลบุรีและระยอง อาจส่งผลให้ปริมาณนํ้าใน

แหล่งนํ้าธรรมชาติต่างๆ ลดลงมาก ซ่ึงหากปริมาณนํ้าลดลงจนไม่สามารถส่งให้ภาคอุตสาหกรรมไดต้ามปกติ อาจทาํให้โรงงาน

ของบริษทัในกลุ่ม ปตท. บางแห่งตอ้งลดกาํลงัการผลิตหรือหยดุการผลิต  ซ่ึงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อรายไดข้อง ปตท.  

เพ่ือลดผลกระทบจากวิกฤตการณ์นํ้าท่ีอาจเกิดขึ้น บริษทัในกลุ่ม ปตท.ไดจ้ดัเตรียมมาตรการรองรับทั้งในระยะส้ันและ

ระยะยาว โดยในระยะส้ันไดจ้ดัหาแหล่งนํ้าบริเวณใกลเ้คียง การจดัเตรียมระบบการผลิตนํ้าจืดจากนํ้าทะเล  การขนส่งนํ้าจืดทั้งทาง

เรือและทางรถจากแหล่งนํ้าอ่ืนๆ การขดุเจาะบ่อนํ้าบาดาล และการ Recycle นํ้าทิ้งดว้ยวิธีการ Reverse Osmosis เป็นตน้ สาํหรับ

มาตรการในระยะยาวไดเ้ตรียมการจดัหาแหล่งกกัเก็บนํ้าสาํรองในบริเวณใกลเ้คียง พิจารณาความเป็นไปไดเ้ชิงเศรษฐศาสตร์ใน

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

Cooling มาใชท้ดแทนระบบนํ้าหล่อเยน็ในโครงการใหม่ๆ นอกจากน้ี บริษทัในกลุ่ม ปตท.ยงัไดติ้ดตามสถานการณ์การขาดแคลน

นํ้าและประสานงานกบัภาครัฐอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือให้มัน่ใจว่าจะควบคุมผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นได ้

3.   ความเส่ียงในการดําเนินโครงการ 

3.1 การพฒันาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และโรงงานปิโตรเคม ี

ความสาํเร็จของการขยายตวัทางธุรกิจของ ปตท. ขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลกั คือ การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของความตอ้งการใช้

ก๊าซธรรมชาติ ความสามารถของ ปตท. ในการขยายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือ

รองรับความตอ้งการก๊าซธรรมชาติท่ีเพ่ิมขึ้น นอกจากนั้น การขยายตวัของธุรกิจของ ปตท. ยงัถูกจาํกดัดว้ยความสามารถในการ

ขนส่งของระบบทอ่ก๊าซธรรมชาติใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีการใช ้ ความสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติ  และความสาํเร็จในการ

ก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงรับผลิตภณัฑจ์ากการแยกก๊าซธรรมชาตินาํไปเป็นวตัถุดิบในการผลิต 

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 2552 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 ้ 
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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 ้

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 ้
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4.2 ข้อบงัคับเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

  การดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และความ

ปลอดภยั ในการสาํรวจ การพฒันา การก่อสร้าง การผลิต การขนส่ง และการจาํหน่ายนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ บริษทัในกลุ่ม 

ปตท.ท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลัน่นํ้ามนัก็อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและ

ความปลอดภยัซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะเขม้งวดมากขึ้น ซ่ึงหากมีการตรากฎหมายท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัขึ้นใหม่ใน

อนาคต หรือการเปล่ียนแปลงนโยบายวิธีการบงัคบัใชก้ฎหมาย อาจจะทาํใหเ้กิดขอ้จาํกดัต่อการประกอบธุรกิจของ ปตท. หรืออาจ

ทาํให้ตน้ทุนในการสาํรวจ การพฒันา การก่อสร้าง การผลิต การขนส่ง และการจาํหน่ายเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญัได ้ นอกจากน้ี ใน

การดาํเนินการโครงการต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และโรงงานปิโตรเคมี 

จะตอ้งมีการจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment : EIA) และไดรั้บความ

เห็นชอบก่อนการดาํเนินการก่อสร้าง จึงอาจมีความเส่ียงของการพิจารณาให้ความเห็นชอบในรายงานดงักล่าว รวมถึงการยอมรับ

ของชุมชนท่ีอาจจะก่อให้เกิดความล่าชา้ของการดาํเนินโครงการไม่แลว้เสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด ทั้งน้ีรวมถึงการยอมรับของชุมชน

ต่อการดาํเนินงานของ ปตท. ในทุก ๆ พ้ืนท่ีปฏิบติัการในช่วงระยะเวลาดาํเนินการ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจและ

ความสามารถในการเพ่ิมรายไดข้อง ปตท. ในอนาคต 

  จากประเด็นดงักล่าวขา้งตน้ ในขณะน้ีไดมี้การศึกษาและประเมินผลกระทบของคุณภาพอากาศในเขตพ้ืนท่ีนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง และมีแนวโนม้ท่ีจะมีการกาํหนดกฎหมายและขอ้บงัคบัเพ่ือควบคุมมลพิษทางอากาศท่ีเขม้งวด

มากย่ิงขึ้น จึงอาจส่งผลต่อการปฏิบติังานของโรงงานในกลุ่ม ปตท. ท่ีตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีดงักล่าว  ตลอดจนอาจทาํให้โครงการต่าง 

ๆ  อาทิเช่น โครงการโรงแยกก๊าซหน่วยท่ี 6  โครงการ PTTUT-CUP2  และ/หรือ โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะท่ี 3   เกิด

ความล่าชา้ในการอนุมติัหรือไม่ไดรั้บอนุมติัใหค้วามเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

อยา่งไรก็ตาม ปตท. ไดมี้การบริหารความเส่ียงในประเดน็ดงักล่าว โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทาํการติดตามและ

วิเคราะหผ์ลกระทบต่อการดาํเนินงานของ ปตท. อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั รวมทั้งการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานราชการอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือนาํขอ้มูลมา

วางแผนงานหรือกาํหนดมาตรการต่าง ๆ รองรับ ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัใหม่ทนัทีท่ี

มีการประกาศใช ้ และจดัให้มีการดาํเนินงานมวลชนสัมพนัธ์ท่ีมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือสร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่

ประชาชนในพ้ืนท่ีอยา่งต่อเน่ือง 

5.   ความเส่ียงทางการเงิน 

5.1 ความผันผวนของค่าเงินบาท 

การเปล่ียนแปลงของค่าเงินบาทตอ่เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ จะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อรายไดส่้วนใหญ่

ของ ปตท. แมว่้ารายไดส่้วนใหญ่ของ ปตท. เป็นเงินบาท แตจ่ากการท่ีราคาก๊าซธรรมชาติ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมี

อา้งอิงกบัราคาตลาดโลก ซ่ึงกาํหนดราคาขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (US$ linked) ทาํใหร้ายไดข้อง ปตท. ผนัผวนตาม

ค่าเงินบาท อยา่งไรก็ตามการเปล่ียนแปลงของค่าเงินบาทจะส่งผลกระทบต่อกาํไร (margin) ของ ปตท. ในระดบัหน่ึง เน่ืองจาก

กาํไรส่วนใหญ่ของ ปตท. จะถูกกาํหนดเป็นเงินบาทไวท่ี้ค่าคงท่ี โดยมีตน้ทุนขายท่ีเป็น สกุลเงินดอลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงอิงกบัราคา

ตลาดโลกเช่นเดียวกบัราคาขาย   

นอกจากน้ีความผนัผวนของค่าเงินบาท ยงัมีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนสุทธิทางบญัชีของ ปตท. จากการท่ี ปตท. และ

บริษทัยอ่ยมีภาระหน้ีเงินกูต้่างประเทศคงคา้งอยู ่ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549  ปตท. และบริษทัยอ่ยมีเงินกูยื้มและหุน้กู้
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ต่างประเทศเทียบเท่า 81,005.52 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ของยอดรวมเงินกูยื้มระยะยาวและหุน้กูท้ั้งหมด ซ่ึงประกอบดว้ยเงิน

สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากบั 2,042 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินสกุลเยน เท่ากบั 23,000 ลา้นเยน โดยเงินกูส้กุลเยน ปตท. ไดท้าํ

การป้องกนัความเส่ียงของค่าเงินเยนโดยใชอ้นุพนัธ์ทางการเงิน (Participating Swap) เพ่ือแปลงภาระหน้ีสกุลเยนเป็นสกุลดอลลาร์

สหรัฐฯ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัรายไดท่ี้อิงกบัสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึง ปตท. สามารถปิดความเส่ียงจากความผนัผวนของค่าเงินเยน

ต่อสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ไดเ้ป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งบริษทัร่วมทนุของ ปตท. ส่วนใหญ่มีเงินกูต้่างประเทศจาํนวนสูง จึงกล่าวไดว่้า

ความผนัผวนของค่าเงินบาทต่อเงินสกุลต่างประเทศ รวมถึงการวางนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล อาจส่งผลกระทบต่อฐานะ

ทางการเงินและผลประกอบการโดยรวมของ ปตท. ได ้

เพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของค่าเงินบาท ปตท.ไดด้าํเนินการจดัโครงสร้างของเงินกูท่ี้เป็นเงินสกุลต่างประเทศ 

ให้มีสัดส่วนสมดุลกบัรายไดท่ี้เป็นเงินสกุลต่างประเทศ (Natural Hedge) รวมทั้งบริหารเงินในบญัชีเงินฝากท่ีเป็นสกุลต่างประเทศ 

(Foreign Currency Deposit) และซ้ือ-ขาย เงินสกุลต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward) เพ่ือเตรียมการชาํระหน้ีเงินกูส้กุลต่าง ๆ 

ธุรกรรมการคา้ เช่น  ค่าก๊าซธรรมชาติและนํ้ามนัดิบท่ีนาํเขา้จากตา่งประเทศ และการส่งออกผลิตภณัฑอ์ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี 

ปตท.ไดด้าํเนินการจดัทาํนโยบายทางการเงินและสินเช่ือ (Treasury and Credit Policy) เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารการเงิน

ของ ปตท.และกลุ่มบริษทัท่ี ปตท.ถือหุ้นอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัโดยรวมถึงขอ้กาํหนดในเร่ืองการจดั

ให้มีการบริหารความเส่ียงต่างๆซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินของ ปตท. 

5.2 การให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. 

ในอดีตท่ีผา่นมา ซ่ึงรวมถึงช่วงวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นกบัประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน ปตท.ไดใ้ห้การสนบัสนุน

ทางการเงินตามสัญญาสนบัสนุนจากผูถื้อหุ้นแก่บริษทัในกลุ่มหลายบริษทั นอกจากน้ี ปตท.ยงัไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมกบัผูบ้ริหาร 

เจา้หน้ี และผูถื้อหุ้นใหญ่อ่ืนๆ ของบริษทัเหล่าน้ีในการปรับโครงสร้างหน้ีดว้ย โดยรูปแบบของการปรับโครงสร้างหน้ีน้ี อาจจะ

เป็นไปในรูปของ (1) การใหค้วามสนบัสนุนทางการเงินในกรณีท่ีมีการขาดสภาพคล่องในช่วงดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ (Cash 

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

ขยายวงเงินสินเช่ือทางการคา้ (Trade Credit) ทั้งน้ี ณ 31 ธนัวาคม 2549 ปตท. ไดใ้หค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัในกลุ่ม

รวม 1,811.3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ 1,001.6 ลา้นบาท ในจาํนวนน้ีเป็นการให้เงินกูต้ามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 1,255 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ และ 236.6 ลา้นบาท (ดูรายละเอียดในหวัขอ้ 12.3) 

ปตท. มีนโยบายไม่สร้างภาระผกูพนัทางการเงินใหม่เพ่ิมจากท่ีมีอยูเ่ดิม ยกเวน้ในกรณีจาํเป็นและเป็นประโยชนต์่อ 

ปตท. ในระยะยาว ปตท. จะพิจารณาให้ความสนบัสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู ้ และ/หรือสินเช่ือทางการคา้เป็นรายกรณี ซ่ึง 

ปตท. มีความเช่ือว่านโยบายและการดาํเนินการดงักล่าวจะสามารถสร้างความแขง็แกร่งให้กบับริษทัในกลุ่ม 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
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ในกลุ่มเหล่าน้ี ภายใตม้าตรฐานการบญัชีไทยกาํหนดให้ ปตท.จะตอ้งมีการรวมงบการเงินของบริษทัในกลุ่มเขา้กบังบการเงินของ 

ปตท. ตั้งแต่วนัท่ีมีอาํนาจในการควบคุมดว้ย ซ่ึงการรวมงบการเงินน้ีอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพทางการเงินรวมของ ปตท. 

5.3 การจัดหาเงินทุนสําหรับการดําเนนิการตามแผน 

ธุรกิจของ ปตท. โดยเฉพาะอยา่งย่ิงธุรกิจสาํรวจ และผลิตปิโตรเลียม การขนส่งและก๊าซธรรมชาติและการผลิต 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 ้ 

 ซ่ึงจากการประกอบธุรกิจของ ปตท.ท่ีมุ่งเนน้การสร้างความเติบโตอยา่งมัน่คงในระยะยาวและการเป็นบริษทัท่ีมีการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทาํให้ ปตท.มีผลประกอบการเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นดว้ยการจดัหาแหล่งเงินทุนโดยมุ่งเนน้นโยบายการ

ดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทนุท่ีระดบัไม่เกิน 1:1 และ หน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA ท่ีระดบัไม่เกิน 2:1 และการติดตามการ

เปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาเงินทุนอยา่งต่อเน่ือง ปตท.จึงมีความเช่ือว่าจะสามารถจดัหาเงินทนุเพ่ือการขยาย

ธุรกิจในอนาคตไดเ้พียงพอ ดว้ยตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม 
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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 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเร่ืองการแปลงทุนเป็นทนุเรือนหุ้นของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 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 และอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัทนุรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ไดมี้การตรา 

พระราชกฤษฎีกา ให้คงอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ของ ปตท. ตามท่ีการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมีอยูต่ามพระราชบญัญติั 

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

การเป็นรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีงบประมาณ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,572,457,250 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 2,857,245,725 ลา้นหุ้น โดย

เป็นทุนชาํระแลว้ 28,049,256,250 บาท แบง่เป็นหุน้สามญั 2,804,925,625 หุ้น   

2.1.2 พฒันาการท่ีสําคัญในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 

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

 
/1 ปตท. ไดรั้บยกเวน้ตามพระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มใิห้นาํบทบญัญติัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัในส่วนท่ี 

เก่ียวกบัสภาพและการจดัตั้งบริษทัมาบงัคบัใช ้
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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 โดยไม่คิดเป็นภาระ Take-or-Pay 

ของปี 2545 นอกจากน้ี ผูข้ายก๊าซฯตกลงเล่ือนกาํหนดการรับ DCQ ท่ี 400 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนัออกไปจาก

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

2548 และ หากการก่อสร้าง Compressor ท่ี BVW#7 ยงัไม่แลว้เสร็จโดยมีสาเหตุจากความล่าชา้ของการอนุมติั 

EIA จะสามารถเล่ือนการรับก๊าซฯท่ี 400 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนัออกไปไดอี้ก 2 เดือน อีกทั้ง 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  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดาํเนินการปรับปรุงโรงไฟฟ้าราชบุรี

เพ่ือให้สามารถรับก๊าซธรรมชาติท่ีมีค่าความร้อนสูงขึ้นแลว้เสร็จ ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าวเป็นไปตาม

ขอ้ตกลงกบั ปตท. และต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2545 กฟผ. ไดโ้อนโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมราชบุรี 

ชุดท่ี 3 ให้บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั (กฟผ. ไดโ้อนโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมราชบุรี ชุดท่ี 1 และ 2 ให้

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ในวนัท่ี 18 เมษายน 2545) 

พฤศจิกายน : วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2545 ปตท. และ ผูข้ายก๊าซฯแหล่งทานตะวนัไดล้งนามสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ฉบบัท่ี 2 (Second Amendment) ตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีไดล้งนามไวเ้ม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2544 

ธนัวาคม  : เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2545 ปตท.ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายผลิตภณัฑ ์ LPG และ NGL 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  
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7-Eleven ท่ี ปตท. เป็น Franchisee และรับจา้งบริหารสถานีบริการ ปตท. ซ่ึงต่อมาในเดือนมิถุนายน 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 และการไฟฟ้านครหลวง 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 และไดรั้บสิทธิประโยชนเ์ก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ

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 

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 
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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.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) บริษทั 

ยโูนแคล ไทยแลนด ์ จาํกดั และบริษทัโมเอโกะไทยแลนด ์ จาํกดั โดยมีปริมาณการซ้ือก๊าซธรรมชาติตาม

สัญญา 330 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 20 ปี โดยคาดว่าจะเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติ ประมาณ

ตน้ปี 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

จาํหน่ายหุน้ทั้งหมดในบริษทัไทยลูบ้เบส จาํกดัและบริษทั ไทยพาราไซลีน จาํกดั ให้กบัไทยออยล ์และนาํเงิน

ท่ีไดท้ั้งหมดมาซ้ือหุน้ไทยออยลใ์นราคา IPO ทาํให ้ ปตท. สามารถรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในไทยออยลห์ลงั

เขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดใ้กลเ้คียงระดบัเดิมคือร้อยละ 49.54 

 : เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2547 ปตท.ลงนามในสัญญาร่วมทุนกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีคือ บริษทัปิโตรเคมี

แห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) บริษทัไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัอะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
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(มหาชน) จดัตั้งบริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั โดยมีสัดส่วนการร่วมทนุร้อยละ 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 13 กรกฎาคม 2547 ไดมี้การจดัตั้งบริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง ปตท., 

บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (NPC) บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) (TOC) (ซ่ึงต่อมาได้

ควบรวมเป็นบริษทัใหม่ช่ือ บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTCH)  เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2548)  และ

บริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (ATC) โดยไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั 

(PTTUT)  ขึ้น เพ่ือดาํเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้า (Utilities) ให้กบัผูถื้อหุ้น 

รวมถึงบริษทัในเครือของผูถื้อหุน้และโรงงานบริเวณใกลเ้คียง  

 : เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2547 ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อนุมติัให้การส่งเสริมการลงทุน

โครงการท่อส่งก๊าซฯ ไทรนอ้ย-โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ โดยโครงการจะไดรั้บสิทธิและประโยชนต์าม

หลกัเกณฑกิ์จการท่ีใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษ 

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

ซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ จาํนวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ บนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ สําหรับโรงไฟฟ้าพลงัความ

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
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ปี ตามลาํดบั โดยมีเงินลงทุนโครงการประมาณ 444 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชย์

ประมาณไตรมาสท่ี 1 ปี 2551 

 :  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) ไดล้งนามในสัญญาผูถื้อหุน้ 

(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 โดยให้เชลลข์ายหุน้ทั้งหมดให้ 

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 สระบรีุ  

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  
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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 

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 
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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) โดยมูลคา่ท่ีซ้ือมาในปี 2544 ท่ี 226.37 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

(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   
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 : 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 

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.จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

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) ในการเขา้ร่วมลงทนุและซ้ือหุ้น 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 ซ่ึงจะทาํให ้ 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
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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 

 : 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) เพ่ือจะเขา้ซ้ือหุน้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทัโปโกใน

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  
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 : 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. ไดด้าํเนินการซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) 

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

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

ภายหลงัการซ้ือหุ้นดงักล่าว ทาํให้ปตท. ถือหุ้น TOC ทั้งส้ิน ในสัดส่วนร้อยละ 49.99 

 : 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 ซ่ึงจะทาํให้ทนุจดทะเบียนของบริษทัลดลงเท่ากบัทุนชาํระ

แลว้  

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

มีมติอนุมติัการควบบริษทัระหว่าง NPC กบับริษทัไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) 

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

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

ปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ ์(Product Quality Improvement Project หรือ PQI Project) ของ BCP โดย ปตท.ตก

ลงท่ีจะจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีราคา 14-16 บาทต่อหุ้น ซ่ึงราคาจองซ้ือสุดทา้ยจะปรับตามผลของการ

ตรวจสอบสถานะสุดทา้ย อน่ึง ภายหลงัจากการเขา้ลงทนุใน BCP ดงักล่าว ปตท. จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน 

BCP (รวมหุ้นท่ีถือผา่นบริษทั สยามดีอาร์ จาํกดั) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของหุน้ทั้งหมดท่ี

จดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ 

 :    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 

(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

ดดัแปลงเคร่ืองยนตดี์เซลเดิมใหเ้ป็นระบบเช้ือเพลิง 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

ถือหุ้น 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



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจาํปี 2549 
 

 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 27 

 

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 มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เพ่ือให้บริษทันาํเงินจากเพ่ิมทนุดงักล่าวไปชาํระ

ค่าบริการรับล่วงหนา้ (Tariff Prepayment - TPP) ให้แก่ผูถื้อหุน้ท่ียินยอมเพ่ิมทุน ทั้งน้ี TPP ดงักล่าวเป็นเงิน

สนบัสนุนท่ีผูถื้อหุ้นไดใ้ห้แก่ 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 มูลค่าหุน้ละ 100 บาท และ Thappline ไดน้าํเงินดงักล่าวมาชาํระคืนค่า TPP 

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.ทั้งน้ี ปตท. ไดรั้บโอนหุ้น TP จาก ปตท.สผ.อ. เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2548  

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

ระยอง จาํกดั (มหาชน) (RRC) ดาํเนินการกระจายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในไตรมาสแรก 

หรือตน้ไตรมาสท่ีสองของปี 2549 รวมถึงการออกหุ้นใหม่เพ่ือระดมทุน พร้อมกบัการเสนอขายหุ้นเป็นคร้ัง

แรกให้แก่ประชาชนและพนกังานของบริษทั โดย ปตท.จะลดสัดส่วนการถือหุ้นใน RRC ลงจากร้อยละ 100 

เหลือไม่เกินร้อยละ 50 แต่ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 45 

พฤศจิกายน : เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2548 คณะกรรมการ ปตท.มีมติอนุมติัการชาํระเงินลงทนุใน 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) ไดร่้วมกนัจดัประชุมผูถื้อหุน้ร่วมระหว่างผูถื้อหุ้นของทั้งสองบริษทัเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ 

เก่ียวกบับริษทัใหม่ท่ีเกิดจากการควบบริษทั ระหว่าง NPC และ TOC โดยท่ีประชุมฯ อนุมติัใหใ้ชช่ื้อบริษทั
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ใหม่ว่า บริษทั ปตท.เคมีคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTCH) มีทนุจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ทั้งส้ิน

จาํนวน 11,311,410,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 1,131,141,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมฯ ไดอ้นุมติัการจดัสรรหุ้นของ PTTCH ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ NPC และ TOC ท่ีมีช่ือปรากฏ

ในสมุดทะเบียนของผูถื้อหุน้ของแต่ละบริษทั ณ วนัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นร่วมโดยจดัสรรหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นใน

อตัราส่วน หุ้น NPC 1 หุน้ต่อหุน้ PTTCH 1.569785330 หุ้น และหุ้น TOC 1 หุน้ต่อหุน้ PTTCH 0.784892665 

หุ้น 

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

หุ้นส่วนบริษทัไดรั้บจดทะเบียนควบรวมบริษทัเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี บริษทัท่ีเกิดจากการควบบริษทัคือ PTTCH 

จะรับไปซ่ึงทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบทั้งหมดของ NPC และ TOC โดยมีผลตาม

กฎหมายตั้งแต่วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2548 เป็นตน้ไป และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหลกัทรัพย ์

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.จะเป็นผูล้งทุนก่อสร้างสถานีบริการ 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 และเร่ิมให้บริการก๊าซ NGV ไดต้ั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2549 

 : เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2548 ปตท.และผูร่้วมลงทนุทุกราย ไดแ้ก่ กองทุนบาํเหนจ็บาํนาญขา้ราชการ 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 บาทตอ่หุน้ 

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

ปตท.ลงทุนร้อยละ 35 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงทุนร้อยละ 35 และการไฟฟ้านครหลวง ลงทุน

ร้อยละ 30 ไดล้งนามสัญญาซ้ือ/ขายไฟฟ้าจาํนวน 50 เมกกะวตัต ์ และนํ้าเยน็ 12,500 ตนัความเยน็  ซ่ึงมีอายุ

สัญญา 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 
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2549 

มกราคม : เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบเห็นชอบในหลกัการในการยกเลิกสัญญา 

Operating Alliance ระหว่างบริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) (RRC) และบริษทั สตาร์ปิโตรเลียม 

รีไฟน์น่ิง จาํกดั ( SPRC) ซ่ึงจะมีผลถึงการยกเลิกการดาํเนินการของบริษทั อลัลายแอนซ์ รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

(ARC) ต่อไป และเห็นชอบการจดัทาํขอ้ตกลงหลกั (Head of Agreement) ระหว่าง RRC และบริษทั อะโรเม

ติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (ATC) เก่ียวกบัแผนการลงทุนขยายงานของ RRC 

 : เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมติัใหบ้ริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั ดาํเนินโครงการ

ระยะท่ี 3 (Central Utility Project 2 : CUP2) โดยมี installed capacity สําหรับไฟฟ้า 126 เมกะวตัต ์และไอนํ้า 

(ปริมาณผลิตสุทธิ) 80 ตนัต่อชัว่โมง วงเงินลงทุนโครงการประมาณ 5,595 ลา้นบาท คิดเป็นเงินลงทุนในส่วน

ของ ปตท.ประมาณ 746 ลา้นบาท เน่ืองจากความตอ้งการของลูกคา้บริษทัในเครือ ปตท. และลูกคา้รายอ่ืนๆ ท่ี

เพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ือง เช่น ATC โครงการ CPX II ลูกคา้อ่ืนๆ ในนิคมอุตสาหกรรมระยอง และการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศ เป็นตน้ โครงการดงักล่าวคาดว่าจะสามารถดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นไตรมาสท่ี 3 ปี 2550 

กุมภาพนัธ์ : เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2549  ปตท. และ กฟผ.ไดร่้วมลงนามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ สาํหรับโรงไฟฟ้านํ้า

พอง เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าสาํหรับโรงไฟฟ้านํ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงจะช่วย

เสริมสร้างความมัน่คงในการผลิตไฟฟ้าในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ  โดยโรงไฟฟ้านํ้าพองของ 

กฟผ. จะใชก๊้าซธรรมชาติ จากแหล่งก๊าซนํ้าพองและแหล่งก๊าซภูฮ่อม (ท่ี ปตท.ไดล้งนามซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ

กบัผูผ้ลิตก๊าซแหล่งภูฮ่อม ไปเม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2548) เม่ือรวมปริมาณก๊าซธรรมชาติทั้งสองแหล่ง ปตท.

จะสามารถส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่โรงไฟฟ้านํ้าพอง ไดเ้ฉล่ีย 108 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั สัญญามีอาย ุ 16 ปี 

นบัตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2564  โดยเร่ิมส่งก๊าซฯ ในเชิงพาณิชยต์ั้งแตเ่ดือน ธนัวาคม 2549 

 : เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2549 ไดมี้การลงนามในสัญญายกเลิกการร่วมดาํเนินการกลัน่ในรูปแบบพนัธมิตร 

(Operating Alliance - OA) ระหว่าง บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) (RRC) และบริษทั สตาร์ 

ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั (SPRC) เพ่ือเป็นการเพ่ิมความคล่องตวัในการขยายงานในอนาคตของแต่ละบริษทั 

โดยให้มีผลบงัคบัในอีก 3 ปีขา้งหนา้ หรือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2552 เวน้แตท่ั้งสองฝ่ายจะตกลงใหก้ารยกเลิกมี

ผลก่อนวนัดงักล่าว 

 : เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2549 บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) (RRC)  และบริษทั อะโรเมติกส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (ATC) ไดร่้วมลงนามในขอ้ตกลงในหลกัการสาํหรับการร่วมลงทุนใน

โครงการ Reforming Complex, Aromatics Complex และ Upgrading Complex 

 : เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2549 ปตท. และบริษทั Asahi Kasei Chemicals Corporation (AKCC) ซ่ึงเป็นบริษทั

ชั้นนาํท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการผลิตและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจท่ีจะ

ร่วมกนัศึกษาความเป็นไปไดส้าํหรับการร่วมลงทุนในโครงการผลิตสาร Acrylonitrile และ Methyl 

Methacrylate ท่ีกาํลงัการผลิต 200,000 และ 70,000 ตนั ตามลาํดบัในประเทศไทย รวมถึงการร่วมกนัศึกษา

ความเป็นไปไดใ้นการร่วมลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีอ่ืนๆ  ซ่ึงรวมถึงการวิจยัและพฒันาเพ่ือสร้างความ

แขง็แกร่งในการดาํเนินธุรกิจปิโตรเคมีของทั้งสองบริษทั 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจาํปี 2549 
 

 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 30 

 

มีนาคม : เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบให้ ปตท.เขา้ลงทนุในบริษทั บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) (บางจาก) โดยการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุและหุ้นกูแ้ปลงสภาพ  เพ่ือโครงการปรับปรุง

คุณภาพผลิตภณัฑ ์(Product Quality Improvement Project หรือ PQI Project) ในวงเงินจาํนวน 120 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ ในราคาหุ้นละ 14 บาท 

เมษายน : เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2549 คณะกรรมการ ปตท.มีมติใหเ้พ่ิมเงินลงทุนในบริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั สาํหรับส่วน

ของ ปตท. จากเดิมจาํนวน 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็น 56.7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เน่ืองจากราคาวสัดุและค่า

ก่อสร้างโรงงานผลิตสารฟีนอลสูงขึ้น ส่งผลให้วงเงินลงทุนโครงการสูงขึ้นจากเดิม 200 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

เป็น 283.4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  

 : เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2549 ปตท.ไดล้งนามในสัญญาจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

(Subscription Agreement) ของบริษทับางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (บางจาก) กบั บางจาก โดย ปตท.จะ

เขา้ร่วมลงทนุซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีราคา 14.00 บาทต่อหุ้นและหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีราคาแปลงสภาพ 14.00 

บาทต่อหุ้น ทั้งน้ี การเขา้ลงทุนดงักล่าวจะเกิดขึ้นพร้อมกบัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนของ บางจาก ให้กบันกั

ลงทุนสถาบนัอีกจาํนวน 50 - 55 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงแลว้เสร็จในเดือนพฤษภาคม 2549  ภายหลงัจากการ

ซ้ือหุ้นดงักล่าว สัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท.ใน บางจาก ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม (ผา่นบริษทั สยาม ดีอาร์ 

จาํกดั) จะเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 7.6 ในปัจจบุนั เป็นประมาณร้อยละ 30 

 : เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมติัให้ ปตท. จดัตั้งบริษทัเพ่ือให้บริการดา้น 

โลจิสติกส์ (logistics) ครบวงจรสาํหรับธุรกิจปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท. โดยมีเงินลงทนุรวมประมาณ 2,380 ลา้น

บาท โครงสร้างหน้ีสินต่อทุนท่ี 1 : 1 ไดรั้บผลตอบแทนโครงการ (IRR) ประมาณร้อยละ16 ปตท. และจะเร่ิม

ดาํเนินการเชิงพาณิชยป์ระมาณไตรมาสหน่ึงของปี 2552 

พฤษภาคม :  เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2549 ปตท.ไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) สาํหรับการร่วมลงทุนในโครงการ

ผลิตสาร Acrylonitrile (AN) และ Methyl Methacrylate (MMA) จาํนวน 2 ฉบบัและลงนามในสัญญาการร่วม

ทุน (JVA) จดัตั้งบริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดัดงัน้ี 

1) MOU สาํหรับโครงการ AN ระหว่าง ปตท. Asahi Kasei Chemicals Corporation (AKCC) และบริษทั 

Marubeni Corporation (Marubeni) เพ่ือดาํเนินโครงการผลิตสาร AN ท่ีกาํลงัการผลิต 200,000 ตนัตอ่ปีโดย

มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 47.5  47.5 และ 5 ตามลาํดบั ทั้งน้ี คาดว่าจะสามารถเร่ิมการผลิตในช่วงตน้ปี 

2553 

2) MOU สาํหรับโครงการ MMA ระหว่าง ปตท.และ AKCC เพ่ือดาํเนินโครงการผลิตสาร MMA ท่ีกาํลงัการ

ผลิต 70,000 ตนัต่อปี โดยใชผ้ลิตภณัฑห์ลกัจากโรงงาน AN ไดแ้ก่ Acetone Cyanohydrin เป็นวตัถุดิบใน

การผลิต โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 49 และ 51 ตามลาํดบั ทั้งน้ี คาดว่าจะสามารถเร่ิมการผลิตในช่วง

ตน้ปี 2553 และอยูร่ะหว่างศึกษาความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินโครงการ Poly Methyl Methacrylate กาํลงั

การผลิต 25,000 ตนัต่อปี โดยใช ้MMA เป็นวตัถุดิบ 
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3) JVA ระหว่าง ปตท. AKCC และ Marubeni ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 47.5  47.5 และ 5 ตามลาํดบั เพ่ือ

จดัตั้งบริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล  จาํกดั (PTT Asahi Chemical Company Limited) ทุนจดทะเบียน

เบ้ืองตน้ 200 ลา้นบาท สาํหรับดาํเนินการเตรียมงานเบ้ืองตน้ของโครงการทั้ง 3  

ทั้งน้ี ในเบ้ืองตน้คาดว่าวงเงินลงทุนรวมของทั้ง 3 โครงการมีมูลคา่ประมาณ 484 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

 : เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2549 ปตท.ไดช้าํระเงินลงทนุให้แก่บริษทับางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (บาง

จาก) จาํนวนรวมทั้งส้ิน 4,515,120,000 บาท โดยเป็นการซ้ือหุ้นสามญัจาํนวน 280,680,000 หุน้ในราคา14 บาท

ต่อหุ้น และหุ้นกูแ้ปลงสภาพจาํนวน 58,560 หน่วยในราคา 10,000 บาทต่อหน่วย ซ่ึงส่งผลให้สัดส่วนการถือ

หุ้นของ ปตท.ใน บางจาก ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม (ผา่นบริษทั สยาม ดีอาร์ จาํกดั) เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 7.6 

เป็นร้อยละ 29.75 

 : เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2549 ปตท.ไดล้งนามร่วมกบั Dawood Hercules Chemicals Limited แห่งประเทศ

ปากีสถานในบนัทึกความเขา้ใจร่วม (MOU) ในหลกัการสาํหรับการร่วมกนัศึกษาและสาํรวจโอกาสการร่วม

ลงทุนเก่ียวกบัธุรกิจดา้นพลงังานในประเทศปากีสถาน รวมถึงการส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างทั้งสอง

ประเทศ 

 : เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมติัให้ บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั ขยายโครงการ

ลงทุนเพ่ือดาํเนินโครงการ Central Utility 1-4 เป็นวงเงินเพ่ิมขึ้น 17,800 บาท ระหว่างปี 2549-2553 เน่ืองจาก

ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั ไดรั้บอนุมติัวงเงินลงทุนไปก่อนหนา้น้ีแลว้ 

10,420 ลา้นบาท รวมเป็นเงินลงทุนของโครงการทั้งส้ิน 28,220 ลา้นบาท คิดเป็นเงินลงทุนส่วนของ ปตท. ตาม

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 เท่ากบั 3,763.2 ลา้นบาท   

มิถุนายน : เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2549 ปตท.ไดล้งนามในสัญญาการซ้ือหุ้น (Share Acquisition Agreement) และสัญญา 

ผูถื้อหุ้น (Shareholders Agreement) ในบริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC) และสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยสัญญาต่างๆ ดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบัเม่ือคู่สัญญาไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี 

ปตท.จะใชเ้งินลงทุนเพ่ือถือหุ้นในบริษทั HMC ในสัดส่วนร้อยละ 40 คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 250 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ เพ่ือซ้ือหุ้นเพ่ิมทนุและซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมของ HMC โดยท่ีการดาํเนินการดงักล่าวแลว้เสร็จ

ในเดือนสิงหาคม 2549 ซ่ึงมีผลให้ ปตท.เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีสุดของ HMC และมีส่วนร่วมในการบริหาร

จดัการบริษทัภายหลงัการลงทุนปตท.มีแผนให้ HMC ดาํเนินโครงการ Propane Dehydrogenation and 

Polypropylene (PDH/PP) เพ่ือผลิตเมด็พลาสติก PP โดยมีกาํลงัการผลิต PDH และ PP  310,000 และ 300,000 

ตนัต่อปีตามลาํดบั โดยใชโ้พรเพน 388,000 ตนัต่อปี จากโรงแยกก๊าซฯ ปตท. เป็นวตัถุดิบ ซ่ึงโครงการ 

PDH/PP จะเร่ิมดาํเนินการใน ไตรมาส 2 ปี 2552 

 : บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) (RRC) ไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 520,000,000 หุ้น 

และหุ้นของ ปตท. ในฐานะผูถื้อหุ้นเดิม จาํนวน 877,500,000 หุ้น รวมเป็นจาํนวนหุ้นท่ีเสนอขายทั้งส้ินจาํนวน 

1,397,500,000 หุ้นต่อประชาชนและนกัลงทุนทัว่ไป (IPO) ในราคาหุ้นละ 18 บาท และเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 

2549 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บหุน้สามญัของ RRC เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

โดยหุ้น RRC เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ั้งแตว่นัท่ี 5 มิถุนายน 2549 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี ภายหลงัจากการ

เสนอขายหุน้ดงักล่าว จาํนวนหุ้นสามญัของ RRC ซ่ึงถือโดย ปตท.ไดล้ดลงจากเดิม 2,274,989,154 หุ้น หรือคดิ

เป็นร้อยละ 100 ของหุ้นก่อนการจดัทาํ IPO เหลือจาํนวน 1,397,489,154 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 49.99 ของหุ้น
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ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ RRC นอกจากน้ี RRC ไดจ้ดัสรรหุ้นส่วนเกินจาํนวน 113,289,000 หุ้น เพ่ือ

จดัสรรให้แก่ประชาชนทั้วไปและนกัลงทุนสถาบนัในประเทศ โดยการยืมหุ้นทั้งหมดจาก ปตท. และจะ

ดาํเนินการจดัหาหุ้นจาํนวนดงักล่าวเพ่ือส่งคืนให้แก่ ปตท. ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีเร่ิมทาํการซ้ือขายใน

ตลาดหลกัทรัพย ์   

 : เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2549 ปตท. ร่วมกบับริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  บริษทั 

ปตท. เคมีคอล จาํกดั (มหาชน)  บริษทั ไทยออยล ์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัอะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) ไดร่้วมกนัจดัตั้งบริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTT-ICT) โดยมีทนุจดทะเบียนเบ้ืองตน้ 

150 ลา้นบาท แบง่ออกเป็น 15 ลา้นหุ้น มูลค่าหุน้ละ 10 บาท โดยแต่ละบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 

เท่ากนัทุกบริษทั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้บริการงานส่ือสารและเทคโนโลยี (ICT) ทั้งหมด โดยผูรั้บบริการ

ในระยะแรกคือบริษทัผูถื้อหุ้นใน PTT-ICT อยู ่ณ ปัจจุบนั รวมทั้งบริษทัในเครือของกลุ่ม ปตท. 

 : เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2549 ไดมี้พิธีลงนามสัญญาซ้ือขายพลงังานความเยน็ โครงการศนูยร์าชการ

กรุงเทพมหานคร ถ.แจง้วฒันะ ระหว่าง ปตท.  บริษทั ธนารักษพ์ฒันาสินทรัพย ์จาํกดั (ธพส.) และ การไฟฟ้า

นครหลวง (กฟน.) โดย ธพส. ซ่ึงเป็นผูดู้แลและพฒันาโครงการศนูยร์าชการกรุงเทพมหานคร จะส่งมอบท่ีดิน

ให้ ปตท.และ กฟน. ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการก่อสร้างโรงผลิตนํ้าเยน็ภายในพ้ืนท่ีโครงการ โดยจะเร่ิมดาํเนินการเชิง

พาณิชย ์โดยจ่ายนํ้าเยน็ให้โครงการฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2551 จนถึงวนัส้ินสุดสัญญา 30 มิถุนายน 2581 

เป็นเวลา 30 ปี  ปริมาณความตอ้งการพลงังานความเยน็ 8,700 ตนัตอ่ชัว่โมง 

กรกฎาคม : เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2549 ปตท.ไดเ้ขา้ร่วมลงนามในขอ้ตกลงเบ้ืองตน้กบับริษทั Pars LNG ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม

ทุนระหว่าง National Iranian Oil Company (NIOC) บริษทั Total Pars LNG Ltd. และ Petronas International 

Corporation Ltd. เพ่ือนาํเขา้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากโครงการ Pars LNG ของสาธารณรัฐอิสลาม

อิหร่าน ในปริมาณ 3 ลา้นตนัต่อปี (ประมาณ 400 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั) จากขนาดโครงการทั้งหมด 15 ลา้น

ตนัต่อปี เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยเร่ิมนาํเขา้ตั้งแตปี่ พ.ศ. 2554 

 : เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2549 บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) (RRC) ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบั

กระทรวงพาณิชยอี์กจาํนวน 71,393,400 หุน้ ส่งผลใหสั้ดส่วนการถือหุ้นของ ปตท.ใน RRC ลดลงจากร้อยละ 

49.99 เป็นร้อยละ 48.75 

 :  บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) (RRC) และบริษทั สตาร์ปิโตรเลียม จาํกดั (SPRC) ไดล้งนามใน

สัญญา Agreement Encompassing Unwinding and Reinstatement Plan for the Operating Alliance  โดยมีผล

บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2549 โดยสัญญาดงักล่าวครอบคลุมถึงกิจกรรมท่ี RRC SPRC และบริษทั อลั

ลายแอนซ์ รีไฟน์น่ิง จาํกดั (ARC) ตอ้งดาํเนินการร่วมกนัเพ่ือให้แผนการยกเลิกการปฏิบติัการกลัน่ร่วม พร้อม

กบัแผนการดาํเนินการให้แต่ละบริษทัมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติัการกลัน่โดยลาํพงั (Unwinding Plan) บรรลุ

วตัถุประสงค ์

 : เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2549 ปตท. ร่วมกบั การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ไดมี้พิธีลงนามใน

สัญญาอนุญาตให้ใชพ้ื้นท่ีเพ่ือการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และสัญญาร่วมดาํเนินงานเพ่ือ

การพฒันาพ้ืนท่ีก่อสร้างท่าเทียบเรือ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดย กนอ.ไดอ้นุญาตให้ ปตท.ใชพ้ื้นท่ี

โครงการท่าเรืออุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ 2 เน้ือท่ี 755 ไร่ เป็นเวลา 30 ปี และร่วม

พฒันาท่าเทียบเรือนํ้าลึกระยะทางหนา้ท่าประมาณ 1,000 เมตร เพ่ือดาํเนินโครงการสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติ
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เหลว (LNG Receiving Terminal) การก่อสร้างมีกาํหนดแลว้เสร็จส้ินปี 2553 เพ่ือรองรับการนาํเขา้ก๊าซ

ธรรมชาติเหลว หรือ LNG สนองความตอ้งการก๊าซธรรมชาติในประเทศ โดยมีความสามารถรับ LNG นาํเขา้

ในระยะแรก 5 ลา้นตนัต่อปี และสามารถขยายเป็น 10 ลา้นตนัต่อปี ในอนาคต 

สิงหาคม : เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2549 ปตท. ไดช้าํระเงินค่าซ้ือหุ้นบริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC) ในสัดส่วน

ร้อยละ 41.443 โดยเป็นการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนจาํนวน 12,900,685 หุน้และซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 2,806,373 

หุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 9,089 ลา้นบาท 

 : คณะกรรมการ ปตท.ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2548 เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2549 ไดมี้มติอนุมติัให้ ปตท. 

ดาํเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ โดยการจาํหน่ายหุ้นสามญัของบริษทั พีทีที โพลิเอ

ทิลีน จาํกดั (PTTPE) ท่ี ปตท. ถืออยูท่ั้งหมดจาํนวน 11,500,000 หุ้น และหุน้สามญัของบริษทั บางกอกโพลี

เอททีลีน จาํกดั (มหาชน) (BPE) ท่ี ปตท.ถืออยูท่ั้งหมดจาํนวน 85,000,000 หุ้น ให้แก่บริษทั ปตท. เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) (PTTCH) ในวงเงินประมาณ 1,750,000,000 บาท และประมาณ 2,000,000,000 บาท 

ตามลาํดบั และให้ ปตท.ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จาํกดั (PTTPM) ท่ี BPE ถืออยู่

ทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 25 คดิเป็นจาํนวน 100,000 หุ้น จาก BPE ในวงเงิน 10,000,000 บาท ทั้งน้ี การ

จาํหน่ายหุน้ PTTPE และ BPE ให้แก่ PTTCH จะกระทาํไดภ้ายหลงัการไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ 

PTTCH 

 : เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2549 ปตท.ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกให้แก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั

ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จากเดิม 27,972,457,250 บาท เป็น 

28,046,004,250 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 2,804,600,425 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

กนัยายน : เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2549 ปตท.ไดล้งนามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติแกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 1 ( First 

Amendment Agreement) สาํหรับโครงการยาดานา เพ่ือเพ่ิมปริมาณการซ้ือก๊าซธรรมชาติตามสัญญา (Daily 

Contract Quantity หรือ DCQ) จากวนัละ 525 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต เป็นวนัละ 565 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต (เพ่ิมขึ้นวนัละ 40 

ลา้นลูกบาศกฟุ์ต) ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2549 เป็นตน้ไป 

 : เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2549 ปตท.ไดช้าํระเงินค่าหุน้สามญัของบริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จาํกดั 

(PTTPM) จาํนวน 100,000 หุน้ ราคาหุ้นละ 100 บาท ให้กบับริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน จาํกดั (มหาชน) 

(BPE) คิดเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 10,000,000 บาท ทั้งน้ี ภายหลงัการเขา้ซ้ือหุ้นของ ปตท. ดงักล่าว PTTPM 

มีสัดส่วนการถือหุ้นโดย ปตท. และ บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 75 และ 25 ตามลาํดบั 

ตุลาคม : ในวนัท่ี 2 ตุลาคม 2549 ปตท.ไดโ้อนหุ้นสามญัของ PTTPE และ BPE ท่ี ปตท. ถืออยูท่ั้งหมดจาํนวน 

11,500,000 หุ้นและ 85,000,000 หุ้นตามลาํดบั ให้แก่ PTTCH เรียบร้อยแลว้ และไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นดงักล่าว

คิดเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 1,750,000,000 บาทและ 2,000,000,000 บาทตามลาํดบัจาก PTTCH เรียบร้อยแลว้ใน

วนัเดียวกนั ทั้งน้ี ภายหลงัการจาํหน่ายหุ้นดงักล่าว มีผลให้ PTTCH เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่แต่เพียงรายเดียวใน 

PTTPE และ BPE ดว้ยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนชาํระแลว้ทั้งหมดของแต่ละบริษทั 

พฤศจิกายน : เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2549 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกให้แก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
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ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท.  จากเดิม 28,046,004,250 บาท เป็น 

28,049,256,250 บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 2,804,925,625 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ปตท.เป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร (Integrated Gas Company) โดยดาํเนินธุรกิจการสาํรวจ

และผลิต การจดัหา การจดัจาํหน่ายและการคา้ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัและปิโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจการกลัน่และปิโตรเคมีใน

ประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ปตท.มีการลงทนุในบริษทัต่างๆ จาํนวนรวม 40 บริษทั ในจาํนวนน้ีมีบริษทัท่ีมีความ

เป็นไปไดห้รืออยูร่ะหว่างการขาย/ถอนตวัหรือเลิกกิจการ จาํนวน 7 บริษทั 

โครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. แบ่งออกเป็นธุรกิจหลกัและธุรกิจการลงทุน ดงัต่อไปน้ี 

2.2.1 ธุรกิจหลัก 

2.2.1.1 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  

ปตท. และบริษทัในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เป็นผูป้ระกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอยา่งครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การ

สาํรวจและผลิต การจดัหาจากทั้งในและต่างประเทศ การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ การแยกก๊าซธรรมชาติ การจดัจาํหน่ายและ

การลงทุนในบริษทัในกลุ่มท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัก๊าซธรรมชาติ ทั้งน้ี การสาํรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม ปตท. 

ดาํเนินการโดยบริษทัยอ่ย คือ บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีบทบาทสาํคญัอยา่งย่ิงใน

การสาํรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย 

2.2.1.2 ธุรกิจนํา้มัน  

การดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจนํ้ามนัของ ปตท. สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

(1) การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนั (Marketing) โดยครอบคลุมการตลาดคา้ปลีก การตลาดพาณิชย ์ การตลาด

ต่างประเทศ และผูค้า้นํ้ามนัตามมาตรา 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 (PTTCH) /1 55.19% 

 บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) (ATC) /1   49.82% 

 บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง (PTTPM) 75.00% 

 บจ. พีทีที ฟีนอล (PPCL) 40.00% 

 บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) /1  31.50% 

       บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ (HMC) 41.44% 

 บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล (PTTAC) 47.50% 

 บจ. พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ (PTTPL) 100.00% 

 

ธุรกิจการกล่ัน 

 บมจ. ไทยออยล ์(TOP) /1                 49.54% 

 บมจ. โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง (RRC) /1     48.75% 

 บจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง (SPRC)   36.00% 

 บมจ. บางจากปิโตรเลียม (BCP)  /1 29.75% 

 

โครงสร้างการดําเนินธุรกจิของ บมจ. ปตท. และบริษัทใน

กลุ่ม 

ธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ

ν ธุรกิจจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  

ν ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

ν ธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

ν ธุรกิจท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

ν ธุรกิจสาํรวจและผลิต (ดาํเนินการโดย บมจ. 

ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม) 

ν การลงทุนและการร่วมทุนของธุรกิจก๊าซ

ธรรมชาติ 

  

  

  

ธุรกิจนํ้ามัน 

การค้าสากล (Trading) 

ν นํ้ามนัดิบ/คอนเดนเสท 

ν ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

ν ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

การจัดจําหน่าย (Marketing) 

ν ตลาดคา้ปลีก  

ν ตลาดพาณิชย ์

 

บจ.พีทีที แอลเอน็จี (PTTLNG) 100.00% 

บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)/1  66.13% 

บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00% 

บจ. ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) (TTM (T)) 50.00% 

บจ. ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) (TTM (M)) 50.00% 

บจ. พีทีที ยทิูลิตี้ (PTTUT) 40.00% 

บจ. ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ (DCAP)            35.00% 

บจ.ไทยออยลเ์พาเวอร์ (TP)  26.00% 

บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) (IPT) 20.00% 

บจ. ราชบุรีเพาเวอร์ (RPCL) 15.00% 

 

 

    

ธุร
กจิ

ห
ลกั

 
กา

รล
งทุ

น
ใน

บ
ริษ

ัท
ต
่าง
ๆ

 

ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 

บมจ. ปตท. 

/1 เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ปตท.มีการลงทุนในบริษทัต่างๆ รวมทั้งส้ิน 40 บริษทั 

 

อ่ืนๆ 

บมจ. ทิพยประกนัภยั (TIP) /1          13.33% 

บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพลก็ซ์ (Enco) 50.00% 

บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ (PTTICT) 20.00% 

 

บจ.ปตท.คา้สากล (PTTT) 100.00% 

 

บจ.ปตท.(กมัพูชา) (PTTCL) 100.00% 

Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) 100.00% 

บจ.รีเทล บิซิเนส อลัไลแอนซ์ (RBA) 49.00% 

บจ.ไทยลูบ้เบล็นดิ้ง (TLBC) 48.95% 

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

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

บจ.ปิโตรเอเชีย (ประเทศไทย) (PA (Thailand)  35.00% 

บจ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย (THAPPLINE) 34.04% 

บจ.บริการนํ้ ามนัอากาศยาน (IPS) 16.67% 

PetroAsia (Huizhou) (PA (Huizhou)) 25.00% 

PetroAsia  (Shantou) (PA (Shantou)) 15.00% 

บมจ.บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS) /1 7.06% 

บจ.ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ (FPT) 2.76% 

บจ.ปตท.มาร์ท (PTT Mart) 49.00% 
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2.3 โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลติภัณฑ์ 
 

 

ผลิตภณัฑ/์บริการ ดาํเนินการโดย ร้อยละ 

การถือหุ้น 

ปี 2547 

(ตรวจสอบ) 

ปี2548 

(ตรวจสอบ) 

ปี 2549 

(ตรวจสอบ) 

  ของบริษทั ลา้นบาท  ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

1. ผลิตภณัฑก์๊าซฯ บมจ.ปตท.(กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ)  153,541.61 22.56 178,518.61 18.65 187,092.98 14.78 

 บมจ.ปตท.(กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั)  23,884.85 3.51 29,387.75 3.07 30,643.34 2.42 

 บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)  /1 28,385.36 4.17 33,435.99 3.49 40,870.67 3.23 

 บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00 1,652.55 0.24 2,605.46 0.27 3,291.75 0.26 

 หกั รายไดค้่าก๊าซ ปตท.สผ.ขายให้ บมจ.ปตท.  (26,314.75) (3.87) (30,377.44) (3.17) (37,981.76) (3.00) 

 หกั  ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม  (5,667.98) (0.83) (8,981.95) (0.94) (12,848.71) (1.02) 

รวมรายไดจ้ากผลิตภณัฑก์๊าซ   175,481.64 25.78 204,588.42 21.37 211,068.27 16.68 

2. ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั บมจ.ปตท.(กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั)  383,966.40 56.41 582,883.80 60.88 791,220.93 62.52 

 บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม /1 17,813.27 2.62 32,921.60 3.44 45,468.59 3.59 

 หกั รายไดค้่านํ้ามนัดิบ ปตท.สผ.ขายให้ บมจ.ปตท.  (16,843.25) (2.47) (25,644.32) (2.68) (31,719.29) (2.51) 

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

 PTT International Trading Pte.,Ltd. (PTTT) 100.00 6,756.74 0.99 19,196.90 2.01 23,393.95 1.85 

 PTT (Cambodia)Co.,Ltd. (PTTCL) 100.00 796.42 0.12 1,277.65 0.13 2,080.86 0.16 

 บจ. รีเทล บิซิเนส อลัไลแอนซ์ (RBA) 49.00 31.59 0.00 196.90 0.02 298.71 0.02 

 กลุ่ม Subic Bay 100.00 9,352.57 1.37 12,624.41 1.32 14,413.67 1.14 

 บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง (RRC) /2 20,954.55 3.08 28,435.17 2.97 12,288.59 0.97 

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

รวมรายไดจ้ากผลิตภณัฑน์ํ้ามนั   424,841.98 62.42 651,892.11 68.09 857,446.01 67.76 
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โครงสร้างรายไดข้อง ปตท. และบริษทัยอ่ย แบ่งตามสายผลิตภณัฑ ์(ต่อ) 
 

ผลิตภณัฑ/์บริการ ดาํเนินการโดย ร้อยละ 

การถือหุ้น 

ปี 2547 

(ตรวจสอบ) 

ปี 2548 

(ตรวจสอบ) 

ปี 2549 

(ตรวจสอบ) 

  ของบริษทั ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

3. ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี บมจ.ปตท.(กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั)  41,176.74 6.05 52,678.03 5.50 68,345.37 5.40 

 บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน (BPE) /3 1,597.06 0.23 5,323.54 0.56 106.77 0.01 

 บจ.พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง (PTTPM) 75.00 - - 6,941.29 0.73 21,748.13 1.72 

 บมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH) 55.19 - - 2,733.31 0.29 41,814.68 3.30 

 บจ. เอช็เอม็ซี โปลเีมอส์ (HMC) 41.44 - - - - 3,390.87 0.27 

รวมรายไดจ้ากผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี   42,773.80 6.28 67,676.17 7.07 135,405.82 10.70 

4. ผลิตภณัฑส์าธารณูปโภค บจ.ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ (DCAP) 35.00 - - - - 298.00 0.02 

 บจ. พีทีที ยทีูลิต้ี จาํกดั (PTTUT) 40.00 - - - - 369.25 0.03 

 บมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH) 55.19 - - - - 2,940.87 0.23 

รวมรายไดจ้ากผลิตภณัฑส์าธารณูปโภค   - - - - 3,608.12 0.29 

5. รายไดจ้ากการให้บริการ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม /1 1,596.13 0.23 1,997.45 0.21 2,928.09 0.23 

 บมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH) 55.19   115.19 0.01 2,032.48 0.16 

 บ.ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) :TTM-T 50.00     1,386.98 0.11 

 บ.ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) :TTM-M 50.00     69.81 0.01 

 บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00     39.70 0.00 

รวมรายไดจ้ากการให้บริการ   1,596.13 0.23 2,112.64 0.22 6,457.06 0.51 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ   644,693.55 94.72 926,269.34 96.75 1,213,985.28 95.93 
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โครงสร้างรายไดข้อง ปตท. และบริษทัยอ่ย แบ่งตามสายผลิตภณัฑ ์(ต่อ) 
 

ผลิตภณัฑ/์บริการ ดาํเนินการโดย ร้อยละ 

การถือหุ้น 

ปี 2547 

(ตรวจสอบ) 

ปี 2548 

(ตรวจสอบ) 

ปี 2549 

(ตรวจสอบ) 

  ของบริษทั ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

6. อื่นๆ         

6.1  รายไดอ่ื้นๆ   8,788.84 1.29 9,435.67 0.99 15,296.85 1.21 

6.2 กาํไร(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยน   425.67 0.06 0.69 0.00 9,924.88 0.78 

6.3 กาํไรจากการจาํหน่ายหน่วยเงินลงทุน   - - - - 7,130.48 0.56 

รวมรายไดอ่ื้นๆ   9,214.51 1.35 9,436.36 0.99 32,352.21 2.56 

7.  ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนฯ   26,741.97 3.93 21,651.26 2.26 19,139.45 1.51 

รวมรายได้   680,650.03 100.00 957,356.96 100.00 1,265,476.94 100.00 

     /1    ปตท.ถือหุ้น ปตท.สผ. ปี 2547 2548 และ 2549 ในสัดส่วนร้อยละ 63.98  66.32 และ 66.13  ตามลาํดบั 

  /2       วนัท่ี 5 พ.ค. 49 RRC เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนและหุ้นสามญัเดิม ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท. ลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 48.75 

        และเปล่ียนสถานะจากบริษทัยอ่ยเป็น  บริษทัร่วม 

                   /3    วนัท่ี 2 ต.ค. 49 จาํหน่ายหุน้สามญั BPE ท่ีบริษทัถืออยูท่ั้งหมดให้ PTTCH 
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2.4 เป้าหมายการดําเนินธุรกจิ 

 เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจในอนาคตของ ปตท. ส่วนใหญ่ยงัคงมุ่งเนน้การลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็น

การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของความตอ้งการใชก๊้าซ

ธรรมชาติ ซ่ึงขยายตวัตามภาวะเศรษฐกิจ เน่ืองจากก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่จะถูกนาํไปใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า ซ่ึงประมาณ

การว่าความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในช่วง 5 ปีขา้งหนา้ (2550-2554) จะมีความตอ้งการเฉล่ียเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 5.6 ต่อปี ดงันั้น 

ปตท.จึงตอ้งวางแผนการจดัหาก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ รวมถึงลงทุนในระบบ

เครือข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และเป็นไปตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบบั

ท่ี 3 ซ่ึงใชเ้ป็นกรอบในการลงทุนก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งในทะเลและบนบกจาํนวนรวม 11 โครงการ เช่น 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3  โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรนอ้ย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและพระนครใต ้เป็นตน้   

ทั้งน้ีจะทาํให้ ปตท. มีความสามารถในการส่งก๊าซฯ ในทะเลและบนบกเพ่ิมขึ้นอีก 1,900 และ 2,300 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั

ตามลาํดบั โดยโครงการต่าง ๆ ตามแผนแม่บทฯ จะมีผลตอบแทนการลงทุนในส่วนของทุนตลอดอายโุครงการ (Internal Rate 

of Return on Equity, IRROE) ร้อยละ 16  

 นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการสร้างมูลคา่เพ่ิมให้กบัก๊าซธรรมชาติและเกิดประโยชน์สูงสุดตลอดสายผลิตภณัฑ ์ตลอดจนเป็น

การสนบัสนุนการขยายธุรกิจปิโตรเคมีจากขั้นตน้สู่ขั้นกลางและขั้นปลาย ปตท.จึงมีแผนการลงทนุโครงการโรงแยกก๊าซอีเทน 

และโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยท่ี 6 ขนาดกาํลงัผลิต 800 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (โดยมีอตัราผลตอบแทนการลงทนุ

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 15) เพ่ือผลิตก๊าซอีเทนสาํหรับเป็นวตัถุดิบใหก้บัโครงการอีเทนแครกเกอร์ขนาด 1,000,000 ตนัต่อปี ของ

บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีร่วมลงทุนระหว่าง ปตท.กบับริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (ปัจจุบนั

ควบรวมกิจการกบับริษทัไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) ภายใตช่ื้อบริษทัใหม่ว่า บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) และ

สนบัสนุนการขยายธุรกิจปิโตรเคมีของบริษทัในกลุ่มไปยงัธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลายดว้ย นอกจากน้ี ปตท.ไดส่้งเสริมและ

สนบัสนุนการใชก๊้าซธรรมชาติสําหรับยานยนต ์ (Natural Gas for Vehicle หรือ NGV) เน่ืองจากก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงท่ี

สะอาดและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 

2.5 นโยบายการลงทุนของ ปตท. 

 นโยบายการลงทุนของ ปตท. ในธุรกิจต่างๆ ทั้งในส่วนของการลงทุนใหม่ การขยายหรือเพ่ิมกาํลงัการผลิตเดิม การ

เขา้ซ้ือขายหุน้หรือซ้ือขายกิจการนั้น ปตท. พิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ประกอบดงัน้ี แนวโนม้การขยายตวัของธุรกิจ การลงทุนท่ี

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและให้ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัให้กบับริษทั โดยการลงทุน

นั้นอาจจะเป็นการลงทนุโดย ปตท. หรือผา่นบริษทัในเครือ ปตท.  ขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมและศกัยภาพของแต่ละบริษทันั้นๆ 

เป็นสาํคญั   

 นโยบายของ ปตท.ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจปิโตรเคม ี

• การดาํเนินธุรกิจปิโตรเคมีของ ปตท. เร่ิมแรกเป็นการดาํเนินงานตามนโยบายรัฐ ซ่ึงขณะนั้นรัฐมีนโยบายส่งเสริม

การลงทุนและมุ่งเนน้การพฒันาธุรกิจปิโตรเคมีในประเทศเพ่ือทดแทนการนาํเขา้ และเน่ืองจากการลงทุนดงักล่าวตอ้งใชเ้งิน

ลงทุนจาํนวนมาก (Capital Intensive) ปตท.ในฐานะหน่วยงานของรัฐจึงเป็นแกนนาํในการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ 

โดยจดัตั้งบริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (NPC) ซ่ึงใชก๊้าซธรรมชาติในกระบวนการผลิต (Gas Base) และต่อมา ไดมี้

การจดัตั้งบริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (ATC) ใชค้อนเดนเสทในกระบวนการผลิต และ บริษทั ไทยโอ

เลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) (TOC) ใชแ้นฟทาในกระบวนการผลิต (Liquid Base) และในส่วนขยายกาํลงัการผลิตของ TOC ใชก๊้าซ
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ธรรมชาติเป็นวตัถุดิบ โดยท่ีการดาํเนินธุรกิจจะแบ่งสายลกัษณะธุรกิจตามวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเป็น Gas Base และ Liquid 

Base และ/หรือแบ่งตามผลิตภณัฑ ์ เช่น สายโอเลฟินส์และสายอะโรเมติกส์ ซ่ึงสายของผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีสามารถผลิต

ผลิตภณัฑต์่อเน่ืองตั้งแต่ขั้นตน้นํ้าถึงปลายนํ้า ทั้งน้ี การท่ีจะใชว้ตัถุดิบชนิดใดเป็นวตัถุดิบในการผลิต หรือการท่ีจะเลือกผลิต

ผลิตภณัฑต์วัใด จะตอ้งมีการกาํหนดก่อนการเร่ิมดาํเนินการก่อตั้งบริษทั ก่อสร้างโรงงาน ตลอดจนเลือกเทคโนโลยีท่ีจะใชใ้น

การผลิตผลิตภณัฑน์ั้นๆ เพ่ือให้เกิดความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ เน่ืองจากการลงทุนตอ้งใชเ้งินจาํนวนมาก  

• ในการดาํเนินการท่ีผา่นมา การลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีของ ปตท.มีการลงทุนทั้งในส่วนของ ปตท.และการลงทุน

โดยผา่นบริษทัร่วมและบริษทัในเครือ ลกัษณะการทาํธุรกิจเป็นลกัษณะปกติทัว่ไป (Arm’s Length Basis) จากโครงสร้างการถือ

หุ้นภายในกลุ่ม ปตท. นอกเหนือจากนโยบายการลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ ปตท.มีการกาํหนดทิศทางและนโยบายการดาํเนินธุรกิจ

โดยพยายามสร้างกลไกการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าวเป็นแนวทางหน่ึงเพ่ือสร้างความ

ชดัเจนและป้องกนัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น ดงัจะเห็นไดว่้า 

 1. ราคาของวตัถุดิบและผลิตภณัฑ ์ มีลกัษณะเป็น Commodity มีราคาตลาดอา้งอิงจากแหล่งต่างๆ ลกัษณะการซ้ือขาย

เป็นการอา้งอิงจากราคาตลาดโลกโดยใชแ้หล่งอา้งอิงท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่ไป 

 2. ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทัในกลุ่มปิโตรเคมีของ ปตท.เป็นไปบนพ้ืนฐานของการดาํเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส 

โดยจดัทาํเป็นสัญญาระยะยาว ท่ีมีเง่ือนไขเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจปกติ 

 3. มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ โดยมีการบริหารจดัการท่ีโปร่งใสผา่นคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) 

ของแต่ละบริษทั มีการคานอาํนาจการบริหารจดัการโดยผา่นคณะกรรมการบริษทัซ่ึงเป็นผูอ้นุมติัการลงทุน มีกรรมการอิสระ 

(ในกรณีเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั) ท่ีจะดูแลและรักษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุ้นรายยอ่ย  

 4. มีการจดัโครงสร้างในการดาํเนินธุรกิจของแต่ละบริษทัท่ีชดัเจน เช่น การท่ี ปตท.มีทิศทางและนโยบายในการควบ

รวมกิจการระหว่างบริษทัท่ีมีลกัษณะการดาํเนินธุรกิจหรือมีผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยกนัเขา้ดว้ยกนั  

• ปตท. มีทิศทางและนโยบายการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและบริษทัในเครือ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั 

กลยทุธ์หลกัของปตท. โดยภายใตก้ลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี แบ่งออกเป็น 

1. สายโอเลฟินส์ท่ีผลิตจากก๊าซฯ (Gas based value chain) โดยกาํหนดใหมี้การรวมบริษทัท่ีมีลกัษณะการดาํเนิน

กิจการหรือมีผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยกนั มีกระบวนการผลิตไม่ซบัซอ้น และลกัษณะของผลิตภณัฑห์ลกัเป็น Commodity เช่น ในกลุ่ม

ธุรกิจปิโตรเคมีจะมีการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจในรูปแบบ Integrated Value Chain Flagship โดยแบ่งสายลกัษณะของวตัถุดิบ

และ Value chain ซ่ึงไดด้าํเนินการควบรวมกิจการระหว่าง NPC และ TOC (ปัจจุบนัคือ บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)) 

เพ่ือเป็นแกนนาํในการดาํเนินธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ท่ีผลิตจากก๊าซฯ (Gas based value chain) โดยมุ่งเนน้สายเอทิลีนเป็น

หลกั เพ่ือรองรับและเป็นการต่อยอดธุรกิจก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม ปตท. เป็นลาํดบัแรก และเพ่ือใหมี้ความเช่ือมโยงในการส่งต่อ

วตัถุดิบสาํหรับการขยายงานของปิโตรเคมีขั้นต่อเน่ืองของ บริษทั ปตท. เคมิคอล 

2.  สายธุรกิจบริการ (Strategic Support Business) เป็นธุรกิจท่ีสนบัสนุนการดาํเนินงานของธุรกิจหลกั เพ่ือ

เสริมสร้างความแขง็แกร่งและความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัในเชิงการคา้ให้แก่ทั้งกลุ่ม ปตท. 

3. สาย Specialties และ Engineering Plastic เป็นธุรกิจท่ีมี Value Chain การทาํธุรกิจต่อเน่ืองไปยงัสาย Engineering 

Plastic เช่นธุรกิจสาย Phenol , Polycarbonate แมว่้ามีกระบวนการผลิตซบัซอ้น แต่ยงัคงสามารถซ้ือลิขสิทธ์ิจากเจา้ของ

เทคโนโลยี เพ่ือดาํเนินการผลิตไดเ้อง เช่น ธุรกิจสาย Phenol , Polycarbonate 

4. สายธุรกิจร่วมทุน (Joint Venture) เป็นธุรกิจท่ีมีกระบวนการผลิตซบัซอ้น และไม่สามารถซ้ือลิขสิทธ์จากเจา้ของ

เทคโนโลย่ีได ้จึงตอ้งอาศยัผูร่้วมลงทุนท่ีเป็นเจา้ของเทคโนโลยี หรือเป็นกิจการท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการลงทุนร่วมกบั ปตท. โดยตรง 
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เน่ืองจาก ปตท. มีศกัยภาพในเร่ืองวตัถุดิบ แต่ทั้งน้ีผลิตภณัฑห์ลกัจะไม่เป็นผลิตภณัฑท่ี์เหมือนกบัผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทัใน

กลุ่มอ่ืน ซ่ึง ปตท. จะพิจารณาการลงทุน ทั้งในส่วนของการลงทุนใหม่ และ/หรือการซ้ือกิจการ 

 สาํหรับสายอะโรเมติกส์ อยูร่ะหว่างการศึกษาปรับโครงสร้างทางธุรกิจเพ่ือให้เกิด Synergy ระหว่างกนั ไดแ้ก่ การ

ควบรวมกิจการระหว่างบริษทัโรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) หรือ RRC และ ATC   

  
 

การลงทุนในบริษัท ไออาร์พซีี จํากัด (มหาชน) ของ ปตท. 

 บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) เดิมช่ือ บริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมิกลัไทย จาํกดั (TPI) (เปล่ียนช่ือเม่ือ

วนัท่ี 31 ตุลาคม 2549) IRPC ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร  ซ่ึงกลุ่มโรงงานปิโตรเคมีของ IRPC 

ประกอบดว้ย ปิโตรเคมีตน้นํ้า ไดแ้ก่ โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ ซ่ึงจะเป็นวตัถุดิบป้อนให้แก่ปิโตรเคมีขั้นกลางและขั้นปลายของ

ตนเองเช่นกนั จะเห็นไดว่้า ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีส่วนใหญ่ของ IRPC ไม่ซํ้าซอ้นกบัผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีของกลุ่ม ปตท. (โปรดดู

ภาพประกอบ) สาํหรับผลิตภณัฑข์ั้นปลายซ่ึงเป็นเมด็พลาสติก ในอนาคตบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะให้ บริษทั พีทีที โพลิเมอร์ มาร์

เก็ตติ้ง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ ปตท. เป็นผูจ้าํหน่าย 

 สาํหรับทางดา้นธุรกิจการกลัน่ของ IRPC ประกอบดว้ยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมตามประเภทของโรงกลัน่โดยทัว่ไป และ

ทาํการจาํหน่ายโดยผา่นสถานีบริการของ IRPC ซ่ึงกระจายอยูท่ัว่ประเทศ ท่ีเหลือเป็นการขายโดยตรงให้กบัลูกคา้อุตสาหกรรม 

ลูกคา้ขายส่ง และส่งออก ซ่ึงเป็นการทาํธุรกรรมทางการคา้เป็นปกติ และปตท.อาจใชช่้องทางการจาํหน่ายของ IRPC ท่ีมีอยู ่

เสริมการทาํการตลาดของกลุ่ม ปตท. และ IRPC ร่วมกนั 

 อน่ึง การเขา้ลงทนุใน IRPC ซ่ึงเป็นบริษทัมหาชนเช่นเดียวกนั ไม่ไดมี้ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เน่ืองจาก ปตท. 

ลงทุนใน IRPC ร้อยละ 31.5 ของหุน้ทั้งหมดของ IRPC โดยมีผูร่้วมลงทุนรายใหญ่รายอ่ืน ไดแ้ก่ กองทุนบาํเหนจ็บาํนาญ

ขา้ราชการ ธนาคารออมสินและกองทุนรวมวายภุกัษ ์ 1 ซ่ึงถือหุ้นใน IRPC รวมกนัร้อยละ 30 และผูร่้วมลงทุนกลุ่มธนาคาร

เจา้หน้ีเงินกู ้ ซ่ึงจะเป็นกลไกหน่ึงในการรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกฝ่าย นอกจากน้ี การเขา้ลงทุนใน IRPC ของ ปตท.จะ

ช่วยเสริมความเขม้แขง็ให้ IRPC และกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ของ ปตท. เน่ืองจากมีความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์

และครอบคลุมเกือบทุกประเภทท่ีเป็นความตอ้งการของตลาด และสามารถเป็นกา้วกระโดดในการเป็นผูน้าํในธุรกิจ 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี 
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การลงทุนในบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จํากัด  

 บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC) จดัตั้งเม่ือ 8 ธนัวาคม 2526 เพ่ือประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายเมด็

พลาสติก Polypropylene (PP) ซ่ึงปัจจุบนัมีกาํลงัการผลิต 450,000 ตนั/ปี โรงงานตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง 

โดยผูถื้อหุน้ของบริษทั ก่อนท่ี ปตท. จะเขา้ซ้ือหุ้นประกอบไปดว้ยนกัลงทุนฝ่ายไทยและต่างประเทศในสัดส่วน ร้อยละ 51 : 49 

ตามลาํดบั 

 ในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2549 ปตท. ไดล้งนามในสัญญาการซ้ือหุ้น (Share Acquisition Agreement) สัญญาผูถื้อหุ้น 

(Shareholders Agreement) และสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และต่อมาในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2549 ปตท.ไดใ้ชเ้งินลงทุนประมาณ 180 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือถือหุ้นใน HMC ในสัดส่วนร้อยละ 41.44 โดยเป็นการซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและหุ้นสามญัจากผูถื้อหุน้

เดิมของ HMC ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท. กลุ่มนกัลงทุนไทย และ Basell เป็นประมาณร้อยละ 41.44 : 30.00 : 28.56  

ตามลาํดบั 

 ปัจจุบนั HMC อยูร่ะหว่างดาํเนินโครงการ Propane Dehydrogenation and Polypropylene (PDH/PP) ซ่ึงประกอบดว้ย 

2 ส่วน คือ โรงงาน PDH ขนาด 310,000 ตนั/ปี และโรงงาน PP ขนาด 300,000 ตนั/ปี โดยจะรับวตัถุดิบเป็นก๊าซโพรเพน

ประมาณ 388,000 ตนั/ปี จากโรงแยกก๊าซฯ ปตท. เพ่ือผลิตเมด็พลาสติก Polypropylene (PP) ประมาณ 300,000 ตนั/ปี โดยจะ

มุ่งเนน้การผลิตเมด็พลาสติก PP Specialty Grade ซ่ึงมีราคาสูงกว่าเมด็พลาสติก PP Commodity Grade ทัว่ไป คาดว่าจะ

ดาํเนินการแลว้เสร็จและเร่ิมผลิตเชิงพาณิชยใ์นไตรมาส 3 ปี 2552 ซ่ึงจะทาํให้ ปตท. มีความหลากหลายในแง่ของผลิตภณัฑเ์มด็

พลาสติกมากย่ิงขึ้น 
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2.6 เป้าหมายการดําเนินธุรกจิ 

 เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจในอนาคตของ ปตท. ส่วนใหญ่ยงัคงมุ่งเนน้การลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็น

การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของความตอ้งการใชก๊้าซ

ธรรมชาติ ซ่ึงขยายตวัตามภาวะเศรษฐกิจ เน่ืองจากก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่จะถูกนาํไปใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า ซ่ึงประมาณ

การว่าความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในช่วง 5 ปีขา้งหนา้ (2549-2553) จะมีความตอ้งการเฉล่ียเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 6 ต่อปี ดงันั้น 

ปตท.จึงตอ้งวางแผนการจดัหาก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ รวมถึงลงทุนในระบบ

เครือข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และเป็นไปตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบบั

ท่ี 3 ซ่ึงใชเ้ป็นกรอบในการลงทุนก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งในทะเลและบนบกจาํนวนรวม 11 โครงการ เช่น 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3  โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรนอ้ย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและพระนครใต ้เป็นตน้   

ทั้งน้ีจะทาํให้ ปตท. มีความสามารถในการส่งก๊าซฯ ในทะเลและบนบกเพ่ิมขึ้นอีก 1,860 และ 2,300 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั

ตามลาํดบั โดยโครงการต่าง ๆ ตามแผนแม่บทฯ จะมีผลตอบแทนการลงทุนในส่วนของทุนตลอดอายโุครงการ (Internal Rate 

of Return on Equity, IRROE) ร้อยละ 16  

 นอกจากน้ี  เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัก๊าซธรรมชาติ และเกิดประโยชน์สูงสุดตลอดสายผลิตภณัฑ ์  ตลอดจน

เป็นการสนบัสนุนการขยายธุรกิจปิโตรเคมีจากขั้นตน้สู่ขั้นกลางและขั้นปลาย  ปตท.จึงมีแผนการลงทุนโครงการโรงแยกก๊าซอี

เทน และโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยท่ี 6 ขนาดกาํลงัผลิต 700-800 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (โดยมีอตัราผลตอบแทน

การลงทุนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 15)  เพ่ือผลิตก๊าซอีเทนสาํหรับเป็นวตัถุดิบให้กบัโครงการอีเทนแครกเกอร์ขนาด 1,000,000 ตนัต่อปี 

ของบริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีร่วมลงทนุระหว่าง ปตท.กบั NPC (ปัจจุบนัควบรวมกิจการกบั TOC ภายใต้

ช่ือบริษทัใหม่ว่า บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) หรือ PTTCH)  และสนบัสนุนการขยายธุรกิจปิโตรเคมีของบริษทัใน

กลุ่มไปยงัธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลายดว้ย นอกจากน้ี ปตท.ไดส่้งเสริมและสนบัสนุนการใชก๊้าซธรรมชาติสําหรับยานยนต ์

(Natural Gas for Vehicle หรือ NGV) เน่ืองจากก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงท่ีสะอาดและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 

 

2.7 นโยบายการลงทุนของ ปตท. 

 นโยบายการลงทุนของ ปตท. ในธุรกิจต่างๆ ทั้งในส่วนของการลงทุนใหม่ การขยายหรือเพ่ิมกาํลงัการผลิตเดิม การ

เขา้ซ้ือหุ้นหรือซ้ือกิจการนั้น ปตท. พิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ประกอบดงัน้ี แนวโนม้การขยายตวัของธุรกิจ การลงทุนท่ีสามารถ

สร้างมูลค่าเพ่ิมและใหค้วามคุม้คา่ทางเศรษฐศาสตร์ การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัให้กบับริษทั โดยการลงทนุนั้นอาจจะ

เป็นการลงทุนโดย ปตท. หรือผา่นบริษทัในเครือ ปตท.  ขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมและศกัยภาพของแต่ละบริษทันั้นๆ เป็นสาํคญั   

 การลงทนุในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นของ ปตท. โดยรวมจะมทีัง้การลงทนุโดย ปตท.และการลงทนุโดยผ่านบรษิัท

รว่มและบรษิัทในเครือ  ลกัษณะการทาํธุรกิจเป็นลกัษณะปกติทั่วไป (Arm’s Length Basis) จากโครงสรา้งการถือหุน้ภายใน

กลุ่ม ปตท.  นอกเหนือจากนโยบายการลงทนุดงักล่าวขา้งตน้   ปตท.มีการกาํหนดทิศทางและนโยบายการดาํเนินธุรกจิโดย 
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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. มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑก๊์าซฯ รวม 184,336.70 ลา้นบาท และมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวให้กบัผูบ้ริโภคผา่นหน่วยธุรกิจนํ้ามนัอีก 23,761.74 ลา้นบาท และสาํหรับปี 2549 ปตท. มีรายไดจ้ากการจาํหน่าย

ผลิตภณัฑก๊์าซฯ รวม 217,578.46 ลา้นบาท และมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้กบัผูบ้ริโภคผา่นหน่วยธุรกิจ

นํ้ามนัอีก 24,048.03 ลา้นบาท   

นอกเหนือจากหน่วยธุรกิจท่ีกล่าวขา้งตน้ ปตท. มีบริษทัในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติท่ีมีบทบาทสาํคญัและช่วยส่งเสริม

ให้กลุ่ม ปตท. ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอยา่งครบวงจร ดงัน้ี 

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

ปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี ปตท.เป็น

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ปตท. ถือหุ้นใน ปตท.สผ. สัดส่วนร้อยละ 66.13 ของทุนท่ีออกและชาํระ

แลว้ 

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

แห่งประเทศเบลเย่ียม และบริษทั ทุนลดาวลัย ์ จาํกดั เพ่ือดาํเนินธุรกิจพฒันาและก่อสร้างระบบท่อยอ่ย เพ่ือขนส่ง
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ก๊าซธรรมชาติและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้ในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ปตท.ถือหุ้นใน PTTNGD สัดส่วนร้อยละ 58 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

(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 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 เท่ากนัในทั้งสองบริษทั 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) เป็นบริษทัร่วมทนุระหว่าง ปตท. กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)    เพ่ือดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและนํ้าเยน็ให้กบัลูกคา้

บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ปตท.ถือหุ้นใน DCAP สัดส่วนร้อยละ 35 ของทุนท่ี

ออกและชาํระแลว้ 

(5) บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั (PTTUT) เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง ปตท. กบับริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

(บริษทัท่ีเกิดจากการควบรวมบริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2548) และบริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั(มหาชน) เพ่ือดาํเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและ

ไอนํ้า (Utilities) จาํหน่ายให้กบัผูถื้อหุ้น รวมถึงบริษทัในเครือของผูถื้อหุ้นและโรงงานบริเวณใกลเ้คียง ทั้งน้ี ณ 

วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2549 ปตท. ถือหุน้ใน PTTUT สัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

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

กฟผ. ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ปตท.ถือหุ้นใน RPCL สัดส่วนร้อยละ 15 ของทนุท่ีออกและชาํระแลว้ 

(7) บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั (PTTLNG) เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่  เพ่ือก่อสร้างท่าเทียบเรือ และสถานีรับจ่าย

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการ/จดัการเก่ียวกบัการปฏิบติัการและบาํรุงรักษาท่าเรือรับ

ผลิตภณัฑ ์LNG คลงัสาํรอง LNG และ LNG Re-gasification Plant Unit ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ปตท.ถือ

หุ้นใน PTTLNG สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

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

ให้กบั กฟผ. ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ปตท.ถือหุ้นใน IPT สัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

(9) บริษทั ไทยออยล ์ เพาเวอร์ จาํกดั (TP) เป็นผูด้าํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้าในโครงการผูผ้ลิต

ไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมแบบโคเจนเนอเรชัน่ ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 

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

ชัว่โมง ทั้งน้ี คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 21 ตลุาคม 2548 มีมติให้ ปตท. ซ้ือหุน้สามญัของ TP 

จากบริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (ปตท.สผ.อ.) (บริษทัยอ่ยของ ปตท.สผ.) ซ่ึงถืออยูท่ั้งหมดใน

สัดส่วนร้อยละ 26 เป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 2,300 ลา้นบาท โดย ปตท.ไดรั้บโอนหุ้นสามญัของ TP เม่ือวนัท่ี  

23 ธนัวาคม 2548 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 TP มีทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 2,810 ลา้นบาท โดย ปตท. ถือหุ้น

ในสัดส่วนร้อยละ 26  
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แผนภาพต่อไปน้ีแสดงการประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม ปตท. 

 

รายละเอียดการประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม ปตท. แบง่ไดเ้ป็น 6 ส่วน ดงัตอ่ไปน้ี 

3.1.1 การจดัหาก๊าซธรรมชาติ  

3.1.2 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  

3.1.3 โรงแยกก๊าซธรรมชาติ  

3.1.4 การจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  

3.1.5 ธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  

3.1.6 การลงทุนและการร่วมทุนของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  

3.1.1 การจัดหาก๊าซธรรมชาต ิ

การจดัหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. อยูใ่นความรับผดิชอบของหน่วยธุรกิจจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ โดย ปตท. 

เป็นผูซ้ื้อก๊าซธรรมชาติจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติภายใตสั้ญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติซ่ึงปัจจุบนัมีอยูท่ั้งส้ิน 12 ฉบบั แบง่เป็นสัญญาซ้ือ

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  ลา่ชา้  โดยกลุ่มผูซ้ื้อซ่ึงประกอบดว้ย ปตท.และเป

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

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

ปริมาณก๊าซรองรับปตท.และเปโตรนาสจะรับก๊าซเพิ่มข้ึนอีกไม่เกิน 400 ลา้นลูกบากศฟ์ุตต่อวนั 
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ซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอาทิตย์2 /3, สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเจดีเอ B-17&C-19 และ B-17-01/4 และสัญญาซ้ือก๊าซ

ธรรมชาติจากแหล่งภูฮ่อม/5 และสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งต่างประเทศอีกจาํนวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติ

จากแหล่งยาดานา/6 และสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเยตากุนในสหภาพเมียนมาร์ ทั้งน้ี การจดัหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. 

ส่วนใหญ่จะมาจากแหล่ง/แปลงสัมปทานก๊าซธรรมชาติในประเทศ โดยมีปริมาณและสัดส่วนการจดัหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. 

ในช่วงปี 2547-2549 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 

คุณภาพและความดนั ตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้

ผูข้ายก๊าซธรรมชาติมีหนา้ท่ีจดัเตรียมความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ือให้ ปตท.สามารถเรียกรับก๊าซธรรมชาติ

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

 
/3 ปัจจุบนัยงัไม่ไดด้าํเนินการผลิต  ทั้งน้ีคาดว่าแหล่งอาทิตยจ์ะเร่ิมผลิตก๊าซฯ เขา้สู่ระบบไดป้ระมาณตน้ปี 2551 

4/    ปัจจุบนัยงัไม่ไดด้าํเนินการผลิต  ทั้งน้ีคาดว่าแหล่งเจดีเอ B-17&C-19 and B-17-01จะเร่ิมผลิตก๊าซฯ เขา้สู่ระบบไดป้ระมาณปี 2552 

 5/     แหล่งภูฮ่อม จะเร่ิมจ่ายผลิตก๊าซฯ ให้ ปตท.  เขา้สู่ระบบตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2549 

6/     แหล่งยาดานาไดม้ีการลงนามสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 1  โดยเพิ่ม DCQ จากเดิมอีก 40 ลา้นลบ.ฟุตต่อวนั  ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2549 

 

 

แหล่ง/แปลงสัมปทาน/1 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

 
ล้าน ลบ.ฟุต/

วัน 
ร้อยละ 

ล้าน ลบ.ฟุต/

วัน 
ร้อยละ ล้าน ลบ.ฟุต/วัน ร้อยละ 

ในประเทศ       

- ยโูนแคล/2 872 31.5 944 31.3 988 32.0 

- บงกช 572 20.7 574 19.0 590 19.1 

- ไพลิน 342 12.4 369 12.2 387 12.5 

- ทานตะวนั/เบญจมาศ 222 8.0 242 8.0 221 7.1 

- นํ้าพอง/ภูฮ่อม 33 1.2 32 1.1 36 1.2 

รวมการจัดหาในประเทศ 2,041 73.8 2,161 71.6 2,222 71.9 

ต่างประเทศ       

- ยาดานา 439 15.9 431 14.3 452 14.6 

- เยตากุน 287 10.4 426 14.1 417 13.5 

รวมการจัดหาจากต่างประเทศ 726 26.2 857 28.4 869 28.1 

รวมการจัดหาทั้งหมด 2,767 100.0 3,019 100.0 3,091 100 

ราคาซ้ือก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 

(บาท/ลา้นบีทีย)ู 

129.4 145.2 168.7 
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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.ตอ้งชาํระค่าก๊าซธรรมชาติจาก

แหล่งยาดานาและแหล่งเยตากุนตามเง่ือนไขแบบ Take-or-Pay ท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปี 2544 เป็นจาํนวนเงินรวม 36,265.8 

ลา้นบาท ทั้งน้ี มติคณะรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคม 2543 กาํหนดใหจ้ดัสรรภาระค่าดอกเบ้ียท่ีเกิดจากภาระ Take or Pay ให้

หน่วยงานต่างๆร่วมรับผดิชอบ โดย ปตท.รับภาระร้อยละ 11.4 กฟผ.รับภาระร้อยละ 12.8 และส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 75.8 ลูกคา้

ผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติจะเป็นผูรั้บภาระ อยา่งไรก็ตาม ระหว่างปี 2544 – 2549 ปตท.สามารถรับก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและ 

เยตากุนไดเ้กินกว่าปริมาณขั้นตํ่าท่ีตอ้งรับ (Make-up) มีผลใหเ้งินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติลดลงเป็นจาํนวนสะสมรวม 

15,636.13 ลา้นบาท ดงันั้น ยอดเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติ จึงมียอดสุทธิ 20,629.67 ลา้นบาท ดงัปรากฎอยูใ่นงบดุลของ 

ปตท. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 

สาํหรับราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีกาํหนดในสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจะมีการกาํหนดราคาฐานเร่ิมตน้ (Initial Base 

Price) ซ่ึงเป็นราคาคงท่ี โดยจะมีสูตรปรับราคาซ่ึงกาํหนดสูตรราคาสูงสุดและราคาตํ่าสุด เพ่ือคุม้ครองผูซ้ื้อและผูข้ายก๊าซ

ธรรมชาติ โดยสูตรปรับราคาก๊าซธรรมชาติ จะประกอบดว้ยปัจจยัต่อไปน้ี คือ ราคานํ้ามนัเตากาํมะถนัปานกลางในตลาดสิงคโปร์ 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และดชันีทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ดชันีราคาขายส่งของประเทศไทย และดชันีราคาผูผ้ลิตของ

สหรัฐอเมริกาสาํหรับธุรกิจนํ้ามนัและก๊าซ เป็นตน้ ทั้งน้ี ระยะเวลาในการปรับราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติดงักล่าวจะแตกต่างกนั

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

(Pass through) ไปให้กบัลูกคา้ในกลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้าซ่ึงซ้ือก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัตามสูตรราคาในสัญญา

ขายก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้ความเส่ียงของ ปตท.จากการเปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งตํ่า 



     บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)                                                                          แบบ 56-1 ประจาํปี 2549  

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 50 

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 การดาํเนินงานและการบาํรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจะอยู่

ในความรับผิดชอบของหน่วยธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

ปัจจุบนั ณ 31 ธนัวาคม 2549 ระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท. มีความยาวรวมประมาณ 

2,753 กิโลเมตร ซ่ึงประกอบดว้ยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกความยาวประมาณ 1,384 กิโลเมตร และระบบท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติในทะเลความยาวประมาณ 1,369 กิโลเมตร (ไม่รวมระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ/Distribution Pipeline อีก

ประมาณ 770 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 34 860 2524 เป็นระบบท่อจากแท่นเอราวณัในอ่าวไทยไปยงัโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ตาํบลมาบตาพุด 
จงัหวดัระยอง 

แหล่งบงกช-เอราวัณ (ท่อสายประธาน) 171 32 635 2539 เป็นระบบท่อจากแหล่งบงกชในอ่าวไทยท่ีเช่ือมกบัแท่นเอราวณั 

เอราวณั-โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ท่อคู่ขนาน) 418 36 1,150 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 ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงตม้และก๊าซโซลีนธรรมชาติ 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 2549 

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 2549 โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 2 3 และ 5 ไดใ้ช้

ความสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 98 ร้อยละ 107 ร้อยละ 98 และร้อยละ 83 ตามลาํดบั สาํหรับโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติหน่วยท่ี 4 ไดใ้ชค้วามสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 67 เน่ืองจากความตอ้งการก๊าซธรรมชาติของ

โรงไฟฟ้าขนอมในปัจจุบนัไม่สามารถรองรับปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีไดจ้ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 4 เม่ือมีการผลิตเตม็ท่ี

ได ้ ซ่ึงหากความตอ้งการก๊าซธรรมชาติในอนาคตสูงขึ้น โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 4 จะสามารถเพ่ิมการผลิตได ้ ทั้งน้ี ปตท.

ไดท้าํการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงแยกก๊าซฯ อยา่งต่อเน่ือง โดยปัจจุบนัโรงแยกก๊าซฯ ทั้ง 5 หน่วยของ ปตท. มี

ความสามารถแยกก๊าซฯ สูงสุดท่ีระดบั 1,770 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั 

สัดส่วนของผลิตภณัฑต์่างๆ ท่ีไดจ้ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในช่วงปี 2547 – 2549  เป็น ดงัน้ี 

ผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

ก๊าซอีเทน (ตนั) 555,716 839,288 988,106 

ก๊าซโพรเพน (ตนั) 253,088 292,733 262,722 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) (ตนั) 1,522,282  1,865,812 1,916,085 

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ /1  (ตนั) 240,720 313,864 305,448 

ท่ีมา :  ปตท. 

/1 ไม่รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติท่ีได้จากหน่วยควบคมุจดุกล่ันตัวของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit)6  
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สาํหรับปริมาณการจาํหน่ายผลิตภณัฑต์่างๆ ท่ีไดจ้ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในช่วงปี 2547 – 2549 เป็นดงัน้ี 

ผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

ก๊าซอีเทน (ตนั) 546,762 831,893 979,762 

ก๊าซโพรเพน (ตนั) 206,802 221,062 239,126 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) /1 (ตนั) 1,777,645  2,130,219 2,186,336 

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ /2(ตนั) 418,477 475,848 480,343 

ท่ีมา :  ปตท. 

/1   รวมการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ี ปตท. ซ้ือมาจากผู้ผลิตปิโตรเคมีประมาณ 202,659ตันในปี 2546 ,  201,046 ตันในปี 2547 197,111  ตันใน 

       ปี 2548 และ 217,671 ตัน ใน ปี 2549 เพ่ือนาํมาขายต่อ   
/2 รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติท่ีได้จากหน่วยควบคุมจดุกล่ันตัวของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit) 

 ราคาจาํหน่ายผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้ปิโตรเคมีจะเป็นไปตามสูตรราคาท่ีตกลงกบัลูกคา้เป็น

รายๆ ไป โดยจะอา้งอิงกบัราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในตลาดโลก ส่วนราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) และก๊าซโซลีน

ธรรมชาติ ซ่ึงจดัจาํหน่ายภายในประเทศและส่งออกผา่นหน่วยธุรกิจนํ้ามนัของ ปตท. จะอิงกบัราคาตลาดโลก 

3.1.4 การจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ

ปตท. จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ให้กบักลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้า ไดแ้ก่ กฟผ. ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ และผูผ้ลิตไฟฟ้า

รายเลก็และจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้อุตสาหกรรมโดยตรงผา่นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) และ

ท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) โดย ณ 31 ธนัวาคม 2549 จาํนวนลูกคา้อุตสาหกรรมมีทั้งส้ิน 220 ราย 

นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดน้าํก๊าซธรรมชาติบางส่วนผา่นเขา้โรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. โดยผลิตภณัฑส่์วนหน่ึงจากโรงแยก

ก๊าซธรรมชาติจะถูกจาํหน่ายผา่นหน่วยธุรกิจนํ้ามนัของ ปตท.  

ปริมาณการส่งก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้กลุ่มต่างๆ (รวมปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีใชใ้นโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท.) 

ในช่วงปี 2547 – 2549  มีรายละเอียดดงัน้ี 

กลุ่มลูกค้า ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

 ล้าน ล.บ.ฟุต/วัน ร้อยละ ล้าน ล.บ.ฟุต/วัน ร้อยละ ล้าน ล.บ.ฟุต/วัน ร้อยละ 

1. กฟผ. 993 35.8 1,010 33.7 1,015 32.9 

2. ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ 723 26.1 802 26.8 824 26.7 

3. ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ 418 15.1 428 14.3 417 13.5 

4. ลูกคา้อุตสาหกรรม/1 250 9.0 263 8.8 301 9.8 

5. โรงแยกก๊าซธรรมชาติ/2 389 14.0 491 16.4 527 17.1 

รวม 2,773 100.0 2,994 100.0 3,084 100.0 

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  22. 2 20.7 22.7 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ในปี 2547-2549 

ตามลาํดับ 



     บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)                                                                   แบบ 56-1 ประจาํปี 2549  

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 55 

โดยทัว่ไป โครงสร้างราคาจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบักลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้าจะประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ราคา

เน้ือก๊าซธรรมชาติ และอตัราค่าผา่นท่อ รายละเอียด  ดงัน้ี 

(1) ราคาเน้ือก๊าซธรรมชาติ 

ราคาเน้ือก๊าซธรรมชาติ คือ ผลรวมของราคาเฉล่ียของเน้ือก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. รับซ้ือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติและ

ค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  

สาํหรับค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติซ่ึงครอบคลุมค่าใชจ้่ายและความเส่ียงในการ

ดาํเนินการจดัหาก๊าซธรรมชาติและการตลาดนั้นจะมีอตัราแตกต่างกนัขึ้นอยูก่บัประเภทของลูกคา้ผูซ้ื้อก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบนั 

ค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติสาํหรับ กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระเท่ากบัร้อยละ 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 2549 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 ยงัไดก้าํหนดให้มีการปรับเปล่ียนอตัราค่าผา่นท่อเป็นระยะ (Periodic Adjustment) โดย

สามารถทบทวนการคาํนวณอตัราค่าผา่นท่อทุก 5 ปี หรือในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งอตัรา

ผลตอบแทนเงินลงทุนในส่วนทนุของผูถื้อหุ้นตามท่ีไดรั้บอนุมติั นอกจากน้ี ในทุกๆ ปี อตัราค่าผา่นท่อในส่วนของ Commodity 

Charge สามารถปรับเปล่ียนตามดชันี (Index Adjustment) อีกดว้ย ในปี 2549 อตัราค่าผา่นท่อในส่วนของ Commodity Charge 

กาํหนดไวเ้ท่ากบั 0.3418 บาทต่อลา้นบีทีย ูโดยมีผลตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 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

ยทุธศาสตร์พลงังานของประเทศ ท่ีสนบัสนุนให้ใชเ้ช้ือเพลิงท่ีสามารถจดัหาไดจ้ากแหล่งภายในประเทศ ปตท.ไดเ้ร่ิมนาํ NGV มา

ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงให้กบัรถโดยสารประจาํทาง NGV ของ องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแต่ปี 2536 และมีการขยาย

ตลาด NGV อยา่งต่อเน่ืองจน ณ 31 ธนัวาคม 2549  มียานยนตท่ี์ใช ้NGV ประมาณ 25,371 คนั โดยมีสถานีบริการก๊าซ NGV ท่ีเปิด

ให้บริการแลว้ 102 สถานี กรุงเทพและปริมณฑล 72 สถานี ต่างจงัหวดั 30 สถานี และปัจจุบนัมียอดจาํหน่าย NGV ประมาณ 14 

ลา้นลูกบาศกฟุ์ต/วนั โดย ปตท. มีเป้าหมายให้ใชก๊้าซธรรมชาติทดแทนนํ้ามนัในภาคขนส่ง 19% เป็นปริมาณประมาณ 509 ลา้น

ลูกบาศกฟุ์ต/วนั ในปี 2554 

3.1.5 ธุรกิจสํารวจและผลติปิโตรเลียม 

ปตท. ดาํเนินธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมผา่นบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) (ปตท.สผ.) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ปตท. ถือหุน้

ร้อยละ 66.13 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ของ ปตท.สผ. ซ่ึงส่งผลให้กลุ่ม ปตท. ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอยา่งครบวงจร  

ในการประกอบธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ ปตท.สผ. จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขวิธีการให้

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

Agreement โดยปัจจบุนั ปตท.สผ.ประกอบธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมอยูใ่นประเทศ สหภาพพม่า เวียดนาม กมัพูชา

อินโดนีเซีย โอมาน อลัจีเรีย และอิหร่าน ส่วนการลงทุนภายในประเทศไทย ปตท.สผ. จะตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัปิโตรเลียม 

พ.ศ. 2514 ซ่ึงไดก้าํหนดรายละเอียดและขั้นตอนการย่ืนขอและอนุมติัสัมปทาน (Concession) การยกเลิกแปลงสาํรวจ ระยะเวลา

ผลิตปิโตรเลียมตามสัมปทาน รวมถึงกาํหนดผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ท่ีรัฐพึงไดใ้นฐานะท่ีเป็นเจา้ของทรัพยากรปิโตรเลียม  

โดยผลตอบแทนดงักล่าวอาจอยูใ่นรูปค่าภาคหลวง ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมและสิทธิพิเศษอ่ืนๆ เป็นตน้ 
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3.1.5.1 การลงทุน 

ปตท.สผ. มีการลงทุนในโครงการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมจาํนวนทั้งหมด 34 โครงการ เป็นโครงการลงทุนใน

ประเทศไทย จาํนวน 14 โครงการ  ลงทุนในพ้ืนท่ีคาบเก่ียว 2 โครงการ และลงทุนในต่างประเทศ 18 โครงการ สัดส่วนการร่วม

ทุนของ ปตท.สผ.และบริษทัยอ่ยในแต่ละโครงการ เป็นดงัน้ี (ขอ้มูลจาก ปตท.สผ. ณ วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2550) 

 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 L21,28 & 29/48 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 

 9. โครงการ E5 ผูร่้วมทุน ผลิต 20 

 10. โครงการ UNOCAL III ผูร่้วมทุน ผลิต 5 

 11. โครงการไพลิน ผูร่้วมทุน ผลิต 45 

 12. โครงการ G4/43 ผูร่้วมทุน สาํรวจ 15 

 13. โครงการภูฮ่อม  ผูร่้วมทุน พฒันา 20 

 14. โครงการ B8/32 & 9A1) ผูร่้วมทุน ผลิตและสาํรวจ 25.00091   

(2)  ต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย   

 ประเทศสหภาพพม่า    

 15. โครงการพม่า M7 & M9 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 

 16. โครงการพม่า M3 & M4 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 

 17. โครงการพม่า M11 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 

 18. โครงการยาดานา (M5, M6) ผูร่้วมทุน ผลิต 25.50 

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

 ประเทศอินโดนีเซีย    

 20. โครงการอินโดนีเซีย เมรางิน-12) ผูร่้วมทุน สาํรวจ 39 

 21.โครงการเบงการา -1 ผูร่้วมทุน สาํรวจ 40 

 ประเทศเวียดนาม    

 22. โครงการเวียดนาม 9-2 ผูร่้วมดาํเนินการ สาํรวจ 25 

 23. โครงการเวียดนาม 16-1 ผูร่้วมดาํเนินการ สาํรวจ 28.5 

 24. โครงการเวียดนาม B & 48/95 ผูร่้วมทุน สาํรวจ 8.5 

 25. โครงการเวียดนาม 52/97 ผูร่้วมทุน สาํรวจ 7 

 ประเทศกมัพูชา    

 26. โครงการกมัพูชา B ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 30 
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 พ้ืนท่ีพฒันาร่วม    

 27. โครงการ(G9/43) ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 

 28. โครงการพ้ืนท่ีพฒันาร่วม ไทย-มาเลเซีย B17 ผูร่้วมดาํเนินการ พฒันา 50 

(3)  ต่างประเทศนอกภูมิภาคเอเชีย   

 รัฐสุลต่านโอมาน    

 29. โครงการโอมาน 44 ผูด้าํเนินการ สาํรวจและพฒันา 100 

 30. โครงการโอมาน 58 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 

 ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน    

 31. โครงการอิหร่าน ซาเว่ห์  ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 

 ประเทศอลัจีเรีย    

 32. โครงการอลัจีเรีย 433a & 416b ผูร่้วมทุน สาํรวจ 35 

 ประเทศอียิปต ์    

 33. โครงการโรมมานา ผูร่้วมทุน สาํรวจ 30 

 34.โครงการซิติ อบั เอล รามาน ออฟชอร์ ผูร่้วมทุน สาํรวจ 30 

หมายเหตุ  :  1)  PTTEPO ถือหุ้นในบริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ยี่ จาํกัด และบริษัท บี8/32 พาร์ทเนอร์ จาํกัด ซ่ึงเป็นผู้ถือสัมปทานในโครงการ 

 2)  ในปี 2549 PTTEPO โอนสัดส่วนท้ังหมดในโครงการให้แก่ PTTEP Merangin Company Limited 

นอกจากน้ี ปตท.สผ. ไดร่้วมลงทนุในธุรกิจอ่ืนๆ ดงัน้ี  

• ร่วมลงทุนร้อยละ 25.5 ใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) เพ่ือดาํเนินโครงการทอ่ขนส่งก๊าซ

ธรรมชาติยาดานา 

• ร่วมลงทุนร้อยละ 19.3178 ใน Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) เพ่ือดาํเนินโครงการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ

เยตากุน 

• ร่วมลงทุนกบั ปตท. โดยถือหุน้เท่ากนัร้อยละ 50 ในบริษทั เอนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ์ จาํกดั (Energy Complex Company 

Limited) เพ่ือก่อสร้างอาคารสาํนกังานสาํหรับผูป้ระกอบธุรกิจดา้นพลงังาน  

• ร่วมลงทุนกบับริษทัในกลุ่ม ปตท. ประกอบดว้ย ปตท. ปตท.สผ. บริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20 เท่ากนั

ทุกบริษทั เพ่ือจดัตั้งบริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั เพ่ือสร้างศกัยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถทางดา้น ICT 

สนบัสนุนให้เกิดความเช่ือมโยงในกลุ่มธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและตอบสนองทิศทางและกลยทุธ์ของบริษทั

ในกลุ่ม ปตท. 

3.1.5.2 ปริมาณสํารองปิโตรเลียม 

ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ หมายถึง ปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ีสามารถผลิตไดจ้ากแหล่งกกัเก็บท่ีคน้พบแลว้ โดย

ประเมินไดอ้ยา่งมัน่ใจพอสมควรจากขอ้มูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรม ซ่ึง ปตท.สผ. จะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบปี

โดยนกัธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งกกัเก็บปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพ่ือให้ไดต้วัเลขท่ีไดม้าตรฐาน โดยปริมาณสาํรองปิโตรเลียม

พิสูจน์แลว้ในรายงานน้ีจะรวมถึงปริมาณสุทธิท่ีเป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจา้ของแหล่งปิโตรเลียม 

ปตท.สผ. จะไม่ถือว่าปริมาณสาํรองท่ีสาํรวจพบทั้งหมดเป็นปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ จนกว่าจะมีการทาํสัญญาซ้ือขาย

ก๊าซธรรมชาติหรือคอนเดนเสทกบัลูกคา้ ดงันั้น ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ในรายงานน้ี จึงไม่รวมปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ีสาํรวจ

พบในโครงการเวียดนาม B & 48/95 โครงการเวียดนาม 52/97 และโครงการเวียดนาม 16-1 นอกชายฝ่ังประเทศเวียดนาม โครงการ 
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G4/43  โครงการพม่า M7, M9 และ โครงการอลัจีเรีย 433a & 416b เน่ืองจากยงัไม่มีการยืนยนัการพฒันาในเชิงพาณิชย ์และ ปตท.สผ. 

อาจปรับปริมาณสาํรองปิโตรเลียมพิสูจน์แลว้เพ่ิมขึ้นเม่ือ ปตท.สผ. คาดว่าปริมาณสาํรองส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นสามารถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่ง

แน่นอน ภายใตก้ารดาํเนินงานและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู ่ ซ่ึงนโยบายการประเมินปริมาณสาํรองดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวทาง

ของ U.S. Society of Petroleum Engineers ในดา้นการประเมินปริมาณสาํรองส่วนท่ีเพิ่มขึ้น แต่การประเมินปริมาณสาํรองพิสูจน์

แลว้ของ ปตท.สผ. จะเขม้งวดกว่าเน่ืองจากจะปรับปริมาณสาํรองส่วนเพ่ิมต่อเม่ือมีการทาํสัญญาซ้ือขายปิโตรเลียมแลว้เท่านั้น 

ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ ทั้งน้ี ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้รวมทุกโครงการของ ปตท.สผ.และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 

เป็นดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบ 

ปริมาณสํารองพิสูจน์แล้ว ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

ในประเทศ 

ต่างประเทศ 

645 

254 

688 

262 

652 

271 

รวม 899 950 923 

ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ของ ปตท.สผ. ณ 31 ธนัวาคม 2549 เม่ือแบ่งตามผลิตภณัฑจ์ะเป็นก๊าซธรรมชาติ 5,001 

พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต และเป็นนํ้ามนัดิบและคอนเดนเสท 156 ลา้นบาร์เรล หรือรวมทั้งหมดเป็น 923 ลา้นบาร์เรลเทียบเท่า

นํ้ามนัดิบ 

3.1.5.3 ผลการดําเนินงาน 

(1) การผลิต 

 อตัราการผลิตรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ.และบริษทัยอ่ยคิดเป็น 71 ลา้นบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบ หรือ

ประมาณ 194,000 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีแลว้ประมาณ 10,000 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั หรือคิด

เป็นร้อยละ 5 ซ่ึงการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการผลิตส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพ่ิมการผลิตในโครงการบี 8/32 และ 9 เอ โครงการ

ไพลินและโครงการบงกช การเร่ิมการผลิตใหม่ของโครงการภูฮ่อมและโครงการโอมาน 44 โดยมีปริมาณการผลิตเฉล่ียรวมทุก

โครงการในปี 2549 เป็นดงัน้ี  

 หน่วย  : บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั 

ปริมาณการผลิต ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

รวมทุกโครงการ 154,000 184,000 194,000 

(2) การจดัจาํหน่าย 

 ผลิตภณัฑท่ี์ ปตท.สผ.และบริษทัยอ่ยทาํการผลิตเพ่ือจาํหน่ายมี 4 ชนิด คือ นํ้ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวและคอนเดนเสท โดย ปตท.เป็นผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑเ์กือบทั้งหมดของ ปตท.สผ.และบริษทัยอ่ย คิดเป็นร้อยละ 

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

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

คอนเดนเสท จะอิงราคานํ้ามนัในตลาดโลกซ่ึงมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบันํ้ามนัดิบท่ีผลิตได ้ เพ่ือให้สามารถสะทอ้นมูลค่าของ

ผลิตภณัฑไ์ดใ้กลเ้คียงกบัราคาตลาด โดย ปตท. ทาํสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบและคอนเดนเสทกบั ปตท.สผ. เช่นเดียวกนั 
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 สาํหรับปี 2549 ปตท.สผ.และบริษทัยอ่ยมีการจาํหน่ายผลิตภณัฑร์วมทั้ง 4 ชนิดเพ่ิมขึ้นเป็น 169,348 บาร์เรล

เทียบเทา่นํ้ามนัดิบตอ่วนั เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณขายของปี 2548 ท่ี 153,531 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั โดยยอดขายท่ี

เพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลจากการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมของโครงการ B8/32 & 9A การขายก๊าซธรรมชาติของโครงการไพลิน 

บงกชและยาดานา รวมทั้งการขายนํ้ามนัดิบของโครงการ S1 ทั้งน้ี ปริมาณการจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดของ ปตท.สผ.และ

บริษทัยอ่ยในช่วงปี 2547 –ปี 2549 เป็น ดงัน้ี 
 

ผลิตภัณฑ์ ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

นํ้ามนัดิบ (พนับาร์เรลต่อวนั) 

ก๊าซธรรมชาติ (ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั) 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เมตริกตนัต่อวนั) 

คอนเดนเสท (พนับาร์เรลต่อวนั) 

18.7 

614.0 

273.0 

15.8 

19.5 

625.5 

273.0 

15.45 

36.1 

698.4 

264.43 

18.20 

รวมทุกผลิตภณัฑ ์

(บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั) 

134,070 153,531 169,348 

ราคาขายผลิตภณัฑโ์ดยเฉล่ีย 

(เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบ) 

23.38 29.37 36.52 

(3) การบริหาร 

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

นโยบายและกาํกบัดูแลการดาํเนินกิจการของ ปตท.สผ. ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ณ ปี 2549 คณะกรรมการ ปตท.สผ. 

ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 15 คน เป็นตวัแทนจากคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ปตท. 5 คน นอกจากน้ี ผูบ้ริหารของ ปตท. 

ไดรั้บคดัเลือกตามระเบียบว่าดว้ยคณะกรรมการสรรหาให้เป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท.สผ. ดว้ย 

 (4) การเงิน 

 ผลการดาํเนินงานของ ปตท.สผ.  ในช่วงปี 2547-ปี 2549  เป็นดงัน้ี 

หน่วย  :  ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

รายไดร้วม 

ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) 

กาํไร สุทธิ 

48,417 

32,551 

15,866 

69,582 

45,847 

23,735 

91,723 

63,676 

28,047 

สินทรัพยร์วม 

หน้ีสินรวม 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

111,945 

54,846 

57,099 

143,317 

71,620 

71,697 

157,813 

69,288 

88,525 

(5) ผลดา้นปฏิบติัการ 

 ในช่วงปี 2549 ปตท.สผ.สามารถดาํเนินงานตามแผนให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไวเ้ป็นอยา่งดี โดยมีการขยายการ

ลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของ ปตท. และแผนธุรกิจของ 

ปตท.สผ. โดยมีการดาํเนินการและ/หรือพฒันาการท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 ปตท.สผ. ประสบผลสาํเร็จจากการเจาะหลุมสาํรวจและประเมินผลโดยมีอตัราส่วนของการคน้พบ

ปิโตรเลียม 18 หลุมต่อจาํนวนหลุมสาํรวจและหลุมประเมินผล 26 หลุม 
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 เดือนพฤศจิกายน 2549 ปตท.สผ. ในฐานะผูร่้วมทนุในโครงการภูฮ่อมไดเ้ร่ิมทาํการผลิตก๊าซธรรมชาติ

จากหลุมผลิตดงักล่าว 

 ปตท.สผ. ไดมี้การลงนามในสัญญาซ้ือขายปิโตรเลียมในโครงการต่าง ๆ ดงัน้ี 

 -  สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติในโครงการเอส 1 กบับริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 

 -  สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติเพ่ิมของโครงการยาดานา 

 -  สัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบจากแหล่งชามส์ โครงการโอมาน 44 

 (6) การพฒันาธุรกิจและการลงทุนใหม่ 

 ปตท.สผ.ไดข้ยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ เพ่ือสร้างเสริมการเติบโต

ท่ีมัน่คงขององคก์รโดยมีการขยายการลงทุนท่ีสาํคญัในปี 2549 ดงัต่อไปน้ี  

 ปตท.สผ. ไดรั้บอนุมติัสัมปทานจาํนวน 5 แปลงในประเทศไทย คอื  

 -  แปลงบนบกหมายเลข  L21/48  L28/48 และ L29/48  และ 

 -  แปลงในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G9/48 และ  G12/48  

 ในส่วนของตา่งประเทศ  ปตท.สผ. ไดเ้ขา้ไปลงทุนใน 

 -  แปลงหมายเลข 58 (Oman 58 Block) ของประเทศโอมาน 

 -  แปลงเบงการา-1  (Bengara 1 Block) ในประเทศอินโดนีเซีย 

 -  ไดรั้บการคดัเลือกเบ้ืองตน้ให้เป็นผูช้นะการประมูลเพ่ือดาํเนินการสาํรวจในแปลงหมายเลข 2 

      หรือแปลงโรมมานา (Rommana Block) และแปลงหมายเลข 8 หรือ แปลงซิดิ อบั เอล รามาน 

      ออฟชอร์ (Sidi Abd EI Rahman Offshore Block) ในประเทศอียิปต ์

3.1.5.4 แผนการลงทุนในอนาคต 

ปตท.สผ. ไดป้ระมาณการรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) และรายจ่ายดาํเนินงาน (Operating Expenditure) ของ

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ในช่วงปี 2550-2554 รวม 5 ปี เป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 284,710 ลา้นบาท ซ่ึงมีการปรับปรุงเพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัแผนงาน โดยปัจจุบนัมีโครงการทั้งส้ิน 34 โครงการประกอบดว้ย 

1) โครงการท่ีอยูร่ะหว่างการผลิต ไดแ้ก่ โครงการบงกช โครงการ S1 โครงการ B89/32 & 9A และโครงการไพลิน 

2) โครงการท่ีอยูร่ะหว่างการพฒันาและคาดว่าจะสามารถเร่ิมการผลิตในอนาคต ไดแ้ก่ โครงการอาทิตย ์ โครงการ

อาทิตยเ์หนือ โครงการเวียดนาม 9-2 และโครงการพ้ืนท่ีร่วมพฒันาไทย-มาเลเซีย 

3) โครงการท่ีอยูร่ะหว่างการสาํรวจ ไดแ้ก่ โครงการพม่า M7 & M9 โครงการอลัจีเรีย 433a & 416b และโครงการ

เวียดนาม 16-1  

ทั้งน้ีประมาณการรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายดาํเนินงาน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย  :  ลา้นบาท 

 2550 2551 2552 2553 2554 2550-2554 

รายจ่ายลงทุน 57,281 53,309 38,049 23,054 19,821 191,514 

รายจ่ายดาํเนินงาน 17,231 18,447 20,838 20,513 16,167 93,196 

รายจ่ายรวมทั้งส้ิน 74,512 71,756 58,887 43,567 35,988 284,710 
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ปตท.สผ.คาดว่าตวัเลขประมาณการขายปิโตรเลียมเฉล่ียต่อวนั (จากโครงการปัจจบุนั) ระหว่างปี 2550-2554 มี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย  :  บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั 

 2550 2551 2552 2553 2554 

ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉล่ีย 187,713 240,566 254,816 269,429 269,541 

3.1.6 การลงทุนและการร่วมทุนของธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ

3.1.6.1 บริษัท ปตท. จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด 

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

เบลเย่ียม และบริษทั ทุนลดาวลัย ์จาํกดั จดทะเบียนจดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2539 เพ่ือดาํเนินธุรกิจพฒันาและก่อสร้างระบบ

ท่อยอ่ยเพ่ือขนส่งก๊าซธรรมชาติและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้ในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มีทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 500 ลา้นบาท โดย ปตท. ถือหุ้นอยู่

ร้อยละ 58 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

ในการประกอบธุรกิจ บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั เป็นผูล้งทุนสร้างระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

(Distribution Pipeline) โดยใชท้อ่เหลก็และท่อ High Density Polyethylene (HDPE) ซ่ึงเช่ือมตอ่จากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

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

ความช่วยเหลือในการจดัหาท่ีดินตลอดจนสิทธิในการใชท่ี้ดินเพ่ือการก่อสร้างระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  

(1) การจดัหา 

 ปตท.เป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติทั้งหมดให้กบับริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั โดยมีสัญญาซ้ือขายก๊าซ

ธรรมชาติระยะยาวของแต่ละพ้ืนท่ี อายสัุญญา 10 ปี และมีโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติท่ีประกอบดว้ยราคาเน้ือก๊าซธรรมชาติ 

อตัราค่าผา่นท่อ และค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

(2) การจดัจาํหน่าย 

  ในปี 2549 บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มีระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติเพ่ือขนส่งก๊าซธรรมชาติ

เป็นเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 6 แห่ง ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรม

ลาดกระบงั พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมบริเวณรังสิต สวนอุตสาหกรรมโรจนะและนิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดยสัญญาซ้ือขายก๊าซ

ธรรมชาติกบัลูกคา้มีอายสัุญญา 5 - 7 ปี ซ่ึงราคาก๊าซธรรมชาติจะถูกกาํหนดให้สามารถแข่งขนัไดก้บัเช้ือเพลิงทดแทน คือ นํ้ามนั

เตาหรือก๊าซหุงตม้ ผลการจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติของบริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ในปี 2549 มีปริมาณ 33.02 

ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เพ่ิมขึ้น 10% จากปี 2548 เน่ืองจากมีจาํนวนลูกคา้ท่ีรับก๊าซฯ แลว้เพ่ิมขึ้นเป็นทั้งหมด 127 ราย ทั้งน้ี  

ปริมาณการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในช่วงปี 2547 - 2549  เป็นดงัน้ี 

การจัดจําหน่าย ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

ปริมาณ (ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั)  27.7 30.02 33.02 

จาํนวนลูกคา้ (ราย) 91 106 127 
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  บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มีเป้าหมายการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในปี 2549 เฉล่ียวนัละ 32.47 ลา้น

ลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั และในอนาคตมีแผนการขยายระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติเพ่ิมอีก 3 พ้ืนท่ี ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรม 

บางกะดี นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมเอม็ไทย 

  นอกจากน้ี บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ไดเ้พ่ิมช่องทางการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ โดยการร่วมทุน

ในสัดส่วนร้อยละ 50 ในบริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั (AMATA NGD) เพ่ือดาํเนินการก่อสร้างระบบท่อจดั

จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 

 (3) การบริหาร 

 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 2547 - ปี 2549 เป็นดงัน้ี 

        หน่วย  :  ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

รายไดร้วม 2,174 2,704   3,470 

ค่าใชจ่้ายรวม 1,610 2,007   2,684 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 564 697   786 

สินทรัพยร์วม 1,490 1,637   1,832 

หน้ีสินรวม 328 338   396 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 1,162 1,299   1,436 

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 โดย ปตท. และ Petronas ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ทั้งสองบริษทั โดยบริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 

(ประเทศไทย) จาํกดั จะดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อจากพ้ืนท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand 

Joint Development Area หรือ เจดีเอ) มาใชป้ระโยชนใ์นประเทศไทย และส่งไปยงัชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมทั้งใหบ้ริการแยก

ก๊าซธรรมชาติ ท่ีจงัหวดัสงขลา และขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) ทางท่อจากจงัหวดัสงขลาไปยงัชายแดนไทย-มาเลเซีย 

ส่วน Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. จะดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ

จากชายแดนไทย-มาเลเซีย ไปใชป้ระโยชน์ในประเทศ มาเลเซีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศ

ไทย) จาํกดั มีทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 10,220 ลา้นบาท และบริษทั Trans Thai-Malaysia(Malaysia) Sdn.Bhd. มีทุนท่ีออกและ

ชาํระแลว้ 52.8 ลา้นริงกิต (มาเลเซีย)   

(1) ลกัษณะของโครงการ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 
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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 

- ก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 มีขนาดความสามารถรับก๊าซธรรมชาติวนัละ 425 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต 

ใหบ้ริการแยกก๊าซธรรมชาติท่ีนาํขึ้นฝ่ังท่ีจงัหวดัสงขลา 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 61.5 กิโลเมตร  โดยในอนาคตจะมีการนาํทอ่ก๊าซจากการผลิตในแปลงบี 17 มาเช่ือมใน

ภายหลงั  โดย เช่ือมเขา้กบัระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

ฉบบัท่ี 3 โดยคาดว่าจะเร่ิมทาํการส่งก๊าซธรรมชาติไดป้ระมาณปี 2550 

- ก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 2 มีขนาดความสามารถรับก๊าซธรรมชาติวนัละ 425 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต 

โดยตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกบัโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 เพ่ือขยายการให้บริการแยกก๊าซธรรมชาติท่ีนาํขึ้น

ฝ่ังท่ีจงัหวดัสงขลา 

(2) ความกา้วหนา้ 

- งานก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งในทะเลและบนบกระยะท่ี 1 และโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 เสร็จ

เรียบร้อยและเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ โดยก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลวไดถู้กส่งไปยงัลูกคา้

ของ Petronas ในประเทศมาเลเซียแลว้ 

- การก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลระยะท่ี 2 จากแปลง เอ 18 มาเช่ือมต่อเขา้กบัท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้น

ท่ี 3 ของ ปตท.นั้น ไดท้าํการพอกท่อแลว้เสร็จในเดือนพฤศจิกายน2549 และเร่ิมดาํเนินการวางท่อส่งก๊าซ 

ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2549 โดยคาดว่าจะก่อสร้างแลว้เสร็จในไตรมาส 3 ปี 2550 

(3) การบริการ 

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

ขนส่งก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลวและให้บริการแยกก๊าซธรรมชาติแก่ลูกคา้ของบริษทัเพียง 2 รายคือ ปตท. และ 

Petronas  ซ่ึงทั้ง 2 รายเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยมีสัญญาใหบ้ริการ (Service Agreement) ระหว่างกนั บริษทัไดใ้ห้บริการขนส่ง
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ก๊าซธรรมชาติในทะเล และบนบกแลว้ โดยเป็นก๊าซธรรมชาติท่ีผา่นกระบวนการบาํบดัจากหน่วยแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

และให้บริการแยกก๊าซฯ และขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ  โดยเร่ิมให้บริการระหว่าง 1 มกราคม 2549 ถึง 31 ธนัวาคม 2549 

แลว้ดงัน้ี  

• การผลิตก๊าซธรรมชาติ (Feed Gas)   130,047 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต 

• การส่งมอบก๊าซเช้ือเพลิง (Sales Gas)  106,766 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต 

• การส่งมอบก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  67,189 เมตริกตนั 

• การส่งมอบก๊าซธรรมชาติเหลว (NGL)  18,299 เมตริกตนั 

  (4) การบริหาร 

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

ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 6 คน ปตท.เป็นผูแ้ตง่ตั้งจาํนวน 3 คน นอกจากน้ี ปตท. ไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารจาก ปตท.เขา้ดาํรง

ตาํแหน่งผูบ้ริหารของทั้งสองบริษทั ปัจจบุนักรรมการท่ีแต่งตั้งจาก ปตท. ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทั โดยต่างฝ่ายจะ

สลบัการดาํรงตาํแหน่งน้ีคราวละ 3 ปี 

(5) การเงิน 

  -  ผลการดาํเนินงานของบริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั ส้ินสุด ณ.31  ธนัวาคม  2549

ประกอบดว้ย  

   หน่วย : ลา้นบาท 

รายไดร้วม 5,069 

ค่าใชจ้่ายรวม 2,809 

กาํไรสุทธิ 2,260 

สินทรัพยร์วม 30,124 

หน้ีสินรวม 20,087 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 10,037 

  -  ผลการดาํเนินงานของ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd.  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 

ประกอบดว้ย 

   หน่วย : ลา้นริงกิต 

รายไดร้วม 21.322 

ค่าใชจ้่ายรวม 16.419 

กาํไรสุทธิ 4.913 

สินทรัพยร์วม 164 

หน้ีสินรวม 115 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 49 

3.1.6.3 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเย็น จํากัด 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง ปตท. กบั กฟผ. และ กฟน. จดทะเบียนจดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 

2 เมษายน 2546 เพ่ือดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและนํ้าเยน็ให้กบับริษทัท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) และลูกคา้
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อ่ืนๆ ภายในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั มีทนุท่ีออกและชาํระแลว้ 

1,000 ลา้นบาท โดย ปตท.ถือหุ้นร้อยละ 35 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

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 Steam 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 

งานก่อสร้างดาํเนินการแลว้เสร็จ เร่ิมผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและนํ้าเยน็ให้กบัอาคารต่างๆ ภายในพ้ืนท่ีท่าอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม 2549 

(3) การจดัหาเช้ือเพลิง 

  ปตท.จะเป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติให้กบับริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแส 

ไฟฟ้าและไอนํ้า โดยมีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าท่ีปริมาณวนัละ 7 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต  มีอายสัุญญา 25 ปี 

(4) การจดัจาํหน่าย 

 การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั ประกอบดว้ย 

- จาํหน่ายไฟฟ้าให้กบับริษทั การทา่อากาศยานแห่งประเทศไทย 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.  

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

สัญญาซ้ือขาย) 
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(5) การบริหาร 

  คณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 7 คน ปตท.เป็นผูแ้ต่งตั้งจาํนวน 

2 คน นอกจากน้ี ปตท.ไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษทั 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) (ซ่ึงต่อมาไดค้วบรวมเป็นบริษทัใหม่ช่ือ บริษทั 

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

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

โรงงานผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้า (Utilities) ให้กบัผูถื้อหุน้รวมถึงบริษทัในเครือของผูถื้อหุ้นและโรงงานบริเวณใกลเ้คียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั มีทนุจดทะเบียนท่ีออกและชาํระแลว้ 2,542.5 ลา้นบาท และอยูร่ะหว่าง

ดาํเนินการจดทะเบียนทุนท่ีออกและชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ป็น 3,791.6 ลา้นบาท ทั้งน้ี ปตท.ถือหุ้นร้อยละ 40 ของทุนท่ี

ชาํระแลว้ 

 (1) ลกัษณะของโครงการ 

- บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั จะดาํเนินการก่อสร้างและขยายขนาดโครงการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้าให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพ่ิมขึ้นเป็นระยะๆ ของกลุ่มปิโตรเคมี ปตท. และลูกคา้นอกกลุ่มโดย

บริษทัไดจ้ดัทาํแผนขยายขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้าและไอนํ้าติดตั้งแบ่งตามเขตพ้ืนท่ี ดงัน้ี 

พ้ืนท่ี กลุ่มลูกค้า 
ขนาดกําลังผลิตไฟฟ้า 

(เมกกะวัตต์) 

ขนาดกําลังผลิตไอนํ้า 

(ตัน/ช่ัวโมง) 

1 บริษทัในกลุ่ม ปตท. และบริษทัอืน่ ๆ ในนิคมอุตสาหกรรม

ตะวนัออก 

150 610 

2 บริษทัในกลุ่ม ปตท. และบริษทัอืน่ ๆ ในเขตนิคม

อุตสาหกรรม  RIL (Rayong Industrial Land) และบริษทั

อื่นๆ ในบริเวณใกลเ้คียง 

130/1 330/1 

3 บริษทัในกลุ่ม ปตท. และบริษทัอืน่ ๆ ในนิคมอุตสาหกรรม

ผาแดง 

132.5 420 

4 บริษทัในกลุ่ม ปตท. และบริษทัอืน่ ๆ ในนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด 

112.5 700/2 

รวม 525 2,060 

หมายเหตุ: 1) ขนาดกาํลงัการผลิตตามท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั PTTUT แลว้ และกาํลงัรอการ 

                      พิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการ ปตท. 

2) ขนาดกาํลงัการผลิตประมาณการท่ีกาํลงัรอการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั PTTUT 

    และ ปตท. 

(2) ความกา้วหนา้ 

- วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2547  ไดรั้บอนุมติัสิทธิประโยชน์การลงทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

- วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2547 ไดรั้บอนุมติัรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มสาํหรับโรงงานผลิตไฟฟ้าจาก

สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 



     บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)                                                                   แบบ 56-1 ประจาํปี 2549  

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 68 

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

(PTTCH) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการการผลิตและจาํหน่ายไอนํ้าและไฟฟ้า โดยในช่วงแรก (ระหว่าง

พฤศจิกายน 2548 – พฤษภาคม 2549) บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั จะซ้ือไอนํ้าจาก NPC (PTTCH) ปริมาณ 10-40 

ตนั/ชัว่โมง ส่วนช่วงท่ี 2 (ระหว่างมิถุนายน 2549 – มีนาคม 2550) บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดัจะขายไอนํ้าให้ NPC 

(PTTCH) ปริมาณ 40-50 ตนั/ชัว่โมง นอกจากน้ีทั้ง 2 ฝ่าย ไดท้าํสัญญา Steam Back-up Agreement ตามปริมาณท่ี

แต่ละฝ่ายสามารถจ่ายให้ได ้

- วนัท่ี 26 กนัยายน 2548 บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดัไดรั้บสัมปทานจากกระทรวงพลงังานใหเ้ป็นผูผ้ลิตและจาํหน่าย

ไฟฟ้า มีกาํลงัการผลิต 150 เมกกะวตัต ์

- การก่อสร้างโครงการพ้ืนท่ี 1 ระยะแรก ซ่ึงประกอบดว้ยโรงผลิตไฟฟ้าขนาด 37.5 เมกกะวตัต ์และโรงผลิต 

ไอนํ้าขนาด 120 ตนั/ชัว่โมงแลว้เสร็จและเร่ิมดาํเนินการผลิตเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2549 

(3) การจดัหาเช้ือเพลิงและวตัถุดิบ 

 ปตท.เป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติให้กบับริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและ 

ไอนํ้า โดยมีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติระหว่างกนัท่ีปริมาณวนัละ 8,000 ลา้นบีทีย ู มีอายสัุญญา 15 ปี และมีความตอ้งการใชน้ํ้า

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

(4) การจดัจาํหน่าย 

  บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั จะมีการขยายโรงงานผลิต Utilities เป็นระยะๆ ตามความตอ้งการใช ้ Utilities ของกลุ่ม 

ปิโตรเคมี ปตท. ท่ีจะเพ่ิมขึ้นเป็นระยะ โดยระยะแรกมีกลุ่มลูกคา้ ดงัน้ี 

 

ปี จําหน่ายให้ 

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

Limited (TOCGC) 

- โรงงาน Air Separation Plant ของ MIG Production Company Limited (MIGP) 

- โรงงาน Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited (ABCT) 

- โรงงานผลิต Ethoxylate ของ Thai Ethoxylates Company Limited (TEX) 

2550 - โรงงานผลิต Ethanolamines ของ Thai Ethanolamines Company Limited (TEA) 

- โรงงานผลิต Methyl Ester และ Fatty Alcohol ของ Thai Oleochemicals Company Limited (TOL) 

2551 - โรงงานผลิต Choline Chloride ของบริษทั Thai Choline Chloride Company Limited (TCC) 

- โรงงานผลิต Cumene/Phenol ของ PTT Phenol Company Limited (PPCL) 

- โรงงานผลิต EO/EG หน่วยท่ี 2 ของ TOCGC 

- โรงงาน ATC-2 

- โรงงาน Ethylene Cracker  โรงงานผลิต  Low Density Polypropylene (LDPE) และ Linear Low Density 

Polypropylene (LLDPE) ของ PTT Polyethylene Company Limited (PTTPE) 

- โรงงานผลิต Propylene (โครงการ PDH) ของ ปตท. 

- โรงงาน PTTCH (I-4) และ โรงงาน ATC-1  

2552 - โรงงานผลิต AN/MMA/PMMA ของ PTT Asahi Chemical Company Limited 
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(5) การบริหาร 

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

เป็นผูแ้ทนจาก ปตท.โดยตรง 3 คนและทางออ้ม 5 คน ผา่นบริษทัยอ่ยของ ปตท. ท่ีร่วมทุน) รวมประธานกรรมการดว้ย นอกจากน้ี 

ปตท. ไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั ดว้ย 

3.1.6.5  บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด 

ปตท. ไดซ้ื้อหุ้น บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ 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 ปัจจุบนัไดช้าํระค่าหุ้นไปแลว้เป็นมูลค่า

รวมทั้งส้ิน 337.5 ลา้นบาท บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั จดัตั้งขึ้นเพ่ือประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ 

จาํกดั มีทุนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 2,250,000,000 บาท  

(1) ลกัษณะของโครงการ 

  เป็นโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) ประกอบดว้ยโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม ใช้

ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (Natural Gas Fired Combined-Cycle Power Plant) จาํนวน 2 หน่วย มีกาํลงัผลิตสุทธิหน่วยละ 700 เมกะ

วตัต ์รวมเป็น 1,400 เมกะวตัต ์โครงการตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนักบัโรงไฟฟ้าของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั คือ เลขท่ี 245 หมู่ท่ี 6 

ตาํบลบา้นไร่ อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี 

  (2) ความกา้วหนา้ 

 - วนัท่ี 7 มีนาคม 2548  ไดรั้บอนุมติัรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

- วันท่ี  27 มีนาคม 2548 ได้ลงนามสัญญาออกแบบ จัดหาและก่อสร้าง (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  

- เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2548 ไดรั้บสัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้าจากกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

- เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2548 ไดล้งนามในสัญญาเงินกูว้งเงิน 483 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ 6,500 ลา้นบาท 

- เม่ือวนัท่ี 14  กุมภาพนัธ์ 2549 ไดอ้อก Notice–to-Proceed (NTP) ให้แก่ผูรั้บเหมาเพ่ือเร่ิมดาํเนินการก่อสร้าง 

ปัจจุบนัโครงการอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 

- เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2549 ไดรั้บใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารสําหรับติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมก๊าซธรรมชาติจาก 

อบต. สามเรือน 

- เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ประกาศกําหนดเขตระบบการขนส่ง

ปิโตรเลียมทางท่อจากศูนยป์ฏิบติัการเขต 5 ปตท. ไปยงัสถานีรับก๊าซโรงไฟฟ้าบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั  

 

 

 



     บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)                                                                   แบบ 56-1 ประจาํปี 2549  

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 70 

(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) กับ กฟผ. สัญญาจดัหาก๊าซธรรมชาติ (Gas Sale Agreement: GSA) กับบริษทั ปตท. 

จาํกัด (มหาชน) และสัญญาเช่าท่ีดิน (Land Lease Agreement: LLA) กับบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซ่ึง กฟผ. ตกลงรับซ้ือ

ไฟฟ้าท่ีบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั ผลิตไดท้ั้งหมด มีอายุสัญญา 25 ปี นับตั้งแต่โรงไฟฟ้าหน่วยท่ี 1 จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบของ 

กฟผ. 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 เพ่ือประกอบกิจการใหบ้ริการ คลงัสาํรอง LNG และหน่วยเปล่ียน

สถานะ LNG เป็นก๊าซธรรมชาติ (LNG Re-gasification & Receiving Terminal) ทั้งน้ี ปตท.ถือหุ้นร้อยละ 100 ในระยะเร่ิมตน้และ

จะหาพนัธมิตรร่วมทุนในภายหลงัโดย ปตท.จะเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั มี

ทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท และทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 50 ลา้นบาท และจะทยอยเพ่ิมทนุตามความจาํเป็น  

 (1) ลกัษณะของโครงการ 

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

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

เพ่ิมขนาดเป็นประมาณ 10 ลา้นตนัต่อปี ในระยะท่ี 2 ซ่ึงขึ้นอยูก่บัผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 

(2) ความกา้วหนา้ 

 บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั ไดด้าํเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และไดจ้ดัหาท่ีดินบริเวณพ้ืนท่ี

โครงการพฒันาท่าเรืออุตสาหกรรมระยะ 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง สาํหรับเป็นสถานท่ีก่อสร้างโครงการ 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดัไดอ้อกเอกสารประกวดราคางานขดุลอกและถมพ้ืนท่ีโครงการฯ ให้กบับริษทัท่ีผา่นการคดัเลือก

คุณสมบติัเบ้ืองตน้ (Pre – Qualification ) คาดว่าจะสามารถให้ผูรั้บเหมาเร่ิมงานไดภ้ายในกลางปี 2550 นอกจากน้ี บริษทั พีทีที 

แอลเอน็จี จาํกดัไดล้งนามสัญญาจา้งบริษทัท่ีปรึกษาออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง LNG Receiving Terminal และงานถม

พ้ืนท่ี ขณะน้ีอยูร่ะหว่างออกแบบทางวิศวกรรมและเตรียมเอกสารประกวดราคา โดยจะสามารถออกเอกสารประกวดราคางาน 

Jetty Development and LNG Receiving Terminal ให้กบับริษทัท่ีผา่นการคดัเลือกคุณสมบติัเบ้ืองตน้ (Pre-Qualification) ไดใ้น

ไตรมาสแรก ปี 2550 และจะสามารถให้ผูรั้บเหมาเร่ิมงานไดใ้นไตรมาส 4 ปี 2550 โดยมีเป้าหมายก่อสร้างโครงการระยะท่ี 1 แลว้

เสร็จประมาณส้ินปี 2553 และเร่ิมรับ LNG ไดใ้นส้ินไตรมาสแรกปี 2554  เพ่ือรองรับแผนการนาํเขา้ LNG ของ ปตท. 

 (3)  การบริการ 

  บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั จะให้บริการ/จดัการ LNG Receiving Terminal และคิดค่าบริการรับจ่ายและสาํรองก๊าซ

ธรรมชาติเหลว  (Throughput & Service Fee) โดย ปตท.จะเป็นผูจ้ดัหาและนาํเขา้ LNG 
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 (4) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 3 คน ซ่ึง ปตท.เป็นผูแ้ตง่ตั้งทั้งหมด 

3.1.6.7 บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด 

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

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

10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2548 ปตท.ไดรั้บโอนหุ้นสามญัของบริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั 

จากบริษทั Siemens AG จาํกดั ทั้งหมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดัมีทนุท่ีออกและ

ชาํระแลว้ 1,771 ลา้นบาท 

 บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดัจดัตั้งขึ้นเพ่ือประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า โดยเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้า

เอกชนรายใหญ่ (IPP) มีโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (Natural Gas fired Combined –Cycle Power 

Plant) ดว้ยกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 700 เมกกะวตัต ์(MW)  

(1) การจดัหาเช้ือเพลิง 

  โรงผลิตไฟฟ้าของบริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดัใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 

โดย ปตท.เป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติให้กบับริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดัทั้งหมด  มีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ี

ปริมาณวนัละ 120 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต อายสัุญญา 25 ปี  

 (2) การจดัจาํหน่าย 

  บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดัจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตไดท้ั้งหมดให้ กฟผ. ภายใตสั้ญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

(PPA) ฉบบัลงวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2540 อายสัุญญา 25 ปีนบัจาก Commercial Operation Date เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2543 โดยมี

ขอ้ตกลงท่ี กฟผ. จะตอ้งชาํระค่าไฟฟ้าให้แก่ IPT ตามกาํลงัการผลิตไฟฟ้าท่ีกาํหนดในสัญญา (Take-or-Pay  ร้อยละ 100) จ่ายค่า

ความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้า (Availability Payment) ในจาํนวนท่ีตกลงกนัเพ่ือใหค้รอบคลุมค่าใชจ้่ายคงท่ี  ภาระหน้ีสิน และ

ผลตอบแทน  และจ่ายค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ตามสูตรคาํนวณท่ีระบุไวต้ามขอ้สัญญา 

(3) การบริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 คณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั  ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 

9 คน  เป็นผูแ้ทนจาก ปตท. 6 คน โดยเป็นผูแ้ทนจาก ปตท. โดยตรง 2 คนและทางออ้ม 4 คน ผา่นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไทยออยล ์

จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จาํกดั รวมประธานกรรมการ   

(4) การเงิน 

 ผลการดาํเนินงานของบริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย)  จาํกดั ในช่วงปี 2547 -- 2549 เป็นดงัน้ี 
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                                    หน่วย  :  ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

รายไดร้วม 4,468 8,068 9,359 

ค่าใชจ่้ายรวม 4,769 7,625 7,786 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ (301) 443 1,573 

สินทรัพยร์วม 14,064 12,569 12,503 

หน้ีสินรวม 9,985 8,047 6,408 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 4,079 4,522 6,095 

3.1.6.8  บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จํากัด 

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

จาํกดั จากบริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (บริษทัยอ่ยของบริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

(ปตท.สผ.)) ซ่ึงถืออยูท่ั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 26 เป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 2,300 ลา้นบาท โดย ปตท.ไดรั้บโอนหุ้นสามญัของบริษทั 

ไทยออยล ์เพาเวอร์ จาํกดัเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2548 

  บริษทั ไทยออยล ์ เพาเวอร์ จาํกดัเป็นผูด้าํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้าในโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็ 

(SPP) โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมแบบโคเจนเนอเรชัน่ ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (Combined-Cycle Co-generation 

Power Plant) มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 118 เมกะวตัต ์และผลิตไอนํ้า 168 ตนัต่อชัว่โมง นอกจากน้ีบริษทั ไทยออยล ์ เพาเวอร์ จาํกดั

เป็นผูถื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 56 ในบริษทัผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดัซ่ึงเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) มีขนาด

กาํลงัการผลิตไฟฟ้า 700 เมกะวตัต ์ณ 31 ธนัวาคม  2549 TP มีทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 2,810 ลา้นบาท   

  การซ้ือหุ้นบริษทั ไทยออยล ์ เพาเวอร์ จาํกดัสอดคลอ้งกบัทิศทางการดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงให้ความสาํคญักบั

การลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัก๊าซธรรมชาติ ในขณะท่ีสนบัสนุนให้ ปตท.สผ. ใหค้วามสาํคญักบัการ

ดาํเนินธุรกิจตน้นํ้า (Upstream) คอืธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นหลกั และการเขา้ลงทนุดงักล่าวมีความเส่ียงตํ่า เน่ืองจากทั้ง

บริษทั ไทยออยล ์เพาเวอร์ จาํกดัและบริษทัผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดัมีการดาํเนินกิจการอยูแ่ลว้ และมีสัญญาระยะยาว

กบัลูกคา้ อายสัุญญา 25 ปี ซ่ึงประกอบดว้ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และลูกคา้ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่ม บมจ. ไทย

ออยล ์จึงเป็นกิจการท่ีมีความมัน่คง 

 (1) การจดัหาเช้ือเพลิง 

 บริษทั ไทยออยล ์เพาเวอร์ จาํกดัไดซ้ือกาซธรรมชาติจาก  ปตท. ซ่ึงเปนผูขายและผูจาํหนายเพียง

รายเดียวในประเทศ โรงไฟฟาของบริษทั ไทยออยล ์เพาเวอร์ จาํกดัสามารถใชเช้ือเพลิงสาํรองคือ  นํ้ามนัดีเซลแทน กาซ

ธรรมชาติได โดยจะมีการชดเชยสวนตางของราคาเช้ือเพลิงตามสัญญา  

  (2) การจดัจาํหน่าย 

  บริษทั ไทยออยล ์เพาเวอร์ จาํกดัหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ.จาํนวน 41 เมกะวตัต ์ภายใตสั้ญญาการซ้ือขายไฟฟ้าระยะ

ยาว 25 ปี บริษทั ไทยออยล ์เพาเวอร์ จาํกดัเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ในวนัท่ี 1 เมษายน 2541 ภายใตโ้ครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชน

รายเลก็ (Small Power Producer – “SPP”) ของ กฟผ. 

(3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทั ไทยออยล ์เพาเวอร์ จาํกดัประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 13 คน  เป็นผูแ้ทนจาก ปตท. 3 คน 

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 7 คน และบริษทั อิเลค็ทริค เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (EPDC) จาํนวน  2 คน   
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(4) การเงิน 

 ผลการดาํเนินงานของบริษทั ไทยออยล ์เพาเวอร์ จาํกดัในช่วงปี 2547 -- 2549 เป็นดงัน้ี 

        หน่วย  :  ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

รายไดร้วม 2,982 3,373 3,442 

ค่าใชจ่้ายรวม 2,561 2,653 2,244 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 286 720 1,198 

สินทรัพยร์วม 7,638 7,320 7,942 

หน้ีสินรวม 2,402 1,645 1,421 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 5,236 5,675 6,521 

 

3.2 กลุ่มธุรกจิน้ํามัน 

ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจนํ้ามนั ของ ปตท. แบง่เป็น 2 กิจกรรมหลกัไดแ้ก่ 

(1) การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (Oil Marketing) ดาํเนินธุรกิจการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิงและ

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืน 

(2) การคา้สากลและการนาํเขา้ส่งออกนํ้ามนัดิบ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม วตัถุดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี (International 

Petroleum and Petrochemical Trading) ดาํเนินธุรกิจการคา้สากล และการนาํเขา้ส่งออกนํ้ามนัและผลิตภณัฑน์ํ้ามนั 

 กลุ่มธุรกิจนํ้ ามนัมีสายงานสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไดแ้ก่หน่วยบริหารและปฎิบติัการคลงั 

การบริหารการจดัหาและจดัส่งผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม และการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในตลาดขายส่งให้แก่ผูค้า้ตามมาตรา 7 แห่ง

พระราชบญัญติัการคา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ.2543   

 นอกจากธุรกิจหลกัและสายงานสนบัสนุนแลว้ ปตท. ยงัมีการลงทุนและการร่วมทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจนํ้ามนัทั้งภายในและภายนอกประเทศจาํนวน 14 บริษทั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสนบัสนุนธุรกิจท่ี

ก่อให้เกิดรายไดห้ลกัและเพ่ือส่งเสริมให ้ปตท. สามารถดาํเนินธุรกิจนํ้ามนัอยา่งครบวงจรและสามารถให้บริการลูกคา้ไดดี้ท่ีสุด  
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แผนภาพแสดงโครงสร้างธุรกจิน้ํามันของ ปตท. 

 
ธุรกิจนํ�ามัน 

การจัดจําหน่าย 

การตลาดค้าปลีก 

?  สถานีบริการ 

?  ธุรกิจ ค้าปลีกเสริม 

?  อื�นๆ 

การตลาดพาณิชย์ 
 ตลาดรัฐและอุตสาหกรรม 
 ตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง  
 ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
 การตลาดต่างประเทศ 

?  

?  

?  

?  
การนําเข้า/ส่งออก/

การค้าสากลนํ�ามันดิบ/ 
คอนเดนเสท 

การค้าระหว่างประเทศ 

การจัดหาและจัดส่ง 

?  การจัดหา   ขนส่งและจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้ผู้ 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/

การค้าสากลนํ�ามัน
สําเร็จรูป 

การนําเข้า/ส่งออก/
การค้าสากลวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
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3.2.1 การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Oil Marketing) 

 การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (Oil Marketing) ดาํเนินธุรกิจการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิงและ

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืน โดยแบง่การจดัจาํหน่ายออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ 

(1) การตลาดคา้ปลีก (Retail Marketing) เป็นการจดัจาํหน่ายผา่นสถานีบริการนํ้ามนัของบริษทั  สถานีบริการนํ้ามนั

ผูแ้ทนจาํหน่ายทัว่ประเทศ และตลาดขายส่งนํ้ามนัให้กบัผูค้า้ตามมาตรา 7 

(2) การตลาดพาณิชย ์(Commercial Marketing) เป็นการจดัจาํหน่ายให้กบัลูกคา้ท่ีเป็นส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ ลูกคา้

อุตสาหกรรมและพาณิชย ์ ตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง  ตลาดก๊าซหุงตม้  และการตลาดต่างประเทศ 

 นอกเหนือจากการจดัจาํหน่ายใน 2 ส่วนหลกัๆ 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 หรือท่ีเรียกว่าก๊าซหุงตม้ หรือแอลพีจี เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจาํพวกก๊าซโปรเพน

และก๊าซบิวเทน ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการแยกก๊าซธรรมชาติในโรงแยกก๊าซหรือการกลัน่นํ้ามนัจากโรงกลัน่นํ้ามนั จะมี

สภาพเป็นของเหลวภายใตแ้รงดนั ส่วนมากนาํไปใชใ้นงานหุงตม้ในครัวและใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในงานอุตสาหกรรมตา่งๆ เน่ืองจากมี

คุณสมบติัพิเศษคือใหค้วามร้อนสูง สะอาด เผาไหมไ้ดง้่ายและสะดวกในการใชง้าน นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรม 

ปิโตรเคมี และสามารถใชแ้ทนนํ้ามนัเบนซินในรถยนตเ์พราะราคาถูกและมีค่าออกเทนสูง ปตท.จาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ให้กบัผูใ้ชก๊้าซปิโตรเลียมเหลวโดยตรง และจาํหน่ายให้กบัผูค้า้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามพระราชบญัญติัการคา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง 

พ.ศ.2543 เพ่ือจาํหน่ายต่อให้กบัผูใ้ชก๊้าซปิโตรเลียมเหลวอีกทอดหน่ึง 

(2) นํ้ามนัเบนซิน (Gasoline) 

นํ้ามนัเบนซินเป็นนํ้ามนัเช้ือเพลิงประเภทระเหยง่ายมีปริมาณกาํมะถนัตํ่า เหมาะสาํหรับใชง้านกบัเคร่ืองยนต์

เบนซินทุกชนิด นํ้ามนัเบนซินไดม้าจากการผสมนํ้ามนัเบาท่ีมีช่วงจุดเดือดเหมาะสมหลายชนิดในอตัราท่ีเหมาะสม และมี

ส่วนผสมของสารกนัน็อคและอ่ืนๆ เพ่ือให้ไดคุ้ณภาพตามขอ้กาํหนด สาํหรับประเทศไทยนั้น นํ้ามนัเบนซินแบ่งออกไดเ้ป็น 3 

ประเภทหลกั คือ นํ้ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่ออกเทน 91 ออกเทน 95 และนํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์

(3) นํ้ามนัก๊าด (Kerosene) 

นํ้ามนัก๊าดเป็นนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ียงัใชใ้นการจุดตะเกียงให้ความสว่าง

ตามชนบท ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงสาํหรับเคร่ืองยนตท่ี์ออกแบบเป็นพิเศษ ใชใ้หค้วามร้อนในเตาอบ นาํไปเป็นส่วนผสมในยาฆ่าแมลง 

นํ้ามนัชกัเงา และสีนํ้ามนั เป็นตน้  
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(4) นํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน (Aviation Fuel) 

นํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชส้าํหรับเคร่ืองบินไอพ่นของสายการบินพาณิชยท์ัว่ไป เคร่ืองบินของกองทพัและเคร่ืองบินฝึก

นกับินเป็นนํ้ามนัท่ีมีคณุสมบติัตามขอ้กาํหนดคุณภาพของเช้ือเพลิงท่ีเป็นมาตรฐานสากลสาํหรับใชท้ัว่โลก สามารถแบ่งออกเป็น 

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 ปัจจุบนันํ้ามนัดีเซลเป็นนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีมี

ปริมาณการใชสู้งท่ีสุดในประเทศ  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 ใหค้วามร้อนสูง สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น

หลายชนิดขึ้นอยูก่บัความหนืด และประเภทของเตาเผาและหวัฉีดในการเผา โดยทัว่ไปนํ้ามนัเตาใชส้าํหรับเป็นเช้ือเพลิงใน

โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า และเรือเดินสมุทร สาํหรับประเทศไทย จดัแบ่งตามความหนืด และจุดไหลเท (Pour Point)  

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) 

ในปี 2549 ปตท.จดัจาํหน่ายนํ้ามนัสาํเร็จรูปจาํนวนรวมทั้งส้ิน 22,074 ลา้นลิตร คิดเฉพาะการจาํหน่ายในประเทศ  

ปตท. มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 36.9 หากไม่รวมนํ้ามนัเตาท่ีจาํหน่ายให้ กฟผ. แลว้ ปตท. จะมีส่วนแบง่ตลาดร้อยละ 35.1  

การจัดจําหน่ายนํ้ามันของ ปตท. ในช่วงปี 2547-2549  

ผลติภัณฑ์/การจําหน่าย ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

การจัดจําหน่าย/การตลาด       

ปริมาณจดัจาํหน่าย (ลา้นลิตร) /1       

- ไม่รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 15,022 19,522 20,089 

- รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 16,591 21,559 22,074 

ส่วนแบ่งตลาดในประเทศ (ร้อยละ) /2       

- ไม่รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 30.3 32.3 35.1 

- รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 32.8 34.6 36.9 

มูลค่าการจดัจาํหน่าย (ลา้นบาท)       

- ไม่รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 173,502 300,353 371,870 

- รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 186,768 327,213 402,214 

การสาํรอง (ความจุคลงั)       

- นํ้ามนัดิบ นํ้ามนัสาํเร็จรูป (ลา้นลิตร) 1,568 1,497 1,402 

- ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ตนั) 84,000 95,600 95,600 

สถานีบริการน้ํามัน /3 (แห่ง) 1,367 1,277 1,216 

ร้านค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว /4 (แห่ง) 1,005 1,081 1,091 

โรงบรรจุก๊าซปิโตรเลยีมเหลว /4 (แห่ง) 135 142 141 

 

ท่ีมา: ปตท. ยกเวน้ขอ้มูลส่วนแบ่งการตลาดจากกระทรวงพลงังาน 
/1 รวมปริมาณการจาํหน่ายนํา้มันเตา นํา้มันดีเซล นํา้มันเบนซิน นํา้มันก๊าด นํา้มันเชื้อเพลิงเคร่ืองบิน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์นํา้มันเคร่ือง 

ยางมะตอย แต่ไม่รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีจาํหน่ายเพ่ือนาํไปใช้เป็นวัตถดิุบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

/2 รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีจาํหน่ายเพ่ือนาํไปใช้เป็นวัตถดิุบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ไม่รวมผลิตภัณฑ์นํา้มันเคร่ืองและยางมะตอย 
/3 ของ ปตท.และผู้แทนจาํหน่าย (รวมสถานีบริการก๊าซ) 
/4 ของผู้แทนจาํหน่าย 
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ปตท. มีเป้าหมายในการรักษาส่วนแบ่งการตลาดคา้ปลีก ตลาดอุตสาหกรรม ตลาดอากาศยานและ เรือขนส่ง และมุ่งเนน้

ขยายส่วนแบ่งการตลาดของก๊าซปิโตรเลียมเหลวและนํ้ามนัหล่อล่ืน โดยเนน้การสร้างความมัน่ใจเร่ืองคุณภาพ และเพ่ิมชนิดของ

นํ้ามนัหล่อล่ืนเพ่ือขยายตลาดนํ้ามนัหล่อล่ืนอุตสาหกรรมและเรือเดินสมุทร การปรับปรุงภาพลกัษณ์สถานีบริการนํ้ามนัให้

ทนัสมยัและสะดวกสบาย การบริการท่ีสร้างความพึงพอใจต่อลูกคา้มากขึ้นโดยขยายรูปแบบการบริการเสริมในสถานีบริการเพ่ือ

ดึงดูดลูกคา้ และปรับปรุงบรรจุภณัฑก๊์าซปิโตรเลียมเหลว ทั้งน้ี การลงทุนในสถานีบริการจะเนน้เฉพาะท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพ

ทางการคา้เท่านั้น รวมถึงการเพ่ิมรายไดแ้ละเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั และขยายตลาดในภูมิภาคอินโดจีน 

สาํหรับนโยบายการตั้งราคา ปตท.กาํหนดราคาขายใหก้บัลูกคา้ในกลุ่มต่างๆ โดยคาํนึงถึงการแข่งขนั ระดบัราคานํ้ามนั

ในภูมิภาค และระดบัราคาจาํหน่ายในตลาดเป็นสาํคญั เพ่ือให้ไดร้าคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค 

ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดของ ปตท. แยกตามผลิตภณัฑ์ของธุรกจินํ้ามันในประเทศ 

ปี 2549 และเปรียบเทียบปี 2548  

ผลิตภัณฑ์ 
ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ) ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ) เพิม่/(ลด) 

ปี 2548 ปี 2549 2549/2548 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว /1 37.1  37.3  0.2  

นํ้ามนัเบนซิน 27.4  29.9  2.5  

นํ้ามนัก๊าด 28.2  26.9  (1.3) 

นํ้ามนัเคร่ีองบินพาณิชย ์(Jet A-1) 24.2  26.2  2.0  

นํ้ามนัเคร่ีองบินทหาร (JP-5, JP-8) 100.0  100.0  0.0  

นํ้ามนัเคร่ีองบินไอพ่นแบบใบพดั (Avgas) 100.0  100.0  0.0  

นํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว 28.8  30.6  1.8  

นํ้ามนัดีเซลหมุนชา้ 71.4  55.8  (15.6) 

นํ้ามนัเตา (ไม่รวมท่ีจาํหน่ายให้ กฟผ.) 43.7  44.7  1.0  

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืน /2 20.7  22.8  2.1  

ส่วนแบ่งตลาดโดยรวม       

 - ไม่รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 30.7  32.3  1.6  

 - รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 34.0  35.7  1.7  

ท่ีมา: กระทรวงพลงังาน 
/1 ไม่รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีจาํหน่ายเพ่ือนาํไปใช้เป็นวัตถดิุบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
/2 ไม่รวมนํา้มันหล่อล่ืนพืน้ฐาน 

3.2.1.2.1 การจดัจาํหน่ายผา่นตลาดคา้ปลีก (Retail Marketing) 

ดาํเนินการโดยสายงานการตลาดคา้ปลีก (Retail Marketing) ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบในการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนั

เช้ือเพลิงและนํ้ามนัหล่อล่ืนในตลาดคา้ปลีกให้กบัลูกคา้ทัว่ไปผา่นเครือข่ายสถานีบริการทัว่ประเทศรวมทั้งรับผิดชอบการกาํหนด

กลยทุธ์ตลาดคา้ปลีก การพฒันาตลาดคา้ปลีกและการขยายเครือข่ายสถานีบริการ การปฏิบติัการ การลงทุน และการบริหารสถานี

บริการตวัแทน การพฒันาตลาดหล่อล่ืน และการพฒันาธุรกิจเสริม การประกอบธุรกิจคา้ปลีกนํ้ามนัจะดาํเนินการขายผา่นสถานี
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บริการเป็นหลกั ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูง แมว่้าการแข่งขนัเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดโดยคู่แขง่จะทวีความรุนแรงขึ้น ปตท.ก็

ยงัคงมีส่วนแบ่งการตลาดในระดบัสูงท่ีสุดอยา่งต่อเน่ืองติดต่อกนันานกว่า 10 ปี  ทั้งน้ีจดัจาํหน่ายผา่นช่องทางสถานีบริการ ปตท. 

ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2549 รวม 1,216 แห่ง ซ่ึงสูงท่ีสุดในบรรดาบริษทัผูค้า้นํ้ามนั คู่แข่งท่ีสาํคญัในดา้นเครือข่ายสถานีบริการ

นํ้ามนัของ ปตท.ไดแ้ก่ บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) บริษทัเอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) บริษทั เชลลแ์ห่ง

ประเทศไทย จาํกดั และบริษทั เชฟรอน (ไทย) จาํกดั  

ตารางจําแนกสถานีบริการแบ่งตามผู้ประกอบการ 

จํานวนสถานีบริการน้ํามัน ณ 30 กนัยายน 2549 

ช่ือผู้ประกอบการ จํานวนสถานีบริการ ร้อยละ 

1. บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 1,225 7.0 

2. บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 1,121 6.4 

3. บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 602 3.5 

4. บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 567 3.2 

5. บริษทั เชฟรอน (ไทย) จาํกดั 421 2.4 

6. บริษทั ภาคใตเ้ช้ือเพลิง จาํกดั (มหาชน) 220 1.3 

7. บริษทั สยามสหบริการ จาํกดั (มหาชน) 157 0.9 

8. บริษทั คอนอดค (ประเทศไทย) จาํกดั 147 0.8 

9. บริษทั ปิโตรนาส รีเทล (ประเทศไทย) จาํกดั 111 0.6 

10. บริษทั คอสโมออยล ์จาํกดั 91 0.5 

11. บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั(มหาชน) 75 0.4 

12. บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) 46 0.3 

13. บริษทั พี.ซี.สยามปิโตรเลียม จาํกดั 26 0.2 

14. บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 3 0.0 

15. อ่ืนๆ และผูค้า้นํ้ามนัอิสระ /1 12,681 72.5 

รวมท้ังหมด 17,493 100.0 

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 

2549  ปตท. มีสถานีบริการ COCO อยูท่ั้งส้ิน 56 สถานี  

(2) สถานีบริการประเภท Company Own Dealer Operate (CODO) 
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ปตท. เป็นผูล้งทุนและเป็นเจา้ของสถานีบริการท่ีเปิดให้ผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์และสนใจบริหารงาน

ภายในสถานีบริการประเภทน้ีเขา้มาเช่าดาํเนินงาน โดยจะมีสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัขั้นตํ่าตามท่ีกาํหนดโดย ปตท. และ

ให้ส่วนลดราคาแก่ผูป้ระกอบการสาํหรับการซ้ือนํ้ามนัในปริมาณท่ีเกินกว่าปริมาณขั้นตํ่าท่ีกาํหนด และมีสัญญาเช่า

ทรัพยสิ์นจาก ปตท. เพ่ือการดาํเนินงาน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 มีสถานีบริการ CODO อยูท่ั้งส้ิน 174 สถานี  

(3) สถานีบริการประเภท ร่วมลงทนุ (Joint Venture) 

สถานีบริการเหล่าน้ีเป็นการร่วมลงทุนระหว่าง ปตท. และผูป้ระกอบการภาคเอกชน โดยสัดส่วนในการร่วมลงทุน

จะแตกต่างกนัไปขึ้นอยูก่บัการเจรจา โดยผูป้ระกอบการเป็นผูด้าํเนินการบริหารและจดัการทั้งหมด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2549 ปตท. มีสถานีบริการ Joint Venture อยูท่ั้งส้ิน 262 สถานี  

(4)     สถานีบริการประเภท สหกรณ์ และสวสัดิการราชการและรัฐวิสาหกิจ (Co-operative) 

ปตท.เป็นผูส้นบัสนุนในส่วนส่ิงปลูกสร้างและอุปกรณ์ในส่วนท่ีสหกรณ์หรือส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจขอมา 

แต่จะมอบหมายให้หน่วยงานนั้นๆ เป็นผูบ้ริหารเอง โดยวตัถุประสงคห์ลกัในการดาํเนินการสถานีบริการคือ เพ่ือ

รองรับผูบ้ริโภคในส่วนของสหกรณ์ และเป็นสวสัดิการให้แก่พนกังานของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

ต่างๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ปตท. มีสถานีบริการ Co-operative อยูท่ั้งส้ิน 75 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 หากผูป้ระกอบการ

ผิดสัญญา และในบางคร้ัง ปตท. อาจพิจารณาซ้ือกิจการจากผูป้ระกอบการถา้เห็นว่าสถานีบริการนั้นๆ อยูใ่นทาํเลท่ี

เหมาะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ปตท. มีสถานีบริการ DODO อยูท่ั้งส้ิน 649 สถานี 

ตารางจําแนกสถานีบริการของ ปตท. 

รูปแบบสถานีบริการ 
ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. COCO 41 3.0 51 4.0 56 4.6 

2. CODO 184 13.5 177 13.9 174 14.3 

3. Joint-Venture 296 21.6 279 21.8 262 21.5 

4. Co-Operative 119 8.7 78 6.1 75 6.2 

5. DODO 727 53.2 692 54.2 649 53.4 

รวม 1,367 100.0 1,277 100.0 1,216 100.0 

ท่ีมา: ปตท. 

 นอกเหนือจากการพฒันาสถานีบริการให้เป็นสถานีบริการแบบครบวงจรแลว้  ปตท. มีแผนพฒันาสถานีบริการให้เกิด

ภาพลกัษณ์ใหม่และพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง ในส่วนของการพฒันาและขยายแนวธุรกิจไปสู่ธุรกิจคา้ปลีกเสริมอ่ืนๆ ท่ี
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สนบัสนุนธุรกิจการตลาดคา้ปลีกนํ้ ามนั เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูใ้ชบ้ริการและดึงดูดผูใ้ชบ้ริการเขา้สู่สถานีบริการนํ้ ามนั

เพ่ิมขึ้น โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมผลกาํไรของบริษทั โดยใชก้ลยุทธ์ในการลงทุนในธุรกิจเสริมต่างๆ เช่น ร้านคา้สะดวกซ้ือ

ภายในสถานีบริการ (Convenience-Store) ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2549  มีร้าน 7-Eleven ในสถานีบริการกว่า 500 แห่ง  บริการลา้ง

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  ปี 2549 ปตท. จาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว นํ้ามนัเบนซิน นํ้ามนัเตา นํ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน 

นํ้ามนัดีเซล ผา่นตลาดพาณิชย ์ รวมทั้งส้ินประมาณ 9,631 ลา้นลิตร คิดเป็นประมาณร้อยละ 43.6 ของยอดจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

นํ้ามนัสาํเร็จรูปทั้งหมดของ ปตท. ทั้งน้ีสามารถแบ่งตลาดในการจดัจาํหน่ายออกเป็น 4 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

(1) กลุ่มตลาดรัฐและอุตสาหกรรม 

• ตลาดรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานราชการ  

จากการท่ี ปตท.ยงัมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ทาํให้ ปตท. สามารถจาํหน่ายผลิตภณัทน์ํ้ามนัส่วนใหญ่ให้แก่

หน่วยงานของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจและสามารถเสริมสร้างฐานส่วนแบ่งลูกคา้ในตลาดน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี  

ปี 2549 ปตท.จาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปรวมทั้งส้ินประมาณ 2,666 ลา้นลิตร ให้แก่ลูกคา้ในกลุ่มน้ี โดย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 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

กลุ่มลูกคา้ท่ีมีปริมาณการจาํหน่ายค่อนขา้งสูงในธุรกิจการจดัจาํหน่ายผา่นตลาดพาณิชย ์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 2549  ปตท. มีลูกคา้ในกลุ่มน้ีรวมทั้ง

ประเทศจาํนวนมากกว่า 1,400 ราย ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัท่ีจาํหน่ายให้กบัลูกคา้กลุ่มน้ีโดยมากเป็นนํ้ามนัเตา และ 

นํ้ามนัดีเซล และก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ปี 2549  ปตท. ขายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัให้แก่ลูกคา้กลุ่มน้ีจาํนวน 1,973 
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ลา้นลิตร  แต่เน่ืองจากภาวะการแข่งขนัท่ีสูง การขายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัให้กบัลูกคา้โดยทัว่ไป  ปตท. จะลงทนุ

สร้างอุปกรณ์ในการเก็บสาํรองเช้ือเพลิงหรือส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือใหบ้ริการแก่ลูกคา้รายนั้นๆ 

รวมทั้งให้การบริการแนะนาํการประหยดัพลงังานและความปลอดภยั สาํหรับราคาขายจะใชร้าคาท่ีอา้งอิงจาก

ราคาขายปลีกในประเทศ ซ่ึงลูกคา้ในกลุ่มน้ียงัมีโอกาสในการทาํตลาดอีกมาก 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 นอกเหนือจากการจาํหน่ายนํ้ามนัท่ี 

ท่าอากาศยานกรุงเทพแลว้ ปตท. ยงัเป็นผูป้ระกอบการจาํหน่ายและใหบ้ริการเติมนํ้ามนัอากาศยานผูเ้ดียวในท่าอากาศยานภูมิภาค

ทัว่ประเทศไทย ปตท. มีส่วนแบ่งการตลาดในการจาํหน่ายนํ้ามนัอากาศยานประมาณร้อยละ 27 โดย ปี 2549  ปตท. ไดข้ายนํ้ามนั

อากาศยานรวมผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ให้แก่ลูกคา้ในกลุ่มน้ีจาํนวน 2,794 ลา้นลิตร นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดข้ยายการให้บริการจาํหน่าย

นํ้ามนัให้กบัท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศ  ฮ่องกง และในกมัพูชา และยงัเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายนํ้ามนัอ่ืนๆ เช่น นํ้ามนัดีเซล

หมุนชา้ และนํ้ามนัเตา สาํหรับเรือขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศและเรือรบต่างๆ ท่ีเป็นลูกคา้อยูป่ระมาณ 130 ราย ดว้ย 

(3) ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซหุงตม้ 

ปตท. ดาํเนินธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงตม้ทัว่ประเทศ โดยเป็นผูน้าํในตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลวและ

มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดอยา่งต่อเน่ือง  โดยมีปริมาณจาํหน่ายทั้งส้ิน ปี 2549 จาํนวน 1,434 ลา้นลิตร หรือ 774 พนัเมตริกตนั ปตท.

มีคลงัเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว 8 แห่ง โดยในจาํนวนน้ีมีโรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 7 แห่ง กระจายอยูท่ัว่ทุกภูมิภาคของ

ประเทศ ณ 31 ธนัวาคม 2549  มีความจุรวมประมาณ 95,600 เมตริกตนั และมีร้านคา้ท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่ายก๊าซหุงตม้ 1,091 แห่ง 

และโรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวเอกชน 141 แห่ง 

(4) การจดัจาํหน่ายไปยงัตลาดต่างประเทศ (International Marketing) 

เป็นการขายส่งออกผลิตภณัฑข์อง ปตท.ไปยงัตลาดต่างประเทศ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบั ปตท. โดยการขายผา่น

บริษทัท่ี ปตท. ไปลงทนุ บริษทัร่วมทุนของ ปตท. รวมทั้งบริษทันํ้ามนัอ่ืนๆ ในต่างประเทศ เป็นการดาํเนินการเพ่ือขยายตลาด

ผลิตภณัฑข์อง ปตท. ในต่างประเทศ เน่ืองจากตอ้งการเพ่ิมช่องทางการจาํหน่าย อีกทั้งประเทศไทยอยูใ่นสภาวะอุปทานมากกว่า

อุปสงค ์  ทาํให ้ปตท.มีนโยบายขยายการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป และก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปสู่ตลาดต่างประเทศ ไดแ้ก่

ประเทศฮ่องกง ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กมัพูชา มาเลเซีย สหภาพเมียนมาร์ ลาว และจีน ในลกัษณะของการ

ขายผา่นบริษทัท่ี ปตท. ไปลงทุน หรือร่วมทุนในต่างประเทศ รวมทั้งลูกคา้ท่ีเป็นบริษทันํ้ามนัในทอ้งถ่ิน อยา่งไรก็ตามในสภาวะท่ี

เศรษฐกิจโลก และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีเขา้ไปลงทุนมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลามีผลให้ ปตท. 

พิจารณาปรับเปล่ียนกลยทุธ์และนโยบายการลงทุนในบางประเทศเพ่ือให้เหมาะสมกบัเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองของ

ประเทศท่ีเขา้ไปลงทนุอยูเ่สมอ  

3.2.1.3 สายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกจินํ้ามัน  

ปตท. มีสายงานสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจนํ้ามนั ดงัต่อไปน้ี 

3.2.1.3.1 การบริหารและปฎิบติัการคลงั 

3.2.1.3.2 การจดัหาและจดัส่งปิโตรเลียม 
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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 

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.ขายผลิตภณัฑก๊์าซปิโตรเลียมเหลวจากอุปทานส่วนเกินท่ีเหลือจากการขายผา่นช่องทางต่างๆ แลว้ ให้แก่ตลาดผูค้า้

นํ้ามนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ.2543 (Reseller) เช่น บริษทั ยนิูคแก๊ส แอนด ์ ปิโตรเคมีคลัส์ 

จาํกดั (มหาชน) บริษทั เวิลดแ์ก๊ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั(มหาชน) บริษทั ปิคนิค  

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) เป็นตน้ ปี 2549 ปตท.ไดจ้าํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมให้แก่ผูค้า้มาตรา 7 คิดเป็นมูลค่า 89,462 ลา้น

บาท คิดเป็นร้อยละ 22 ของรายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมทั้งหมด 

3.2.1.4 โครงสร้างรายได้ของการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Oil Marketing)  

ในปี 2549 มีมูลค่าการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์รวมมูลค่าทั้งส้ิน 402,214 ลา้นบาท  ดงัรายละเอียดตามตารางต่อไปน้ี 
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ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าของการจัดจําหน่ายแยกตามผลิตภณัฑ์/1 

ผลิตภัณฑ์ 

ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

มูลค่าการ

จําหน่าย 

ปริมาณการ

จําหน่าย 

มูลค่าการ

จําหน่าย 

ปริมาณการ

จําหน่าย 

มูลค่าการ

จําหน่าย 

ปริมาณการ

จําหน่าย 

(ล้านบาท) (ล้านลิตร) (ล้านบาท) (ล้านลิตร) (ล้านบาท) (ล้านลิตร) 

การจัดจําหน่าย             

- ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 21,736 3,215 26,947 3,844 28,779 4,035 

- นํ้ามนัเบนซิน 34,928 2,127 65,328 3,129 78,936 3,296 

- นํ้ามนัก๊าด 114 7 137 6 139 5 

- นํ้ามนัเช้ือเพลิง

เคร่ืองบิน 
23,064 1,826 38,933 2,225 49,036 2,455 

- นํ้ามนัดีเซล 73,759 5,667 138,183 7,766 180,427 7,888 

- นํ้ามนัเตา 28,082 3,382 52,896 4,357 58,144 4,135 

- อ่ืนๆ /1 5,085 367 4,789 232 6,753 260 

รวมการจัดจําหน่าย 186,768 16,591 327,213 21,559 402,214 22,074 

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

ตารางแสดงมลูค่าการจัดจําหน่ายแยกตามลกัษณะตลาดและประเภทลูกค้า 

        หน่วย : ลา้นบาท 

การจัดจําหน่ายผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม 
มูลค่าการจัดจําหน่าย 

ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

- ตลาดขายปลีก 86,925 124,852 164,982 

- ตลาดพาณิชย ์       

- ตลาดรัฐวิสาหกิจและหน่วยราชการ 22,490 43,706 46,238 

- ตลาดอุตสาหกรรม 18,266 24,211 28,083 

- ตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง 29,033 40,169 51,524 

- ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว 8,044 9,083 10,445 

- ตลาดต่างประเทศ 5,400 8,305 11,480 

- ตลาดผูค้า้นํ้ามนัมาตรา 7 16,610 76,887 89,462 

รวมการจัดจําหน่ายผลติภัณฑ์ปิโตรเลียม 186,768 327,213 402,214 

ท่ีมา : ปตท. 
  /1 รวมมูลค่าท่ีใช้ในการบริหารความเส่ียงสาํหรับนํา้มัน JET A-1 และการขายท่ี HKIA 
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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) แตห่ลงัจากการเปิดดาํเนินการของ โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง และ สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์น่ิง ทาํให้

รูปแบบธุรกรรมเปล่ียนไปเป็นแบบส่งออก (IN-OUT Trading) กล่าวคือ การส่งนํ้ามนัสาํเร็จรูปส่วนเกินจากความตอ้งการใน

ประเทศออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศ ส่วนธุรกรรมแบบการคา้ในตา่งประเทศ (OUT-OUT Trading) หรือ Proprietary Trading 

นั้น เป็นรูปแบบธุรกรรมหน่ึงท่ีดาํเนินการโดย ปตท. ซ่ึงจะสามารถทาํกาํไรไดจ้ากส่วนต่างของราคาซ้ือกบัราคาขายซ่ึงเป็นไปตาม

กลไกตลาด 

 การดาํเนินธุรกิจการคา้สากล  สามารถจาํแนกออกเป็น 3 ส่วนหลกั ๆ ไดแ้ก่ 

(1)  ธุรกิจการคา้นํ้ามนัดิบและคอนเดนเสท 

(2)  ธุรกิจการคา้ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิง 

(3)  ธุรกิจการคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

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 2549 มีปริมาณรวมทั้งส้ิน 4,400 ลา้นลิตร 

(27,674 พนับาร์เรล หรือ 75,818 บาร์เรลต่อวนั) เฉล่ียวนัละ 12.05 ลา้นลิตร เพ่ิมขึ้นจากปี 2548 ร้อยละ 5 
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3.2.2.1.3  ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิง (Oil Refined Product) 

(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 (Petrochemical Product) 

 ปตท. จาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี  ไดแ้ก่ พาราไซลีน เบนซีน และโทลูอีน เป็นตน้ เพ่ือเป็นวตัถุดิบสาํหรับการผลิตใน

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลายตอ่ไป 

3.2.2.2 การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์การค้าสากล (Trading) 

ปตท. ดาํเนินธุรกิจการคา้สากล จาํแนกออกเป็น 3 ส่วนหลกั ๆ ไดแ้ก่ 

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 (วิเชียรบุรี) ทานตะวนั เบญจมาศ 

ปัตตานี Jasmine และ นางนวล โดย ปตท. จะซ้ือนํ้ามนัดิบในประเทศบางส่วนจากผูไ้ดรั้บสัมปทานต่างๆ และจาํหน่ายนํ้ามนัดิบ

ดงักล่าวให้กบัโรงกลัน่นํ้ามนัในประเทศโดยไดก้าํไรจากส่วนต่างราคา (Margin)  ซ่ึงในปี 2549  ปตท. มีการจดัหานํ้ามนัดิบจาก

แหล่งในประเทศประมาณ 60,548 บาร์เรลต่อวนั 

(2) การจดัหาและการคา้นํ้ามนัดิบจากต่างประเทศ 

ปตท. เป็นผูจ้ดัหานํ้ามนัดิบให้โรงกลัน่ในประเทศท่ี ปตท.ถือหุน้ และรวมถึงการดาํเนินการขนส่งให้บางส่วน 

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

กลัน่สตาร์) ในปริมาณท่ีใกลเ้คียงกบัสัดส่วนท่ี ปตท. ถือหุ้น (เฉล่ียประมาณร้อยละ 68) และจดัหาใหบ้ริษทั ไทยออยล ์ จาํกดั 

(มหาชน) (โรงกลัน่ไทยออยล)์ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ทั้งน้ี ปตท. อาจสามารถขายไดม้ากกว่าสัดส่วนการถือหุ้น 
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ขึ้นกบัราคาท่ี ปตท.ขาย นอกจากนั้น ยงัจดัหาให้บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (โรงกลัน่บางจาก) ดว้ย อยา่งไรก็

ตาม ปตท. ยงัอาจขายนํ้ามนัดิบและขนส่งให้กบัโรงกลัน่อ่ืนท่ี ปตท. มิไดถื้อหุ้น ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัผลกาํไรและเง่ือนไขทางการคา้ 

สาํหรับปี 2549 ปตท. เป็นผูจ้ดัหานํ้ามนัดิบให้แก่โรงกลัน่นํ้ามนัทั้ง 4 แห่ง ท่ี ปตท. ถือหุ้นอยูค่ิดเป็นปริมาณทั้งส้ิน

เฉล่ียประมาณร้อยละ 60 ของปริมาณความตอ้งการนํ้ามนัดิบเพ่ือการกลัน่ของโรงกลัน่นํ้ามนัทั้ง 4 แห่ง อีกทั้ง ปตท.ยงัทาํหนา้ท่ี

เป็น Marketing Arm ให้กบั บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (ปตท.สผ.) สาํหรับนํ้ามนัดิบในต่างประเทศ

ท่ี ปตท.สผ.เขา้ร่วมลงทุน 

สาํหรับราคาขายให้โรงกลัน่ในประเทศจะเป็นราคาตน้ทุนท่ี ปตท. จดัหามาบวกกาํไร (Margin) ซ่ึงจะเป็นไปตาม

กลไกตลาด 

(3) การจดัหาและการคา้คอนเดนเสท 

ปตท.เป็นผูจ้ดัหาและขนส่งรายเดียวท่ีจดัหาคอนเดนเสทให้โรงงานปิโตรเคมีและโรงกลัน่ภายในประเทศ โดยมี

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

ขั้นตน้ ใชค้อนเดนเสทเป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิต โดย ปตท.เป็นผูรั้บซ้ือคอนเดนเสทจากผูไ้ดรั้บสัมปทานในประเทศ ซ่ึง

ส่วนใหญ่มาจากแหล่งเชฟรอน (ยโูนแคลเดิม) ไพลิน และบงกช และขายคอนเดนเสทท่ีราคาตลาดโดยอิงกบัราคาตน้ทุนบวก

อตัราส่วนกาํไร อยา่งไรก็ตาม หากปริมาณคอนเดนเสทท่ีบริษทัอะโรเมติกส์ ตอ้งการมีปริมาณลดลง ปริมาณคอนเดนเสทท่ีเหลือ

สามารถส่งออกขายต่างประเทศไดห้รือขายให้แก่โรงกลัน่นํ้ามนัในประเทศ โดยปัจจุบนั ปตท. ไดข้ายคอนเดนเสทส่วนหน่ึง

ให้กบัโรงกลัน่ไทยออยล ์ 

ปริมาณการจัดหานํ้ามันดบิและคอนเดนเสทของ ปตท. 
หน่วย : ลา้นบาร์เรล 

 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

 ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

นํ้ามนัดิบในประเทศ 10.2 8.3 16.1 9.3 21.2 11.4 

คอนเดนเสทในประเทศ 21.3 17.3 22.1 12.7 23.5 11.6 

นาํเขา้นํ้ามนัดิบ 

  - ตะวนัออกไกล 

 

7.7 

 

6.2 

 

7.6 

 

4.4 

 

1.3 

 

0.7 

  - ตะวนัออกกลางและ อื่นๆ 80.2 65.0 117.7 67.7 128.8 66.5 

การคา้นํ้ามนัดิบระหว่าง

ประเทศ 

4.0 3.2 10.3 5.9 18.9 9.8 

รวมทั้งส้ิน 123.4 100.0 173.8 100.0 193.7 100.0 

  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. ถือหุน้อยู ่ไดแ้ก่ โรงกลัน่ไทยออยล ์โรงกลัน่ระยอง โรงกลัน่สตาร์ และโรงกลัน่ IRPC โดยการเจรจาขอซ้ือตรงจาก
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โรงกลัน่หรือการเขา้ประมูลซ้ือ และในส่วนท่ี ปตท. ไม่ไดถื้อหุน้ ไดแ้ก่โรงกลัน่เอสโซ่และบริษทั Rayong Purifier เพ่ือนาํไป

ส่งออกในตลาด รวมถึงการทาํธุรกรรมอ่ืนๆ เช่น การทาํ Location Swap และการทาํ blending เป็นตน้ นอกจากน้ีดาํเนินการ

ส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

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

ราคาซ้ือขายจะเป็นไปตามราคาตลาดโลก และไดรั้บกาํไรจากส่วนต่างตามกลไกตลาดและการแข่งขนั 

 ในปี 2549 ปตท. ทาํการคา้ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิงรวมทั้งส้ิน 4,690 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

ผลิตภณัฑโ์ดยตรงให้แก่ลูกคา้ ดงันั้น ปตท. จึงเปรียบเสมือนคนกลางในการซ้ือขาย ซ่ึงมีกาํไรจากการดาํเนินงาน ขึ้นกบัประเภท

ของผลิตภณัฑแ์ละผูซ้ื้อ  

 ปี 2549 ปตท. ทาํการคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี รวมทั้งส้ินประมาณ 2,892 ลา้นลิตร 

3.2.2.3 สายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกจินํ้ามัน  

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.  
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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)  

ปี 2549 มีมูลค่าการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์รวมมูลค่าทั้งส้ิน 567,240 ลา้นบาท  ดงัรายละเอียดตามตารางตอ่ไปน้ี 

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 

 สายงานการบริหารธุรกิจในเครือมีหน้าท่ีดูแลบริษัทร่วมทุนท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจนํ้ามนัให้บริหารงานอย่างมีประสิทธภิาพ 
เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจในกลุ่มนํ้ามันและธุรกิจอ่ืนๆ ของ ปตท. โดยจะมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างทางธุรกิจและบริหารการลงทุน

เชิงพาณิชย์3.3 ธุรกจิปิโตรเคมีและการกลั่น 

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) 

1. บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

2. บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) 

ผลิตภัณฑ์ ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

 

มูลค่าการ

จําหน่าย 

(ล้านบาท) 

มูลค่าการ

จําหน่าย 

(ล้านบาท) 

มูลค่าการ

จําหน่าย 

(ล้านลิตร) 

ปริมาณการ

จําหน่าย 

(ล้านลิตร) 

มูลค่าการ

จําหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณการ

จําหน่าย 

(ล้านลิตร) 

การคา้สากล       

- นํ้ามนัดิบ 150,593 16,211 306,046 23,105 370,745 24,573 

- คอนเดนเสท 35,896 3,564 49,142 3,578 67,761 4,335 

- นํ้ามนัเช้ือเพลิง /1 44,966 4,046 47,642 3,061 73,654 4,341 

- ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 41,177 1,871 52,721 2,115 55,080 2,025 

รวมการค้าสากล /2 272,632 25,692 455,551 31,859 567,240 35,274 
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3. บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จาํกดั 

4. บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั 

5. บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 

6. บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั 

7. บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั 

8. บริษทั พีทีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ จาํกดั 

 

3. บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

4. บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

3.3.1 ธุรกิจปิโตรเคมี   

3.3.1.1 บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) 

บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTCH) เป็นบริษทัท่ีเกิดขึ้นจากการควบบริษทัตามพระราชบญัญติับริษทั

มหาชน จาํกดัพ.ศ. 2535 ระหว่างบริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงจด

ทะเบียนควบบริษทัในวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2548 เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคต์ามแนวนโยบายของ ปตท. ท่ีจะให้ PTTCH เป็นแกนนาํใน

ธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ท่ีผลิตจากก๊าซธรรมชาติ (Gas-based value chain) และเป็นผูด้าํเนินการธุรกิจปิโตรเคมีต่อเน่ืองโดย

มุ่งเนน้สายเอทิลีนเป็นหลกั ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและลดค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานในระยะยาว ลดความเส่ียง

ในการดาํเนินธุรกิจ และมีฐานะทางการเงินท่ีเขม้แขง็ขึ้น โดย PTTCH ไดรั้บมาซ่ึงทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิ หนา้ท่ี และความ

รับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษทัดงักล่าวโดยผลของกฎหมาย  

PTTCH เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ผลิตภณัฑต์อ่เน่ืองและบริการเสริมต่างๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ปตท.ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 55.19 โดย

มีผูถื้อหุ้นใหญ่รายอ่ืนคอื บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอชเอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั และ OMAN OIL COMPANY 

S.A.O.C. 

โรงงานของ PTTCH ตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง โดยมีโรงงานแยกเป็น 2 โรงงาน ซ่ึงได้

เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแตปี่ 2533 และ ปี 2538 ตามลาํดบั ปัจจบุนัมีกาํลงัการผลิตผลิตภณัฑห์ลกัโอเลฟินส์รวม 

1,523,000 ตนัต่อปี จาํแนกเป็น เอทิลีน 1,146,000 ตนัต่อปี และโพรพิลีน 377,000 ตนัต่อปี และมีกาํลงัการผลิตผลิตภณัฑต์่อเน่ือง 

เมด็พลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดหนาแน่นสูง (HDPE) 250,000 ตนัต่อปี สาํหรับผลิตภณัฑพ์ลอยไดอ่ื้นๆ ไดแ้ก่ ไพโรไลซิส 

ก๊าซโซลีน มิกซ์ซี 4 แครกเกอร์บอททอม (Cracker Bottom) เทลก๊าซ (Tailgas) และไฮโดรเจน นอกจากนั้นยงัผลิตและจาํหน่าย

ไฟฟ้า ไอนํ้า และนํ้าปรับสภาพ รวมถึงธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือและขนถ่ายเคมีภณัฑ ์โดยมีท่าเทียบเรือ 2 ท่า 

(1) การจดัหาวตัถุดิบ 

วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตโอเลฟินส์ไดแ้ก่ ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน แอลพีจี เอน็จีแอล แนฟทาชนิดเบา และราฟฟิเนท 

ทั้งน้ีวตัถุดิบส่วนใหญ่จะจดัหาจากแหล่งในประเทศ โดย ปตท.เป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบก๊าซจากโรงแยกก๊าซของ ปตท. ภายใตสั้ญญา

ซ้ือขายวตัถุดิบระยะยาว ในส่วนของแนฟทาชนิดเบาและราฟฟิเนท เป็นผลิตภณัฑจ์ากโรงกลัน่นํ้ามนัและผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้าก

โรงงานอะโรเมติกส์ซ่ึงจดัหาจากภายในประเทศภายใตสั้ญญาระยะยาวเช่นกนั 
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(2) การจดัจาํหน่าย 

PTTCH มีสัญญาซ้ือขายโอเลฟินส์ระยะยาวกบักลุ่มโรงงานผลิตปิโตรเคมีขั้นต่อเน่ือง ซ่ึงส่วนใหญ่ เป็นผูถื้อหุน้

หรือเป็นบริษทัร่วมของผูถื้อหุ้นของบริษทั ทั้งน้ี PTTCH ไดส้วมสิทธิมาจากสัญญาเดิมของ บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั 

(มหาชน) และ บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน)  

สาํหรับผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก HDPE PTTCH ไดท้าํสัญญากบัตวัแทนจาํหน่ายในประเทศ (Domestic Agent) และ

ทาํสัญญากบัคู่คา้สากล (International Trader) เพ่ือจาํหน่ายเมด็พลาสติก HDPE ภายใตเ้คร่ืองหมายทางการคา้ “NPCX” โดย 

PTTCH ไดจ้าํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดท้ั้งหมดผา่นบริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จาํกดั ซ่ึง เป็นบริษทัท่ีเกิดจากการร่วมทนุ

ระหว่าง PTTCH และ ปตท. ซ่ึงจดัตั้งขึ้นเพ่ือดาํเนินธุรกิจทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศของผลิตภณัฑโ์พลีเมอร์ท่ีผลิตโดย

บริษทัในกลุ่ม ปตท. 

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการของ PTTCH ประกอบดว้ย กรรมการทั้งหมด 15 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. จาํนวน 8 คน รวม

ประธานกรรมการ นอกจากน้ี ปตท.ยงัไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของ PTTCH ซ่ึงรวมถึง

ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดว้ย  

(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของ PTTCH ในช่วงปี 2547 – ปี 2549 เป็นดงัน้ี 

              หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2547/1 ปี 2548/1 ปี 2549 

รายไดร้วม 44,140 59,829 72,387 

ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษ)ี (33,596) (46,668) (56,154) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (103) 70 1,073 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ /2 10,174 12,925 17,306 

สินทรัพยร์วม 67,902 86,518 123,094 

หน้ีสินรวม 17,815 29,032 32,915 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 50,087 57,485 90,179 

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต (ร้อยละ)    

• โอเลฟินส์ 99 95 104 

• HDPE 59 82 96 

/1 งบการเงินเสมือนรวมบริษทั ตั้งแต่ 1 มกราคม 2547 

/2 กาํไร(ขาดทุน)สุทธิหลงัหกักาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นส่วนนอ้ย  

  (ปี 2547 = 268 ลา้นบาท / ปี 2548 = 306 ลา้นบาท / ปี 2549 =  361 ลา้นบาท) 

(5) การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆ  

a. บริษทั ทีโอซีไกลคอล จาํกดั : PTTCH ถือหุ้นร้อยละ 100 เพ่ือดาํเนินโครงการผลิตผลิตภณัฑ ์ Mono 

Ethylene Glycol (MEG) และสารEthylene Oxide (EO) จาํนวน 300,000 ตนัต่อปี เงินลงทุนโครงการประมาณ 210 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ โดยใชว้ตัถุดิบ เอทีลีน 200,000 ตนัต่อปี ไดด้าํเนินการผลิตเชิงพาณิชยแ์ลว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2549 โดยสาร EO 

ดงักล่าวน้ีจะใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับโครงการ EO Derivatives ของบริษทั นอกจากนั้น บริษทัยงัมีแผนการลงทุนเพ่ือขยายกาํลงัการ
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ผลิต MEG เพ่ิมขึ้น 95,000 ตนัตอ่ปี เพ่ือสนองความตอ้งการภายในประเทศท่ีเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ือง โดยประมาณการเงินลงทุน 58 

ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงคาดว่าจะเร่ิมผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาส 1 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 เป็นบริษทัร่วมทนุระหว่าง PTTCH กบับริษทั Cognis Thai Ltd. ซ่ึงเป็น

บริษทัในเครือของ Cognis Deutschland GmbH & Co.KG โดย PTTCH ถือหุ้นร้อยละ 50 และมีทนุจด

ทะเบียน 420 ลา้นบาท เพ่ือผลิต Ethoxylates 50,000 ตนัต่อปี ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิตแชมพู  นํ้ายา

ลา้งจาน  นํ้ายาซกัแหง้ต่างๆ โดยมีความตอ้งการ EO ประมาณ 18,000 – 20,000 ตนัต่อปี ทั้งน้ีไดเ้ร่ิม

ดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาส 4 ปี 2549  

- บริษทั ไทยโคลีนคลอไรด ์จาํกดั โดย PTTCH ถือหุ้นร้อยละ 100 เพ่ือดาํเนินโครงการผลิตสาร Choline 

Chloride มีกาํลงัการผลิต 20,000 ตนัต่อปี ซ่ึงเป็นสารอาหารท่ีจาํเป็นใชผ้สมกบัอาหารเล้ียงสัตวปี์กและ

สุกร โดยความตอ้งการ  EO ประมาณ 7,000 ตนัต่อปี และคาดว่าจะเปิดดาํเนินการไดใ้นไตรมาส 1 ปี 

2552  

-  บริษทั ไทยเอทานอลเอมีน จาํกดั โดย PTTCH ถือหุน้ร้อยละ 100  เพ่ือดาํเนินโครงการผลิตสาร 

Ethanolamines มีกาํลงัการผลิต 50,000 ตนัต่อปี ใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิตครีมนวดผม  นํ้ายาปรับผา้

นุ่ม  เคร่ืองสาํอางค ์และอุตสาหกรรมยา โดยมีความตอ้งการ  EO ประมาณ 40,000 ตนัต่อปี และคาดว่า

จะสามารถเร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาส 1 ปี 2551   

 บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จาํกดั  : เพ่ือดาํเนินโครงการ Methyl Ester / Fatty Alcohol PTTCH ถือหุน้ร้อยละ 

100  ทั้งน้ี Fatty Alcohol เป็นวตัถุดิบสาํคญัอีกตวัหน่ึงของโครงการ Ethoxylates นอกเหนือไปจาก Ethylene Oxide และยงัคงตอ้ง

มีการนาํเขา้อยู ่ จึงเป็นการทาํ Backward integration โครงการฯ ผลิตผลิตภณัฑห์ลกั 2 ชนิดคือ Methyl Ester เป็นสารเพ่ิม

ประสิทธิภาพในนํ้ามนัดีเซล และ Fatty Alcohol เป็นสารตั้งตน้สาํหรับอุตสาหกรรม Oleochemicals ใชผ้ลิตผลิตภณัฑเ์พ่ือ

สุขอนามยัส่วนบุคคล เงินลงทนุรวม 119 ลา้นเหรียญสหรัฐ มีกาํลงัการผลิต 200,000 ตนัต่อปี และคาดว่าจะสามารถเร่ิมดาํเนินการ

ผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาส 4 ปี 2550  โดยเม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2548 บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) ไดร่้วมกบั ปตท. 

ลงนามในบนัทึกความเขา้ใจ ในการซ้ือขายสาร Methyl Ester ในปริมาณ 80,000 ตนัต่อปี ทั้งน้ี ปตท. จะนาํสาร Methyl Ester ไป

ผสมกบันํ้ามนัดีเซลเพ่ือผลิตไบโอดีเซล (Bio Diesel) คุณภาพสูงเป็นรายแรกของประเทศไทย เพ่ือจาํหน่ายผา่นเครือข่ายนํ้ามนั

ดีเซลทัว่ประเทศของ ปตท.  เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2548  คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัใหเ้พ่ิมเงินลงทนุของโครงการ จาก

เดิม 119 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็น 165 ลา้นเหรียญสหรัฐ และเพ่ิมกาํลงัการผลิตจากเดิม 200,000 ตนัตอ่ปี เป็น 331,000 ตนัต่อปี เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของตลาดท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมสูงขึ้น  รวมถึงจะทาํให้ไดอ้ตัราผลตอบแทนการลงทุนท่ีสูงขึ้น และเงินลงทุน

ต่อหน่วยลดลง 

 บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั  : PTTCH ไดร่้วมลงทุนกบั ปตท. โดยมีอตัราส่วนการลงทุน 50 : 50 จดัตั้ง

ขึ้นเพ่ือดาํเนินโครงการอีเทนแครกเกอร์ ขนาดกาํลงัการผลิตเอทิลีน 1,000,000 ตนัต่อปีและโรงผลิตเมด็พลาสติกโพลิเอทิลีนความ

หนาแน่นตํ่า (Low Density Polyethylene - LDPE) ขนาดกาํลงัการผลิต 300,000 ตนัต่อปี และโรงผลิตเมด็พลาสติกโพลิเอทิลีน
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ความหนาแน่นตํ่าเชิงเส้น (Linear Low Density Polyethylene - LLDPE) ขนาด 400,000 ตนัตอ่ปี คดิเป็นมูลค่าเงินลงทุนทั้ง

โครงการประมาณ 1,300 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยคาดว่าจะสามารถดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาส 4 ปี 2552 

                    เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. ไดมี้มติอนุมติัให ้ปตท. จาํหน่ายหุ้นสามญัของบริษทั พีที

ที โพลิเอทิลีน ท่ี ปตท. ถืออยูท่ั้งหมดใหแ้ก่ PTTCH คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,750 ลา้นบาท ตามนโยบายการปรับโครงสร้าง

ธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์   เม่ือการจาํหน่ายหุ้นดงักล่าวแลว้เสร็จจะมีผลทาํให้ บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน มีสถานะเป็นบริษทั

ยอ่ยของ PTTCH ซ่ึงจะเป็นผูถื้อหุ้นทั้งหมดในบริษทัฯ 

 การลงทุนในโครงการผลิตและจาํหน่ายสาร Ethylene Vinyl Acetate (EVA)  ขนาดกาํลงัการผลิต 100,000 

ตนัต่อปี โดยโครงการจะใชเ้อทิลีนจากโครงการอีเทนแครกเกอร์ของบริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน เป็นวตัถุดิบ เงินลงทนุทั้งโครงการ 

118 ลา้นเหรียญสหรัฐ  คาดว่าจะเร่ิมผลิตในเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาส 4 ปี 2552  

 โครงการ HDPE ท่ี อิหร่าน : PTTCH ร่วมกบั บริษทั Itochu Corporation  บริษทั เคมีภณัฑซี์เมนตไ์ทย 

จาํกดั และ National Petrochemical Company แห่งประเทศอิหร่าน (NPC Iran). ร่วมลงทุนในสัดส่วน ร้อยละ 10, 12, 38 และ 40 

ตามลาํดบั เพ่ือร่วมทนุในโครงการ HDPE ขนาดกาํลงัการผลิต 300,000 ตนัต่อปี ท่ีประเทศอิหร่าน วงเงินลงทุนของ PTTCH คดิ

เป็นจาํนวน 22.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ  โดยคาดว่าจะสามารถเร่ิมดาํเนินการผลิตไดใ้นปี 2551  

 โครงการขยายกาํลงัการผลิตโรงโอเลฟินส์ 1 (Plant I Debottleneck) : เพ่ือขยายกาํลงัการผลิตเอทิลีนและ  

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

ก่อสร้างโรงงานจะแลว้เสร็จเร่ิมผลิตไดใ้นไตรมาส 1 ปี 2550 โดยปัจจุบนับริษทัไดด้าํเนินการโครงการเพ่ิมขยายกาํลงัการผลิต

ดงักล่าวล่วงหนา้บางส่วนทาํให้มีกาํลงัการผลิตโพรพิลีนในคร่ึงปีหลงัของปี 2548 เพ่ิมขึ้น 60,000 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 ผลิตภณัฑเ์อทีลีนท่ีเพ่ิมขึ้นจะจาํหน่ายให้กบั บริษทั ทีโอซีไกล

คอล  เพ่ือเป็นวตัถุดิบในโครงการต่อเน่ือง ส่วนผลิตภณัฑโ์พรพิลีนจะจาํหน่ายให้กบัลูกคา้ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจาก

ความตอ้งการภายในประเทศและภูมิภาคเอเชียอยูใ่นระดบัสูงในขณะท่ีกาํลงัการผลิตมีอยูอ่ยา่งจาํกดั 

 การเขา้ลงทุนในบริษทั วีนิไทย จาํกดั (มหาชน) : เพ่ือกระจายความเส่ียงไปในธุรกิจพีวีซี (PVC) ซ่ึงเป็น

ธุรกิจท่ีมีแนวโนม้ขยายตวัต่อเน่ือง มีวงจรราคาในทิศทางขาขึ้น และมีวงจรราคาแตกต่างไปจากผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีบริษทั

ดาํเนินการอยู ่นอกจากนั้นบริษทั วีนิไทย ยงัมีแผนการขยายกาํลงัการผลิต VCM ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิต PVC ขึ้นอีก 200,000 

ตนัต่อปี รวมเป็น 400,000 ตนัตอ่ปี ซ่ึงจะทาํให้ความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั วีนิไทยดีขึ้น และช่วยรองรับเอทิลีนจาก

การขยายกาํลงัการผลิตของ PTTCH อีกดว้ย การท่ีจะเขา้ไปร่วมถือหุ้นใน บริษทั วีนิไทย จึงก่อใหเ้กิด Synergy และเป็นวิธีท่ีเร็ว

ท่ีสุดในการขยายธุรกิจสู่อุตสาหกรรม PVC โดยบริษทัฯถือหุ้นสามญัในบริษทั วีนิไทยคดิเป็นสัดส่วน 24.98 %   

 บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั : PTTCH ไดร่้วมทุน กบั ปตท. และบริษทั อะโรเมติกส์ จาํกดั (มหาชน) ใน

สัดส่วน 30 : 40 : 30 ตามลาํดบั (ณ ธนัวาคม 2549) จดัตั้งบริษทั พีทีที ฟีนอล เพ่ือผลิตสารฟีนอล (Phenol) ขนาดกาํลงัผลิต 

200,000 ตนัต่อปี ซ่ึงเป็นวตัถุดิบของโรงงานผลิตโพลีคาร์บอเนต ท่ีใชเ้ป็นพลาสติกวิศวกรรม เช่น แผน่ซีดี  ช้ินส่วนรถยนต ์และ

คอมพิวเตอร์ เงินลงทุนในส่วนของ PTTCH 42.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ คาดว่าโรงงานจะแลว้เสร็จและเร่ิมผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตร

มาส 3 ปี 2551   
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 บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั : เป็นบริษทัฯ ร่วมทุนระหว่าง ปตท. PTTCH และ ATC ในสัดส่วนร้อยละ 40 : 

40 : 20 ตามลาํดบั เพ่ือลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตสาธารณูปโภคไดแ้ก่ ไฟฟ้า ไอนํ้า และนํ้า เพ่ือใชใ้นกระบวนการผลิตของ

โรงงานในกลุ่ม ปตท. เป็นหลกั  โดยแบ่งออกเป็น 2 โครงการ คือ Central Utility Plant 1 (CUP1) เร่ิมดาํเนินการระยะท่ี 1 และ 2 

ในไตรมาส 2 ปี 2549 และระยะท่ี 3 ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2550 และ Central Utility Plant 2 (CUP2) เร่ิมดาํเนินการในไตรมาส 3 ปี 

2550 

 บริษทั พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จาํกดั :  PTTCH ไดร่้วมทุน กบั ปตท. และ บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน 

จาํกดั (มหาชน) (BPE) จดัตั้งบริษทั พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง เพ่ือดาํเนินธุรกิจดา้นการตลาดเก่ียวกบัผลิตภณัฑโ์พลิเมอร์ทั้งใน

และตา่งประเทศ เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ตั้งแตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2548 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2549 ปตท.ไดซ้ื้อหุ้นสามญัของ

บริษทั พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จาํกดั จาก BPE ทั้งหมด ทาํให้ ปตท.และ PTTCH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 และ 25 

ตามลาํดบั 

 บริษทั เอน็พีทีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด ์ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จาํกดั : PTTCH และ บริษทั โตโย-ไทย 

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ไดร่้วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 60 : 40 จดัตั้งบริษทัเพ่ือดาํเนินธุรกิจบริการงานบาํรุงรักษา งานออกแบบและ

วิศวกรรม ให้กบับริษทัในกลุ่มปิโตรเลียมและปิโตรเคมีภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ใน

ประเทศและภูมิภาคเอเซีย  

 บริษทั เอน็พีซี เซฟต้ี แอนด ์ เอน็ไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จาํกดั : PTTCH ถือหุ้นร้อยละ 100 เพ่ือดาํเนิน

ธุรกิจงานบริการดา้นเทคโนโลยีการป้องกนัอคัคีภยัแก่ลูกคา้ในกลุ่มบริษทั ปตท. และลูกคา้ทัว่ไป เช่น หน่วยงานราชการและ

เอกชนต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกนัแลระงบัเหตุฉุกเฉิน และยงัเป็นศนูยก์ลางในการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของกลุ่ม

บริษทัท่ีไดร้ะดบัมาตรฐานสากล 

 โครงการติดตั้งเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าชุดท่ี 6 Gas Turbine Generator: ขนาดกาํลงัการผลิต 35 เมกกะวตัต ์และ 

Waste Heat Boiler ขนาดกาํลงัการผลิตไอนํ้า 70 ตนัต่อชัว่โมง โดยแหล่งพลงังานท่ีใชจ้ะเป็นก๊าซเช้ือเพลิงทางท่อจาก ปตท. เงิน

ลงทุนโครงการประมาณ 1,525 ลา้นบาท  โดยเร่ิมดาํเนินการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2549 โครงการฯ จะเพ่ิมความมัน่คง

ของระบบไฟฟ้า  ลดตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยลง และลดความเส่ียงจากการสูญเสียโอกาสในการจาํหน่ายไฟฟ้าแก่ลูกคา้อยา่ง

เตม็ท่ีในกรณีท่ีจะตอ้งหยดุซ่อมบาํรุงตามแผนงาน 

 บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน (BPE) จาํกดั(มหาชน) : PTTCH ร่วมทุนกบั ปตท. ในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 

เพ่ือประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายเมด็พลาสติกโพลีเอททีลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene : 

HDPE)  ปัจจบุนัมีกาํลงัการผลิต 250,000 ตนัต่อปี โรงงานตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง  

 เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมติัให้ขายหุ้นในส่วนของ ปตท. จาํนวน 85 ลา้น

หุ้นให้กบั PTTCH  คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,000 ลา้นบาท ตามนโยบายการปรับโครงสร้างธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ ซ่ึงจะทาํ

ให้ BPE เปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของ  PTTCH  ซ่ึงจะเป็นผูถื้อหุ้นทั้งหมด 

 บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTT ICT) : เป็นบริษทัร่วมทนุระหว่าง ปตท. ปตท.สผ.  PTTCH  ATC 

และ TOP ในสัดส่วนร้อยละ 20 เท่ากนัทุกบริษทั เพ่ือใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. 

โดยกลุ่ม ปตท. จะไดรั้บผลประโยชน์ดา้นการบริหารจดัการสินทรัพย ์ การบริการและการสร้างศกัยภาพทางดา้น ICT และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการลงทุนดา้น ICT รวมถึงเป็นพ้ืนฐานในการสนบัสนุน Synergy ดา้นอ่ืนๆ ร่วมกนัภายในกลุ่ม ปตท.โดยเร่ิม

ดาํเนินการในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2549 
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(6) การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจดทะเบียน  

เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2549 PTTCH ไดด้าํเนินการเพ่ิมทนุจาํนวน 358,974,300 หุน้ ในราคาหุน้ละ 78 บาท ส่งผลให ้

PTTCH มีทุนจดทะเบียนจากเดิม 11,311,410,000 บาท (หุ้นสามญัจาํนวน 1,131,141,000 หุ้น) เป็น 14,901,153,000 บาท (หุ้น

สามญัจาํนวน 1,490,115,300 หุน้) 

3.3.1.2 บริษัท อะโรเมตกิส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) 

ATC เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์

ปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.82 

โรงงานอะโรเมติกส์ของบริษทัตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ไดเ้ร่ิมดาํเนินการผลิตเชิง

พาณิชยต์ั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2540 ปัจจุบนัมีกาํลงัการผลิตผลิตภณัฑห์ลกั คือ พาราไซลีน 530,000 ตนัต่อปี  เบนซีน 330,000 ตนั

ต่อปี  ออร์โธไซลีน 64,000 ตนัต่อปี มิกซ์ไซลีนส์  60,000 ตนัต่อปี และไซโคลเฮกเซน 150,000 ตนัต่อปี นอกจากน้ี ยงัมี

ผลิตภณัฑพ์ลอยไดท่ี้เป็นสารปิโตรเลียม คือ แนฟทาชนิดเบา แรฟฟิเนท ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซไฮโดรเจน คอนเดนเสท เรสิดิว 

และสารอะโรเมติกส์หนกั  

(1) การจดัหาวตัถุดิบ 

วตัถุดิบหลกัของ ATC คือคอนเดนเสท แนฟทาและไพโรไลซิสก๊าซโซลีน ปัจจบุนั ปตท.ทาํสัญญาซ้ือขาย 

คอนเดนเสทระยะยาวกบั ATC โดย ปตท.เป็นผูจ้ดัหาคอนเดนเสท ให้แก่ ATC โดยอิงกบัตะกร้าราคานํ้ามนัดิบ (Basket of Crude 

Oil Prices)  

(2) การจดัจาํหน่าย 

ผลิตภณัฑห์ลกัทั้งหมดจาํหน่ายผา่น ปตท. ภายใตสั้ญญาระยะยาว โดย ปตท. เป็นผูรั้บซ้ือและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

หลกัทั้งหมดและให้ ATC เป็นผูจ้ดัส่งผลิตภณัฑโ์ดยตรงให้กบัลูกคา้ โดยสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาทั้งในลกัษณะ Take-or-Pay 

และ Take-and-Pay โดย ปตท.จะไดรั้บค่าดาํเนินการในการทาํตลาดให้กบั ATC 

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการ ATC ประกอบดว้ย กรรมการทั้งหมด 15 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. จาํนวน 6 คน นอกจากน้ี ปตท. 

ยงัไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของ ATC ซ่ึงรวมถึงกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของ ATC ในช่วงปี 2547- ปี 2549  เป็นดงัน้ี  
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             หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

รายไดร้วม 52,403 62,863 75,037 

ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษ)ี (42,088) (57,213) (69,384) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 28/1 (407)/1 763/1 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 10,342 5,243 6,416 

สินทรัพยร์วม 38,817 53,023 56,051 

หน้ีสินรวม 21,355 33,914 33,166 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 17,462 19,110 22,885 

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต (ร้อยละ) 95 95 97 
/1 รวมกาํไร/ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่าสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราให้เป็นมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้น 

 

(5) การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆ 

 บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั : ATC ไดร่้วมทนุ กบั ปตท. และ PTTCH ในสัดส่วน 30 : 40 : 30 ตามลาํดบั  

(ณ ธนัวาคม 2549) เพ่ือลงทุนใน บริษทั พีทีที ฟีนอล เพ่ือผลิตสารฟีนอล (Phenol) ขนาดกาํลงัผลิต 200,000 ตนัต่อปี ซ่ึงเป็น

วตัถุดิบของโรรงานผลิตโพลีคาร์บอเนต ท่ีใชเ้ป็นพลาสติกวิศวกรรม เช่น แผน่ซีดี  ช้ินส่วนรถยนต ์และคอมพิวเตอร์ เงินลงทุนใน

ส่วนของ ATC 42.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ คาดว่าโรงงานจะแลว้เสร็จและเร่ิมผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาส 3 ปี 2551   

 บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั : เป็นบริษทัฯ ร่วมทุนระหว่าง ปตท. PTTCH และ ATC ในสัดส่วนร้อยละ 40 : 

40 : 20 ตามลาํดบั เพ่ือลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตสาธารณูปโภคไดแ้ก่ ไฟฟ้า ไอนํ้า และนํ้า เพ่ือใชใ้นกระบวนการผลิตของ

โรงงานในกลุ่ม ปตท. เป็นหลกั  โดยแบ่งออกเป็น 2 โครงการ คือ Central Utility Plant 1 (CUP1) เร่ิมดาํเนินการระยะท่ี 1 และ 2 

ในไตรมาส 2 ปี 2549 และระยะท่ี 3 ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2550 และ Central Utility Plant 2 (CUP2) เร่ิมดาํเนินการในไตรมาส 3 ปี 

2550 

 โครงการอะโรเมติกส์ 2  : ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ATC คร้ังท่ี 1/2548 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2548 ได้

อนุมติัการปรับเปล่ียนรายละเอียดขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างโรงงานอะโรเมติกส์หน่วยท่ี 2 และอนุมติัวงเงินงบประมาณ

สาํหรับการก่อสร้างงานดา้นวิศวกรรม จดัหาเคร่ืองจกัร และก่อสร้างโรงงาน (Engineering Procurement and Construction หรือ 

EPC) สาํหรับโครงการดงักล่าวท่ีเพ่ิมขึ้นจากท่ีไดอ้นุมติัไปแลว้เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2548 จาํนวน 597 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็น

จาํนวน 653.53 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงเพ่ิมขึ้น 56.53 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 9.5 เป็นผลมาจากมีโครงการลงทนุใน

ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นอยา่งมากในประเทศแถบตะวนัออกกลางรวมทั้งราคาวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างโครงการฯ ไดป้รับตวั

สูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง  

เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2549 ไดมี้การลงนามขอ้ตกลงในหลกัการ (Heads of Agreement) ระหว่าง ATC และ

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) (RRC) ในการร่วมลงทุนในโครงการอะโรเมิตกส์ 2 เพ่ือเป็นการประสานประโยชน์

ในการดาํเนินการผลิตร่วม (Synergy) ซ่ึงคาดว่าจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัทางการคา้ให้แก่ทั้งสองบริษทั โดย 

RRC จะเป็นผูล้งทุนก่อสร้างโรงงาน Reforming Complex ซ่ึงมีมูลค่าประมาณ 387 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และโรงงาน Upgrading 

Complex ซ่ึงมีมูลค่าประมาณ 135 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ส่วน ATC จะเป็นผูล้งทุนในโรงงาน Aromatics Complex ซ่ึงมีมูลค่า

ประมาณ 551 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ทั้งน้ี RRC และ ATC ตกลงในหลกัการท่ีจะแบ่งผลประโยชนร์วมท่ีเกิดจากการดาํเนินงานใน
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โครงการทั้ง 3 โครงการดงักล่าวตามสัดส่วนเงินลงทุนของแตล่ะบริษทัต่อการลงทนุรวม และคาดว่าโครงการน้ีจะสามารถ

ดาํเนินการผลิตไดใ้นปี 2551   

 บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTT ICT) : เป็นบริษทัร่วมทนุระหว่าง ปตท. ปตท.สผ.  PTTCH  ATC 

และ TOP ในสัดส่วนร้อยละ 20 เท่ากนัทุกบริษทั เพ่ือใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. 

โดยกลุ่ม ปตท. จะไดรั้บผลประโยชน์ดา้นการบริหารจดัการสินทรัพย ์ การบริการและการสร้างศกัยภาพทางดา้น ICT และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการลงทุนดา้น ICT รวมถึงเป็นพ้ืนฐานในการสนบัสนุน Synergy ดา้นอ่ืนๆ ร่วมกนัภายในกลุ่ม ปตท.โดยเร่ิม

ดาํเนินการในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2549 

(6) การจดัหาเงินกูใ้หม่ 

การออกหุ้นกู ้ 300 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2548 บริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ

และไม่มีหลกัประกนัอาย ุ7 ปี จาํนวน 300 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยมีอตัราดอกเบ้ียหนา้ตัว๋คงท่ี ท่ีร้อยละ 5.5 ต่อปี กาํหนดชาํระคืน

เงินตน้ในปี 2555 และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน เงินท่ีไดรั้บจากการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นคร้ังน้ี จะนาํไปเป็นส่วนหน่ึงของ

เงินลงทุนในการก่อสร้างโรงงานอะโรเมติกส์หน่วยท่ี 2 ซ่ึงจะทาํให ้ ATC สามารถเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนั รักษาเสถียรภาพของ

รายได ้และการทาํกาํไรในอนาคต 

3.3.1.3 บริษัท พทีีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จํากัด (PTTPM) 

 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2548 เพ่ือประกอบธุรกิจดา้นการตลาดและจาํหน่ายผลิตภณัฑโ์พลีเมอร์ทั้งในและต่าง 

ประเทศ ให้กบับริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยมีท่ีตั้งสาํนกังานท่ี อาคารสาํนกังาน ปตท. คลงันํ้ามนัพระโขนง กรุงเทพฯ เร่ิมดาํเนิน

กิจการในเชิงพาณิชยต์ั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2548 โดยจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติกของบริษทัในเครือ ปตท.  

เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมติัให้ ปตท.ซ้ือหุ้นสามญัของ PTTPM ท่ีบริษทั บางกอกโพลี

เอททีลีน จาํกดั (มหาชน) ถืออยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 25 ตามนโยบายการปรับโครงสร้างธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์  โดย ปตท. 

ไดร้ายงานการชาํระเงินค่าหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ เม่ือ 7 กนัยายน 2549 ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท. เป็นร้อยละ 75 และ

บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 25 

(1) การจดัหาผลิตภณัฑ ์

PTTPM ดาํเนินการซ้ือผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติกระหว่าง PTTCH   BPE และ บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั 

(HMC) นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีแผนรับผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติกอ่ืนจากบริษทัภายในกลุ่ม ปตท. ไดแ้ก่ บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน 

จาํกดั 

(2) การจดัจาํหน่าย 

PTTPM ดาํเนินการขายเมด็พลาสติกในประเทศโดยผา่นระบบตวัแทนจาํหน่าย (Agents) และขายโดยตรง สาํหรับ

การขายในต่างประเทศจะขายโดยตรงและขายผา่นตวัแทนจาํหน่ายในตลาดต่างประเทศ  

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการ PTTPM ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 7 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. จาํนวน 4 คน  นอกจากน้ี ปตท. 

ยงัไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของ PTTPM ซ่ึงรวมถึงกรรมการผูจ้ดัการ  

(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของ PTTPM ในช่วงปี 2548 (1 กนัยายน – 31 ธนัวาคม 2548) – ปี 2549 เป็นดงัน้ี 
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  หน่วย : ลา้นบาท 

งบเด่ียว 1 กนัยายน – 31 ธนัวาคม 2548 ปี 2549 

รายไดร้วม 6,948 21,758 

ค่าใชจ้่ายรวม (รวมภาษี) (6,946) (21,704) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 8 (42) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 10 12 

สินทรัพยร์วม 1,983 1,873 

หน้ีสินรวม 1,933 1,811 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 50 62 

 
3.3.1.4 บริษัท พทีีที ฟีนอล จํากัด (PPCL) 

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2547 ไดมี้มติอนุมติัให้ ปตท.ร่วมทุนกบับริษทั อะโรเมติกส์ 

จาํกดั (มหาชน) (ATC) บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (NPC) และ บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) (TOC) 

ลงทุนในโครงการฟีนอล ในสัดส่วนร้อยละ 40 : 20 : 20 : 20 ตามลาํดบั เพ่ือผลิตสารฟีนอล ขนาดกาํลงัการผลิต  200,000 ตนัต่อปี 

วงเงินลงทุนทั้งหมด 200 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยไดด้าํเนินการจดัตั้งบริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั (PPCL) เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2547 

ทั้งน้ีจากการควบบริษทัระหว่าง NPC กบั TOC เป็น บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTCH)  เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2548  

ทาํให้ผูถื้อหุ้นของ PPCL เปล่ียนเป็น ปตท. PTTCH และ ATC ในสัดส่วนร้อยละ 40 : 40 : 20 ตามลาํดบั  

 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมติัการเพ่ิมวงเงินลงทนุเป็นประมาณ 283.4 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัราคาวสัดุและค่าก่อสร้างท่ีสูงขึ้น และต่อมามีการปรับสัดส่วนการลงทุน ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท. 

PTTCH  และ ATC เป็นร้อยละ 40 : 30 : 30 ตามลาํดบั  

 การลงทุนในโครงการผลิตสารฟีนอล ถือเป็นการดาํเนินการตามกลยทุธ์ ปตท. ในการขยายการลงทนุไปสู่ธุรกิจปลายนํ้า

ท่ีมีกาํไรและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัผลิตภณัฑจ์ากกลุ่มบริษทัในเครือปิโตรเคมีของ ปตท. โดยการใชว้ตัถุดิบโพรพิลีนจาก PTTCH 

ปริมาณ 95,000 ตนัต่อปี และเบนซีนจาก ATC ปริมาณ 180,000 ตนัต่อปี เพ่ือผลิตสารฟีนอลทดแทนการนาํเขา้ ซ่ึงปัจจบุนั

ประเทศไทยมีการนาํเขา้ประมาณ 150,000 ตนัต่อปี ทั้งน้ี โรงงานฯ จะตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมตะวนัออก ตาํบลมาบตาพุด 

จงัหวดัระยอง และคาดว่าจะเร่ิมผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2551  

3.3.1.5 บริษัท ไออาร์พซีี จํากัด (มหาชน) (IRPC) 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) เดิมช่ือ บริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จาํกดั (มหาชน) (TPI) เป็น

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร โดยเร่ิมผลิตเมด็พลาสติก

ในปี 2525 และไดข้ยายการดาํเนินธุรกิจเพ่ิมขึ้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต่างๆ จนสามารถผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีครบวงจร

ในปี 2543 จากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศและการประกาศเปล่ียนแปลงระบบอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศใน

เดือนกรกฏาคม 2540 ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทัฯ อยา่งรุนแรงจนบริษทัตอ้งเขา้อยูภ่ายใตก้ารฟ้ืนฟูกิจการเม่ือวนัท่ี 

15 มีนาคม 2543  หลงัจากนั้นบริษทัฯไดมี้การดาํเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการจนเป็นผลสาํเร็จ โดย ปตท. และกลุ่มผูร่้วมลงทุน

ชาํระเงินค่าหุน้เพ่ิมทุน เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2548 ทาํให้ ปตท. ถือหุ้นในบริษทัฯ เป็นสัดส่วนร้อยละ 31.5 โดยมีผูถื้อหุ้นใหญ่ราย
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อ่ืน ไดแ้ก่ ธนาคารออมสิน  กองทุนรวมวายภุกัษห์น่ึง และกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ และเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2549 ศาล

ลม้ละลายกลางไดมี้คาํส่ังยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯ 

โรงงานของบริษทัฯ ตั้งอยูท่ี่ตาํบลเชิงเนิน อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง ประกอบดว้ยโรงกลัน่นํ้ามนัและโรงงาน 

ปิโตรเคมีครบวงจร ในปี 2549 ท่ีผา่นมา โรงกลัน่นํ้ามนัของบริษทัฯ มีอตัราการใชก้าํลงัการผลิตเฉล่ีย 179,000 บาร์เรลต่อวนั 

สามารถผลิตผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิงชนิดต่างๆ รวมถึงผลิตภณัฑพ์ลอยไดอ่ื้น คือ นํ้ามนัหล่อล่ืน ยางมะตอย  ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั

ส่วนหน่ึงนาํมาใชเ้ป็นวตัถุดิบของผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ไดแ้ก่ โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิตเมด็พลาสติกชนิด

ต่างๆ ไดแ้ก่ เมด็พลาสติกชนิด High Density Polyethylene (HDPE), Polypropylene (PP), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), 

Styrene Acrylonitril (SAN), Expanded Polystyrene (EPS) และ Polystyrene (PS) เพ่ือจาํหน่ายใหผู้ป้ระกอบการในอุตสาหกรรม

พลาสติกขั้นต่อเน่ืองนาํไปเป็นวตัถุดิบเพ่ือผลิตเป็นผลิตภณัฑพ์ลาสติกสาํเร็จรูปชนิดต่างๆ บริษทัฯ มีสาธารณูปโภคท่ีใชใ้นการ

สนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทัฯ เช่น ท่าเรือนํ้าลึก คลงันํ้ามนั โรงไฟฟ้า ทาํให้บริษทัฯไดเ้ปรียบดา้นการบริหารจดัการและ

สามารถประหยดัตน้ทุนโดยขนาด (Economy of Scale) เช่น ค่าขนส่งวตัถุดิบ   

(1) การจดัหาวตัถุดิบ 

วตัถุดิบหลกัของบริษทัมากกว่าร้อยละ 90 คือ นํ้ามนัดิบ (Crude) โดยนํ้ามนัดิบส่วนใหญ่นาํเขา้จากกลุ่มประเทศใน

ตะวนัออกกลาง บริษทัฯ มีนโยบายจดัหาวตัถุดิบจากแหล่งต่างๆ ท่ีนาํมาผลิตแลว้ให้ผลตอบแทนสูงสุด ปัจจบุนั IRPC ซ้ือ

นํ้ามนัดิบบางส่วนผา่นบริษทัในกลุ่มปตท. เพ่ือลดค่าใชจ้่ายต่างๆ เช่น ค่า L/C, ค่าขนส่ง เป็นตน้  

(2) การจดัจาํหน่าย 

 ผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก  

 บริษทัฯ มีนโยบายเนน้การขายในประเทศ โดยในปี 2549 บริษทัฯ มียอดขายเมด็พลาสติกในประเทศร้อยละ 

54 โดยเป็นการขายผา่นตวัแทนจาํหน่าย การขายตรง และประมาณร้อยละ 46 เป็นการขายต่างประเทศ โดยขายผา่นตวัแทนการคา้

ในต่างประเทศ และในอนาคตอนัใกล ้บริษทัฯ มีนโยบายจะขายผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติกผา่นบริษทั พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง 

จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ ปตท. เพ่ิมเป็นทางเลือกนอกเหนือจากขายผา่นตวัแทนจาํหน่าย และการขายตรงท่ีผา่นมา 

 ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั  

 ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั มีลกัษณะช่องทางการจาํหน่าย ไดแ้ก่ การจาํหน่ายผา่นสถานีบริการ (Retail), การจาํหน่ายให้

ผูใ้ชโ้ดยตรง , การจาํหน่ายให้ลูกคา้ขายส่ง (Wholesales), การจาํหน่ายให้ลูกคา้มาตรา 7 , การส่งออก (Export) ให้กบัผูค้า้นํ้ามนั

ในต่างประเทศ  , การจาํหน่ายนํ้ามนัดีเซล หรือ Automotive Diesel Oil (ADO) และ นํ้ามนัเตา (Fuel Oil) ให้กบัเรือท่ีมาใชบ้ริการ

ท่าเทียบเรือของ IRPC และการจาํหน่ายนํ้ามนัให้กบัสมาคมประมงในน่านนํ้า  

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการ IRPC ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 16 คน (ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2550) เป็นตวัแทนจาก ปตท. 

จาํนวน 3 คน  นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของ IRPC ซ่ึงรวมถึงกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่  

(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของ  IRPC ในปี 2547 - ปี 2549 เป็นดงัน้ี     
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  หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

รายไดร้วม 156,147 206,292 206,990 

ค่าใชจ่้ายรวม 138,019 177,938 202,618 

กาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้ 18,128 28,353 2,451 

กาํไรสุทธิ 12,284 60,770 6,823 

สินทรัพยร์วม 146,723 152,677 128,098 

หน้ีสินรวม 126,355 51,966 45,145 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 20,368 100,710 82,953 

ท่ีมา: งบการเงิน ณ 31 ธ.ค. 2549 

(5) การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆ 

หลงัจากบริษทัฯ ไดอ้อกจากแผนฟ้ืนฟูกิจการเม่ือเมษายน 2549 IRPC มีโครงการลงทุนต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการผลิตและลดค่าใชจ้่ายลง ไดแ้ก่ โครงการปรับปรุงโรงกลัน่นํ้ามนัเพ่ือให้ไดต้ามมาตรฐานยโูร 4 ซ่ึงจะประกาศใชปี้ 2553, 

โครงการขยายกาํลงัการผลิตของโรงกลัน่ (debottleneck), โครงการสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่เพ่ือใชภ้ายใน, โครงการขดุลอกท่าเรือ

นํ้าลึก, เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามโครงการดงักล่าวอยูร่ะหว่างรออนุมติัจากคณะกรรมการของ IRPC 

3.3.1.6 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์  จํากัด (HMC) 

บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC) จดัตั้งเม่ือ 8 ธนัวาคม 2526 โดยนกัลงทุนฝ่ายไทยและต่างประเทศ ในสัดส่วน 

ร้อยละ 51 : 49 ตามลาํดบั เพ่ือประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายเมด็พลาสติก Polypropylene (PP) ซ่ึงปัจจุบนัมีกาํลงัการผลิต  

450,000 ตนั/ปี โดยโรงงานตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง 

 เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบในการเขา้ลงทนุในบริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ ในสัดส่วน

ร้อยละ 40 คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 250 ลา้นเหรียญสหรัฐ พร้อมทั้งไดล้งนามในสัญญาการซ้ือหุ้น (Share Acquisition 

Agreement) และสัญญาผูถื้อหุ้น (Shareholders Agreement) และสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีการดาํเนินการดงักล่าวแลว้เสร็จ 

และ ปตท. ไดช้าํระเงินค่าซ้ือหุ้นเม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2549 ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท. กลุ่มนกัลงทุนไทย และ Basell  

Thailand Holdings B.V. เป็นประมาณร้อยละ 41.44 : 30.00 : 28.56 ตามลาํดบั 

(1) การจดัหาวตัถุดิบ 

 วตัถุดิบหลกัของบริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ คือ โพรพิลีน (Propylene) ซ่ึงจดัหามาจากภายในประเทศภายใตสั้ญญา

ซ้ือขายระยะยาว 

(2) การจดัจาํหน่าย 

 บริษทัฯ จาํหน่ายเมด็พลาสติก Polypropylene (PP) ในประเทศและส่งออกต่างประเทศ  บริษทัฯ ไดจ้าํหน่ายเมด็

พลาสติกในประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณร้อยละ 70  และส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 30  เป็นการส่งออกไปยงัประเทศต่างๆ  

(3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอร์ ทั้งหมด 10 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. จาํนวน 4 คน และ ปตท. ไดส่้ง

ตวัแทนเขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตามขอ้ตกลงท่ีมีระหว่างผูถื้อหุ้น 
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(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของบริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ ในช่วงปี 2547 - ปี 2549  เป็นดงัน้ี 

               หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

รายไดร้วม 17,588 19,144 22,193 

ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) (14,831) (16,156) (19,269) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยน (19) 30 (46) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,739 3,018 2,878 

สินทรัพยร์วม 9,956 10,226 18,932 

หน้ีสินรวม 3,427 3,145 4,268 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 6,529 7,081 14,6641) 

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต (ร้อยละ) 94 85 95 

        1) Equities + Net Surplus on Investment Revaluation 

 (5) การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆ 

โครงการ Propane Dehydrogenation and Polypropylene (PDH/PP) : บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ อยูร่ะหว่าง

ดาํเนินการโครงการซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ โรงงาน PDH ขนาด 310,000 ตนั/ปี และโรงงาน PP ขนาด 300,000 ตนั/ปี โดยจะ

รับวตัถุดิบเป็นก๊าซโพรเพนประมาณ 388,000 ตนั/ปี จากโรงแยกก๊าซฯ ปตท. เพ่ือผลิตเมด็พลาสติก Polypropylene (PP) ประมาณ 

300,000 ตนั/ปี โดยจะมุ่งเนน้การผลิตเมด็พลาสติก PP Specialty Grade ซ่ึงมีราคาสูงกว่าเมด็พลาสติก PP Commodity Grade 

ทัว่ไป คาดว่าจะดาํเนินการแลว้เสร็จและเร่ิมผลิตเชิงพาณิชยใ์นไตรมาส 3 ปี 2552 

3.3.1.7 บริษัท  พทีีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) 

ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2549  เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง ปตท., บริษทั Asahi Kasei Chemicals Corporation (AKCC) 

และบริษทั Marubeni Corporation โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 47.5, 47.5 และ  5 ตามลาํดบั  เพ่ือดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่าย 

Acrylonitrile (AN) ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นกลางท่ีกาํลงัการผลิต 200,000 ตนั/ปี และ Methyl Methacrylate (MMA) ท่ีกาํลงั

การผลิต 70,000 ตนั/ปี โดยจะใชเ้ทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ AKCC และเป็นคร้ังแรกของโลกท่ีสามารถใชก๊้าซโพรเพนจากโรง

แยกก๊าซฯ ของ ปตท.เป็นวตัถุดิบแทนโพรพิลีน โดยคาดว่าจะเร่ิมผลิตปี 2553 

3.3.1.8 บริษัท  พทีีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ จํากัด (PTTPL) 

ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2549  โดย ปตท. ถือหุน้ทั้งหมดแตผู่เ้ดียว เพ่ือดาํเนินธุรกิจดา้นโลจิสติกส์แบบครบวงจร

ประกอบดว้ย การบรรจุ  การจดัเก็บ การบริหารคลงัสินคา้ และการขนส่งให้แก่บริษทัผูผ้ลิตเมด็พลาสติกของกลุ่มบริษทั ปตท.  

ให้บริการงานโลจิสติกส์สาํหรับเมด็พลาสติกประมาณ 1.65 ลา้นตนัต่อปี  และจะขยายงานเพิ่มขึ้นตามการขยายตวัของธุรกิจปิโตร

เคมีของกลุ่ม ปตท. ทั้งน้ีจะจดัตั้งศูนยโ์ลจิสติกส์กลุ่ม ปตท. ซ่ึงจะเร่ิมให้บริการในปี 2552 

3.3.2  ธุรกิจการกลั่น  

ปตท.ไดร่้วมลงทุนในธุรกิจโรงกลัน่นํ้ามนัผา่นบริษทัในเครือรวมทั้งส้ิน 4 บริษทัไดแ้ก่บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

(ไทยออยล)์ บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) (RRC) บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั (SPRC) และบริษทั 

บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (บางจาก) 
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ปตท.ดาํเนินธุรกิจขายนํ้ามนัดิบท่ี ปตท.จดัหามาจากแหล่งนํ้ามนัในประเทศและต่างประเทศให้กบั 4 บริษทัขา้งตน้ โดย

นํ้ามนัดิบจากแหล่งในประเทศทั้งหมดจะขายให้กบั ไทยออยล ์และ บางจาก 

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 2547 ปี 2548 ปี 2549 

ปริมาณ 

นํ้ามันดิบ/ 

วัตถุดิบ 

ท่ีใช้กลั่น 

อัตราการ 

ใช้กําลัง 

การกลั่น 

(ร้อยละ) 

ปริมาณ 

นํ้ามันดิบ/ 

วัตถุดิบ 

ท่ีใช้กลั่น 

อัตราการ 

ใช้กําลัง 

การกลั่น 

(ร้อยละ) 

ปริมาณ 

นํ้ามันดิบ/ 

วัตถุดิบ 

ท่ีใช้กลั่น 

อัตราการ 

ใช้กําลัง 

การกลั่น 

(ร้อยละ) 

ไทยออยล ์/1 225 227 103.3 228 103.7 231 103.8 

RRC/2 145 148 101.7 140 96.4 157 108.1 

SPRC/3 150 148 98.7 140 93.2 157 104.5 

บางจาก/4 120 96 79.6 67 56.1 63 52.1 

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

  ใ ปี 2548 ไทยออยล์ หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกล่ัน CDU -3 ตามกาํหนดเวลา ในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นเวลา 17 วันต่อเน่ือง 

  ในปี 2549 ไทยออยล์ หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกล่ัน CDU-1ตามกาํหนดเวลา ในเดือนตลุาคม เป็นเวลา 24 วันต่อเน่ือง 

  /2 ในปี 2548 RRC หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกล่ันตามกาํหนดเวลา ในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็นเวลา 33 วันต่อเน่ือง 

 /3 ในปี 2546 SPRC หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกล่ันตามกาํหนดเวลา ในเดือนพฤศจิกายน เป็นเวลา 25 วันต่อเน่ือง 
 /4 ในปี 2546บางจาก หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกล่ันตามกาํหนดเวลา ในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นเวลา 25 วันต่อเน่ือง 

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

หน่วย : ลา้นบาร์เรล 

ผลิตภัณฑ์ ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว /1 12 11 12 

นํ้ามนัเบนซิน 40 36 35 

นํ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าด 26 26 31 

นํ้ามนัดีเซล 88 81 84 

นํ้ามนัเตา 34 29 30 

ยางมะตอย 1 1 2 

อื่นๆ 25 19 15 

รวม 226 203 209 

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 2547 ปี 2548 ปี 2549 

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) 

ไทยออยล ์ 227 87.9 12.1 223 86.0 14.0 256 81.8 18.2 

RRC 152 85.2 14.8 143 91.0 9.0 157 84.6 15.4 

SPRC 155 83.0 17.0 142 92.5 7.5 156 84.8 15.2 

บางจาก/1 89 99.1 0.9 70 98.8 1.2 73 94.1 5.9 

ท่ีมา  : ปตท. 
 /1 BCP มีการจัดหา/แลกเปล่ียนผลิตภัณฑ์นํา้มันสาํเร็จรูปจากโรงกล่ันอ่ืนในประเทศ ในส่วนท่ีผลิตได้ไม่เพียงพอมาจาํหน่ายใน ตลาดของตนเอง 

3.3.2.1 บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) (ไทยออยล์) 

ไทยออยลเ์ป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดาํเนินธุรกิจการกลัน่นํ้ามนัเพ่ือจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

นํ้ามนัสาํเร็จรูปแก่ลูกคา้ในประเทศเป็นหลกั ส่วนท่ีเหลือจะทาํการส่งออก นอกจากน้ี ไทยออยลย์งัไดข้ยายการลงทุนในธุรกิจปิ

โตรเคมีและนํ้ามนัหล่อล่ืนพ้ืนฐาน ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจขนส่งนํ้ามนัสาํเร็จรูปและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีต่างๆ เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจ

ท่ีก่อใหเ้กิดรายไดห้ลกัและเพ่ือเพ่ิมรายได ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ปตท.ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 49.54 ส่วนท่ีเหลือเป็น 

นกัลงทุนรายยอ่ยในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในสัดส่วนร้อยละ 50.46  

ไทยออยลต์ั้งอยูท่ี่อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนกนัยายน 2507 ทั้งน้ี ตั้งแต่ปลาย

ไตรมาส 2/2549 ไทยออยลมี์กาํลงัการกลัน่เพ่ิมขึ้นจากความสําเร็จของโครงการ Hot Oil  ซ่ึงทาํการเช่ือมโยงให้ระบบของ TLB 

ส่งความร้อนมาเพ่ิมอุณหภูมิของนํ้ามนัดิบให้สูงขึ้นก่อนเขา้สู่หน่วยกลัน่ท่ี 1 ทาํให้กาํลงัการกลัน่ของบริษทัฯ เพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 
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5,000 บาร์เรลต่อวนัเป็น 225,000 บาร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 22.0 ของกาํลงัการกลัน่ทั้งหมดของประเทศ ไทยออยลจ์ดัว่าเป็น 

โรงกลัน่หลกัซ่ึง ปตท.จะใชเ้ป็นฐานการผลิตเชิงพาณิชยเ์พ่ือสนบัสนุนการตลาดของธุรกิจนํ้ามนัของ ปตท. 

(1) การผลิต 

ไทยออยลจ์ดัเป็นโรงกลัน่ท่ีมีศกัยภาพทางดา้นการผลิตสูง มีความคล่องตวัในการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตและ

การเลือกใชน้ํ้ามนัดิบ สามารถผลิตผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีมีมูลค่าในเชิงพาณิชยสู์ง โดยมีกระบวนการผลิตท่ีหลากหลายคือมี

หน่วย Hydrocracking (HCU), Thermal Cracking (TCU) และ Fluid Catalytic Cracking (FCC) ท่ีสามารถกลัน่นํ้ามนัเตาให้เป็น

นํ้ามนัดีเซลและนํ้ามนัเบนซินไดเ้พ่ิมขึ้น การผลิตของไทยออยลจ์ะใชน้ํ้ามนัดิบท่ีจดัหาจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ โดย

แหล่งภายนอกประเทศจะเป็นการนาํเขา้ทั้งจากแหล่งตะวนัออกกลางและตะวนัออกไกล สาํหรับแหล่งภายในประเทศจดัหาจาก

แหล่งสิริกิต์ิ จงัหวดักาํแพงเพชร โดยการขนส่งทางรถไฟ และจากแหล่งปัตตานี 

ในการจดัหานํ้ามนัดิบ ปตท.จะเป็นผูจ้ดัหาให้แก่ไทยออยล ์ ตามสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบและรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนั

สาํเร็จรูป ในสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของกาํลงัการกลัน่ นอกจากน้ี ปตท. ยงัจดัหานํ้ามนัดิบในประเทศให้แก่ไทยออยลต์ามสัญญา

ซ้ือขายนํ้ามนัดิบเพชร โดยทาํสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบระยะยาวตลอดอายกุารผลิต  มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปี 2528  และสัญญาซ้ือขาย

นํ้ามนัดิบจสัมิน ระยะเวลา 1 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549 และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 

นอกจากน้ี ไทยออยลย์งัไดท้าํสัญญาบริการรับจา้งกลัน่นํ้ามนัปิโตรเลียมดิบกบั ปตท. ซ่ึงมีการคิดคา่ธรรมเนียมการ

กลัน่นํ้ามนั โดย ปตท. จะจดัส่งนํ้ามนัดิบและวตัถุดิบท่ีใชใ้นการกลัน่นํ้ามนัให้แก่ไทยออยลใ์นกรณีท่ี ไทยออยลไ์ดมี้การแจง้ความ

ตอ้งการให้แก่ ปตท.  

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตประกอบดว้ยก๊าซปิโตรเลียมเหลวร้อยละ 6.8 นํ้ามนัเบนซิน

ร้อยละ 23.5 นํ้ามนัอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าดร้อยละ 19.7 นํ้ามนัดีเซลร้อยละ 39.8  และนํ้ามนัเตาร้อยละ 10.2  

(2) การจาํหน่าย 

ในปี 2549 ไทยออยลมี์การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศประมาณร้อยละ 82 และส่งออกประมาณร้อยละ 18 

ของปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการไทยออยล ์ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 12 คน  

(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของไทยออยล ์ในช่วงปี 2547 - 2549 เป็นดงัน้ี 

  หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

รายไดร้วม 185,423 250,004 279,826 

ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษ)ี/1 (171,228) (232,601) (267,113) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - 2,614 - 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 543 (1,032) 3,489 

รายการพิเศษ/2 335 (232) 393 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 15,073 18,753 16,595 
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งบรวม ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

สินทรัพยร์วม 115,427 124,169 124,682 

หน้ีสินรวม 61,852 57,316 51,869 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 53,575 66,853 72,813 

ท่ีมา  : บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

/1 ปี 2546 รวมรายการเครดิตภาษีจาํนวน 442 ลา้นบาท  ปี 2547  รวมรายการภาษเีงินไดจ้าํนวน 2,967 ลา้นบาท ปี 2548 รวมรายการภาษีเงินได ้

3,406 ลา้นบาท  และปี 2549 รวมรายการภาษีเงินไดจ้าํนวน 2,847 ลา้นบาท 

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

สาํหรับยอดขายท่ีตํ่ากว่าปริมาณขั้นตํ่า 414  ลา้นบาท หกัดว้ยค่าใชจ้่ายเงินชดเชยค่าเสียหายภายใตสั้ญญาประกนัการจดัหาและประกนัการจดั

จาํหน่าย 277 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ยขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีของลูกคา้จาํนวน 200 ลา้นบาท 

ปี 2547 ประกอบดว้ย กาํไรจากการจ่ายซ้ือหน้ีคืนก่อนกาํหนด 315 ลา้นบาท และคา่สินไหมทดแทนสุทธิจากบริษทัประกนัภยั 20 ลา้นบาท 

ปี 2548 ประกอบดว้ย ขาดทุนจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 232 ลา้นบาท  

ปี 2549 ประกอบดว้ย กาํไรจจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 393 ลา้นบาท  

(5) การปรับโครงสร้างหน้ี  

 ในปี 2548 ไทยออยลไ์ดจ้่ายชาํระคืนเงินกูเ้ดิมส่วนท่ีเหลือทั้งจาํนวนก่อนกาํหนดตามสัญญาเงินกู ้ Refinance 

Facility (Baht) และ Refinance Falility (Onshare Dollar) ซ่ึงจะครบกาํหนดในปี 2554 และตามสัญญาเงินกู ้ Base Facility (US 

Dollar) และ Base Facility (Yen) ซ่ึงครบกาํหนดในปี 2553 โดยยกเลิกสัญญาเงินกูแ้ละยกเลิกภาระผกูพนัตามสัญญาดงักล่าว 

รวมถึงการยกเลิกสัญญาหลกัประกนัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชเ้งินกูใ้หม่ภายใตสั้ญญาเงินกูร่้วม 65 ลา้นเหรีญสหรัฐฯ และ 2,600 ลา้น

บาท และสัญญาเงินกูแ้บบหมุนเวียน 200 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ลงวนัท่ี 3 มิถุนายน 2548 และออกหุ้นกูอ้าย ุ10 ปี มูลค่า 350 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงจะครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 

 ในระหว่างปี 2549 ไทยออยลไ์ดช้าํระคืนหน้ีเงินกูจ้าํนวนเงิน 100 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ตามสัญญาวงเงินกูแ้บบ

หมุนเวียน 200 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (Revolving Credit Facility Agreement) 

 เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2549 ไทยออยลไ์ดอ้อกหุ้นกูอ้าย ุ3 ปี และ 7 ปี เสนอขายต่อนกัลงทุนสถาบนั เป็นจาํนวนเงิน

รวม 5,500 ลา้นบาท ซ่ึงจะครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2552 และ 2556 ตามลาํดบั เพ่ือนาํมาใชใ้นการดาํเนินกิจการ

ของบริษทั 

(6) การเพ่ิมผลกาํไรของโรงกลัน่ 

ในปี 2549 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  
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 (7) โครงการขยายกาํลงัการกลัน่และโครงการอ่ืนๆ 

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

จะทาํให้ไทยออยลมี์กาํลงัการกลัน่เพ่ิมขึ้นเป็น 275,000 บาร์เรลตอ่วนัในไตรมาสส่ี ปี 2550 โดยเม่ือเดือน

สิงหาคม 2548 ไทยออยลไ์ดท้าํการลงนามว่าจา้งบริษทัผูรั้บเหมา ในการออกแบบทางวิศวกรรม จดัหาวสัดุ

อุปกรณ์และดาํเนินการก่อสร้างโครงการ โดยมีกาํหนดการก่อสร้างแลว้เสร็จประมาณไตรมาสส่ี ปี 2550 

ดว้ยงบประมาณการลงทุนทั้งส้ิน 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 

• โครงการผลิตเช้ือเพลิงเอทานอล ไทยออยลไ์ดศึ้กษาการลงทุนในการผลิตเอทานอล 2 โครงการคือ  

 โครงการผลิตเอทานอลขนาด 5 แสนลิตรต่อวนั จากมันสําปะหลงั ขณะน้ีอยู่ระหว่างการคดัเลือกท่ี

ปรึกษาทางเทคนิค เพ่ือทาํการออกแบบทางวิศวกรรมเบ้ืองต้น และประเมินมูลค่าโครงการ คาดว่า

โครงการจะใชง้บประมาณการลงทุนประมาณ 150 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยหากสามารถสรุปผลศึกษา

ความเป็นไปได้ของโครงการขั้นสุดท้ายแล้วเสร็จส้ินภายในต้นปี 2550 ตามแผนงานท่ีวางไวแ้ละ

สรุปว่าโครงการให้ผลตอบแทนเป็นท่ีน่าพอใจ ไทยออยล์จะเร่งดาํเนินโครงการให้แลว้เสร็จภายใน

ไตรมาสท่ี 4 ปี 2551 

 โครงการผลิตเอทานอลขนาด 1 แสนลิตรต่อวนั จากนํ้ าออ้ย ไทยออยล์ไดท้าํสัญญาร่วมทุนกบับริษทั 

ผาแดงอินดสัตรี จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เพโทรกรีน จาํกดั จดัตั้งบริษทัร่วมทุนภายใตช่ื้อ บริษทัแม่

สอดพลงังานสะอาด จาํกดั เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2549 เพ่ือก่อสร้างและประกอบกิจการโรงงานผลิตเอทา

นอล ณ อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก โดยไทยออยลถื์อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30  
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3.3.2.2  บริษัท โรงกลั่นนํ้ามนัระยอง จํากดั (มหาชน) (RRC) 

RRC เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดาํเนินธุรกิจการกลัน่นํ้ามนัเพ่ือจาํหน่ายใน

ประเทศและส่งออก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 48.75 ส่วนท่ีเหลือเป็นนกัลงทุนรายยอ่ยในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในสัดส่วนร้อยละ 51.25  

RRC ตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนตุลาคม 

2539 ปัจจบุนัมีกาํลงัการกลัน่ 145,000 บาร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 14.5 ของกาํลงัการกลัน่ทั้งหมดของประเทศ 

เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2542 RRC ไดท้าํสัญญาการดาํเนินงานร่วม (Operating Alliance : OA) กบั SPRC เพ่ือ

ร่วมกนับริหารและจดัการการดาํเนินงานของโรงกลัน่ของทั้ง 2 บริษทั โดยไดจ้ดัตั้งบริษทั อลัลายแอนซ์ รีไฟน์น่ิง จาํกดั (ARC) 

ซ่ึงถือห้นโดย RRC และ SPRC ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั เพ่ือให้ ARC เป็นผูบ้ริหารการดาํเนินการร่วมของโรงกลัน่ทั้ง 2 แห่ง 

(1) การผลิต 

RRC จดัเป็นโรงกลัน่ท่ีมีศกัยภาพสูงในการผลิต มีความคล่องตวัในการเลือกใชน้ํ้ามนัดิบและสามารถผลิต

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีมีมูลคา่ในเชิงพาณิชยสู์ง โดยมีกระบวนการผลิตท่ีมีหน่วย Hydrocracking (HCU) และ Thermal 

Cracking (TCU) ท่ีสามารถกลัน่นํ้ามนัเตาให้เป็นนํ้ามนัดีเซลไดเ้พ่ิมขึ้น การผลิตของ RRC จะใชน้ํ้ามนัดิบจากภายนอกประเทศ 

โดย ปตท. จดัหานํ้ามนัดิบให้ RRC ตามสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืนชัว่คราว (Interim Crude Supply Agreement)  มีผล

บงัคบัใชต้ั้งแต่ 9 กุมภาพนัธ์ 2549 จนถึงวนัท่ี Operating Alliance มีผลส้ินสุด และสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน 

(Feefstock Supply Agreement) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี Operating Alliance มีผลส้ินสุดเป็นตน้ไป โดย ปตท. เป็นผูจ้ดัหา

นํ้ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืนทั้งหมดให้แก่ RRC ตามชนิดและปริมาณท่ี RRC กาํหนดดว้ยราคาตลาด 

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตประกอบดว้ยก๊าซปิโตรเลียมเหลวร้อยละ 5.4 โพรไพลีนร้อยละ 

1.5 แนฟธาร้อยละ 5.7 นํ้ามนัเบนซินร้อยละ 12.0 นํ้ามนัอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าดร้อยละ 11.8 นํ้ามนัดีเซลร้อยละ 41.4  นํ้ามนัเตาร้อย

ละ 15.0 และอ่ืนๆร้อยละ 7.42 

(2) การจดัจาํหน่าย 

RRC ดาํเนินการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปตามสัญญารับซ้ือผลิตภณัฑ ์ (Product Offtake Agreement) โดย 

ผูถื้อหุ้นมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปจาก RRC ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดต้าม

สัดส่วนการถือหุ้น ตามกาํลงัการผลิตในปัจจุบนั ดว้ยราคาตลาดในประเทศ  และเม่ือ RRC ขยายการลงทุน ปตท.จะรับซ้ือ

ผลิตภณัฑข์อง RRC ร้อยละ 100 ของปริมาณผลิตภณัฑท่ี์ RRC ผลิตไดจ้าก Reforming Complex และ Upgrading Complex โดย 

ปตท. จะรับซ้ือผลิตภณัฑอ์ยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ของจาํนวนผลิตภณัฑท์ั้งหมดในราคาตลาดในประเทศ และรับซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เหลือ

ทั้งหมดในราคาส่งออก 

นอกจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปดงักล่าวขา้งตน้แลว้ RRC ยงัมีการจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ ไดแ้ก่  

โพรพิลีน แนฟธาชนิดเบา และรีฟอร์เมท นาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

ในปี 2549 RRC มีการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศประมาณร้อยละ 85 และส่งออกประมาณร้อยละ 15 ของ

ปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการ RRC ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 11 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. 4 คน 
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(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของ RRC  ในช่วงปี 2547 – 2549 เป็นดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

รายไดร้วม 117,343 143,039 178,646 

ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษ)ี/1 (110,496) (136,657) (173,027) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 769 186 2,142 

รายการพิเศษ /2 - 5,417 - 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 7,616 11,985 7,761 

    

สินทรัพยร์วม 71,185 63,982 70,132 

หน้ีสินรวม 56,917 37,729 25,689 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 14,268 26,253 44,443 

ท่ีมา  :  บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั 

/1 รวมรายการภาษีจ่ายปี 2546 จาํนวน 1,732 ลา้นบาท, ปี 2547 จาํนวน 3,282 ลา้นบาท,  ปี 2548 จาํนวน 2,826 ลา้นบาท และ ปี 2549 จาํนวน 

415 ลา้นบาท 

/2 กาํไรจากการลดหน้ี 7,738.28 ลา้นบาท หรือ 200.25 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ    จ่ายภาษี 2,321.48 ลา้นบาท   คงเหลือกาํไรจากการไดล้ดหน้ีสุทธิ 

5,416.80 ลา้นบาท 

(5) การปรับโครงสร้างหน้ี 

RRC มีภาระหน้ีกบัเจา้หน้ีเดิมทั้งหมดจาํนวน 1,335 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และภายหลงัจาก ปตท. เขา้ถือหุ้นใน RRC

ร้อยละ 100 ปตท. ไดด้าํเนินการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ี RRC กบัเจา้หน้ีเดิมทั้งหมด โดย ปตท. ไดจ้่ายคืนเงินกูใ้ห้กบัเจา้หน้ีเดิม

จาํนวน 1,135 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ไดรั้บส่วนลดหน้ีประมาณ 200 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) และสวมสิทธิเป็นเจา้หน้ีรายเดียวของ 

RRC ในเดือนมกราคม 2548 

ในเดือนธนัวาคม 2548 RRCไดล้งนามสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ จาํนวนเงิน

รวมประมาณ 630 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยแบ่งเป็นวงเงินกูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จาํนวน 300 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จาก ธนาคาร

ฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงคก้ิ์ง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั และวงเงินกูส้กุลเงินบาทจาํนวน 13,200 ลา้นบาท จากธนาคารกรุงไทย จาํกดั

(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  ธนาคารออมสิน และธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  โดย RRC ไดน้าํเงินท่ี

เบิกตามสัญญาดงักล่าวไปชาํระหน้ีทั้งหมดให้แก่ ปตท. 

นอกจากน้ี ปตท. ไดใ้ห้การสนบัสนุนทางการคา้โดยเปล่ียนเทอมการขายนํ้ามนัดิบจากท่ี RRC ตอ้งชาํระเงิน 2 วนั

ล่วงหนา้ก่อนวนัส่งนํ้ามนัดิบ เป็นการชาํระเงินตามการคา้ปกติ 30 วนั 

(6) การเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ปตท. ไดน้าํ RRC เขา้กระจายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามภาระผกูพนัท่ี RRC มีกบัรัฐบาลไปเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 

2549 หลงัจากท่ีไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัจาํกดัมหาชนไปเม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2548 พร้อมกบัลดมูลคา่หุ้นท่ีตราไว ้(ราคาพาร์) ลง

จาก 100 บาทต่อหุ้นเป็น 10 บาทต่อหุ้น และเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2548 RRC ไดล้ดทนุจดทะเบียนของบริษทัลงจาก 

37,916,486,700 บาท เหลือ 22,749,892,020 บาท โดยการลดจาํนวนหุ้นลง 1,516,659,468 หุ้น เพ่ือลดขาดทนุสะสมของบริษทั  



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2549  
 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 109 

RRC ไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 520,000,000 หุ้น และหุ้นของ ปตท. ในฐานะผูถื้อหุ้นเดิม จาํนวน 

877,500,000 หุ้น รวมเป็นจาํนวนหุ้นท่ีเสนอขายทั้งส้ินจาํนวน 1,397,500,000 หุ้นต่อประชาชนและนกัลงทุนทัว่ไป (IPO) ในราคา

หุ้นละ 18 บาท ทั้งน้ี ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นดงักล่าว จาํนวนหุ้นสามญัของ RRC ซ่ึงถือโดย ปตท.ไดล้ดลงจากเดิม 

2,274,989,154 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นก่อนการจดัทาํ IPO เหลือจาํนวน 1,397,489,154 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.99 

ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ RRC นอกจากน้ี RRC ไดจ้ดัสรรหุ้นส่วนเกินจาํนวน 113,289,000 หุ้น เพ่ือจดัสรรให้แก่

ประชาชนทั้วไปและนกัลงทุนสถาบนัในประเทศ โดยการยืมหุ้นทั้งหมดจาก ปตท. และจะดาํเนินการจดัหาหุ้นจาํนวนดงักล่าว

เพ่ือส่งคืนให้แก่ ปตท. ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีเร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ 

เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2549 RRC ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยอี์กจาํนวน 71,393,400 หุ้น ส่งผลให้

สัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท.ใน RRC ลดลงจากร้อยละ 49.99 เป็นร้อยละ 48.75 

 (7) การเพ่ิมผลกาํไรของโรงกลัน่ 

ในปี 2546 RRC ร่วมกบั SPRC ดาํเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการกลัน่

หรือ Hydrocarbon Management Improvement Program (HMIP) โดยไดท้าํการศึกษาร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์สูง

ทางดา้นโรงกลัน่ มีระยะเวลาโครงการสามปี  ซ่ึงจากการประเมินผลหลงัส้ินสุดโครงการเม่ือตน้ปีท่ีผา่นมาปรากฏว่าโครงการน้ี

ทาํให้ RRC มีผลกาํไรเพ่ิมขึ้นประมาณปีละ 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

(8)  โครงการในอนาคต 

RRC มีโครงการขยายการลงทุนโดยการก่อสร้าง Reforming Complex และ Upgrading Complex โดยจะใช ้

Condensate เป็นวตัถุดิบเพ่ือผลิตรีฟอร์เมตสาํหรับจาํหน่ายให้แก่ ATC เพ่ือเป็นวตัถุดิบในการผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ส่วน

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีจะผลิตเพ่ิมขึ้นจะจาํหน่ายให้แก่ ปตท. ทั้งหมด ทั้งน้ีคาดว่าเงินลงทุนสาํหรับ Reforming Complex และ 

Upgrading Complex จะมีมูลค่าประมาณ 387 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (บวก/ลบร้อยละ 5) และ 135 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (บวก/ลบ

ร้อยละ 30) ตามลาํดบั คาดว่าโครงการทั้งสองจะแลว้เสร็จประมาณปลายปี 2551 ภายหลงัโครงการแลว้เสร็จคาดว่ากาํลงัการผลิต

โดยรวมของ RRC จะเพ่ิมขึ้นจาก 145,000 บาร์เรลต่อวนั เป็น 210,000 บาร์เรลต่อวนั 

(9) การยกเลิกการร่วมดาํเนินการกลัน่ (Operating Alliance : OA) 

ในวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2549 RRC และ SPRC ไดต้กลงยกเลิก OA เพ่ือเพ่ิมความคล่องตวัในการขยายงานในอนาคต

ของแต่ละบริษทั โดยให้มีผลบงัคบัในอีก 3 ปีขา้งหนา้ หรือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2552 เวน้แตท่ั้งสองฝ่ายจะตกลงให้การยกเลิกมีผล

ก่อนวนัดงักล่าว 

3.3.2.3  บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิง่ จํากัด (SPRC) 

SPRC ดาํเนินธุรกิจการกลัน่นํ้ามนัเพ่ือจาํหน่ายในประเทศและส่งออก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ปตท.ถือหุน้ใน

สัดส่วนร้อยละ 36 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 64 ถือโดยบริษทั คาลเทก็ซ์ เทรดดิ้ง แอนด ์ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชัน่ (CTTC) ซ่ึงเป็น

บริษทัในเครือของบริษทัเชฟรอน คอร์ปอเรชัน่ (เชฟรอน) 

SPRC ตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนกรกฎาคม 

2539 ปัจจบุนัมีกาํลงัการกลัน่ 150,000 บาร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 15.0 ของกาํลงัการกลัน่ทั้งหมดของประเทศ 

เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2542 SPRC ไดท้าํสัญญาการดาํเนินงานร่วม (Operating Alliance : OA) กบั RRC เพ่ือ

ร่วมกนับริหารและจดัการการดาํเนินงานของโรงกลัน่ของทั้ง 2 บริษทั  โดยไดจ้ดัตั้งบริษทั อลัลายแอนซ์ รีไฟน์น่ิง จาํกดั (ARC) 

ซ่ึงถือห้นโดย SPRC และ RRC ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั เพ่ือให้ ARC เป็นผูบ้ริหารการดาํเนินการร่วมของโรงกลัน่ทั้ง 2 แห่ง 
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(1) การผลิต 

SPRC จดัเป็นโรงกลัน่ท่ีมีศกัยภาพสูงในการผลิต มีความคล่องตวัในการเลือกใชน้ํ้ามนัดิบและสามารถผลิต

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีมีมูลคา่ในเชิงพาณิชยสู์ง โดยมีกระบวนการผลิตท่ีมีหน่วย Residue Fluid Catalytic Cracking (RFCCU) 

ท่ีสามารถกลัน่นํ้ามนัเตาใหเ้ป็นนํ้ามนัเบนซินไดเ้พ่ิมขึ้น การผลิตของ SPRC จะใชน้ํ้ามนัดิบท่ีจดัหาจากภายนอกประเทศ โดย 

ปตท.และบริษทั เชฟรอน สหรัฐอเมริกา (Chevron USA) ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของเชฟรอน เป็นผูจ้ดัหานํ้ามนัดิบให้ตามสัญญา

จดัหานํ้ามนัดิบ (Feedstock Supply Agreement) โดยแบ่งปริมาณการจดัหาตามสัดส่วนการถือหุ้น ซ่ึงสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบจะไม่

สามารถยกเลิกไดต้ราบเท่าท่ีเงินกูห้ลงัการปรับโครงสร้างหน้ี ยงัไม่ไดรั้บการชาํระคืนครบถว้น 

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตประกอบดว้ยก๊าซปิโตรเลียมเหลวร้อยละ 5.3 โพรไพลีนร้อยละ 

1.5 แนฟธาร้อยละ 5.7 นํ้ามนัเบนซินร้อยละ 11.9 นํ้ามนัอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าดร้อยละ 11.8 นํ้ามนัดีเซลร้อยละ 41.6 นํ้ามนัเตาร้อย

ละ 15.2 และอ่ืนๆร้อยละ 7.0 

(2) การจดัจาํหน่าย 

SPRC ดาํเนินการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปตามสัญญารับซ้ือผลิตภณัฑ ์ (Purchase and Sale Agreement) 

โดยผูถื้อหุน้มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปจาก SPRC เฉล่ียไม่นอ้ยกว่า 88,200 บาร์เรลต่อวนั ตามสัดส่วน

การถือหุ้น ตามราคาตลาดในประเทศ 

นอกจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปดงักล่าวขา้งตน้แลว้ SPRC ยงัมีการจาํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์นาํไปใชเ้ป็น

วตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ไดแ้ก่ โพรไพลีน แนฟธาชนิดเบา และรีฟอร์เมท  

ในปี 2549 SPRC มีการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศประมาณร้อยละ 85 และส่งออกประมาณร้อยละ 15 ของ

ปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

(3)  การบริหาร 

คณะกรรมการ SPRC ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 8 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. 3 คน และจากบริษทัในเครือ

ของเชฟรอน 5 คน 

(4)  การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของ SPRC ในช่วงปี 2547 - 2549 เป็นดงัน้ี 

  หน่วย : ลา้นบาท 

งบเด่ียว ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

รายไดร้วม 119,972 142,518 177,892 

ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษ)ี/1 (105,959) (133,857) (173,450) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 336 (612) 1,753 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 14,349 8,049 6,195 

 

 

งบเด่ียว ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

สินทรัพยร์วม 53,349 56,216 52,636 

หน้ีสินรวม 26,597 21,415 11,640 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 26,752 34,801 40,996 
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ท่ีมา : บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

/1 ปี 2546 รวมรายการภาษีจ่ายจาํนวน 919 ลา้นบาท ปี 2547 เครดิตภาษีจาํนวน 1,912 ลา้นบาท  ปี 2548 จาํนวน 3,399 ลา้นบาท ปี 2549 จาํนวน 

2,452 ลา้นบาท  

(5) การปรับโครงสร้างหน้ี 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2548 SPRC ไดค้ืนเงินกูท้ั้งจาํนวนเป็นเงิน 392 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ แก่เจา้หน้ีสถาบนั

การเงิน โดยเป็นเงินของ SPRC จาํนวน 192 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และเงินสนบัสนุนจาก ปตท. (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรูปเงินกู้

ระยะส้ันจาํนวน 200 ลา้นเหรียญ นอกจากน้ียงัมีเงินกูด้อ้ยสิทธิเดิมท่ีให้อยูจ่าํนวน 102 ลา้นเหรียญสหรัฐฯอยา่งไรก็ดีเน่ืองจากใน

ปี 2549 SPRC มีผลประกอบการดีขึ้นทาํให้ SPRC สามารถชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดทั้งหมดให้แก่ผูถื้อหุ้น 

 (6)  การเพ่ิมผลกาํไรของโรงกลัน่ 

ในปี 2546 SPRC ร่วมกบั RRC ดาํเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการกลัน่

หรือ Hydrocarbon Management Improvement Program (HMIP) โดยไดท้าํการศึกษาร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์สูง

ทางดา้นโรงกลัน่  มีระยะเวลาโครงการสามปี  ซ่ึงจากการประเมินผลหลงัส้ินสุดโครงการเม่ือตน้ปีท่ีผา่นมา ปรากฎว่าโครงการน้ี

ทาํให้ SPRC มีผลกาํไรเพ่ิมขึ้นประมาณปีละ 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

(7) การยกเลิกการร่วมดาํเนินการกลัน่ (Operating Alliance : OA) 

ในวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2549 SPRC และ RRC ไดต้กลงยกเลิก OA เพ่ือเพ่ิมความคล่องตวัในการขยายงานในอนาคต

ของแต่ละบริษทั โดยให้มีผลบงัคบัในอีก 3 ปีขา้งหนา้ หรือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2552 เวน้แตท่ั้งสองฝ่ายจะตกลงให้การยกเลิกมีผล

ก่อนวนัดงักล่าว 

3.3.2.4 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (บางจาก) 

บางจากเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดาํเนินธุรกิจหลกัในการกลัน่นํ้ามนัและจดั

จาํหน่ายนํ้ามนัสาํเร็จรูป รวมทั้งสินคา้อุปโภคบริโภค ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 29.75 และ

กระทรวงการคลงัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 11.17 ส่วนท่ีเหลือเป็นนกัลงทุนรายยอ่ยสัดส่วนร้อยละ 59.08 

บางจากตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยใ์นนามบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั ตั้งแต่

เดือนเมษายน 2528 ปัจจบุนัมีกาํลงัการกลัน่ 120,000 บาร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 12.0 ของกาํลงัการกลัน่ทั้งหมดของประเทศ 

(1)  การผลิต 

บางจาก แมว่้าจะเป็นโรงกลัน่ท่ีมีกระบวนการผลิตแบบ Hydroskimming ซ่ึงมีสัดส่วนผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดเ้ป็น

นํ้ามนัเตาค่อนขา้งสูง แตบ่างจากก็ไดมี้การพฒันาหน่วยกลัน่มาโดยตลอด อีกทั้งยงัหาทางเพ่ิมผลกาํไรโดยการร่วมมือกบัโรงกลัน่

อ่ืนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและลดค่าใชจ้่ายเช่นการส่งนํ้ามนัเตาไปกลัน่ท่ีโรงกลัน่อ่ืนและการร่วมขนส่งนํ้ามนัดิบ นอกจากน้ีบาง

จากไดมุ่้งเนน้ในเร่ืองของระบบความปลอดภยัและระบบป้องกนัมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นโรงกลัน่ท่ีตั้ง

อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร การผลิตของบางจากจะใชน้ํ้ามนัดิบท่ีจดัหาจากทั้งภายในและภายนอกประเทศเช่นเดียวกบัไทยออยล ์

โดย ปตท.จดัหานํ้ามนัดิบให้บางจากตามสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบเพชร โดยทาํสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบระยะยาวตลอดอายกุารผลิต 

มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปี 2528  และสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบปัตตานี ระยะเวลา 5 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแตว่นัท่ี 26 มกราคม 2548 และจะ

ส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  
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นอกจากน้ี ปตท. ได้จัดทาํสัญญาจัดหานํ้ ามันดิบ (Feedstock Supply Agreement) มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 16 

พฤษภาคม 2549 และส้ินสุดในระยะเวลา 12 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีโครงการ PQI เร่ิมดาํเนินการทางการคา้ได ้(Commercial Operation 

Date) โดย ปตท. จะจดัหานํ้ามนัดิบทั้งหมดให้กบับางจาก  

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตประกอบดว้ยก๊าซปิโตรเลียมเหลวร้อยละ 2.7 นํ้ามนัเบนซิน

ร้อยละ 18.3 นํ้ามนัอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าดร้อยละ 11.7 นํ้ามนัดีเซลร้อยละ 36.0 นํ้ามนัเตาร้อยละ 26.4 และอ่ืนๆ ร้อยละ 4.9 

(2)  การจดัจาํหน่าย 

ปตท. ไดจ้ดัทาํสัญญาการรับผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป (Product Offtake Agreement) กบับางจาก  มีผลบงัคบัใช้

ตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2549 และส้ินสุดในระยะเวลา 12 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีโครงการ PQI เร่ิมดาํเนินการทางการคา้ได ้

(Commercial Operation Date : COD) โดยหลงั COD ของโครงการ ปตท. จะรับผลิตภณัฑจ์ากบางจากไม่นอ้ยกว่า 30% ของกาํลงั

การกลัน่ในแต่ละเดือน อยา่งไรก็ตาม บางจากยงัคงจดัจาํหน่ายนํ้ามนัสาํเร็จรูปส่วนใหญ่ผา่นช่องทางการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนั

สาํเร็จรูปของตนเอง ดงัน้ี 

1)  การจาํหน่ายผา่นสถานีบริการและการจาํหน่ายโดยตรงให้ผูใ้ช ้

• การจาํหน่ายผา่นสถานีบริการ 

• การจาํหน่ายใหผู้ใ้ชโ้ดยตรง 

• การจาํหน่ายให้กิจการอุตสาหกรรม 

2)  การจาํหน่ายใหผู้ค้า้นํ้ามนัรายอ่ืน : เป็นการจาํหน่ายให้กบับริษทัผูค้า้นํ้ามนัขนาดใหญ่และปานกลางท่ีมีคลงั

นํ้ามนัเป็นของตนเอง เพ่ือนาํไปจาํหน่ายต่อแก่ผูบ้ริโภคอีกทอดหน่ึง 

3) การจาํหน่ายต่างประเทศ : ในปี 2549 บางจากมีการส่งออกผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปคิดเป็นประมาณร้อยละ 6 

ของปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

(3)  การบริหาร 

คณะกรรมการบางจาก ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 12 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. 1 คน กระทรวงการคลงั 2 คน 

กรรมการจากภายนอก (เจา้หน้ี) 1 คน กรรมการอิสระ 6 คน และผูบ้ริหาร 1 คน (กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 

(4)  การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของบางจาก ในช่วงปี 2547 - 2549  เป็นดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

รายไดร้วม 80,062 86,816 95,255 

ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษ)ี/1 (77,553) (83,831) (95,179) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 127 (26) 120 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,636 2,959 196 

 

 

งบรวม ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

สินทรัพยร์วม 34,370 34,298 37,586 
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หน้ีสินรวม 24,589 21,405 18,937 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 9,781 12,893 18,649 

ท่ีมา  : บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

/1 รวมรายการภาษีจ่ายปี 2546 จาํนวน 0.2 ลา้นบาท, ปี 2547 เครดิตภาษีจาํนวน 2 ลา้นบาท,  ปี 2548 จาํนวน 298 ลา้นบาท และ ปี 2549 เครดิตภาษี

จาํนวน 107 ลา้นบาท 

(5) การปรับโครงสร้างทางการเงิน  

บางจากไดด้าํเนินการปรับโครงสร้างทางการเงินเสร็จสมบูรณ์ เม่ือตน้ปี 2547 ตามรายละเอียดดงัน้ี 

- จดัหาเงินกูร้ะยะยาวเพ่ือทดแทนเงินกูร้ะยะส้ันจากธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 12,500 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2547  

-   จาํหน่ายใบแสดงสิทธิในหุ้นสามญัของบริษทั (Depository Receipt : DR) จาํนวน 3,003 ลา้นบาท  ไดเ้ขา้ทาํ

การซ้ือในตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2547 

- จาํหน่ายใบแสดงสิทธิในหุ้นกูแ้ปลงสภาพจาํนวน 4,000 ลา้นบาท เขา้ทาํการซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขายตราสารหน้ี

เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2547 

จากการดาํเนินการดงักล่าวทาํใหส้ามารถลดภาระดอกเบ้ีย  ยืดระยะเวลาในการชาํระหน้ี  ส่งผลให้มีฐานะการเงิน

แขง็แกร่งขึ้น  ตน้ทนุการเงินตํ่าลง  และมีสภาพคล่องเพียงพอในการบริหารงาน 

(6) โครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้ามนั 

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

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

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

บางจาก โดยโครงการดงักล่าวเป็นการปรับปรุงหน่วยกลัน่ดว้ยการติดตั้ง Hydro Cracking Unit เพ่ือลดสัดส่วนการผลิตนํ้ามนัเตา

และเพ่ิมสัดส่วนนํ้ามนัเบนซินและดีเซล นอกจากน้ียงัมีโครงการปรับปรุงหน่วยเพ่ิมคุณภาพนํ้ามนั (Reformer Unit & Gas Oil 

Hydrotreating Unit) เพ่ือให้นํ้ามนัท่ีผลิตไดคุ้ณภาพตามขอ้กาํหนดในอนาคต ทั้งน้ี คาดว่าโครงการจะแลว้เสร็จในไตรมาส 4 ปี 

2551 

คณะกรรมการ ปตท. คร้ังท่ี 3/2549  เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2549 มีมติเห็นชอบให้ ปตท.เขา้ลงทุนในบางจาก โดยการ

เขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ในวงเงินจาํนวน 120 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในราคาหุน้ละ 14 บาท  

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2549 ปตท. และบางจาก ไดล้งนามในสัญญาขายหุ้นเพ่ิมทุนรวมถึงสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบ และ

สัญญารับผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป และ เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2549 ปตท. ไดช้าํระเงินลงทนุในบางจาก โดยเป็นเงินลงทนุ 

จาํนวน 4,515.12 ลา้นบาท (120 ลา้นเหรียญสหรัฐ) คาํนวณจากหุน้สามญัของบางจากจาํนวน 280.68 ลา้นหุน้ ในราคา 14 บาทต่อ

หุ้น และหุน้กูแ้ปลงสภาพจาํนวน 58,560 หน่วย ในราคา 10,000 บาทต่อหุน้  

 

3.4 ภาวะอุตสาหกรรม 

ในช่วงปี 2544-2549 เศรษฐกิจไทยเร่ิมฟ้ืนตวัขึ้นหลงัเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 มีอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 

5.1 ต่อปี ส่งผลให้ความตอ้งการใชพ้ลงังานเชิงพาณิชยข์ยายตวัสูงขึ้นในอตัราเฉล่ียร้อยละ 5.8 ต่อปี โดยมีปริมาณการใชน้ํ้ามนั
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สาํเร็จรูปเพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ 2.6 ต่อปี จากระดบั 560,322 เทียบเท่าบาร์เรลนํ้ามนัดิบต่อวนัในปี 2544 เป็น 672,631 เทียบเท่า

บาร์เรลนํ้ามนัดิบต่อวนัในปี 2549 และมีปริมาณการใชก๊้าซธรรมชาติเพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ 7.4 ต่อปี จากระดบั 430,562 เทียบเท่า

บาร์เรลนํ้ามนัดิบต่อวนัในปี 2544 เป็น 579,007 เทียบเท่าบาร์เรลนํ้ามนัดิบต่อวนัในปี 2549 ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของ

โรงไฟฟ้าท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต และการใชก๊้าซธรรมชาติทดแทนนํ้ามนัเตาในการผลิตไฟฟ้าและในภาค 

อุตสากรรม โดยมีอตัราส่วนการใชน้ํ้ามนัสาํเร็จรูปและก๊าซธรรมชาติต่อปริมาณการใชพ้ลงังานเชิงพาณิชยใ์นปี 2549 ร้อยละ 43.5 

และ 37.4 ตามลาํดบั  

สาํหรับในปี 2549 เศรษฐกิจไทยขยายตวัในอตัราประมาณร้อยละ 5.0 ส่งผลใหมี้ความตอ้งการใชพ้ลงังานเชิงพาณิชย ์

1,547,778 เทียบเท่าบาร์เรลนํ้ามนัดิบต่อวนั เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.8 โดยมีปริมาณการใชน้ํ้ามนัสาํเร็จรูป 672,631 เทียบเทา่

บาร์เรลนํ้ามนัดิบต่อวนั ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.4 เน่ืองจากราคาขายปลีกนํ้ามนัในประเทศปรับเพ่ิมขึ้นตามราคานํ้ามนัใน

ตลาดโลก และมีปริมาณการใชก๊้าซธรรมชาติ 579,007 เทียบเทา่บาร์เรลนํ้ามนัดิบต่อวนั เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.3  

รายละเอียดของการใช้พลงังานเชิงพาณิชย์ของประเทศในช่วงปี 2544 -  2549 มีดังนี ้

หน่วย : เทียบเท่าบาร์เรลนํ้ามนัดิบต่อวนั 

ปี ปริมาณ 

การใช้รวม 

ลิกไนต์และถ่านหิน นํ้ามันสําเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้าพลังนํ้าและนําเข้า 

 ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

2544 1,203,308 180,043 15.0 560,322 46.6 430,562 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 1,450,114 213,432 14.7 686,612 47.3 518,173 35.7 31,897 2.2 

2548 1,519,821 231,880 15.3 689,418 45.4 565,854 37.2 32,669 2.1 

2549 1,547,778 251,976 16.3 672,631 43.5 579,007 37.4 44,164 2.9 

ท่ีมา :  ขอ้มูลตาม Web Site ของ สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (www.eppo.go.th) เมื่อวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2550 

 

3.4.1 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

3.4.1.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมในปัจจบุนั 

ณ ส้ินปี 2548 ปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย รวมทั้งส่วนของพ้ืนท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย มีจาํนวน 

31.90 ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ต ประกอบดว้ยปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ (Proved Reserves) 10.74 ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ต  ปริมาณ

สาํรองท่ีคาดว่าจะพบ (Probable Reserves) 11.60 ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ต และปริมาณสาํรองท่ีอาจจะพบ (Possible Reserves) 9.56 

ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ต ซ่ึงหากคาํนวณอตัราส่วนปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยต่อปริมาณการผลิตในปี 2549 ท่ี 0.86 

ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ตแลว้ ประเทศไทยจะมีก๊าซธรรมชาติใชไ้ดอี้กประมาณ 37 ปี และประมาณ 12 ปี เม่ือคาํนวณจากปริมาณ

สาํรองก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของประเทศไทย และปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติท่ีพิสูจน์แลว้ ตามลาํดบั สาํหรับปริมาณสาํรอง

นํ้ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวทั้งหมดมีปริมาณรวม 1,098.27 ลา้นบาร์เรล ประกอบดว้ยปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ (Proved 

Reserves) 452.79 ลา้นบาร์เรล และปริมาณสาํรองท่ีคาดว่าจะพบ (Probable Reserves) 412.14 ลา้นบาร์เรล และปริมาณสาํรองท่ี

อาจจะพบ (Possible Reserves) 233.34  ลา้นบาร์เรล โดยมีปริมาณสาํรองปิโตรเลียมเป็นดงัน้ี 

 

ปริมาณสํารองปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ  นํ้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติเหลว 

http://www.nepo.go.th/
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(พันล้านลูกบาศก์ฟุต) (ล้านบาร์เรล) (ล้านบาร์เรล) 

ปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ 

(Proved Reserves) 

10,742.88 192.24 260.55 

ปริมาณสาํรองท่ีคาดว่าจะพบ 

(Probable Reserves) 

11,598.18 119.27 292.87 

ปริมาณสาํรองท่ีอาจจะพบ 

(Possible Reserves) 

9,554.99 75.63 157.71 

ท่ีมา :  ขอ้มูลตาม Web Site ของ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาต ิ (www.dmf.go.th) เมื่อวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2550 

 

การสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยมีผูด้าํเนินการรายใหญ่ (Operator) 3 ราย ไดแ้ก่ บริษทั เชฟรอน ประเทศ

ไทย สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เชฟรอน ออฟชอร์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั โดยในปี 2549 มีปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศ 2,353 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน

ร้อยละ 2.7 นํ้ามนัดิบ 128,950 บาร์เรลต่อวนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.2 และก๊าซธรรมชาติเหลว 75,435 บาร์เรลต่อวนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.6  

ปริมาณการผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทยสาํหรับช่วงปี 2544 – 2549 เป็นดงัน้ี 

ปี ก๊าซธรรมชาติ  

(ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) 

นํ้ามันดิบ 

(บาร์เรลต่อวัน) 

ก๊าซธรรมชาติเหลว 

(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 69,487 

2549 2,353 128,950 75,435 

ท่ีมา :  ขอ้มูลตาม Web Site ของ สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (www.eppo.go.th) เมื่อวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2550 

 

ในส่วนของการลงทนุและการดาํเนินการโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline Network) รวมถึง

การจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาตินั้น ปัจจุบนั ปตท.เป็นผูรั้บซ้ือและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ เจา้ของและผูบ้ริหารและ

พฒันาโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพียงรายเดียวในประเทศ  

สาํหรับระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline System) นั้น ปัจจบุนัการลงทนุและการดาํเนินการ

ส่วนใหญ่ กระทาํโดย ปตท. นอกเหนือจาก ปตท.แลว้ มีเพียงบริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุน

ระหว่าง ปตท.กบั Suez-Tractebel S.A. แห่งประเทศเบลเย่ียม กบับริษทั ทนุลดาวลัย ์ จาํกดั เพ่ือดาํเนินธุรกิจพฒันาและก่อสร้าง

ระบบท่อยอ่ยเพ่ือขนส่งและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้ในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

การกาํกบัดูแลกิจการก๊าซธรรมชาติในปัจจบุนั กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังานเป็นหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลใน

ส่วนของกิจการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม ในขณะท่ีคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) เป็นองคก์รท่ีกาํกบัดูแล

เก่ียวกบัค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติรวมทั้งอตัราค่าผา่นท่อ 

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

ปัจจุบนั การจดัหาก๊าซธรรมชาติมีทั้งจากแหล่งบนบกและในทะเล ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2549 มี

ปริมาณการจดัหาก๊าซธรรมชาติรวม 3,222 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.3 สัดส่วนการจดัหาก๊าซธรรมชาติ

จากแหล่งในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 73 : 27 ทั้งน้ี ปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีจดัหาไดท้ั้งหมดถูกใชภ้ายในประเทศ 

โดยมีสัดส่วนการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้กลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้าร้อยละ 73 ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมและขนส่งร้อยละ 10  และ

ส่งเขา้โรงแยกก๊าซธรรมชาติร้อยละ 17 

ปริมาณการใชก๊้าซธรรมชาติของประเทศเพ่ิมสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ืองทกุปี แมแ้ต่ในช่วงท่ีเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ โดยมี

ปัจจยัหลกัคือ ปริมาณการใชก้ระแสไฟฟ้าท่ีเพ่ิมสูงขึ้น และจากนโยบายของภาครัฐท่ีส่งเสริมใหมี้การใชก๊้าซธรรมชาติทดแทน  

นํ้ามนัเตา ทาํให้สัดส่วนการใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าเพ่ิมสูงขึ้นมาตลอด โดยปริมาณการผลิต

ไฟฟ้าท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (รวม กฟผ. ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ และผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็) คิดเป็นร้อยละ 66.5 ของปริมาณ

ไฟฟ้าท่ีผลิตไดท้ั้งหมด 

             ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าจาํแนกตามชนิดของเช้ือเพลิงระหว่างปี 2544 - 2549 

         (หน่วย : ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมง) 

 ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี2549 

1. พลงันํ้า 6,174 7,367 7,208 5,896 5,671 7,950 

2. ก๊าซธรรมชาติ 71,229 78,910 85,688 90,289 94,468 94,344 

3. นํ้ามนัสาํเร็จรูป 2,668 2,120 2,510 5,701 7,817 7,885 

4. ถ่านหิน 20,296 19,292 19,301 20,404 20,614 24,468 

5. กระแสไฟฟ้านาํเขา้ 

และอื่นๆ 

3,503 3,565 3,705 5,220 6,228 7,217 

รวม 103,869 111,254 118,408 127,511 134,798 141,919 

อตัราการขยายตวั  

(ร้อยละ) 

5.5 7.1 6.4 7.7 5.7 5.3 

ท่ีมา :  ขอ้มูลตาม Web Site ของ สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (www.eppo.go.th) เมื่อวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2550 

สาํหรับการประมาณการความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคตนั้น ในระยะยาวคาดว่า ความ

ตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าจะเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ืองตามความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีสูงขึ้นตามการพยากรณ์

ของคณะอนุกรรมการการพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้า โดยผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระรายใหม่จะเลือกใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงใน

การผลิตไฟฟ้า เน่ืองจากราคาก๊าซธรรมชาติจะสามารถแข่งขนัไดแ้ละเป็นท่ียอมรับดา้นส่ิงแวดลอ้มเม่ือเปรียบเทียบกบัเช้ือเพลิง

ชนิดอ่ืน โดยประมาณการการผลิตกระแสไฟฟ้าจาํแนกตามประเภทเช้ือเพลิง ดงัน้ี  

 

http://www.nepo.go.th/
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ประมาณการการผลติไฟฟ้าแยกตามชนดิเชื�อเพลงิ
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ที�มา : แผนพฒันากําลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2558 (PDP 2004)

ปี 2550-2558
อตัราการขยายตวัเฉลี�ย 7.2% ตอ่ปี

ปี 2545-2549
อตัราการขยายตวัเฉลี�ย 

6.4% ตอ่ปี

 

นอกจากความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าท่ีคาดว่าจะยงัคงขยายตวัต่อไปแลว้ ภาครัฐยงัมีนโยบายท่ีจะ

ผลกัดนัการใชก๊้าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งมากขึ้น เน่ืองจากมีผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกว่าเช้ือเพลิง

ชนิดอ่ืนๆ และช่วยลดผลกระทบต่อผูบ้ริโภคจากการท่ีนํ้ามนัเช้ือเพลิงมีราคาสูง ประกอบกบัความตอ้งการผลิตภณัฑจ์ากโรงแยก

ก๊าซธรรมชาติท่ีมีแนวโนม้สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความตอ้งการใชก๊้าซหุงตม้ภายในประเทศและความตอ้งการใชเ้พ่ือเป็นวตัถุดิบใน

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ลว้นเป็นปัจจยัหลกัท่ีเสริมสร้างใหป้ริมาณความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต 

3.4.1.3 การปรับโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติ       

การปรับโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยในระยะยาว มุ่งให้มีการแข่งขนัอยา่งเสรี ก่อให้เกิดความเป็น

ธรรมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัหาพลงังานให้กบัผูบ้ริโภค โดยการแยกกิจการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อจดัจาํหน่าย

ก๊าซธรรมชาติ และการจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติออกจากกนั และให้มีการเปิดให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลท่ี

สาม (Third Party Access : TPA) สาํหรับระบบท่อของ  ปตท. หากมีความสามารถในการขนส่งเหลือเพ่ือใหผู้ใ้ชก๊้าซธรรมชาติ

สามารถซ้ือก๊าซธรรมชาติจากผูผ้ลิตไดโ้ดยตรง อยา่งไรก็ตาม ปตท. จะยงัคงมีสิทธิในการซ้ือหรือขายก๊าซธรรมชาติภายใตสั้ญญา

ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและสัญญาท่ีอยูร่ะหว่างการเจรจาต่อรองจนกว่าจะหมดอายสัุญญา ทั้งน้ี ผูค้า้ก๊าซธรรมชาติรายใหม่จะสามารถ

ขายตรงให้กบัลูกคา้โดยผา่นกลไกของการใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บคุคลท่ีสาม ซ่ึงจะอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลโดย

องคก์รกาํกบัดูแลอิสระท่ีจะจดัตั้งขึ้นในอนาคต 

 

3.4.2 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจนํ้ามัน 

3.4.2.1 อุตสาหกรรมโรงกลัน่นํ้ามนั   

ในอดีตประเทศไทยตอ้งนาํเขา้ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปจากต่างประเทศ เน่ืองจากมีปริมาณความตอ้งการใชม้ากกว่า

กาํลงัการผลิตภายในประเทศ ต่อมาเม่ือบริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) (RRC) และบริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์

น่ิง จาํกดั (SPRC) เร่ิมเปิดดาํเนินการในปี 2539 ทาํให้อุตสาหกรรมนํ้ามนัสาํเร็จรูปภายในประเทศมีอุปทานมากกว่าอุปสงค ์ โดย
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ในปัจจบุนัประเทศไทยมีโรงกลัน่นํ้ามนัรวมทั้งส้ิน 7 แห่ง มีกาํลงัการผลิตรวมกนัทั้งส้ินประมาณ 1,017,000 บาร์เรลต่อวนั ปี 

2549 โรงกลัน่นํ้ามนัมีการผลิตจริงรวมกนัจาํนวน 775,292 บาร์เรลต่อวนั เม่ือรวมกบัการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากโรงแยก

ก๊าซฯ และโรงงานปิโตรเคมีจาํนวน 74,012 บาร์เรลต่อวนั  ทาํให้มีการผลิตนํ้ามนัสาํเร็จรูปของประเทศรวมทั้งส้ินจาํนวน 

849,304 บาร์เรลต่อวนั ในขณะท่ีความตอ้งการใชน้ํ้ามนัในประเทศมีจาํนวน 722,453 บาร์เรลต่อวนั  ทาํให้ประเทศไทยมีอุปทาน

ส่วนเกิน และมีการส่งออกสุทธิไปจาํหน่ายในตลาดต่างประเทศจาํนวน 144,744 บาร์เรลต่อวนั ซ่ึงคาดว่าใน 2-3 ปีขา้งหนา้

ประเทศไทยยงัคงมีสภาวะอุปทานส่วนเกินอยู ่

ในปี 2549 ประเทศไทยผลิตนํ้ามนัสาํเร็จรูปจาํนวน 49,284 ลา้นลิตร สามารถแยกเป็นผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปชนิด

ต่างๆ ไดต้ามตารางดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นลิตร 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2547 ปี 2548 ปี2549 

นํ้ามนัเบนซิน 8,958 9,232 9,091 

นํ้ามนัดีเซล 20,308 19,661 20,013 

นํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน 4,617 4,835 5,601 

นํ้ามนัเตา 6,719 6,156 6,308 

นํ้ามนัก๊าด 1,120 1,017 1,041 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 6,601 7,193 7,230 

รวม 48,323 48,093 49,284 

 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 อุตสาหกรรมการจัดจําหน่ายนํ้ามนั 

จากการเปิดเสรีอุตสาหกรรมนํ้ามนัเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2534 ส่งผลให้ธุรกิจการจดัจาํหน่ายนํ้ามนัมีการแข่งขนัท่ีเพ่ิม

สูงขึ้น เน่ืองจากมีผูค้า้นํ้ามนัอิสระรายใหม่เขา้มาในตลาดจาํนวนมาก การขยายตวัเพ่ิมขึ้นของจาํนวนสถานีบริการนํ้ามนั ประกอบ

กบัสภาวะท่ีประเทศไทยมีอุปทานมากกว่าอุปสงค ์ส่งผลให้กาํไรขั้นตน้จากการตลาดเปล่ียนแปลงตามสภาวะการแข่งขนั 
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โครงสร้างราคานํ้ามัน 

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 

ตัวอย่างโครงสร้างราคานํ้ามนัในเขตกรุงเทพมหานคร  ณ วันท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2550 

 (หน่วย : บาท/ลิตร) 

  
เบนซินออก

เทน 95 

คิดเป็นร้อยละของ 

ราคาขายปลีก 
ดีเซลหมุนเร็ว 

คิดเป็นร้อยละของ 

ราคาขายปลีก 

ราคา ณ โรงกลัน่ /1 15.1259 59.11 16.6539 72.60 

ภาษีสรรพสามิต /2 3.6850 14.40 2.3050 10.05 

ภาษีเทศบาล /2 0.3685 1.44 0.2305 1.00 

กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง /2 3.4600 13.52 1.5000 6.54 

กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน /2 0.0400 0.16 0.0400 0.17 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม /2 1.5876 6.20 1.4511 6.33 

ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่ 24.2670 94.83 22.1805 96.69 

ค่าการตลาด 1.2365 4.83 0.7099 3.09 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม /2 0.0866 0.34 0.0497 0.22 

ราคาขายปลีก 25.59 100.00 22.94 100.00 
 

/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 โรงกลัน่และราคานําเข้า/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 

การเปลี่ยนแปลงของราคานํ้ามนัสําเร็จรูปในตลาดนํ้ามันต่าง ๆ4

/1 

ตลาดซ้ือขายนํ้ามนัระหว่างประเทศ ตลาดท่ีสาํคญัมีอยูเ่พียงไม่ก่ีแห่ง โดยจะเป็นตวัแทนการซ้ือขายหรือตกลงราคา

นํ้ามนัของภูมิภาคนั้นๆ ไดแ้ก่ ตลาดในสหรัฐอเมริกา ตลาดยโุรป ตลาดตะวนัออกกลาง และตลาดสิงคโปร์ สาํหรับตลาดอ่ืนๆ จะ

กาํหนดราคาโดยพิจารณาและคาํนึงถึงตลาดเหล่าน้ี โดยโรงกลัน่และผูค้า้นํ้ามนัของประเทศในภูมิภาคนั้นๆ จะคาํนึงถึงสภาพ

ความตอ้งการและปริมาณการผลิตในภูมิภาคอ่ืนๆ ประกอบดว้ย  

ราคานํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีซ้ือขายในตลาดโดยทัว่ไปจะเปล่ียนแปลงสอดคลอ้งกบัตน้ทนุ คือ ราคานํ้ามนัดิบ ดงันั้น ราคา

นํ้ามนัสาํเร็จรูปในทุกตลาด จึงปรับตวัเคล่ือนไหวไปในทิศทางและระดบัเดียวกนั นอกจากนั้นแลว้ อุปสงคแ์ละอุปทานในภูมิภาค

 
 

/1 จากรายงานของ  สนพ.  เมือ่วนัที ่11 มิถนุายน 2544 เรือ่งการกาํหนดราคานํา้มนัเชือ้เพลิงของไทย 
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นั้นๆ ยงัมีอิทธิพลต่อราคานํ้ามนัสาํเร็จรูปในตลาด จึงทาํให้การเปล่ียนแปลงราคานํ้ามนัสาํเร็จรูปในบางตลาดอาจปรับตวัแตกต่าง

จากตลาดอ่ืน แต่เป็นเพียงช่วงส้ันๆ เพราะระดบัราคาท่ีแตกต่างกนัจะทาํใหเ้กิดภาวะของการไหลเขา้/ออกของนํ้ามนัจากตลาดอ่ืน 

จนระดบัราคาของตลาดนั้นปรับตวัสู่ภาวะสมดุลกบัตลาดอ่ืน ดงันั้น ในการกาํหนดราคาของผูค้า้นํ้ามนัไทย ไม่ว่าจะใชฐ้านราคา

นํ้ามนัสาํเร็จรูปของตลาดใด การเปล่ียนแปลงของราคานํ้ามนัสาํเร็จรูปของไทยจะเป็นเช่นเดียวกนั เพราะการเปล่ียนแปลงของ

ราคานํ้ามนัสาํเร็จรูปในทุกตลาดจะเปล่ียนแปลงสอดคลอ้งในระดบัเดียวกนั  

ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกไกล ตลาดสิงคโปร์เป็นศูนยก์ลางซ้ือขายนํ้ามนัในภูมิภาคน้ีท่ีสาํคญัท่ีสุด ราคานํ้ามนัสาํเร็จรูป

ในตลาดจรสิงคโปร์ มิไดเ้กิดจากการประกาศราคาของรัฐบาลสิงคโปร์ แต่เป็นราคาท่ีเกิดจากการตกลงซ้ือขายของผูซ้ื้อและผูข้าย

ทั้งภายในและภายนอกประเทศสิงคโปร์ ราคาท่ีตกลงจะสะทอ้นจากปริมาณนํ้ามนัท่ีมีในภูมิภาค (Supply) และความตอ้งการ

นํ้ามนัของภูมิภาค (Demand) น้ีท่ีมีเขา้มาในตลาด ดงันั้น ปริมาณการผลิตส่วนเกินและความตอ้งการนํ้ามนั (การส่งออกและการ

นาํเขา้) ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคน้ี ซ่ึงรวมทั้งประเทศไทยจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาในตลาดจรสิงคโปร์ การเก็บ

รวบรวมราคาซ้ือขายในตลาดนํ้ามนัทุกตลาดจะมีบริษทัขอ้มูล เช่น Platt’s, Petroleum Argus, Reuters ทาํการรวบรวมราคาซ้ือขาย

ในแต่ละวนั ซ่ึงขอ้มูลท่ีตลาดนํ้ามนัใชอ้า้งอิงในการต่อรองหรือตกลงราคาซ้ือขายกนัในธุรกิจนํ้ามนัระหว่างประเทศ จะเป็นของ

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

ปริมาณนํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีซ้ือขายผา่นตลาดสิงคโปร์ จะอยูใ่นระดบัสูงเช่นเดียวกบัตลาดใหญ่ในพ้ืนท่ีอ่ืน (ยโุรป อเมริกา 

ตะวนัออกกลาง) ทาํให้ยากต่อการป่ันราคาโดยผูซ้ื้อหรือผูข้าย และราคาจะสะทอ้นความสามารถในการจดัหาและความตอ้งการ

ในภูมิภาคเอเชียอยา่งแทจ้ริง โดยเหตผุลดงักล่าว ทาํให้ประเทศผูส่้งออกนํ้ามนั เช่น ไทย เกาหลีใต ้ ญ่ีปุ่ น ซ่ึงปัจจบุนัมีกาํลงัการ 

กลัน่ส่วนเกิน แมจ้ะเร่ิมมีการกาํหนดราคาส่งออกเอง ซ่ึงจะขึ้นอยูก่บัอุปสงค/์อุปทานของประเทศตนเองส่วนหน่ึง แต่โดยทัว่ไป

ราคาตลาดจรสิงคโปร์ยงัมีอิทธิพลสูงมากต่อราคาในประเทศต่างๆ ดงักล่าว 

ราคาจําหน่ายนํ้ามันเช้ือเพลิงของโรงกลั่น และผู้ค้าส่งนํ้ามันภายในประเทศในปัจจุบัน5

/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

นํ้ามนัในตลาดเอเชียขาด (ซ่ึงมีผลให้ราคาสิงคโปร์ปรับตวัขึ้น) นํ้ามนัไทยจะไหลออก ปริมาณนํ้ามนัในประเทศลดลง ราคาขายใน

ประเทศปรับตวัขึ้น ในทางกลบักนั การท่ีปริมาณนํ้ามนัในตลาดนอกประเทศอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงราคาตลาดสิงคโปร์ท่ีสะทอ้นราคา

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

ระบายนํ้ามนัออกสู่ตลาดภายใน  

ภาวะการแข่งขันของตลาดนํ้ามันในประเทศไทย/1 

ปัจจุบนัตลาดนํ้ามนัของไทยมีการแข่งขนัสูงทั้งระดบัคา้ส่งและคา้ปลีก โดยในตลาดคา้ส่ง กาํลงัการกลัน่ภายในประเทศ

ท่ีมีมากกว่าความตอ้งการ ทาํให้การกาํหนดราคาของโรงกลัน่และผูค้า้ส่งตอ้งมีการให้ส่วนลดแก่ผูค้า้นํ้ามนัในภาวะท่ีนํ้ามนัลน้

ตลาด นอกจากน้ี การท่ีโรงกลัน่ตอ้งแข่งขนักบัการนาํเขา้จากต่างประเทศ ภาวะกาํลงัการกลัน่ลน้ตลาดของภูมิภาค ก็มีผลให้ราคา

นํ้ามนัสาํเร็จรูปของภูมิภาคเอเซียอยูใ่นภาวะอ่อนตวัเม่ือเทียบกบัราคานํ้ามนัดิบ ซ่ึงประเทศไทยก็ไดรั้บผลกระทบดงักล่าวดว้ย  

ในตลาดคา้ปลีก การแข่งขนัอยูใ่นระดบัสูงเช่นเดียวกนั จากการเพ่ิมขึ้นของจาํนวนผูค้า้นํ้ามนั จากเดิมช่วงก่อนการ

ยกเลิกควบคุมราคามีเพียงผูค้า้รายใหญ่ 4 ราย ไดเ้พ่ิมขึ้นเป็นกว่า 30 รายในปัจจบุนั จาํนวนสถานีบริการนํ้ามนัไดเ้พ่ิมขึ้นจากระดบั 

3,400 แห่ง เป็นกว่า 17,000 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 ้

สําหรับอตัราภาษีสรรพสามิตปัจจุบนัเป็นไปตามประกาศอตัราภาษีสรรพสามิตของกระทรวงการคลงั  โดย ณ วนัท่ี  

6 กุมภาพนัธ์ 2550  อตัราภาษีสรรพสามิตของผลิตภณัฑต์่างๆ เป็น ดงัน้ี 

 

 

 

 

ประเภทผลิตภณัฑ์ ตามมูลค่าร้อยละ ตามปริมาณ (บาท/ลิตร) 

1. นํ้ามนัเบนซินชนิดไร้สารตะกัว่ - 3.685 

2. นํ้ามนัก๊าด - 3.055 

3. นํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว - 2.305 

4. นํ้ามนัดีเซลหมุนชา้ - 2.405 
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5. นํ้ามนัเตา 5 - 

6. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (บาท/กก.) - 2.170 

 

ท่ีมา : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั 

สาํหรับเงินส่งเขา้กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง ปัจจุบนั รัฐบาลกาํหนดให้ผูผ้ลิตหรือผูน้าํเขา้ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัส่งเงินเขา้กองทุน

นํ้ามนัตามอตัราท่ีกาํหนดซ่ึงขึ้นอยูก่บัชนิดนํ้ามนั ยกเวน้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะไดรั้บเงินชดเชยจากกองทุนนํ้ามนั ทั้งน้ี เพ่ือ

บรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผูใ้ชก๊้าซปิโตรเลียมเหลว  โดย ณ วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2550  อตัราเงินส่งเขา้กองทุนนํ้ามนั  สรุปได้

ดงัน้ี 

ประเภทผลิตภณัฑ์ เงินส่งเข้ากองทุนนํ้ามัน (บาท/ลิตร) อัตราชดเชย (บาท/ลิตร) 

1. นํ้ามนัเบนซิน 95 3.460 - 

2. นํ้ามนัเบนซิน91 3.260 - 

3. นํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์ 1.500 - 

4. นํ้ามนัก๊าด 0.100 - 

5. นํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว 1.500 - 

6. นํ้ามนัดีเซลหมุนชา้ 1.500 - 

7. นํ้ามนัเตา 0.060 - 

8. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (บาท/

กก.) 
- 1.629 

 

ท่ีมา : สนพ. 

3.4.2.3 อุตสาหกรรมการจัดจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

รัฐบาลมีนโยบายยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทั้งน้ี ไดด้าํเนินการอยา่งเป็นขั้นตอนโดยการยกเลิกการ

ควบคุมราคาขายปลีกแลว้ และจะให้มีการใชร้ะบบลอยตวัเตม็ท่ีโดยสมบูรณ์ในขั้นตอนต่อไป มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี  

10 กรกฎาคม 2544 มอบหมายให ้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 

ต่อมาราคาก๊าซในตลาดโลกปรับตวัสูงขึ้น ผูผ้ลิตหนัไปส่งออกมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการบริโภคในประเทศ จึงมี

มาตรการป้องกนัการขาดแคลนก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศ จูงใจให้เกิดการจาํหน่ายในประเทศลดการส่งออก ใหเ้ก็บเงิน
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คร่ึงหน่ึงของส่วนต่างราคาประกาศเปโตรมินกบัราคา 315 เหรียญสหรัฐ/ตนั จากการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลว มาเฉล่ียให้กบัผู ้

จาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศ โดยปรับราคาเพดานของราคา ณ โรงกลัน่ 315 เหรียญสหรัฐ/ตนั ให้สูงขึ้น 

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 

 ดงัมีรายละเอียด ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี (โครงสร้างราคา ณ วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2550) 

         หน่วย : บาท/กิโลกรัม 

  ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว คิดเป็นร้อยละของราคาขายปลกี 

ราคา ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ/นาํเขา้ /1 11.6985  69.5780  

ภาษสีรรพสามิต /2 2.1700  12.9063  

ภาษีเทศบาล /2 0.2170  1.2906  

กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง /2 (1.6286) (9.6863) 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม /2 0.8720  5.1863  

ราคาขายส่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 13.3289  79.2750  

ค่าการตลาด 3.2566  19.3690  

ภาษีมูลค่าเพิ่ม /2 0.2280  1.3561  

ราคาขายปลกี 16.81  100.00  

 

ท่ีมา : สนพ. 

 /1 รัฐบาลกาํหนดโดยอ้างอิงราคาตลาดโลก 

 /2 รัฐบาลกาํหนด 

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
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มาแปรสภาพเป็นสารอะโรเมติกส์ (เบนซีน โทลูอีน และไซลีน) โดยผา่นกระบวนการกลัน่ แยก ทาํให้แตกตวั และ

แปรรูป 

(2) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง : เป็นการนาํผลิตภณัฑท่ี์เกิดขึ้นจากผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้ไปผา่นกระบวนการ

ต่างๆจนไดเ้ป็นผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นกลาง เช่น สไตรีนโมโนเมอร์ ไวนิลคลอไรดโ์มโนเมอร์ เอทิลีนไกลคอล 

กรดเทเรฟทาลิกบริสุทธ์ิ  ฟีนอล และอะซีโตน เป็นตน้ 

(3) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย : เป็นการนาํผลิตภณัฑท่ี์เกิดขึ้นจากผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นกลางไปผา่น

กระบวนการต่างๆ จนไดเ้ป็นผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นปลาย เช่น เมด็พลาสติกชนิดต่างๆ หรือวตัถุสังเคราะหต์่างๆ 

ซ่ึงจะถูกนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบพ้ืนฐานในการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์

อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต ์และอุตสาหกรรมส่ิงทอ เป็นตน้ 

3.4.3.2 สถานการณ์ปิโตรเคมีของประเทศไทย 

สถานการณ์ปิโตรเคมีทัว่โลกอยูใ่นช่วงวงจรขาขึ้นสูงสุด  เน่ืองมาจากราคาพลงังานและความตอ้งการปิโตรเคมีท่ีเพ่ิม

สูงขึ้นทัว่โลก โดยราคาไดเ้พ่ิมขึ้นสูงสุดในปี 2549  และราคานํ้ามนัดิบไดเ้ร่ิมอ่อนตวัลงแลว้ ดงันั้นจึงคาดว่าราคาปิโตรเคมีจะเร่ิม

ลดตํ่าลงเขา้สู่ช่วงขาลงจากน้ีเป็นตน้ไป 

ความตอ้งการปิโตรเคมีขั้นตน้ของประเทศไทยโดยรวมในปี 2549 เพ่ิมขึ้นจากปี 2548 ประมาณ 6% เช่นเดียวกบัความ

ตอ้งการเมด็พลาสติก(โพลิเมอร์) ท่ีเพ่ิมขึ้น 5% ดงันั้นการส่งออกจึงลดลง โดยการส่งออกปิโตรเคมีขั้นตน้ลดลงถึง 25% แต่การ

ส่งออกเมด็พลาสติกลดลงเลก็นอ้ยเพียง 2%  ทั้งน้ีปริมาณผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีของประเทศไทยโดยเฉพาะเมด็พลาสติกยงัคงอยูใ่น

สภาวะท่ีมีกาํลงัการผลิตมากกว่าความตอ้งการ  ในปี 2549 มีการส่งออกประมาณ 46% ของปริมาณการผลิต โดยส่วนใหญ่ส่งออก

ไปยงัภูมิภาคเอเชียเป็นหลกั เช่น จีน เวียตนามและมาเลเซีย  
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การผลิต การนาํเขา้ การบริโภค และการส่งออกเอทิลีน ของประเทศไทย                                                                              หน่วย : พนัตนัต่อปี 

ปี 

การจัดหา การบริโภค 

การผลิต 
  การนําเข้า การบริโภค การส่งออก 

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 

2549 2,391.00 7.00 2,253.00 145.00 

ท่ีมา : สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

 

การผลิต การนาํเขา้ การส่งออก และการบริโภคโพรพิลีน ของประเทศไทย                                                                    หน่วย : พนัตนัต่อปี 

ปี 
การจัดหา การบริโภค 

การผลิต การนําเข้า การบริโภค การส่งออก 

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 

2549 1,246.00 0.00 1,167.00 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 

2549 1,220.00 396.00 1,493.00 123.00 

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 

2549 709.00 0.00 394.00 315.00 

ท่ีมา : สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

 

3.5 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

3.5.1 ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการดาํเนินการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

ตลอดระยะเวลาการดาํเนินงานของโรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ีผา่นมา ปตท. ไดต้ระหนกัถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ความ

ปลอดภยั และอาชีวอนามยั  รวมทั้งสภาพชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง ดงันั้น ปตท. จึงไดติ้ดตาม

ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองและเคร่งครัด โดยในช่วงก่อนการก่อสร้างไดมี้การจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งระบุมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจวดัผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเสนอต่อ สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงจนถึงปัจจุบนั ปตท. ไดด้าํเนินการติดตามตรวจวดั บนัทึกผล และจดัทาํรายงานฯ เสนอต่อสาํนกังานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามท่ีกฎหมายกาํหนด

อยา่งเคร่งครัด  ย่ิงไปกว่านั้น เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในประสิทธิภาพของระบบบาํบดัมลพิษทางอากาศ และเป็นไปตามคาํแนะนาํ

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในปี 2546 และปี 2548 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง หน่วยท่ี 1 และ 5 ยงัไดติ้ดตั้งเคร่ืองมือหรือ

เคร่ืองอุปกรณ์พิเศษเพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอตัโนมติั (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) 

ตามลาํดบั ซ่ึงจากการติดตามตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของโรงแยกก๊าซธรรมชาติทั้ง 5 โรงตั้งแต่เปิดดาํเนินการ พบว่าคุณภาพ

อากาศ คุณภาพเสียง คุณภาพนํ้า และกากของเสียจากกระบวนการผลิต ลว้นอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีกว่ามาตรฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

ทั้งส้ิน  นอกจากน้ีแลว้ ปตท. มีแผนท่ีจะก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยท่ี 6 ท่ีจงัหวดัระยอง ซ่ึงขณะน้ีไดจ้ดัทาํรายงานฯ 

เสนอต่อ สผ. และคณะกรรมการผูช้าํนาญการของ สผ. ไดพิ้จารณารายงานแลว้ อยูร่ะหว่างรอการอนุมติั ซ่ึงตอ้งเป็นไปตาม

นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของภาครัฐ  

นอกจากการปฏิบติัตามกฎหมายขา้งตน้แลว้ ปตท. ยงัไดน้าํระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001  และระบบการ

จดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  มอก./OHSAS 18001 เขา้มาใช ้โดยปัจจุบนั โรงแยกก๊าซธรรมชาติทั้ง 5 หน่วยไดรั้บการ

รับรองระบบ ISO 14001 และระบบ มอก./OHSAS 18001 จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร้อยแลว้ 
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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

การศึกษาและประเมินผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มก่อนดาํเนินโครงการ เพ่ือกาํหนดมาตรการป้องกนัแกไ้ขและติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระหว่างก่อสร้างและระยะดาํเนินการ  รวมทั้งมีการปรับสภาพพ้ืนท่ีให้เขา้สู่สภาพเดิมเม่ือการฝังกลบท่อ

แลว้เสร็จ ซ่ึงทุกโครงการนบัแตก่ารก่อสร้างท่อส่งก๊าซสายประธานเส้นแรกท่ีเร่ิมรับก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย และโครงการท่อ

ส่งก๊าซธรรมชาติอ่ืนๆ ก็มีแนวทางปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั 

สาํหรับท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสหภาพเมียนมาร์มายงัชายแดนไทย-ท่ีบา้นอีต่อง และต่อมายงัโรงไฟฟ้าราชบุรีจงัหวดั

ราชบุรี ท่ีเร่ิมก่อสร้างในปี 2540 นั้น ปตท. ไดจ้ดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเสนอต่อ สผ. ตามท่ีกาํหนด

ไวใ้นพระราชบัญญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เช่นเดียวกับการดาํเนินการของโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติ ซ่ึงจากการติดตามตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ปี 2540 เป็นตน้มา ลว้นปรากฏว่า เป็นไปตามมาตรการลดและ

ติดตามผลกระทบท่ีไดเ้สนอไวใ้นรายงานฯ 

ในช่วงระหว่างปี 2547 จนถึงปัจจบุนั โครงการก่อสร้างระบบทอ่ส่งก๊าซฯ ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

ฉบบัท่ี 3 และโครงการเก่ียวเน่ือง ไดมี้การศึกษาและจดัทาํรายงาน EIA  รวมทั้งมีการนาํมาตรการลดผลกระทบและการดาํเนินการ

ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มไปสู่การปฏิบติัทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาํเนินการแลว้เสร็จทุกโครงการ  สําหรับโครงการท่ีอยู่

ระหว่างการก่อสร้างท่ีจะตอ้งดาํเนินการตามมาตรการลดผลกระทบและการวางระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และ

อาชีวอนามยั ไดแ้ก่ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเลและบนบก (ฝ่ังตะวนัออก) โครงการติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมความดนั

หน่วยท่ี 3 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรนอ้ย-พระนครใต ้โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติวงันอ้ย-แก่งคอย และโครงการท่อส่ง

ก๊าซ NGV สุวรรณภูมิ-พญาไท นอกจากน้ี ยงัมีโครงการท่ีอยูใ่นระหว่างการศึกษาและจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเสนอต่อสาํนกังานนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ โครงการทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติศูนยร์าชการ

แจง้วฒันะและศูนยพ์ลงังานแห่งชาติ (ปทุมธานี-พญาไท) และโครงการท่อส่งก๊าซฯ ยอ่ยเขา้โรงงานอุตสาหกรรมและสถานี

บริการก๊าซธรรมชาติ 

และเพ่ือให้การดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยัเป็นไปตามมาตรฐานสากล สายงานระบบ

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ทกุหน่วย จึงไดน้าํระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั  มอก./OHSAS 18001 เขา้มาปฏิบติั โดยไดรั้บการรับรองระบบ ISO 14001 และ มอก./OHSAS 18001 จากสถาบนั

รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร้อยแลวัตั้งแตปี่ 2543 และ 2545 ตามลาํดบั 

 

3.5.3 ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการดาํเนินการท่าเทียบเรือของคลงัปิโตรเลียม 

ในการก่อสร้างท่าเทียบเรือของ ปตท. เพ่ือขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ไดมี้การจดัทาํรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment) ซ่ึงระบุมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนได้

ดาํเนินการติดตามตรวจวดัผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (Monitoring) ตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริม
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และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เสนอต่อ สผ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง

จากการติดตามตรวจสอบดงักล่าว ปรากฏผลอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีกว่ามาตรฐาน อีกทั้งหน่วยงานของ ปตท. ท่ีมีท่าเทียบเรือขนส่ง

ผลิตภณัฑท์ุกคลงัยงัไดรั้บการรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 และ มอก./OHSAS 18001 จากสถาบนัรับรอง

มาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร้อยแลว้เช่นเดียวกบัโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

 

3.5.4 ผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มจากการร่วมลงทุนในโรงงานปิโตรเคมีและโรงกลัน่นํ้ามนั 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลัน่เป็นอุตสาหกรรมอีกประเภทท่ีตอ้งจดัทาํรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

แห่งชาติ พ.ศ. 2535  ท่ีผา่นมา ปตท. ไดร่้วมลงทุนและเขา้ไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนของการพฒันา รวมทั้งในขั้นตอนการก่อสร้าง

หรือขยายโรงงานปิโตรเคมีและโรงกลัน่นํ้ามนัต่างๆ ในสัดส่วนท่ีมากนอ้ยต่างกนั  โดยในปี 2547 จนถึงปัจจุบนั มีโครงการ

ก่อสร้างและ/หรือขยายโรงงานในความรับผดิชอบของ ปตท. ท่ีไดรั้บการอนุมติัรายงาน EIA และขณะน้ีอยูใ่นระหว่างการ

ก่อสร้าง ซ่ึงจะตอ้งดาํเนินการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจวดัผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้ม เสนอต่อสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรม

โรงงานอุตสาหกรรม, การนิคมอุตสาหกรรม เป็นระยะ ไดแ้ก่ โครงการก่อสร้างของบริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั, โครงการก่อสร้าง

ของบริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั, โครงการก่อสร้างโรง PDH/PP ,  

นอกจากน้ี ยงัมีโครงการท่ีอยูใ่นระหว่างการจดัทาํและเสนอรายงาน EIA ต่อ สผ. ไดแ้ก่ โครงการก่อสร้างของบริษทั  

พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั  

3.5.5 ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการร่วมลงทุนของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

ปตท. ไดร่้วมลงทนุในธุรกิจขยายและพฒันาการใชก๊้าซธรรมชาติอยา่งต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการขยายโครงข่ายระบบท่อ

ส่งก๊าซธรรมชาติ รวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจการผลิตไฟฟ้าไอนํ้าและนํ้าเยน็ ซ่ึงทั้งหมดลว้นแลว้แต่ตอ้งจดัทาํรายงานการ

วิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535  ซ่ึงในขณะน้ีมีโครงการท่ีไดจ้ดัทาํรายงาน EIA เสนอต่อ สผ. และคณะกรรมการ

ผูช้าํนาญการของ สผ. ไดพิ้จารณารายงานแลว้ อยูร่ะหว่างรอการอนุมติั ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของภาครัฐ 

เช่นเดียวกบัโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยท่ี 6 ไดแ้ก่ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ไอนํ้าและนํ้าเพ่ือการอุตสาหกรรมของบริษทั พีที

ที ยทิูลิต้ี จาํกดั 
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4. การวิจัยและพฒันา 

 

การวิจยัและพฒันาเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัในการสร้างความเป็นเลิศในเชิงธุรกิจ และสร้างความสามารถในการแข่งขนั

ให้กบัองคก์ร ปตท. จึงไดย้กระดบัศูนยวิ์จยัและพฒันาของ ปตท. เป็นสถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี ปตท. ในปีพ.ศ. 2540 โดยลงทุน

สร้างห้องปฏิบติัการท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงในเอเชีย พร้อมอาคารสาํนกังาน และอาคารฝึกอบรม ณ อาํเภอวงันอ้ย จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา เป็นเงินรวมทั้งส้ิน ประมาณ 1,600 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคใ์หเ้ป็นสถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี ดา้น

พลงังาน ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีระดบัชาติของประเทศ มีภารกิจสาํคญัในการสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษทั

ในกลุ่มปตท. และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัโดยคาํนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม 

สถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี ปตท. มุ่งเนน้การวิจยัและพฒันาดา้นผลิตภณัฑจ์ากปิโตรเลียม เช่น ก๊าซธรรมชาติ นํ้ามนั

เช้ือเพลิงและนํ้ามนัหล่อล่ืนสาํหรับภาคยานยนตแ์ละอุตสาหกรรม การพฒันาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต ตลอดจนแกไ้ข

ปัญหาและให้บริการทางเทคนิคแก่กลุ่มธุรกิจและลูกคา้ ทั้งไดติ้ดตามเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ ประกอบกบัสร้างพนัธมิตร

ดา้นวิชาการร่วมกบัหน่วยงานภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ดา้นปิโตรเลียม 

ปิโตรเคมี ผลการศึกษาวิจยัท่ีเช่ือถือได ้ บูรณาการและสร้างสรรคผ์ลงานวิจยัเป็นทางเลือกในการดาํเนินธุรกิจใหม่ๆ ให้กบั ปตท.

และบริษทัในกลุ่มปตท. โดยเนน้การนาํก๊าซธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ ตลอดจนทาํการวิจยั ตรวจสอบ วิเคราะห์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ให้แก่หน่วยปฏิบติัการต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจของ ปตท. และเสนอมาตรการลดผลกระทบหรือแกไ้ข เพ่ือป้องกนัและลดปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มท่ีกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจและชุมชนใกลเ้คียง 

อน่ึง ดว้ยการเลง็เห็นความสาํคญัของการวิจยัพฒันาพลงังานทดแทนในอนาคต ปตท. จึงไดมี้การติดตามเทคโนโลยีดา้น

พลงังานอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะพฒันานาํมาใชใ้นเชิงพาณิชยเ์ช่น เช้ือเพลิงชีวภาพ ก๊าซธรรมชาติเหลว 

ไฮโดรเจน การสังเคราะห์นํ้ามนัจากก๊าซฯ (Gas-to-Liquids) การสังเคราะหน์ํ้ามนัจากชีวมวล (Biomass-to-Liquids), การแปลง

ขยะเป็นพลงังาน (Waste to Energy) พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม เป็นตน้ นอกจากนั้น ยงัใหบ้ริการวิจยัและทดสอบแก่บริษทั

ในเครือและหน่วยงานภายนอก และใหบ้ริการดา้นเทคนิคแก่สังคมอยา่งต่อเน่ือง อาทิ โครงการปรับแต่งเคร่ืองยนต ์เพ่ือลดมลพิษ

และประหยดัพลงังานโดยไม่คิดคา่ใชจ้่าย 

การดาํเนินงานของสถาบนัฯ ภายใตร้ะบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 เพ่ือพฒันาและปรับปรุงการดาํเนินงานให้

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ไม่ก่อมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน และยกระดบัมาตรฐานห้องปฏิบติัการทดสอบของสถาบนัฯ ให้

สูงขึ้นโดยใชม้าตราฐาน มอก. 17025 (ขอ้กาํหนดทัว่ไปว่าดว้ยความสามารถของห้องปฏิบติัการทดสอบและห้องปฏิบติัการสอบ

เทียบ) ซ่ึงอยูร่ะหว่างขอการรับรองจาก สมอ. 

งานวิจยัท่ีสาํคญัของสถาบนัฯ ไดแ้ก่ การวิจยัเพ่ือส่งเสริมการใชก๊้าซธรรมชาติซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงสะอาดเป็นเช้ือเพลิง

ทดแทน โดยไดวิ้จยัและพฒันานาํก๊าซธรรมชาติอดั (Compressed Natural Gas) มาใชก้บัยานพาหนะหรือรู้จกักนัในนาม NGV 

(Natural Gas for Vehicles) ซ่ึงสามารถลดมลพิษทางอากาศลงไดใ้นระดบัหน่ึง และไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ จึงมีการขยาย

ผลเพ่ือใชก้บัรถยนตโ์ดยสาร ขสมก. และรถแทก็ซ่ี เน่ืองจาก NGV มีราคาตํ่ากว่านํ้ามนัเบนซินและดีเซลมาก ปตท. จึงไดส้นอง

ความตอ้งการน้ีดว้ยการสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติอดัเพ่ิมอยา่งต่อเน่ืองทั้งในกรุงเทพและต่างจงัหวดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2549 มีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติอดั 102 สถานี ขณะน้ีประเทศไทยมีรถยนตเ์คร่ืองยนตก๊์าซธรรมชาติโดยเฉพาะแลว้แต่ยงัมี

จาํนวนนอ้ย ดงันั้นการใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงจึงตอ้งพ่ึงพาอุปกรณ์ดดัแปลง (Conversion kit) เพ่ิมกบัรถยนตเ์บนซิน 

เพ่ือให้สามารถใชส้ลบัไปมาระหว่างก๊าซธรรมชาติกบันํ้ามนัเบนซินได ้ สถาบนัฯ จึงไดท้าํการศึกษา วิจยั หาแนวทางในการ
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ปรับปรุงชุดอุปกรณ์ดงักล่าวให้เหมาะสมกบัการใชง้านในประเทศ โดยทดสอบในรถยนตท่ี์ใชง้านไดจ้ริง 2 รุ่นหลกัและกาํลงั

ทดสอบเพ่ิมอีก 1 รุ่น เพ่ือให้ครอบคลุมรถยนตส่์วนใหญ่ท่ีมีใชใ้นประเทศ พร้อมทั้งคดิคน้และพฒันาอุปกรณ์จ่ายเช้ือเพลิง

อิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับยานยนตก๊์าซธรรมชาติ เพ่ือลดตน้ทุนค่าดดัแปลงติดตั้งชุดอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์ รวมทั้ง

การศึกษาและวิจยัเพ่ือปรับปรุงคณุภาพก๊าซให้เหมาะสาํหรับการนาํมาใชก้บัยานพาหนะ ทาํให้มีประสิทธิภาพการขบัขี่เหมาะสม

กบัสภาพการใชง้านย่ิงขึ้น และไดร่้วมมือกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และกระทรวงพลงังาน ทดลองนาํก๊าซธรรมชาติ

มาใชก้บัรถไฟ โดยการปรับเปล่ียนเคร่ืองยนตร์ถไฟให้สามารถใชก๊้าซธรรมชาติแบบเช้ือเพลิงร่วมแลว้เสร็จเม่ือ เมษายน 2549 ท่ี

ผา่นมา พบว่าก๊าซธรรมชาติสามารถใชท้ดแทนนํ้ามนัดีเซลในรถไฟไดโ้ดยเฉล่ียร้อยละ 31 สามารถประหยดัค่าเช้ือเพลิงไดเ้ฉล่ีย 

2,500 บาทต่อเท่ียว แต่ตอ้งพิจารณาค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งเช่น การขนส่งก๊าซธรรมชาติ การบาํรุงรักษาเคร่ืองยนต ์ เป็นตน้ ก่อน

นาํมาประยกุตใ์ชใ้นเชิงพาณิชยต์่อไป 

นอกจากน้ี ปตท. ไดริ้เร่ิมโครงการใหม่ๆ ในการนาํก๊าซธรรมชาติมาใชป้ระโยชนสู์งสุดและหลากหลายมากย่ิงขึ้น อาทิ 

โครงการทดลองนาํก๊าซธรรมชาติมาใชก้บัเรือประมง เรือด่วน และเรือขา้มฟาก ซ่ึงสถาบนัวิจยัฯ ไดมี้ส่วนร่วมโครงการเหล่าน้ีใน

การทดสอบ วิเคราะหข์อ้มูล และสรุปผลการใชง้านก๊าซธรรมชาติในเรือดงักล่าว อีกทั้งนกัวิจยัของสถาบนัฯ ไดรั้บเชิญเป็น

วิทยากรในการสัมมนา การฝึกอบรม การให้ความรู้ และการแกใ้ขปัญหาการใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง สนบัสนุนการดาํเนิน

ธุรกิจของ ปตท. มาโดยตลอด โครงการนาํร่องการนาํก๊าซธรรมชาติมาใชใ้นระบบผลิตไฟฟ้าโดยใชเ้คร่ืองยนตก๊์าซและนาํความ

ร้อนจากไอเสียมาทาํความเยน็ (Combined Heat and Power) ณ สถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี ปตท. ณ อาํเภอวงันอ้ย จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา เพ่ือเป็นตวัอยา่งการอนุรักษพ์ลงังาน การลดตน้ทนุดา้นพลงังาน การทดสอบประสิทธิภาพการประหยดั

พลงังาน คาดว่าจะแลว้เสร็จภายในปี 2550 เม่ือแลว้เสร็จโครงการจะขยายผลไปสู่การลดตน้ทนุการผลิตกระแสไฟฟ้า ขยายตลาด

ก๊าซธรรมชาติและขยายผลในเชิงพาณิชยต์่อไป นอกจากน้ี ยงัทาํการศึกษาผลกระทบในเคร่ืองยนตดี์เซลท่ีปรับแต่งเป็นระบบ

เช้ือเพลิงร่วม (Diesel Dual Fuel Engine) ต่อการเผาไหม ้ สมรรถนะเคร่ืองยนต ์ และมลพิษไอเสีย การวิจยัในการผลิตไฮโดรเจน

จากก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เพ่ือใชป้ระโยชน์ในเซลลเ์ช้ือเพลิงในลกัษณะ Co-Generation สาํหรับประเทศไทย การนาํก๊าซ

ธรรมชาติมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงอยา่งเหมาะสมจะช่วยลดการขาดดุลในการนาํเขา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง ลดปัญหามลพิษในอากาศอนั

นาํไปสู่การลดค่าใชจ้่ายในดา้นการรักษาพยาบาลจากความเจบ็ป่วยอนัเกิดจากปัญหามลพิษและมีสุขภาพท่ีดีได ้ นอกจากน้ียงัได้

ดาํเนินการสร้างห้องปฏิบติัการทดสอบมลพิษไอเสียของเคร่ืองยนต ์ (Heavy Duty Engine Emission Test) เพ่ือสนบัสนุนและ

รองรับการขยายตวัดา้นการใชก๊้าซธรรมชาติและไบโอดีเซลในภาคขนส่งของประเทศ ย่ิงไปกว่านั้น สถาบนัวิจยัฯ กาํลงั

ทาํการศึกษาความเหมาะสมในการเปล่ียนสภาวะก๊าซธรรมชาติให้เป็นของเหลว (LNG) และหรือก๊าซธรรมชาติอดัเหลว LCNG 

เพ่ือสะดวกสาํหรับการขนส่งไปใชป้ระโยชน์ในสถานท่ีต่างๆ ไดอ้ยา่งทัว่ถึง เพ่ือให้การใชป้ระโยชน์ก๊าซธรรมชาติแพร่หลายและ

เกิดประโยชน์สูงสุด 

การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติ นํ้ามนัเช้ือเพลิงหรือสารหล่อล่ืน สถาบนัวิจยัฯ มี

ปรัชญาในการพฒันาให้ไดผ้ลิตภณัฑส์ะอาดท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเช่น ไดท้าํการวิจยัเพ่ือหาสารเพ่ิมค่าออกเทนในนํ้ามนั

เบนซินแทนสารตะกัว่ และตดัสินใจนาํสาร Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) มาใชแ้ทนสารตะกัว่เป็นรายแรกของประเทศ 

ทาํให้ ปตท. เป็นผูน้าํในการจาํหน่ายนํ้ามนัไร้สารตะกัว่รายแรกของประเทศไทย และนาํไปสู่การยกเลิกการใชน้ํ้ามนัเบนซินผสม

สารตะกัว่ของประเทศในท่ีสุด รวมทั้งทาํการศึกษา วิจยัดา้นคุณภาพของนํ้ามนัเช้ือเพลิง และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ผลิตภณัฑ์

เช้ือเพลิงของ ปตท. ท่ีจาํหน่ายลว้นแต่ผา่นการวิจยัและพฒันาแลว้ว่ามีคุณภาพสูง เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ี สถาบนัฯ ยงั

ไดน้าํผลการวิจยัเสนอหน่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีกาํหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้ามนัเช้ือเพลิง เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการ

ปรับปรุงขอ้กาํหนดคุณภาพนํ้ามนัเช้ือเพลิงของประเทศ เพ่ือลดปัญหาดา้นมลพิษทางอากาศต่อไป 
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ในภาวะวิกฤตดา้นพลงังาน โดยเฉพาะราคานํ้ามนัซ่ึงมีแนวโนม้สูงขึ้น ปตท. ตระหนกัว่าราคานํ้ามนัคงจะไม่ลดตํ่าลง

เช่นในอดีต และการนาํผลิตผลทางการเกษตรมาพฒันาเป็นเช้ือเพลิงทดแทนสามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายไดเ้พ่ิมขึ้น ลด

การพ่ึงพาเช้ือเพลิงจากต่างประเทศ รวมทั้งสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานของประเทศไดส่้วนหน่ึง จึงไดด้าํเนินการวิจยัและ

ทดลองนาํนํ้ามนัเบนซินผสมกบัเอทานอล หรือแอลกอฮอลจ์ากพืช พบว่าสามารถลดปัญหามลพิษลงไดใ้นระดบัหน่ึง และ

ทดแทนสารเพ่ิมค่าออกเทน (MTBE) ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศได ้ จึงนาํออกจาํหน่ายในช่ือนํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 

หลงัจากนั้นทาํการวิจยัร่วมกบัโครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดามาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนกระทัง่สามารถพฒันา

สูตรท่ีเหมาะสมสาํหรับประเทศไทย ไม่ก่อปัญหาให้กบัอุปกรณ์ภายในเคร่ืองยนต ์ ดงันั้นเม่ือรัฐบาลไดใ้ห้ความเห็นชอบในการ

นาํนํ้ามนัแก๊สโซฮอลอ์อกจาํหน่าย ปตท. จึงไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาขอ้กาํหนดคุณภาพนํ้ามนัแก๊สโซฮอลร่์วมกบัหน่วยงาน

ของรัฐ และเป็นบริษทันํ้ามนัแห่งแรกของประเทศอีกเช่นกนัท่ีจาํหน่ายนํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์ โดยจาํหน่ายในราคาตํ่ากว่านํ้ามนั

เบนซินลิตรละ 1.50 บาท ณ เดือน ธนัวาคม 2549 มีสถานีบริการนํ้ามนัแก๊สโซฮอลร์วม 1,211 แห่งทัว่ประเทศ นอกจากน้ีไดท้าํ

การวิจยัเพ่ิมเติมในส่วนของการใชน้ํ้ามนัแก๊สโซฮอลก์บัรถยนตท่ี์ใชร้ะบบจ่ายเช้ือเพลิงแบบคาร์บิวเรเตอร์ เพ่ือหาแนวทางการ

ปรับแตง่ให้รถยนตด์งักล่าวสามารถใชน้ํ้ามนัแก๊สโซฮอลไ์ด ้ซ่ึงสนบัสนุนนโยบายการส่งเสริมการใชน้ํ้ามนัแก๊สโซฮอลข์องรัฐ 

จากการท่ีนํ้ามนัปาลม์ลน้ตลาดในปี พ.ศ. 2544 การส่งไปจาํหน่ายในต่างประเทศมีราคาตํ่า รัฐบาลไดม้อบหมายให ้

ปตท. ทาํการศึกษาวิจยัการนาํนํ้ามนัปาลม์มาผสมกบันํ้ามนัดีเซลเพ่ือใชเ้ป็นนํ้ามนัเช้ือเพลิงทดแทนนํ้ามนัดีเซล และพบสูตรท่ี

เหมาะสมไดคุ้ณภาพนํ้ามนัดีเซลตามขอ้กาํหนดคุณภาพของรัฐ จึงไดน้าํออกทดลองจาํหน่ายในช่ือดีเซลปาลม์ (นํ้ามนัปาลม์

บริสุทธ์ิผสมกบันํ้ามนัดีเซลในสัดส่วนนํ้ามนัปาลม์บริสุทธ์ิไม่เกินร้อยละ 10 โดยปริตมาตร) และมีการวิจยัและพฒันานํ้ามนั 

Biodiesel จากวตัถุดิบชนิดต่างๆ เช่น นํ้ามนัปาลม์และนํ้ามนัพืชท่ีใชแ้ลว้ รวมทั้งคดัเลือกสารต่อตา้นการเกิดออกซิเดชัน่และอตัรา

การผสมท่ีเหมาะสมสาํหรับผลิตออกจาํหน่าย ปัจจุบนัไดพ้ฒันาปรับปรุงสูตรเป็นนํ้ามนัไบโอดีเซลผสมนํ้ามนัดีเซลในอตัราส่วน 

5 ต่อ 95 ตามลาํดบั (Biodiesel B5) ออกจาํหน่ายในเชิงพาณิชยใ์ชช่ื้อว่า พีทีที ไบโอดีเซล ผลิตภณัฑด์งักล่าวจาํหน่ายในราคาตํ่า

กว่านํ้ามนัดีเซลลิตรละ 50 สตางค ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 มีจาํนวน 114 สถานี นอกจากน้ียงัไดร่้วมมือกบับริษทัผูผ้ลิตรถยนต์

ระดบัสากลในการวิจยัและทดสอบผลกระทบของเช้ือเพลิงดงักล่าวต่อประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต ์ การใชน้ํ้ามนัเช้ือเพลิงและ

การปล่อยสารมลพิษ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหผู้บ้ริโภคและบริษทัผูผ้ลิตรถยนตต์่อไป และปตท. ยงัมีแผนการลงทุนก่อสร้าง

โรงงานผลิตไบโอดีเซลนาํร่อง (Biodiesel Pilot Plant) โดยใชว้ตัถุดิบชนิดต่างๆ คาดว่าจะแลว้เสร็จในปี 2550 นอกจากน้ียงัได้

ดาํเนินการวิจยัร่วมกบั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั และบริษทั โตโยตา้ เทคนิคเคิล 

เซ็นเตอร์ เอเชียแปซิฟิค (ประเทศไทย) จาํกดัในการศึกษาวิจยัการเพาะปลูก การผลิตและการใชน้ํ้ามนัไบโอดีเซลจากสบู่ดาํ 

ในส่วนของนํ้ามนัหล่อล่ืน สถาบนัฯ ไดท้าํการพฒันานํ้ามนัหล่อล่ืนยานยนตแ์ละอุตสาหกรรมออกมาอีกหลายประเภท

เพ่ือใหค้รอบคลุมการใชง้านทุกดา้นและยืดอายกุารใชง้านรวมถึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ียงัเป็นผูน้าํในการใช ้

มาตรฐานสากลล่าสุดคือ API SM ออกจาํหน่ายเป็นรายแรกของประเทศ ในช่ือ PTT Performa Synthetic ให้สนองตอบ

ความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีของยานยนตแ์ละยืดอายกุารใชง้าน การวิจยัพฒันาผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน สถาบนัฯ ไดมี้การพฒันาสาย

ผลิตภณัฑใ์ห้หลากหลายขึ้น ในปี 2549 ปตท. ไดริ้เร่ิมและคิดคน้นํ้ามนัหล่อล่ืน Performa Gasohol ท่ีผา่นมาตรฐาน API SM และ 

ILSAC GF-4 ซ่ึงมีคุณสมบติัพิเศษท่ีช่วยประหยดัเช้ือเพลิงสาํหรับยานยนตท่ี์ใชเ้ช้ือเพลิงแก๊สโซฮอลแ์ละเพ่ิมความมัน่ใจในการใช้

งานแก๊สโซฮอลแ์ละมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ไดแ้ก่ Performa Super Synthetic สาํหรับรถยนตเ์บนซิน และ Dynamic Synthetic 

สาํหรับรถยนตดี์เซล และไดอ้อกผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน Performa NGV ซ่ึงพฒันาสาํหรับรถยนตเ์บนซินท่ีใชเ้ช้ือเพลิง NGV ท่ีผา่น

มาตรฐานสากล และยงัใชส้ารเติมแต่งท่ีเหมาะสมทาํให้เคร่ืองยนตมี์ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นโดยสามารถรองรับการความตอ้งการ

ของผูใ้ช ้ และออกผลิตภณัฑ ์ PTT NEEDELLA สาํหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอ นอกจากน้ีไดป้รับปรุงสูตรนํ้ามนัหล่อล่ืนและออก

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ อีกหลายรายการดงัน้ี  PTTSUTECH, PTT Hi – Cool Al, PTT Moly EP Grease, PTT Taxi Oil X, Challenger 4T 
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– AT และ Challenger Gear – AT โดยสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทั้งน้ีผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนของ ปตท. จึงครอบคลุม

ความตอ้งการของตลาดและมีคุณภาพเหนือคู่แข่งในตลาดหลายราย และจาํหน่ายในราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

ในสายการผลิตหรือปฏิบติัการของ ปตท. สถาบนัวิจยัฯ ไดใ้ห้การสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจเช่น การศึกษาการประเมิน

ระบบท่อส่งก๊าซ การวิจยัและพฒันาสารป้องกนัการกดักร่อน (Corrosion Inhibitor) ของท่อส่งก๊าซ เพ่ือทดแทนสารท่ีนาํเขา้และมี

ราคาสูง นอกจากน้ียงัทาํการศึกษาวิจยักระบวนการผลิต เพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของหน่วยปฏิบติัการ 

การศึกษาแนวทางการประหยดัพลงังานในโรงแยกก๊าซฯ และบริษทัในกลุ่มปตท. เช่น โรงกลัน่นํ้ามนัและโรงงานปิโตรเคมี 

รวมทั้งการวิจยัเพ่ือปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพของตวัดูดซบัและตวัเร่งปฏิกิริยาท่ีใชใ้นโรงงานให้มีอายกุารใชง้านท่ีเพ่ิมขึ้น 

การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีร่วมกบับริษทัปิโตรเคมีในเครือเพ่ือนาํไปสู่การพฒันาและเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภณัฑ ์ โดย

ในปี 2549 สวญ. ไดว้างแผนเพ่ือขยายศกัยภาพงานวิจยัดา้นปิโตรเคมี เพ่ือรองรับการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองของธุรกิจปิโตรเคมี

ของกลุ่มปตท. โดยจะดาํเนินการจดัสร้างอาคารปฏิบติัการปิโตรเคมีขึ้นในตน้ปี 2550 และจดัหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีจาํเป็น

เพ่ือรองรับงานวิจยั วิเคราะห์และทดสอบให้แก่กลุ่มปตท. อีกทั้งทาํการตรวจสอบและวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มในหน่วยปฏิบติัการทั้ง

ในอากาศ นํ้า และดิน ทั้งในคลงันํ้ามนั โรงแยกก๊าซ สถานีบริการนํ้ามนั และอาคารสาํนกังาน และวางมาตรการแกไ้ขหรือลด

ผลกระทบจากส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด ตลอดจนวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีในการป้องกนัแกไ้ขควบคุมฟ้ืนฟูและกาํจดั

มลพิษ โดยดาํเนินการพฒันาแบบจาํลองการกระจายมลพิษทางอากาศสาํหรับโรงแยกก๊าซฯ ใชเ้ป็นขอ้มูลในการป้องกนัมลพิษ

อยา่งละเอียดและแม่นยาํ กรณีเกิดเหตุการณ์จริงจะเป็นเคร่ืองมือท่ีนาํไปสู่การป้องกนัและแกไ้ขกรณีฉุกเฉินต่างๆ ไดอ้ยา่ง

ทนัท่วงทีและมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างภาพพจน์ท่ีดีของ ปตท. 

นอกจากน้ี ยงัมีความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก โดยดาํเนินงานวิจยัร่วมกบัสถาบนัการศึกษา กระทรวงทบวงกรม

ต่างๆ และภาคเอกชนอยา่งใกลชิ้ด โดยเฉพาะบริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์ (OEM) และสมาคม องคก์รต่างๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ทั้งน้ีเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. และนโยบายของรัฐ 

นอกเหนือจากการวิจยัทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแลว้ ปตท. ยงัมีหน่วยงานวิจยัตลาดและธุรกิจทาํหนา้ท่ี 

ติดตามผลการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษทัในกลุ่มปตท. เพ่ือเตรียมความพร้อมใหป้ตท. และบริษทัในกลุ่มปตท. สามารถ

แข่งขนัในตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี พร้อมดว้ยความมุ่งมัน่ในการพฒันาองคก์รอยา่งต่อเน่ือง ปตท. จึงจดัให้มีการการสาํรวจความพึง

พอใจของพนกังานต่อองคก์รและหน่วยงานภายใน เพ่ือนาํมาพฒันาการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นและ

ทาํการสาํรวจภาพพจน์และความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในผลิตภณัฑแ์ละบริการของ ปตท. เพ่ือท่ีจะนาํมาใชป้ระกอบการวางแผน

ธุรกิจ พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการธุรกิจให้สนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 สถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี ปตท. มีพนกังานรวมทั้งส้ิน 93 คน โดยมีค่าใชจ้่ายในช่วงท่ีผา่น

มาเป็นดงัน้ี 

 

                                               หน่วย : ลา้นบาท 

               2545             2546   2547           2548 2549 

            105.06           117.67 151.54                              202.22 190.08 
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5. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิ 

5.1 ทรัพย์สินถาวรหลกั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ี ปตท. และบริษทัยอ่ยใชใ้นการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลงัหกัค่า

เส่ือมราคาสะสมเท่ากบั 337,132 ลา้นบาท ซ่ึง ปตท. และบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในจาํนวนน้ี (รายละเอียดตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินสาํหรับปี ของ ปตท.และบริษทัยอ่ย ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ขอ้12 เร่ืองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ) 

 นอกจากทรัพยสิ์นถาวรหลกัต่างๆ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของ ปตท.สผ.  ซ่ึง

เป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท. ประกอบดว้ยปริมาณสาํรองปิโตรเลียม ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549  ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ยมี

ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้รวมทุกโครงการ (Total Proved Reserves) ตามมาตรฐานการบญัชีของสหรัฐอเมริกาฉบบัท่ี 69 (FAS 

69) คิดเป็นปริมาณนํ้ามนัดิบและคอนเดนเสท 156 ลา้นบาร์เรล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 5,001 พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต  หรือรวม

ทั้งหมดเป็น 923 ลา้นบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบ  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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รายละเอียดปริมาณสาํรองปิโตรเลียมของ บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียมจาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 

  

ปริมาณสํารองนํ้ามันดิบ,  

คอนเดนเสทที่พิสูจน์แล้ว(1)
 

  

ปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติ 

ที่พิสูจน์แล้ว(1) 

 

 ปริมาณสํารองน้ํามันดิบ,คอน

เดนเสทและก๊าซธรรมชาติที่

พิสูจน์แล้ว(1)
 

ปริมาณเทียบเท่านํ้ามันดิบ 

 (ลา้นบาร์เรล)  (พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต)  (ลา้นบาร์เรล) 

 ในประเทศ(2) ต่างประเทศ รวม  ในประเทศ(2) ต่างประเทศ รวม  ในประเทศ(2) ต่างประเทศ รวม 

Company’s share of 

Reserves of consolidated companies 

          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 129 10 139  3,179 1,832 5,011  645 254 899 

1) Revision of previous estimates (4) - (4)  20 (1) 19  8 (1) 7 

2) Improved recovery - - -  - - -  - - - 

3) Extensions and discoveries 3 4 7  212 94 306  37 22 59 

4) Purchase Sales of Petroleum 

    In Place 

27 - 27  128 - 128  52 - 52 

5) Production (17) (1) (18)  (214) (92) (306)  (54) (13) (67) 

Total consolidation companies 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

 

138 

 

13 

 

151 

  

3,325 

 

1,833 

 

5,158 

  

688 

 

262 

 

950 

Company’s share of 

Reserves of consolidated companies 

          

  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2548 138 13 151  3,325 1,833 5,158  688 262 950 

1) Revision of previous estimates (1) - (1)  67 (1) 66  - - - 

2) Improved recovery(3) 11 - 11  17 - 17  15 - 15 

3) Extensions and discoveries(4) - 15 15  31 44 75  6 23 29 

4) Purchase Sales of Petroleum  In 

Place 

 

- 

 

- 

 

- 

  

- 

 

- 

 

- 

  

- 

 

- 

 

- 

5) Production (19) (1) (20)  (221) (94) (315)  (57) (14) (71) 

Total consolidation companies 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 

 

129 

 

27 

 

156 

  

3,219 

 

1,782 

 

5,001 

  

652 

 

271 

 

923 

ท่ีมา: ขอ้มูลจากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2549 ของ ปตท.สผ. 

(1) ปริมาณสํารองพิสูจน์แลว้รวมถึงปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้สุทธิท่ีเป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของเจา้ของประเทศของแหล่ง

ปิโตรเลียม 

(2) รวมโครงการพ้ืนท่ีคาบเก่ียว ไทย-มาเลเซีย (JDA Project) 

(3) ปริมาณสํารองท่ีพิสูจน์แลว้เพ่ิมขึ้นดว้ยวิธี waterflooding ในโครงการเอส 1 

(4) ปตท.สผ. ไดข้ดุพบปริมาณสาํรองใหม่ท่ีพิสูจน์แลว้ในโครงการบงกช, โครงการ โอมาน แปลง 44 ประเทศโอมาน รวมถึงโครงการ

เวียดนาม แปลง 9-2 ในประเทศเวียดนาม 
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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

ดาํเนินงานอ่ืน ซ่ึงไดแ้ก่สิทธิในการดาํเนินการร้านคา้ KFC ในสถานีบริการนํ้ามนัและค่าความนิยมซ่ึงเกิดจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของ ปตท.  และบริษทัยอ่ยมีมูลค่าสุทธิรวม 22,597 ลา้นบาท (รายละเอียดตาม

หมายเหตปุระกอบงบการเงินสาํหรับปีของ ปตท.และบริษทัยอ่ย ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ขอ้ 13 เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน) 
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6.   โครงการในอนาคต 

6.1 แผนการลงทุนในอนาคต 

ปตท. มีแผนการลงทุนภายใน 5 ปีขา้งหนา้ (ปี 2550-2554 ) เป็นเงินรวมประมาณ 209,151 ลา้นบาท โดยมีสรุป

รายละเอียดประมาณการใชเ้งินรายปี ดงัน้ี  

                                             หน่วย : ลา้นบาท 

ธุรกิจ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 รวม 

ก๊าซธรรมชาติ 43,783 45,178 44,139 30,228 11,570 174,898 

นํ้ามนั 2,468 1,237 1,053 1,083 1,034 6,875 

บริษทัร่วมทุน – ก๊าซฯ   4,759 3,436 3,195 2,410 - 13,800 

- นํ้ามนั 712 - - - - 712 

- ปีโตรเคมีและการกลัน่ 4,465 2,913 1,859 8 8 9,253 

- สาํนกังานใหญ่ 545 - - - - 545 

สาํนกังานใหญ่ และอื่นๆ 854 817 513 445 439 3,068 

รวม 57,586 53,581 50,759 34,174 13,051 209,151 

 

 ทั้งน้ี เงินลงทุนส่วนใหญ่ จะเป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็นการลงทุนในโครงการใหญ่เพ่ือสร้าง

มูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ ไดแ้ก่ โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบบัท่ี 3 ซ่ึงไดรั้บความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติแลว้ และคณะกรรมการ ปตท.ในการประชุมคร้ัง 12/2549 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 

2549 ไดมี้มติอนุมติัการดาํเนินงานและเงินลงทุนเรียบร้อยแลว้ เช่น โครงการท่อส่งก๊าซฯระยอง--วงันอ้ย โครงการปรับปรุงโรง

แยกก๊าซฯ 2 และ 3 โครงการโรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 6 โครงการก่อสร้างสถานี NGV เป็นตน้ ส่วนการลงทุนในบริษทัร่วมทนุ 

ไดแ้ก่ บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั เป็นตน้ 

 แหล่งเงินหลกัท่ี ปตท. คาดว่าจะนาํมาใชใ้นการลงทนุตามแผนดงักล่าวขา้งตน้ จะมาจากเงินสดจากการดาํเนินงาน 

รวมถึงจากการก่อหน้ีทั้งระยะส้ันและระยะยาว  โดยคาดว่าจะไดรั้บผลตอบแทนการลงทนุในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 15 

 อน่ึง แผนการลงทุนขา้งตน้ไม่รวมถึงแผนการลงทนุของ ปตท.สผ. และ PTTCH โดยแผนการลงทนุของ ปตท.สผ. ซ่ึง

ประกอบดว้ยรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) และรายจ่ายดาํเนินงาน (Operating Expenditure) และแผนการลงทนุของ

PTTCH  ภายใน 5 ปี ขา้งหนา้ (ปี 2550-2554) เป็นเงินรวมประมาณ 191,514 ลา้นบาท และ 52,718 ลา้นบาท ตามลาํดบั  โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย:ลา้นบาท 

 2550 2551 2552 2553 2554 รวม 

ปตท.สผ 1/ 57,281 53,309 38,049 23,054 19,821 191,514 

PTTCH 2/ 24,586 18,197 6,406 1,799 1,730 52,718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1/ ขอ้มูลจากเอกสารนาํเสนอนกัวิเคราะห์/นกัลงทุนของ ปตท.สผ. วนัท่ี  6 กุมภาพนัธ์ 2550 

2/ ขอ้มูลจากเอกสารนาํเสนอนกัวิเคราะห์/นกัลงทุนของ PTTCH  วนัท่ี 6 มีนาคม 2550  
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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 เพ่ือใชเ้ป็นกรอบการลงทุนในการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติ 

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. จะไดเ้พ่ิมขีดความสามารถของระบบท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติทั้งในทะเลและบนบก และเร่งการดาํเนินโครงการในระยะท่ี 2 

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

คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2548 เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการลงทุนก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาํนวน 11 โครงการ 

ในวงเงินลงทนุรวมทั้งส้ิน 157,102 ลา้นบาท โดยแบ่งการลงทนุเป็น 3 ระยะดงัน้ี 

โครงการในระยะท่ี 1 

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

การรับและส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ิมเติมจากสหภาพเมียนมาร์ สูงสุด 1,300 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ซ่ึงโครงการดงักล่าว

แลว้เสร็จในเดือนกรกฎาคม 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 4 ปี 2549 และส่วนท่ีต่อไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือจะแลว้เสร็จพร้อมกบัโครงการ

ปรับปรุงโรงไฟฟ้าพระนครเหนือของ กฟผ.  
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• โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนัสาํรองท่ีเขตปฏิบติัการระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ จงัหวดัราชบุรี เพ่ือเพ่ิม

เสถียรภาพและความยืดหยุน่ในการส่งก๊าซธรรมชาติจากสหภาพเมียนมาร์ไปยงัผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติในส่วนกลาง ซ่ึง

โครงการแลว้เสร็จและเร่ิมดาํเนินงานเม่ือตน้เดือนพฤษภาคม 2549 

• โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเลและบนบก ซ่ึงประกอบดว้ย 

- โครงการก่อสร้างแท่นพกัท่อพีอาร์พี (PTT Riser Platform – PRP) คาดว่าโครงการจะแลว้เสร็จประมาณกลาง

ปี 2550  

- โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 42 น้ิว จากแท่นพกัท่อพีอาร์พี ต่อไปยงั

จงัหวดัระยอง เป็นระยะทาง 418 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด 700 ลา้นลูกบาศก์

ฟุตต่อวนั และจะเพ่ิมขึ้นเป็น 1,900 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ภายหลงัติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนัในทะเล คาดว่า

โครงการจะแลว้เสร็จเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติไดป้ระมาณตน้ปี 2550 

- โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 42 น้ิว จากแหล่งอาทิตยไ์ปยงัแท่นพกัท่อ 

พีอาร์พี เป็นระยะทาง 200 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด 1,500 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อ

วนั คาดว่าโครงการจะแลว้เสร็จเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติไดป้ระมาณกลางปี 2550 

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 36 น้ิว จากระยองเพ่ือเช่ือมกบัระบบท่อคู่ขนานบน

บกท่ีสถานีเพ่ิมความดนับางปะกง เป็นระยะทางรวม 110 กิโลเมตร ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด 

400 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั และจะเพ่ิมขึ้นเป็น 1,200 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั  ภายหลงัติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนั 

บนบก ซ่ึงโครงการแลว้เสร็จและเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติไดเ้ม่ือเดือนมีนาคม 2549 

โครงการระยะท่ี 2 

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 42 น้ิว จากแหล่งเจดีเอไปยงัแหล่งอาทิตย ์ เป็น

ระยะทาง 95 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,000 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดว่า

โครงการจะแลว้เสร็จประมาณกลางปี 2550 

• โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนัของท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ทั้งในทะเลและบนบก เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน

การส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด โดยคาดว่าจะแลว้เสร็จประมาณกลางปี 2551 และตน้ปี 2550 ตามลาํดบั 

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 36 น้ิว  จากอาํเภอวงันอ้ย  ไปยงัอาํเภอแก่งคอย  

จงัหวดัสระบุรี  เป็นระยะประมาณ 80 กิโลเมตร  มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 510 ลา้น

ลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั  คาดว่าโครงการจะแลว้เสร็จเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติไดส้ิ้นปี 2549 

• โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนัระหว่างทาง เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติจากวงันอ้ยของท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติบนบก ในการส่งก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยไปยงัราชบุรีและโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรนอ้ย-

พระนครใต/้พระนครเหนือ โดยคาดว่าจะแลว้เสร็จประมาณตน้ปี 2552  

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 36 น้ิว จากจงัหวดัระยอง ไปยงัอาํเภอวงันอ้ย 

จงัหวดัอยธุยา เป็นระยะประมาณ 220 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,100 ลา้น

ลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดว่าโครงการจะแลว้เสร็จเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติไดต้น้ปี 2554  
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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 จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถสูงสุดของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งฝ่ัง

ตะวนัออกและฝ่ังตะวนัตกของ ปตท.(รวมท่อส่งก๊าซฯจากแหล่งนํ้าพอง) จาก 3,660 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (ณ ค่าความร้อนจริง) 

(ณ 31 ธนัวาคม 2549) เพ่ิมเป็น 5,560 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (ณ คา่ความร้อนจริง) 

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 ิ

คณะกรรมการบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ไดอ้นุมติัให้ ปตท.ดาํเนินโครงการโรงแยกก๊าซอีเทน ซ่ึงมีกาํลงัการผลิต 

อีเทนจาํนวน 630,000 ตนัต่อปี และโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 ขนาด 800 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ซ่ึงมีกาํลงัการ

ผลิตอีเทนจาํนวน 630,000 ตนัตอ่ปี  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) จาํนวน 1,030,000 ตนัตอ่ปี และ ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) 

จาํนวน 180,000 ตนัต่อปี โดยอีเทนท่ีผลิตไดจ้ากโครงการทั้งสองจะจาํหน่ายเป็นวตัถุดิบให้โครงการอีเทนแครกเกอร์ (Ethane 

Cracker) ของบริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั (PTTPE) ทั้งน้ี โครงการโรงแยกก๊าซอีเทนคาดว่าจะสามารถดาํเนินการผลิตเชิง

พาณิชยไ์ดใ้นปลายปี พ.ศ. 2552 และ โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 คาดว่าจะสามารถดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้น

กลางปี พ.ศ. 2553  

6.2.3 การจัดตั้งบริษัท ปตท. ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จํากัด จัดเป็นกิจกรรมท่ีให้ความสําคัญเป็นพเิศษ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2544 เห็นชอบแนวทางการปรับโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศ

ไทยในระยะยาว โดยในส่วนกิจการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไดม้อบหมายให้ ปตท. รับไปดาํเนินการแยกกิจการท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติออกจากกิจการจดัหาและจาํหน่าย ในลกัษณะการแบ่งแยกตามบญัชี (Accounting Separation) ก่อนนาํ ปตท.เขา้ระดม
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ทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดาํเนินการแยกกิจการตามกฎหมาย (Legal Separation) ภายใน 1 ปี หลงัการนาํ ปตท. 

เขา้ระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  

ปตท. ได้ดาํเนินการเตรียมความพร้อมในการแยกกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติออกจากกิจการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติของ ปตท. โดยไดมี้การจดัโครงสร้างบริหารและระบบงานรองรับการแยกกิจการ การจดัแบ่งแยกทรัพยสิ์นและการ

แบ่งแยกทางบญัชี รวมทั้งการทาํร่างสัญญาในการดาํเนินการระหว่างกิจการทั้งสอง นอกจากน้ีไดมี้การประสานงานกบัสาํนกังาน

นโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) และหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือหาแนวทางท่ีชดัเจนในการขอยกเวน้ภาษีต่างๆ 

อากรแสตมป์ และค่าธรรมเนียมท่ีจะเก่ียวขอ้งใดๆ ท่ีจะเกิดขึ้นจากการแยกกิจการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 

2544 เน่ืองจากเป็นการดาํเนินธุรกิจต่อไปอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2546  และ 9 ธันวาคม 

2546 ไดมี้มติเห็นชอบการทบทวนการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า โดยให้ชะลอการจดัตั้งตลาดกลางซ้ือขายไฟฟ้า และเห็นชอบ

การปรับโครงสร้างไฟฟ้าในรูปแบบ Enhanced Single Buyer โดยไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานกาํกบัดูแล ดงันั้นการดาํเนินการแยก

กิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติออกจากกิจการจัดหาและจาํหน่าย จึงได้ชะลอออกไป เพ่ือพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับ 

ทิศทางการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของประเทศ  ซ่ึง ปตท. ก็มีความพร้อมท่ีจะดาํเนินการตามนโยบายรัฐ ทั้งน้ี ปัจจุบนักิจการท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติ ยงัคงอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) และ สนพ. โดยโครงสร้างราคา

จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบักลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้า และอตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติยงัคงเป็นไปตามประกาศ กพช. ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 

2544 เร่ืองหลกัเกณฑ์การกาํหนดราคาก๊าซธรรมชาติ และอตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ดงันั้นการชะลอการแยกกิจการท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติ จึงไม่เกิดผลกระทบหรือผลเสียหายต่อผูบ้ริโภคแต่ประการใด 

นอกจากน้ีคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2549 ไดมี้มติเห็นชอบตามมติ กพช. เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2549 

เร่ือง แนวทางการกาํกบัดูแลกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ โดยเห็นควรให้มีการยกร่างพระราชบัญญติัการประกอบกิจการ

พลงังาน พ.ศ. ....  โดยให้มีการกาํกบัดูแลท่ีครอบคลุมถึงกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติ มีการแยกบทบาทการกาํกบัดูแล 

และการกาํหนดนโยบายออกจากกนัอย่างชดัเจน เพ่ือให้งานการกาํกบัดูแลกิจการพลงังานมีความเป็นอิสระ และมีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาวต่อไป ซ่ึงกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจะเป็นหน่ึงในกิจการก๊าซธรรมชาติท่ีจะอยู่ภายใตก้าร

กาํกบัดูแลตามพระราชบญัญติัดงักล่าว  

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 2549  มียานยนตท่ี์ใช ้NGV ประมาณ 25,371 คนั โดยมีสถานีบริการก๊าซ NGV 

ท่ีเปิดให้บริการแลว้ 102 สถานี  กรุงเทพและปริมณฑล 72 สถานี ต่างจงัหวดั 30 สถานี และปัจจบุนัยอดจาํหน่าย NGV ประมาณ 

14 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต/วนั โดย ปตท. มีเป้าหมายให้ใชก๊้าซธรรมชาติทดแทนนํ้ามนัในภาคขนส่ง 19% เป็นปริมาณประมาณ 509 

ลา้นลูกบาศกฟุ์ต/วนั ในปี 2554 

 ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการช่วยประเทศชาติประหยดัการนาํเขา้นํ้ามนัเพ่ือใชใ้นภาคการขนส่ง ปตท. ไดจ้ดัทาํแผนแม่บทเร่งรัด

ขยายการใช ้ก๊าซธรรมชาติในรถยนตโ์ดยมีเป้าหมายในปี 2554 มีรถยนตใ์ช ้NGV จาํนวน 256,600 คนั และมีสถานีบริการ 535 

สถานี โดยมีผลตอบแทนตลอดอายโุครงการประมาณ 12% ขณะน้ี ปตท.ไดจ้ดัทาํกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เช่นโครงการ 

NGV เพ่ือคุณ สนบัสนุนค่าติดตั้งให้ประชาชน 10,000 บาท/ คนั ตลอดจนอาํนวยความสะดวกในดา้นสินเช่ือสามารถย่ืนเอกสาร
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ขอสินเช่ือธนาคารธนชาตได ้ณ สถานท่ีติดตั้ง  โครงการแทก็ซ่ี  LPG และแทก็ซ่ีใหม่ใช ้NGVโดย ปตท.สนบัสนุนค่าติดตั้ง

อุปกรณ์ NGV และถงั NGV ให้ผูข้บัแทก็ซ่ี ไม่เกิน 45,000 บาท/คนั และมีแผนการขยายสถานีทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ

ภูมิภาค ตามแนวถนนสายหลกัและตามแนวท่อส่งก๊าซฯ ของ ปตท. รวมทั้งในอู่จอดรถของ Fleet ต่างๆ นอกจากน้ียงัอยูใ่น

ระหว่างศึกษาการใชก๊้าซธรรมชาติในรูปของเหลว LNG ในรถยนตอี์กดว้ยเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการขนส่งก๊าซฯ ไปยงัพ้ืนท่ียงัไม่มี

ท่อส่งก๊าซฯผา่น 

 เน่ืองจากค่าดดัแปลงอุปกรณ์ NGV มีราคาค่อนขา้งสูง ปตท. ตระหนกัถึงภาระของผูบ้ริโภค ดงันั้นจึงจดัตั้งเงินทุน

หมุนเวียน ขึ้น 7,000 ลา้นบาท (ปตท. 5,000 ลา้นบาท และ สนพ. 2,000 ลา้นบาท) เพ่ือให้ผูบ้ริโภคมีแหล่งเงินกูเ้พ่ือการดดัแปลง/

ติดตั้ง NGV โดยมีดอกเบ้ียตํ่าและเง่ือนไขผอ่นผนัต่อผูกู้ ้ ผา่น 9 ธนาคาร ( กรุงเทพ ,กสิกรไทย, ไทยธนาคาร, ไทยพาณิชย,์  

กรุงไทย, กรุงศรีอยธุยา, ทหารไทย, ออมสิน, ธนชาต) ปัจจุบนัสามารถปล่อยสินเช่ือไดท้ั้งส้ิน 204 ลา้นบาท เป็นกลุ่มลูกคา้ราย

ใหญ่ 6 ราย วงเงิน 187 ลา้นบาท รายยอ่ย 277 ราย วงเงิน 17 ลา้นบาท และอยูร่ะหว่างพิจารณาดาํเนินการอนุมติัลูกคา้รายใหญ่อีก 

4 ราย วงเงิน 172 ลา้นบาท สาํหรับเงินทุนหมุนเวียนท่ีบริหารผา่นคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ของ ปตท. อนุมติัแลว้ 

2 บริษทั วงเงิน 38 ลา้นบาท และอยูร่ะหว่างพิจารณาอนุมติัอีก 14 บริษทั วงเงินรวม 459 ลา้นบาท 

 นอกจากน้ี ปตท. ยงัมีโครงการทดลองใช ้NGV ในยานพาหนะชนิดอ่ืน ไดแ้ก่ เรือเฟอร่ีเกาะชา้ง, เรือด่วนเจา้พระยา  

ปัจจุบนัทาํการดดัแปลงเรือเฟอร่ีแลว้ 3 ลาํ ซ่ึงผลการทดลองใชเ้ป็นท่ีน่าพอใจสามารถประหยดัตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงได ้40% จะทาํ

การขยายผลการติดตั้งต่อไปอีก 2 ลาํ 

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  

เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2547คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมติัให้ ปตท.ร่วมลงทนุสร้างโรงงานผลิตสาร Phenol ขนา

กาํลงัผลิต 200,000 ตนัตอ่ปี โดยจะใชโ้พรพิลีนจากบริษทั PTTCH ปริมาณ 95,000 ตนัต่อปี และเบนซินจาก ATC ปริมาณ 

180,000 ตนัต่อปีเป็นวตัถุดิบ โดยมีวงเงินลงทุนทั้งหมด 200 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นการร่วมทนุระหว่าง ปตท., NPC, TOC 

และ ATC ในสัดส่วนร้อยละ 40 : 20 : 20 : 20 ตามลาํดบั และมีการจดัตั้งบริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2547   

เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2548 จากการควบบริษทัระหว่าง NPC กบั TOC เป็นบริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

(PTTCH) ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ เปล่ียนเป็น ปตท.  PTTCH และ ATC ในสัดส่วนร้อยละ 40 : 40 : 20 ตามลาํดบั 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมติัการเพ่ิมวงเงินลงทนุเป็นประมาณ 283 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัราคาวสัดุและค่าก่อสร้างท่ีสูงขึ้น และมีการปรับสัดส่วนการลงทุน ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท. 

PTTCH และ ATC เป็นร้อยละ 40 : 30 : 30 ตามลาํดบั 

การลงทุนในโครงการผลิตสารฟีนอล ถือเป็นการดาํเนินการตามกลยทุธ์ ปตท. ในการขยายธุรกิจปลายนํ้าท่ีมีกาํไรและ

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัผลิตภณัฑจ์ากกลุ่มบริษทัในเครือปิโตรเคมีของ ปตท. โดยโรงงานฯ จะตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมตะวนัออก 

ตาํบลมาบตาพุด จงัหวดัระยอง และคาดว่าจะเร่ิมผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2551 โดยบริษทัฯ มีแผนการขายฟีนอลภายในประเทศ

ไม่นอ้ยกว่า 100,000 ตนัต่อปี  และส่งออกส่วนท่ีเหลือ โดยมุ่งเนน้ตลาดแถบเอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นหลกั 
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6.2.6   บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด 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) มาใชป้ระโยชนใ์นประเทศไทย และส่งไปยงั

ชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมทั้งให้บริการแยกก๊าซธรรมชาติ ท่ีจงัหวดัสงขลา และขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) ทางท่อ

จากจงัหวดัสงขลาไปยงัชายแดนไทย-มาเลเซีย ส่วน TTM (M) จะดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียม

เหลวทางท่อจากชายแดนไทย-มาเลเซีย ไปใชป้ระโยชน์ในประเทศมาเลเซีย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 TTM (T)  มีทนุชาํระแลว้ 

10,220 ลา้นบาท และ TTM (M) มีทุนชาํระแลว้ 52.8 ลา้นริงกิต (มาเลเซีย)  โดยมี ปตท. และ Petronas ถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 

50 ของทุนท่ีชาํระแลว้เท่ากนัทั้งสองบริษทั 

 บริษทัฯ ไดใ้หบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติให้บริการแยกก๊าซฯ และขนส่งผลิตภณัฑข์องโรงแยกก๊าซ ตั้งแต่ 1 มกราคม 

2549 และจะขยายบริการขนส่งก๊าซฯ ให้ ปตท. อีก 400 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนัในตน้ปี 2550 ซ่ึงโครงการขยายบริการขนส่งก๊าซ

ดงักล่าว ไดเ้ร่ิมงานวางท่อแลว้ ตั้งแต่ ธนัวาคม 2549  จากแหล่งก๊าซฯ เจดีเอแปลง เอ 18  เช่ือมตอ่กบัท่อส่งก๊าซฯ เส้นท่ี 3 ของ 

ปตท. เม่ือวางท่อฯ เสร็จและใหบ้ริการขนส่งก๊าซฯ แลว้นอกจากบริษทัจะมีรายไดเ้พ่ิมยงัช่วยให้ ปตท. จดัหาก๊าซฯ ไดเ้พียงพอกบั

ความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงสร้างเสถียรภาพและเพ่ิมความมัน่คงดา้นพลงังานให้ประเทศไทยดว้ย 

6.2.7 บริษัท พทีีที ยูทิลิตี ้จํากัด 

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

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

ผูร่้วมทุนไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั (PTTUT)  ขึ้นเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2547 เพ่ือดาํเนินโครงการก่อสร้าง

โรงงานผลิตไฟฟ้าและไอนํ้า (Utilities) สาํหรับผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้าให้กบัผูถื้อหุ้น รวมถึงบริษทัในเครือของผูถื้อหุน้

และโรงงานบริเวณใกลเ้คียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549  บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั มีทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 2,542.5 ลา้นบาท  

และอยูร่ะหว่างดาํเนินการจดทะเบียนทนุท่ีออกและชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ป็น 3,791.6 ลา้นบาท ทั้งน้ี ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 

40 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้  

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั ไดจ้ดัทาํแผนขยายขนาดโครงการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้าให้สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพ่ิมขึ้นเป็นระยะ ๆ โดยเพ่ิมขนาดของโครงการรวมเป็นกาํลงัผลิตไฟฟ้าติดตั้งประมาณ 525 เมกกะวตัต ์ และ

กาํลงัผลิตไอนํ้าติดตั้งประมาณ 2,060 ตนั/ชัว่โมง โดยจะก่อสร้างโครงการ ณ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจงัหวดัระยอง มี

มูลค่าการลงทุนในโครงการเบ้ืองตน้ (Initial investment) ประมาณ 740.4 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ตวัเลขกาํลงัการผลิตและมูลค่า

โครงการบางส่วนเป็นประมาณการซ่ึงกาํลงัรอการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการ ปตท.) 

 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 ์ เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2549 

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นส่วนของโครงการพ้ืนท่ี 1 ระยะแรก ซ่ึงประกอบดว้ยโรงผลิตไฟฟ้าขนาด 

37.5 เมกกะวตัต ์ และโรงผลิตไอนํ้าขนาด 120 ตนั/ชัว่โมง ขายให้ลูกคา้ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่ม ปตท. และบริษทัอ่ืนๆ ในนิคม

อุตสาหกรรมตะวนัออก 
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6.2.8 บริษัท พทีีที แอลเอ็นจี จํากัด 

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 ลา้นตนัต่อปีใน

ระยะท่ี 2 โดยบริษทัจะคดิค่าบริการในรูป Throughput & Service Fee และ ปตท.จะเป็นผูจ้ดัหาและนาํเขา้ LNG  

 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2549 บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั มีทนุจดทะเบียนชาํระเตม็มูลค่า 50 ลา้นบาท  และชาํระ

แลว้  50 ลา้นบาท และจะทยอยเพ่ิมทุนตามความจาํเป็น  ปตท. ถือหุ้นอยูร้่อยละ 100  ในระยะเร่ิมตน้ และจะหาพนัธมิตรร่วมทุน

ในภายหลงั โดย ปตท. จะเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ทั้งน้ี คาดว่าโครงการระยะท่ี 1 จะก่อสร้างแลว้เสร็จประมาณปี 2553 และระยะท่ี 2 

ประมาณปี 2556 เพ่ือรองรับแผนการนาํเขา้ LNG ของ ปตท.  

 บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั ไดด้าํเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และไดจ้ดัหาท่ีดินบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ

พฒันาท่าเรืออุตสาหกรรม ระยะ 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  จงัหวดัระยอง สาํหรับเป็นสถานท่ีก่อสร้างโครงการ บริษทัพีทีที 

แอลเอน็จี  ไดอ้อกเอกสาร ประกวดราคา งานขดุลอกและถมพ้ืนท่ีโครงการ ฯให้กบับริษทัท่ีผา่นการคดัเลือกคุณสมบติัเบ้ืองตน้ 

(Pre – Qualification )  คาดว่าจะสามารถให้ผูรั้บเหมาเร่ิมงานไดใ้นไตรมาสแรกปี 2550  นอกจากน้ี บริษทั พีทีที แอลเอน็จี ไดล้ง

นามสัญญาจา้งบริษทัท่ีปรึกษาออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง  LNG Receiving Terminal และงานถมพ้ืนท่ี ขณะน้ีอยู ่ระหว่าง

ออกแบบทางวิศวกรรมและเตรียมเอกสารประกวดโดยจะสามารถออกเอกสารประกวดราคางาน Jetty Development and LNG 

Receiving Terminal ให้กบับริษทัท่ีผา่นการคดัเลือกคุณสมบติัเบ้ืองตน้ (Pre-Qualification) ไดใ้นไตรมาสแรก ปี 2550 และจะ

สามารถให้ผูรั้บเหมาเร่ิมงานไดใ้นไตรมาส 4 ปี 2550   โดยมีเป้าหมายก่อสร้างโครงการระยะท่ี 1 แลว้เสร็จประมาณส้ินปี 2553 

และเร่ิมรับ LNG ไดใ้นส้ินไตรมาสแรกปี2554 เพ่ือรองรับแผนการนาํเขา้ LNG ของ ปตท. 

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

6.2.9 บริษัท ราชบรีุเพาเวอร์ จํากัด 

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

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

แลว้เป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 337.5 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้

จาํนวน 2,250,000,000 บาท 

RPCL เป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) จดัตั้งขึ้นเพ่ือประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยเป็นโรงไฟฟ้าแบบพลงัความร้อนร่วมท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (Natural Gas Fired 

Combined-Cycle Power Plant) จาํนวน 2 ชุด มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้ารวม 1,400 เมกะวตัต ์ขณะน้ีอยูใ่นระหว่างการก่อสร้างโรงผลิต

ไฟฟ้า โดยมีกาํหนดจ่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมเขา้ระบบของ กฟผ. (Commercial Operation Date) หน่วยท่ี 1 

ประมาณเดือนมีนาคม 2551 และหน่วยท่ี 2 ประมาณเดือนมิถุนายน 2551 

การเขา้ร่วมทุนใน RPCL สอดคลอ้งกบัทิศทางการดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ท่ีให้ความสาํคญักบัการลงทุนในธุรกิจ

ก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ซ่ึงรวมถึงกิจการไฟฟ้า เพ่ือเพ่ิมความมัน่คงดา้นตลาดก๊าซธรรมชาติของ ปตท. โดย ปตท.จะเป็นผู ้

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

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

สัญญาเช่าท่ีดิน (Land Lease Agreement: LLA) กบับริษทัในเครือของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง กฟผ. 

ตกลงรับซ้ือไฟฟ้าท่ีบริษทั ราชบรีุเพาเวอร์ จาํกดั ผลิตไดท้ั้งหมด มีอายสัุญญา 25 ปี นบัตั้งแต่โรงไฟฟ้าหน่วยท่ี 1 จ่ายไฟฟ้าเขา้

ระบบของ บริษทั กฟผ. จาํกดั (มหาชน) ในเดือนมีนาคม 2551 และหน่วยท่ี 2 ในเดือนมิถุนายน 2551 จึงถือว่าเป็นโครงการท่ีมี

ความมัน่คง 

6.2.10 บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จํากัด 

 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 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทั้งน้ีในระยะแรก ปตท. และ ปตท.สผ. จะร่วมถือหุ้น

ในสัดส่วน 50:50  เพ่ือผลกัดนัโครงการในระยะแรกและระยะต่อไป เปิดโอกาสให้ผูส้นใจอ่ืนๆ เขา้มาถือหุ้น 

6.2.11 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (บางจาก) 

คณะกรรมการ ปตท. คร้ังท่ี 8/2548 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2548 ไดใ้หค้วามเห็นชอบให้ ปตท. เขา้ลงทุนในบริษทั บาง

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

ต่อหุ้น เพ่ือใชล้งทุนในโครงการปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ ์ (Product Quality Improvement Project หรือ PQI Project) ของบาง

จาก โดยโครงการดงักล่าวเป็นการปรับปรุงหน่วยกลัน่ดว้ยการติดตั้ง Hydro Cracking Unit เพ่ือลดสัดส่วนการผลิตนํ้ามนัเตาและ

เพ่ิมสัดส่วนนํ้ามนัเบนซินและดีเซล นอกจากน้ียงัมีโครงการปรับปรุงหน่วยเพ่ิมคุณภาพนํ้ามนั (Reformer Unit & Gas Oil 

Hydrotreating Unit) เพ่ือใหน้ํ้ามนัท่ีผลิตไดคุ้ณภาพตามขอ้กาํหนดในอนาคต ทั้งน้ี โครงการ PQI ดงักล่าวคาดว่าจะแลว้เสร็จใน

ไตรมาส 4 ปี 2551 และจะเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ดป้ระมาณไตรมาส 1 ปี 2552 

 คณะกรรมการ ปตท. คร้ังท่ี 3/2549  เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2549 มีมติเห็นชอบให้ ปตท.เขา้ลงทุนในบางจาก โดยการเขา้

ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและหุ้นกูแ้ปลงสภาพ  ในวงเงินจาํนวน 120 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในราคาหุ้นละ 14 บาท  

 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2549 ปตท. และบางจาก ไดล้งนามในสัญญาขายหุ้นเพ่ิมทุนรวมถึงสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบ และ

สัญญารับผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป และ เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2549 ปตท. ไดช้าํระเงินลงทุนในบางจาก เพ่ือใชเ้ป็นเงินลงทนุ

ในโครงการปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ ์ (PQI) จาํนวน 4,515.12 ลา้นบาท (120 ลา้นเหรียญสหรัฐ) เป็นหุ้นสามญัของบางจาก

จาํนวน 280.68 ลา้นหุ้น ในราคา 14 บาทต่อหุ้น และหุน้กูแ้ปลงสภาพจาํนวน 58,560 หน่วย ในราคา 10,000 บาทต่อหุน้ และทาํให้

สัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท. ในบางจาเพ่ิมขึ้นจาก 7.6% เป็น 29.75%  

6.2.12  บริษัท พทีีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ จํากัด 

 ตามท่ี ปตท. และบริษทัในเครือมีแผนขยายการลงทนุในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย ไดแ้ก่ผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก 

PE และ PP ซ่ึงหากโครงการต่างๆ เป็นไปตามแผนงานแลว้ จะมีเมด็พลาสติกประมาณ 1.65 ลา้นตนัต่อปี (ไม่รวมผลิตภณัฑจ์าก 

IRPC อีกประมาณ 7 แสนตนัต่อปี) และมีการจาํหน่ายในทุกตลาดทัว่โลก โดยท่ี ปตท., PTT CHEM และ BPE ไดร่้วมกนัจดัตั้ง

บริษทั พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จาํกดั PTTPM ขึ้นเพ่ือเป็นหน่วยงานรับผดิชอบดา้นการตลาดและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์HDPE 

ท่ีผลิตร่วมกนัแลว้ แต่ยงัไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบงานดา้นโลจิสติกส์โดยเฉพาะ  
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 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2549 มีมติให้ ปตท. จดัตั้ง บริษทั พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ 

จาํกดั และ ปตท. ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัขึ้นเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2549 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,200 ลา้นบาท เรียกชาํระ

เบ้ืองตน้ 300 ลา้นบาท (25% ของทุนจดทะเบียน) โดย ปตท. ถือหุน้ 100% ในระยะเร่ิมตน้ และจะพิจารณาให้บริษทัในเครือเขา้

ร่วมถือหุ้นในภายหลงั  

 วตัถุประสงคห์ลกัของการจดัตั้งบริษทั พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ ขึ้นนั้น เพ่ือใหเ้ป็นหน่วยงานท่ีใหบ้ริการดา้น 

โลจิสติกส์ครบวงจร แก่บริษทัปิโตรเคมีกลุ่ม ปตท. ในราคาท่ีแขง่ขนัไดใ้นตลาด และมุ่งเนน้การใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ และ

ทนัสมยั ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในดา้น Achieve Cost Competitiveness และสร้างความแขง็แกร่งให้กบัธุรกิจปิโตรเคมีของ 

กลุ่ม ปตท.  โดยจะไดล้งทุนก่อสร้าง Silo, Warehouse รวมทั้ง Bagging & Packing เพ่ือเป็น Logistics Center  ซ่ึงคาดว่าจะ

ดาํเนินการก่อสร้างศูนยโ์ลจิสติกส์แลว้เสร็จและเร่ิมดาํเนินการใหบ้ริการเตม็รูปแบบไดภ้ายใน มิถุนายน 2552  

 ปริมาณผลิตภณัฑท่ี์รองรับ 

          หน่วย : พนัตนัต่อปี  

ผลิตภัณฑ์ บริษัท 2550 2551 2552 

PE BPE 250 250 250 

 PTTCHEM 250 250 300 

 PTTPE   700 

 Sub-Total 500 500 1,250 

PP HMC   300 

EVA PTTCHEM   100 

6.2.13 บริษัท พทีีที อาซาฮี เคมิคอล จํากดั (PTTAC) 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2549 มีมติให้ ปตท. จดัตั้ง บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั 

ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง ปตท., Asahi Kasei Chemicals Corporation (Asahi) และ Marubeni Corporation (Marubeni) ใน

สัดส่วน ปตท. : Asahi : Marubeni เท่ากบั 47.5 : 47.5 : 5 และไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัขึ้นเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2549 ดว้ยทนุจด

ทะเบียน 200 ลา้นบาท ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 4  ธนัวาคม 2549  มีทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ 140 ลา้นบาท  

วตัถุประสงคข์อง PTTAC เพ่ือก่อสร้างโรงงานผลิตสาร Acrylonitrile (AN : อะคริโลไนไตรล)์ ขนาด 200,000 ตนัต่อปี 

ซ่ึงนาํไปใชใ้นการผลิตเส้ือผา้ พรม และส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้า และผลิตสาร Methyl Methacrylate (MMA : เมททิลเมตา

คิวเลต) ขนาด 70,000 ตนัต่อปี ซ่ึงนาํไปใชใ้นการผลิตเมด็พลาสติก PMMA เป็นหลกั  นอกจากน้ี ปตท. และ Asahi อยูใ่นระหว่าง

การศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนการผลิตเมด็พลาสติก Poly MethylMethacrylate  ( PMMA : โพลีเมททิลเมตาคริวเลต)  

ขนาด 25,000 ตนัต่อปี ซ่ึงนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตเป็นส่ิงของพลาสติกท่ีโปร่งใสและทนทาน เช่น กระจกไฟทา้ยรถยนต ์

เลนส์แว่นตา หลงัคาแบบโปร่งใส  จอโทรศพัทมื์อถือ จอโทรทศัน์แบบจอแบน จอคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

ท่ีตั้งของโครงการอยูใ่นพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมตะวนัออก จ. ระยอง  เพ่ือรองรับความตอ้งการของสาร AN, MMA และ

เมด็พลาสติก PMMA เพ่ือจาํหน่ายภายในประเทศ และส่งออกบางส่วน  โดยใชก๊้าซโพรเพนจากโรงแยกก๊าซฯ ปตท. หน่วยท่ี 6 

และ Acetone จาก บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั (PPCL) เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต คาดว่าจะเร่ิมดาํเนินการผลิตไดใ้นไตรมาสท่ี 1 

ปี 2553 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2549 

 

 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 149 

7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ี ปตท. เป็นคู่ความหรือคู่กรณี  ซ่ึงเป็นคดีหรือขอ้พิพาทท่ียงัไม่ส้ินสุดและเป็นคดีท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. อยา่งมีนยัสาํคญั  และเป็นคดีท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ  ณ   31 ธนัวาคม 

2549 มีรายละเอียดดงัน้ี 

7.1 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

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  

7.2 คดีปกครองท่ีเกีย่วข้องกบัการแปลงสภาพและการแปรรูปของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  

เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549 มูลนิธิเพ่ือผู ้บริโภคและพวกรวม 5 คน (ผู ้ฟ้องคดี) ได้ย่ืนฟ้องนายกรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน (ผูถู้กฟ้องคดี) ต่อศาลปกครองสูงสุด ขอให้ศาลมีคาํส่ังเพิกถอนพระราช

กฤษฎีกาสองฉบบัท่ีตราขึ้นภายใตพ้ระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 (พรบ. ทุนรัฐวิสาหกิจฯ) ในกระบวนการแปลงสภาพ

จากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ปตท.) ซ่ึงประกอบดว้ยพระราชกฤษฎีกากาํหนดอาํนาจ 

สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) พ.ศ. 2544 และพระราชกฤษฎีกากาํหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมายว่าดว้ย

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 โดยยกประเด็นต่างๆ อาทิเช่น 

• กระบวนการตราพระราชกฤษฎีกาไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนและเน้ือหาขดัต่อบทบัญญัติแห่ง พรบ. ทุน

รัฐวิสาหกิจฯ และไม่เป็นไปตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 (รัฐธรรมนูญ) 

• ก าร ต ร าพ ร ะ ร าช ก ฤ ษ ฎี ก าทั้ ง ส อ งฉ บั บ มี ผ ล ทําให้ มี ก าร โ อ น ท่ี ดิ น แ ล ะ อ สั งห าริ ม ท รั พ ย์ ซ่ึ ง เป็ น 

สาธารณสมบติัของแผน่ดินไปให้ ปตท. ท่ีมีฐานะเป็นเอกชน ทาํให้ ปตท. ไดรั้บเอกสิทธ์ิเหนือเอกชนทัว่ไป 
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• การท่ี ปตท. ไดรั้บโอนอาํนาจมหาชนของรัฐ ไดแ้ก่ อาํนาจเวนคืนท่ีดิน อาํนาจประกาศเขตและรอนสิทธิเหนือ

พ้ืนดินของเอกชนไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการตามรัฐธรรมนูญ 

• การตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบบัเป็นการใชดุ้ลยพินิจไม่ถูกตอ้ง  ทาํให้ประชาชนไดรั้บความเสียหาย  และไม่

เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

ศาลปกครองสูงสุดไดมี้คาํส่ังเม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ. 2549 ให้รับคาํฟ้องดงักล่าวไวพิ้จารณา และไดมี้คาํส่ังเม่ือวนัท่ี  

6 กนัยายน พ.ศ. 2549 กาํหนดให้ผูถู้กฟ้องคดีย่ืนคาํให้การแกค้าํฟ้องภายใน 30 (สามสิบ) วนั  ผูถู้กฟ้องคดีจึงไดท้าํคาํให้การย่ืนต่อ

ศาลไปเม่ือวนัท่ี  30  ตุลาคม 2549   ภายหลงัผูฟ้้องคดีไดท้าํคาํคดัคา้นคาํให้การย่ืนต่อศาลตามกระบวนการทางศาลปกครองและผู ้

ถูกฟ้องคดีไดท้าํคาํให้การเพ่ิมเติมย่ืนต่อศาลไปเม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2550 ท่ีผา่นมา 

อน่ึง  ปตท. ไดย่ื้นคาํร้องสอดขอเขา้เป็นผูถู้กฟ้องคดีท่ี 4  ในคดีน้ีดว้ย  ศาลปกครองสูงสุดไดมี้คาํส่ังอนุญาตให้ ปตท. 

เขา้เป็นผูถู้กฟ้องคดีท่ี 4  ไดเ้ม่ือวนัท่ี  28  พฤศจิกายน  2549 และให้ ปตท.ย่ืนคาํให้การภายในวนัท่ี  29  ธนัวาคม  2549  ต่อมาศาล

ไดใ้ห้ผูฟ้้องคดีคดัคา้นคาํให้การของ ปตท. ภายในวนัท่ี  28  กุมภาพนัธ์  2550  ปรากฏว่า ผูฟ้้องคดีไดย่ื้นคาํคดัคา้นคาํให้การของ

ปตท. เม่ือวนัท่ี 26 ก.พ. 2550 ปัจจุบนัคดียงัอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด   
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8. โครงสร้างเงินทุน 

8.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 

8.1.1 หุ้นสามัญ 

ณ 31 ธนัวาคม 2549 ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,572,457,250 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 2,857,245,725 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตรา

ไวหุ้้นละ 10 บาท โดยเป็นทุนชาํระแลว้ 28,049,256,250  บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 2,804,925,625 หุน้ 

8.1.2 พนัธบตัรและหุ้นกู้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัมีเงินกูยื้มในประเทศท่ีอยูใ่นรูปพนัธบตัร ปตท. ท่ีค ํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั

จาํนวน 44,400 ลา้นบาท และท่ีอยูใ่นรูปพนัธบตัรและหุ้นกู ้ ปตท. กระทรวงการคลงัไม่คํ้าประกนัจาํนวน 75,118 ลา้นบาท รวม

พนัธบตัรและหุน้กู ้ปตท.ในประเทศ ทั้งส้ิน 119,518 ลา้นบาท และบริษทัมีเงินกูยื้มต่างประเทศในรูปหุ้นกู ้ปตท. สกุลเงินเหรียญ

สหรัฐ กระทรวงการคลงัไม่คํ้าประกนั จาํนวนเทียบเท่า 26,687 ลา้นบาท โดยรายละเอียดสาํคญัของพนัธบตัรและหุน้กู ้ สามารถ

สรุปไดด้งัน้ี 

พนัธบตัรและหุน้กู ้ จาํนวน 

(ลา้นบาท) 

วนัครบกาํหนด 

ไถ่ถอน 

หลกัประกนั 

พนัธบตัร ปตท.คํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั 

- พนัธบตัรในประเทศ 

 

44,400 

 

ปี 2549-2563 

 

ไม่มี 

 

พนัธบตัรและหุน้กู ้ปตท.กระทรวงการคลงัไม่คํ้าประกนั 

- พนัธบตัรในประเทศ 

- หุ้นกูใ้นประเทศ  1/ 4/ 

- หุ้นกูต้่างประเทศ 2/  3/   4/ 

รวม 

 

5,000 

70,118 

26,687 

101,805 

 

ปี 2550-2552 

ปี 2553-2564 

ปี 2557, 2578 

 

ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

รวมพนัธบตัรและหุ้นกู ้ปตท. 146,205   

1/ Fitch Rating จดัอนัดบัเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ของหุ้นกู ้ปตท. ระยะยาวท่ีระดบั “AA+ (tha)”  แนวโนม้เครดิตมีเสถียรภาพ 

2/ Moody’s จดัอนัดบัเครดิตหุ้นกูต้่างประเทศของ ปตท. ท่ีระดบั “A2” แนวโนม้เครดิตมีเสถียรภาพ 

3/ S&P’s จดัอนัดบัเครดิตหุ้นกูต้่างประเทศของ ปตท. ท่ีระดบั “BBB+” แนวโนม้เครดิตมีเสถียรภาพ 
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4/ รายละเอียดหุ้นกูใ้นประเทศและหุ้นกูต่้างประเทศของ ปตท.  

    

หุ้นกูใ้นประเทศไม่มีประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ (หน่วย : ลา้นบาท)   

หุ้นกู ้ จาํนวน (ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ/     กาํหนดการไถ่ถอน 

PTTC10NA 3,300 ร้อยละ 4.5 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2010 

PTTC11DA 7,000 ร้อยละ 6.7 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ6 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2011 

PTTC11DB 4,000 ร้อยละ 6.7 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ6 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2011 

PTTC11OA 4,000 ร้อยละ 5.53 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ5 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2011 

PTTC125A 15,000 ปีท่ี 1 - 4 ร้อยละ 4.25      ปีท่ี 5 - 8 ร้อยละ 5.75    จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ8 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2012 

PTTC13NA 11,700 ปีท่ี 1 - 5 ร้อยละ 4.50      ปีท่ี 6 - 10 ร้อยละ 5.75      จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2013 

PTTC15NA 5,000 ร้อยละ 7.4 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2015 

PTTC165A 3,000 ปีท่ี 1 - 6 ร้อยละ 5.00      ปีท่ี 7 - 12 ร้อยละ 5.95   จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ12 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2016 

PTTC165B 2,970 ร้อยละ 6.17 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2016 

PTTC16OA 8,000 ร้อยละ 5.79 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2016 

PTTC195A 1,000 ร้อยละ 5.9 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ15 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2019 

PTTC208A 4,118 ร้อยละ 5.95 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ15 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2020 

PTTC215A 1,030 ร้อยละ 6.53 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ15 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2021 

        

หุ้นกูต้่างประเทศไม่มีประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ (หน่วย :ลา้นบาท)   

หุ้นกู ้ จาํนวน (ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ/     กาํหนดการไถ่ถอน 

US BOND     ปี 2004 14,384 ร้อยละ 5.75 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2014 

US BOND     ปี 2005 12,303 ร้อยละ 5.875 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ30 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2035 

 

8.2 ผู้ถือหุ้น 

ปตท. มีโครงสร้างผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

รายการ หุ้น (ล้าน)  บาท (ล้าน) ร้อยละ 

ทุนจดทะเบียน 2,857 28,572 - 

ทุนชาํระแลว้ (ณ 31 ธนัวาคม  2549) 

    - กระทรวงการคลงั 

    - กองทุนรวม วายภุกัษ ์หน่ึง โดย บลจ.เอม็เอฟซี 

    - กองทุนรวม วายภุกัษ ์หน่ึงโดย บลจ.กรุงไทย 

    - สถาบนัและนกัลงทนุทัว่ไป 

2,805 

1,468 

218 

218 

901 

28,049 

14,677 

2,179 

2,179 

9,014 

 100.00 

 52.33 

 7.77 

 7.77 

 32.13 

ทุนจดทะเบียน 52 523  
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ทั้งน้ี รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ 15 อนัดบัแรกของ ปตท. ณ วนัท่ี 10 มกราคม  2550 เป็นดงัน้ี 

ลําดับท่ี รายช่ือ จํานวนหุ้น 
ร้อยละของจํานวน

หุ้นท้ังหมด 

1.  กระทรวงการคลงั 1,467,750,743 52.33 

2.  กองทุนรวม วายภุกัษ ์หน่ึง โดย บลจ. กรุงไทย 217,900,000 7.77 

3.  กองทุนรวม วายภุกัษ ์หน่ึง โดย บลจ. เอม็เอฟซี 217,900,000 7.77 

4.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEE PTE LTD 46,666,730 1.66 

5.  CHASE NOMINEES LIMITED 42 42,711,800 1.52 

6.  บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั    39,421,312 1.41 

7.  NORTRUST NOMINEES LTD 32,815,569 1.17 

8.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 31,543,684 1.12 

9.  MELLON BANK, N.A. 25,178,909 0.90 

10.  HSBC  BANK  PLC- CLIENTH GENERAL A/C 23,537,500 0.84 

11.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, FOR  AUSTRALIA, 20,107,235 0.72 

12.  สาํนกังานประกนัสังคม 20,009,900 0.71 

13.  กองทุน บาํเหนจ็บาํนาญขา้ราชการ 18,802,800 0.67 

14.  INVESTORS BANK AND TRUST COMPANY  16,163,640 0.58 

15.  THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 15,234,862 0.54 

หมายเหตุ  : ผูถื้อหุ้นลาํดบัท่ี 4,  5,  7  และ 15 มีช่ือเป็น บริษทันิติบคุคล หรือ NOMINEE ACCOUNT  ซ่ึง ปตท. ไดต้รวจสอบ 

                         กบับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (TSD)  แลว้  ไม่สามารถตรวจสอบและเปิดเผย  Ultimate  

                         shareholder ได ้ แต่อยา่งไรก็ตาม กระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่รายเดียวท่ีเป็นตวัแทนภาครัฐ ท่ีมีส่วน 

                        ในการกาํหนดนโยบายการจดัการ ปตท. โดยเสนอผูแ้ทนมาเป็นกรรมการให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 

                        ส่วนผูถื้อหุ้นรายอ่ืนซ่ึงรวมถึงผูถื้อหุ้นลาํดบัท่ี 4,  5,  7  และ 15 ไม่ไดมี้พฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบาย 

                        การจดัการของ ปตท. เช่น ส่งผูแ้ทนมาเป็นกรรมการของ ปตท. เป็นตน้ 

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหกัเงินสาํรองต่างๆ ตามท่ีบริษทัไดก้าํหนดไว ้ 

โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยูก่บัแผนการลงทุน  ความจาํเป็น  และความเหมาะสมอ่ืนๆในอนาคตดว้ย  เม่ือ

คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบใหจ้่ายเงินปันผลประจาํปีแลว้จะตอ้งนาํเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  เวน้แต่เป็นการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลไดแ้ลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบใน

การประชุมคราวต่อไป 

 สาํหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยแตล่ะแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสด

คงเหลือเทียบกบังบลงทุนของบริษทัยอ่ยนั้นๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษทัยอ่ยมีเพียงพอและไดต้ั้งสาํรองตามกฎหมาย

แลว้  บริษทัยอ่ยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป 
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ผูต้รวจสอบบญัชี ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

   แผนและ 

คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ผูจ้ดัการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

บริหารจัดการผ่าน 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ผูจ้ดัการฝ่าย 

 

รอง กผญ. 
กลยุทธ์และ

พัฒนาองค์กร 

รอง กผญ.  
การเงินและ
บัญชีองค์กร 

รอง กผญ.  
กลุ่มธุรกิจปิโตร 
เคมีและการกล่ัน 

รอง กผญ.  
กลุ่มธุรกิจ

นํ้ามัน 

รอง กผญ.  
กลุ่มธุรกิจ 

สํารวจ ผลิต และ
ก๊าซธรรมชาติ 

รอง กผญ. 
บริหาร
องค์กร 

 

 คณะกรรมการ 11 คณะ 

สาํนกัตรวจสอบภายใน 

กลยทุธ์

 

  พฒันาธุรกิจและ      ทรัพยากร 
   บุคคลองคก์ร 

  สาํนกักฎหมาย 

   จดัหาและตลาด 

   บริหารโครงการ

 
  แผนและบริหาร 

 ระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติ 

   แยกก๊าซ 

  วางแผน 

  การตลาดขายปลีก 

  การตลาดพาณิชย ์

 ปฏิบติัการคลงั 

   ปิโตรเลียม 
  จดัหาและจดัส่ง 

   บริษทัในเครือ 

   บริหารโครงการ 
     การเงินองคก์ร 

   ก๊าซธรรมชาติ 

วางแผน 

สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่

 

สถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี ปตท. 

1.  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. 

5.  ผูช่้วย กผญ. 

4.  ผูช่้วย กผญ. 

3.  ผูช่้วย กผญ. 

2.  ผูช่้วย กผญ. 

1.  ผูช่้วย กผญ. 

2.  ผูช่้วย กผญ. 

1.  ผูช่้วย กผญ. 

   * รอง กผญ.    =  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

**  ผูช่้วย กผญ.  =  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

   ธรรมชาติ 

 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
การคา้ระหว่างประเทศ 

พฒันาธุรกิจองคก์ร 
 2.  ผูช่้วย กผญ. 

สาํหรับยานยนต ์
ก๊าซธรรมชาติ 

6.  ผูช่้วย กผญ. 

  และต่างประเทศ 

2   ผูช่้วย กผญ. 
     บญัชีองคก์ร 

9. การจัดการ ณ 31 ธันวาคม 2549 

9.1 โครงสร้างการจัดการ 
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 โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบดว้ย  คณะกรรมการ ปตท.  และมีคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง จาํนวน 4 

คณะ ช่วยกลัน่กรองงานท่ีมีความสําคญั ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั บริหาร

จดัการผา่นคณะกรรมการจดัการ 11 คณะ ดงัมีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

9.2  คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการของ ปตท. จาํกดั (มหาชน)  ตามหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์ ลงวนัท่ี  13  ธันวาคม  2549     มี

จาํนวน  15  ท่าน  ประกอบดว้ย 

• กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 14 ทา่น  

(และเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 9  ท่าน ซ่ึงเกินกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งคณะ) 

• กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  1 ท่าน 

 รายช่ือคณะกรรมการ ปตท.  ประกอบดว้ย 

  ลําดับ รายช่ือกรรมการ ตําแหน่ง วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

 1.  นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์ ประธานกรรมการ 9 เมษายน  2547 

 2.  พลเอก อภิชาต  เพญ็กิตติ กรรมการอิสระ 
28 พฤศจิกายน  2549 2.3 

(แทนนายสมชาย  วงศส์วสัด์ิ) 

 3.  นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช กรรมการอิสระ 9 เมษายน 2547 

 4.  นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ กรรมการอิสระ 12 เมษายน 2548 

 5.  พลเอก สมทตั  อตัตะนนัทน ์ กรรมการอิสระ 11 เมษายน 2549 1.1 

 6.  หม่อมหลวงปาณสาร  หสัดินทร กรรมการอิสระ 11 เมษายน 2549 1.2 

 7.  นายอาํพน  กิตติอาํพน กรรมการอิสระ 12 เมษายน 2548 

 8.  นายโอฬาร  ไชยประวติั กรรมการอิสระ 11 เมษายน  2549 1.3 

 9.  นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช กรรมการอิสระ 12  เมษายน  2548 

 10.  นายพิษณุ  สุนทรารักษ ์ กรรมการอิสระ 9  เมษายน  2547 

 11.  นายพรชยั  รุจิประภา กรรมการ 
28 พฤศจิกายน  2549 2.1 

(แทนนายประพนัธ์  นยัโกวิท) 

      12.  นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ กรรมการ 
28 พฤศจิกายน 2549 2..2  

(แทนนายศุภรัตน์  ควฒัน์กุล) 

 13.  นางพรรณี  สถาวโรดม กรรมการ 28 กรกฎาคม  2548 

 14.  นายเมตตา  บนัเทิงสุข กรรมการ 9  เมษายน  2547 

 15.  นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ กรรมการและเลขานุการ 
(กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 

11  เมษายน  25491.3  

หมายเหต ุ 1. ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2549 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2549 มีมติแต่งตั้งกรรมการดงัน้ี 
  1.1 พลเอก สมทตั  อตัตะนนัท ์ ดาํรงตาํแหน่งแทน พลเอก ชยัศึก  เกตุทตั  ซ่ึงครบวาระ 
  1.2 หม่อมหลวงปาณสาร  หสัดินทร  ดาํรงตาํแหน่งแทน นายพละ  สุขเวช ซ่ึงลาออกเม่ือวนัท่ี  22 กนัยายน  2548 
   เน่ืองจากอายคุรบ 65 ปีบริบูรณ์  
  1.3 นายโอฬาร  ไชยประวติั   นายประพนัธ์  นยัโกวิท  และนายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
   ต่ออีกวาระหน่ึง 
 2. คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีลาออก 
  2.1 นายพรชยั  รุจิประภา  ดาํรงตาํแหน่งแทน นายประพนัธ์  นยัโกวิท  ซ่ึงลาออกเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2549 
  2.2 นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ ดาํรงตาํแหน่งแทน นายศุภรัตน์  ควฒัน์กุล  ซ่ึงลาออกเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2549 
  2.3 พลเอก อภิชาต  เพญ็กิตติ  ดาํรงตาํแหน่งแทน นายสมชาย วงศส์วสัด์ิ  ซ่ึงลาออกเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน  2549 
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 ทั้งน้ี คณะกรรมการ ปตท. โดยการนาํเสนอของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดก้าํหนดนิยามความเป็นอิสระ

ของกรรมการ ปตท. ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ดงัน้ี 

• ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ปตท.  บริษทัในเครือ  บริษทัร่วมทนุ  หรือนิติ 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  (นยัรวมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลกัทรัพย)์ 

• ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง  พนกังาน  ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ  รวมถึงท่ี

ปรึกษาตรวจสอบบญัชี  ท่ีปรึกษากฎหมาย  ท่ีปรึกษาดา้นอ่ืนๆ  หรือเป็นผูมี้อาํนาจควบคุม ปตท.  บริษทัใน

เครือ บริษทัร่วม หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยต้องไม่มีผลประโยชน์  หรือส่วนได้ส่วนเสียใน

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้  เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  2  ปี 

• ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ  เช่น  เป็นลูกคา้  คู่คา้  เจา้หน้ี/ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีเงินกู ้เป็นตน้ รวมทั้งไม่

มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของ 

ปตท.  บริษทัในเครือ  บริษทัร่วม  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะทาํให้ขาดความเป็นอิสระ 

• ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพนัธ์อ่ืนท่ีอาจทาํให้ขาดความเป็นอิสระกบั  ผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ 

ปตท.  บริษทัในเครือ  บริษทัร่วม  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น

ตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ปตท. ในปี 2548 และปี 2549 

 ลําดับ รายช่ือกรรมการ 
จํานวนหุ้น (หุ้น) จํานวนหุ้น 

 เพ่ิม (ลด) ระหว่างปี  
(หุ้น) 

หมายเหตุ 
31 ธ.ค.2548 31 ธ.ค. 2549 

1.  นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช ์ - - - - 

2.  พลเอก อภชิาต  เพญ็กิตติ N.A. 9,000 N.A. รับตาํแหน่งเม่ือ 28 พ.ย. 49 
(แทนนายสมชาย  วงศส์วสัด์ิ) 

3.  นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช 10,000 10,000 - - 

4.  นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ - - - แต่งตั้งเม่ือ 12 เม.ย. 2548 

5.  พลเอก สมทตั  อตัตะนนัทน ์ N.A. - N.A. แต่งตั้งเม่ือ 11 เม.ย. 2549 

6.  หม่อมหลวงปาณสาร หสัดินทร N.A. - N.A. แต่งตั้งเม่ือ 11 เม.ย. 2549 

7.  นายอาํพน  กิตติอาํพน - - - แต่งตั้งเม่ือ 12 เม.ย. 2548 

8.  นายโอฬาร  ไชยประวติั - - -  ครบวาระ เม.ย. 49/แต่งตั้งใหม่ 11 เม.ย. 49 

9.  นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช - - - รับตาํแหน่งเม่ือ 12 เม.ย. 2548 

10.  นายพิษณุ  สุนทรารักษ ์ - - - - 

11.  นายพรชยั  รุจิประภา N.A. - N.A. รับตาํแหน่งเม่ือ 28 พ.ย. 49 
(แทนนายประพนัธ์  นยัโกวิท) 

12.  นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ N.A. 10,000 N.A. รับตาํแหน่งเม่ือ 28 พ.ย. 49 
(แทนนายศุภรัตน์  ควฒัน์กุล) 

13.  นางพรรณี  สถาวโรดม 4,000 4,000 - รับตาํแหน่งเม่ือ 28 ก.ค.2548  
(แทนนายวิสุทธ์ิ  ศรีสุพรรณ) 

14.  นายเมตตา  บนัเทิงสุข - - - - 

15.  นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ ์ 325,820 325,820 - ครบวาระ เม.ย. 49/แต่งตั้งใหม่ 11 เม.ย. 49 
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กรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี 

ลําดับ รายช่ือกรรมการ 

จํานวนหุ้น  (หุ้น) จํานวนหุ้น 
 เพิม่(ลด)
ระหว่างปี 

(หุ้น) 

หมายเหตุ 31 
ธันวาคม  

2548 

30 
ธันวาคม   

2549 

1.  พลเอก ชยัศึก  เกตุทตั - - - ครบวาระเม่ือวนัท่ี 11 เม.ย. 49 

2.  นายประพนัธ์  นยัโกวิทย ์ - - - ลาออกเม่ือ 15 ก.ย. 49 

3.  นายศุภรัตน์  ควฒัน์กุล 2,000 2,000* - *ขอ้มูล ณ วนัท่ีลาออกเม่ือ 16 พ.ย.49 

4.  นายสมชาย  วงศส์วสัด์ิ - - - ลาออกเม่ือ 24 พ.ย. 49 

 บริษทัไดก้าํหนดกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทั ประกอบด้วย (1) นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ กรรมการ

ผูจ้ ัดการใหญ่ลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ (2) กรรมการอ่ืนสองท่าน ลงลายมือช่ือร่วมกันและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั และกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัไว ้ดงัน้ี 

 อํานาจของคณะกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการบริษทั  มีอาํนาจดูแลและจดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัและมติ

ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

• คณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจแต่งตั้งกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ  และจะแต่งตั้งรองประธาน

กรรมการก็ได ้ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

• คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจแต่งตั้ งกรรมการคนหน่ึงเป็นกรรมการผู ้จัดการใหญ่และเลขานุการ

คณะกรรมการตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการมีหน้าท่ีตามขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงรวมถึงการดูแลและจดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

• กาํหนดวิสัยทศัน์  ทิศทางและกลยทุธ์ของบริษทั 

• ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายท่ีสําคญั  รวมถึงวตัถุประสงค ์ เป้าหมายทางการเงินและแผนงานบริษทั 

รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัตามแผนงานท่ีกาํหนด 

• จดัให้มีระบบบญัชี  การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชี  รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• สอดส่องดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

• กาํหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผูบ้ริหารมีระบบ หรือกระบวนการท่ี

มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง 

• ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเหมาะสม  เพ่ือก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะ

ส้ันและระยะยาว 

• ทาํการประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  และกาํหนดค่าตอบแทน  ให้สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงาน 

• ดูแลให้มีช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นแต่ละกลุ่มและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัอยา่งเหมาะสม 

• ใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  ชดัเจน  โปร่งใส  น่าเช่ือถือและมีมาตรฐานสูง 

• เป็นผูน้าํและเป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังานท่ีดี 
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การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท 

 1. กรรมการของบริษทัเลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยมีจาํนวนไม่น้อยกว่าห้าคน และไม่เกินสิบห้าคน และมี

กรรมการท่ีเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซ่ึงกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ใน

ราชอาณาจกัร และกรรมการบริษทัอยา่งน้อย 1 คน ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน โดยกรรมการตอ้งมีคุณสมบติั

ตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบักาํหนด 

  อน่ึง ในปี 2547 คณะกรรมการ ปตท.ไดมี้มติเห็นชอบให้กาํหนดสัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระเพ่ิมเป็นไม่น้อย

กว่าก่ึงหน่ึง และถือปฏิบติัต่อเน่ืองจนถึงปัจจบุนั 

 2. ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาเป็นผูค้ดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั

เหมาะสม ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 (1) ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีตนถือ 

 (2) ผูถื้อหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 (3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

 (4) ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานในท่ีประชุมนั้นเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 3. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออก

จากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น  ให้กรรมการจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก  ส่วนในปีท่ีสามและ

ปีหลงัๆต่อไป  ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

 4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง

บริษทั 

 5. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสาม

ในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีถือโดยผู ้

ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 สําหรับอํานาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการใหญ่กําหนดไว้ดังนี ้

 ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอาํนาจและหน้าท่ีเก่ียวกบัการบริหารบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการ

มอบหมาย และจะตอ้งบริหารบริษทัตามแผนงานหรืองบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด  ซ่ือสัตย ์ 

สุจริตและระมดัระวงั  รักษาผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นอย่างดีท่ีสุด อาํนาจหน้าท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ให้

รวมถึงเร่ืองหรือกิจการต่างๆ  ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ดาํเนินกิจการ  และ/หรือบริหารงานประจาํวนัของบริษทั 

• บรรจุ แต่งตั้ ง ถอดถอน โยกยา้ย เล่ือน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจ้าง 

ตลอดจนให้พนักงานและลูกจา้งออกจากตาํแหน่งตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกาํหนด แต่ถ้าเป็นพนักงาน

ระดบัฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป  จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 
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• ดําเนินการให้มีการจัดทําและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณ  

ต่อคณะกรรมการเพ่ือขออนุมัติ  และมีหน้าท่ีรายงานความกา้วหน้าตามแผนและงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมัติ

ดงักล่าวต่อคณะกรรมการในทุกๆ 3 เดือน 

• ดาํเนินการหรือปฏิบติังานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงานและงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ 

 อนึ่ง  ได้มีการกําหนดการมอบอํานาจโดยคณะกรรมการบริษัทไว้  ดังนี ้

 คณะกรรมการ ปตท.ได้มอบอาํนาจในการบริหารจัดการบริษัทให้กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ โดยมีหลกัการและ

ขอบเขตอาํนาจ  ดงัต่อไปน้ี 

• เป็นผูมี้อาํนาจในการบริหารกิจการของบริษทัตามวตัถุประสงค์  ข้อบังคบั  นโยบาย  ระเบียบ  ขอ้กาํหนด  

คาํส่ังและมติท่ีประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกประการ 

• เป็นผูมี้อาํนาจในการบังคับบัญชา  ติดต่อ  ส่ังการ  ดาํเนินการ  ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม  สัญญา  

เอกสารคาํส่ังหนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ท่ีใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจและบุคคลอ่ืน  

ตลอดจนให้มีอาํนาจกระทาํการใดๆท่ีจาํเป็นและสมควร  เพ่ือให้การดาํเนินการขา้งตน้สาํเร็จลุล่วงไป 

• เป็นผูมี้อาํนาจในการบงัคบับญัชาพนกังานและลูกจา้งทุกตาํแหน่งรวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เล่ือน ลด 

ตดัเงินเดือนหรือค่าจา้ง  ลงโทษทางวินัย  ตลอดจนให้ออกจากตาํแหน่งตามระเบียบ ขอ้กาํหนดหรือคาํส่ังท่ี

คณะกรรมการของบริษทักาํหนด  แต่ถา้เป็นพนักงานหรือลูกจา้งชั้นท่ีปรึกษา   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

หรือผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัก่อน  และให้มีอาํนาจ

กาํหนดเง่ือนไขในการทาํงานของพนกังานและลูกจา้ง  และออกระเบียบว่าดว้ยการปฏิบติังานของบริษทั โดย

ไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบ  ขอ้กาํหนด  หรือคาํส่ังท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด 

• ให้มีอาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง  และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการ

มอบอาํนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอาํนาจตามหนังสือมอบ

อาํนาจฉบับน้ี และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกาํหนด หรือคาํส่ังท่ีคณะกรรมการของบริษทั และ/หรือ

บริษทักาํหนดไว ้

 ท้ังนี้ การใช้อํานาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทําได้ หากกรรมการผู้จัดการใหญ่มี

ส่วนได้ส่วนเสีย  หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใช้อํานาจดังกล่าว 

9.3  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการ ปตท. ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  เม่ือวนัท่ี  1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ 

ปตท. ซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด มีจาํนวนอยา่งนอ้ยสามคน และอยา่งนอ้ยหน่ึงคน 

ตอ้งมีความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน ซ่ึงปัจจุบันประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ ดงัรายช่ือ

ต่อไปน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง  

1.  นายโอฬาร  ไชยประวติั ประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระและมีความรู้ดา้นบญัชีการเงิน 

2.  นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระและมีความ รู้ดา้นบญัชีการเงิน 

3.  นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระและมีความ รู้ดา้นบญัชีการเงิน 

โดยมีนายตระกูล  ฉตัรดรงค ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  สาํนกัตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ 

(หมายเหตุ  :  นายประพนัธ์  นยัโกวิท  กรรมการตรวจสอบ  ลาออกจากกรรมการ ปตท.  เม่ือวนัท่ี  15  กนัยายน  2549) 
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 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

• สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

• สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

• พิจารณา  คดัเลือก  เสนอแต่งตั้ง  และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

• พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ให้มีความถูกตอ้งและครบถว้น 

• จดัทาํรายการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั  ซ่ึง

รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

• ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

• ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั 

 กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอยา่งสมํ่าเสมอเป็นประจาํเดือนละคร้ัง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

รวมทั้งจะมีการประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอกและฝ่ายบญัชี  ในการสอบทาน งบการเงินทุกไตรมาส 

9.4   คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการ ปตท.ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการสรรหา เม่ือวนัท่ี  1  ตุลาคม  2544  ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน  

ซ่ึงปัจจุบนัประกอบดว้ย กรรมการดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง  

1.  นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 

2.  นายอาํพน  กิตติอาํพน กรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 

3.  นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ กรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

(หมายเหตุ  :  นายศุภรัตน์  ควฒันกุ์ล  ประธานกรรมการสรรหา  ลาออกจากกรรมการ ปตท.  เม่ือวนัท่ี  16  พฤศจิกายน  2549) 

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

• ทาํหนา้ท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

• กาํหนดวิธีการและหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษทั หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

ทั้งน้ี  ไดก้าํหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ  ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการสรรหากาํหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหาทดแทน  เพ่ือให้มีองค์ประกอบและ

คุณสมบติัตามกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  และกาํหนดวิธีการเสนอรายช่ือผูมี้คุณสมบติั 

2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอช่ือผู ้มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการ ปตท. 

พร้อมเหตุผลประกอบและนาํเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. 

3. คณะกรรมการ ปตท.พิจารณาคัดเลือกผู ้มีคุณสมบัติ เหมาะสมตามรายช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหา 

นาํเสนอเพ่ือเสนอรายช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

 ในปี 2549 คณะกรรมการสรรหา  มีการประชุม  2  คร้ัง  และมีการรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. 
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9.5 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการ ปตท.ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  เม่ือวนัท่ี  1  ตุลาคม  2544  ประกอบดว้ย

กรรมการ  3  ท่าน  ซ่ึงปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง  

1.  นายอาํพน  กิตติอาํพน ประธานกรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 

2.  นายพิษณุ  สุนทรารักษ ์ กรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 

3.  นางพรรณี  สถาวโรดม กรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

(หมายเหตุ  : นายสมชาย  วงศส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  ลาออกจากกรรมการ ปตท. เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2549) 

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

• ทาํหนา้ท่ีพิจารณาแนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

• กาํหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์การกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ท่ีเป็นธรรม

และสมเหตุสมผล  และนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

 ในปี  2549  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  มีการประชุม  1  คร้ัง  และมีรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. 

9.6 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการท่ีดี 

 คณะกรรมการ ปตท.ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  เม่ือวนัท่ี  24 มิถุนายน 2547  ประกอบดว้ย

กรรมการท่ีเป็นอิสระ  3  ท่าน  ซ่ึงปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการ  ดงัรายช่ือต่อไปน้ี  

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง  

1. นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช ประธานกรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 

2. พล.อ. สมทตั  อตัตะนนัทน ์ กรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 

3.นายพิษณุ  สุนทรารักษ ์ กรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 

โดยมีผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / เลขานุการบริษทัทาํหนา้ท่ีเลขานุการ 

(หมายเหตุ : นายประพนัธ์  นยัโกวิท  ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  ลาออกจากกรรมการ ปตท. เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2549) 

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

• เสนอแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ต่อคณะกรรมการบริษทั 

• ให้คาํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

• กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของกรรมการ และฝ่ายจดัการ  เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

• ทบทวนแนวทางหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติัของสากลปฏิบัติ   

และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั 

• มอบนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัใหค้ณะทาํงานกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 โดยในปี 2549 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมีการประชุม 2 คร้ัง และมีรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. 
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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  กลุ่มธุรกิจสาํรวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ กรรมการ 

6.  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ กรรมการ 

7.  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  กลยทุธ์และพฒันาองคก์ร กรรมการและเลขานุการ 

 โดยมีผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / เลขานุการบริษทั เป็นผูช่้วยเลขานุการ 

 คณะกรรมการจดัการฯ มีกาํหนดการประชุมสัปดาห์ละ 1 คร้ัง  ซ่ึงในปี 2549  มีการประชุมรวม  34  คร้ัง  และ

รายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. 

 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 

 นอกจากคณะกรรมการจดัการของ ปตท. ตามขา้งตน้  ปตท.ยงัไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการเฉพาะเร่ืองอีก  

10  คณะเพ่ือทําหน้าท่ีในการพิจารณาและจัดการในเร่ืองต่างๆภายในบริษัทให้ เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อ ปตท.  ดงัต่อไปน้ี 

• คณะกรรมการจดัการของกลุ่มธุรกิจนํ้ามนั 

• คณะกรรมการจดัการของกลุ่มธุรกิจ 

• คณะกรรมการจดัการของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 

• คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ 

• คณะกรรมการการเงินและบญัชีองคก์ร 

• คณะกรรมการจดัการทรัพยากรบคุคล 

• คณะกรรมการสินเช่ือของ ปตท. 
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• คณะกรรมการจดัหาปิโตรเลียม 

• คณะกรรมการจดัการสถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี 

• คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

9.8 รายช่ือผู้บริหาร ณ วันท่ี 31  ธันวาคม 2549 

 (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  กลุ่มธุรกิจสาํรวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ 

6. นายชยัวฒัน ์ ชูฤทธ์ิ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั  

7. นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 

8. นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ปฏิบติังาน Secondment  ในตาํแหน่ง กรรมการอาํนวยการ  

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)   (ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549) 

9. นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ปฏิบติังาน Secondment  ในตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)  

10. นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปฏิบติังาน Secondment  ในตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

บริษทั อะโรเมติกส์ จาํกดั (มหาชน)  

11. นายมารุต  มฤคทตั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปฏิบติังาน Secondment  ในตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2549) 

12. นางสาวเพญ็จนัทร์ จริเกษม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  การเงินองคก์ร  

13. นางปริศนา  ประหารขา้ศึก ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บญัชีองคก์ร (ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม  2549) 
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 การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 

ลํา 
ดับ 

ช่ือ -นามสกุล 

จํานวนหุ้น (หุ้น) Warrant # 1 Warrant#2 

หมายเหตุ 
31 ธ.ค. 2548 31 ธ.ค. 2549 

จํานวนหุ้น 
  เพ่ิม (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 

ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2548 

คงเหลือหลัง 
ใช้สิทธิ 

คร้ังที่ 1/2548 
ณ 31 ส.ค.49 

ที่ได้รับ
จัดสรร 
ปี 2549 

1.    นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์  325,820 325,820 -  243,000  182,300  119,000   

2.    นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  70,030 89,930  19,900  79,800  59,900  41,900  

3.    นายพิชยั  ชุณหวชิร - 22,000  22,000  88,000  66,000  45,800  

4.    นายทรงวุฒิ  ชินวตัร  16,876 32,076  15,200  61,000  45,800  32,400  

5.    นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์  124,630 129,730  5,100  108,700  103,600  56,900  

6.    นายชยัวฒัน ์ ชูฤทธ์ิ  68,000 57,000   (11,000)  62,100  62,100  32,900 แต่งตั้งเม่ือ 1 พ.ย. 48 

7.    นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์  101,980 133,980  32,000  88,300  66,300  45,900  

8.    นายวิโรจน ์ มาวิจกัขณ์  101,980 123,880  21,900  87,800  65,900  45,100 แต่งตั้งเม่ือ 1 ม.ค. 49 

9.    นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์  28,809 118,809  90,000  65,900  65,900  34,700 แต่งตั้งเม่ือ 1 เม.ย. 48 

10.    นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท ์  59,564 75,694  16,130  64,000  48,000  33,300 แต่งตั้งเม่ือ 1 มี.ค. 49 

11.    นายมารุต  มฤคทตั -    - -  67,200  67,200  35,100 แต่งตั้งเม่ือ 1 มี.ค. 49 

12.    นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม 5,132 7,132  2,000  34,000  32,000  18,300 แต่งตั้งเม่ือ 7 ธ.ค. 48 

13.    นางปริศนา  ประหารขา้ศึก  29,363 38,063  8,700  35,100  26,400  18,400 แต่งตั้งเม่ือ 1 มิ.ย. 49 

  

 ข้อมูลเพิม่เติมท่ีเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท  มดัีงนี ้

 ไม่ปรากฏว่ามีประวติัการทาํความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมาเก่ียวกบั  

1) การถูกพิพากษาว่ากระทาํผิดทางอาญา ยกเวน้ท่ีเป็นความผิดอนัเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ 

หรือความผิดในทาํนองเดียวกนั  

2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพยแ์ละ  

3) การเป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทั หรือห้างหุ้นส่วนท่ีถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลาย   หรือ

ถูกพิทกัษท์รัพย ์
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9.9 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมคร้ังท่ี 11/2549 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2549  มีมติเห็นชอบแบบประเมินผล

คณะกรรมการ ปตท. ประจาํปี 2549  โดยให้คงหลกัการแนวทางเดิมเช่นเดียวกับปี 2548  ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีของ ปตท. เสนอ  เพ่ือใช้ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ ปตท. โดยมุ่งเน้นการนาํผลประเมินไปใช้

ประโยชน์เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ และสามารถนาํไปใชอ้า้งอิงในการทาํ CG Rating รวม 3 แบบ 

คือแบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ / แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) / แบบประเมินผล

คณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอ่ืน)  โดยมีเกณฑ์การประเมินผล  คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้

ทั้งหมด ดงัน้ี 

 มากกว่า 85% = ดีเย่ียม 

 มากกว่า 75% = ดีมาก 

 มากกว่า 65% = ดี 

 มากกว่า 50% = พอใช ้

 ตํ่ากว่า 50% = ควรปรับปรุง 

โดยสรุปผลการประเมินได ้ดงัน้ี 

 1. แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ  ประกอบดว้ย 4 หัวขอ้ คือ นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)  /  

โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Composition)  /  แนวปฏิบติัของคณะกรรมการ (Board Practices)  /  การจดัเตรียมและ

ดาํเนินการประชุม (Board Meeting) 

  สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม 4 หัวขอ้ เห็นว่าการดาํเนินการส่วนใหญ่จดัทาํไดดี้

เย่ียม/เหมาะสมท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เย่ียม  เท่ากบั   90.90%   

 2  แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)   ประกอบดว้ย  6 หวัขอ้ คือ ความรับผิดชอบต่อการ

ตดัสินใจและการกระทาํของตนเอง สามารถอธิบายการตดัสินใจได ้(Accountability) /  ความรับผิดชอบต่อการปฏิบติัหน้าท่ี

ดว้ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ (Responsibility)  /  การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม 

และสามารถมีคาํอธิบายได ้ (Equitable Treatment) / มีความโปร่งใสในการดาํเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได ้ และมีการ

เปิดเผยข้อมูล  (Transparency)  / การมีวิสัยทศัน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term 

Value) / การมีจริยธรรม/ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics) 

  สรุปผลการประเมินคณะกรรมการผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง)  ในภาพรวม 6 หัวขอ้ เห็นว่ากรรมการส่วน

ใหญ่ถือปฏิบติัเป็นประจาํ คะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เย่ียม  เท่ากบั   94.37%   

  3.  แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอ่ืน)   ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้  เหมือนกบัแบบ

ประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอ่ืน)  เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบผลกบัท่ีกรรมการประเมินตนเอง 

คือ  ความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการกระทาํของตนเอง และสามารถอธิบายการตดัสินใจได ้(Accountability) / ความ

รับผิดชอบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ (Responsibility) / การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้

เสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถมีคาํอธิบายได ้(Equitable Treatment) / มีความโปร่งใสในการดาํเนินงานท่ีสามารถ

ตรวจสอบได ้และมีการเปิดเผยขอ้มูล (Transparency) / การมีวิสัยทศัน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการในระยะยาว (Vision to 

Create Long Term Value) / การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics) 

  สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอ่ืน) รวมจาํนวน 6 หัวข้อ เห็นว่า

กรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบติัเป็นประจาํ  คะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เย่ียม  เท่ากบั   93.89%   
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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 2549 เม่ือวนัองัคารท่ี 11 เมษายน 2549 มีมติอนุมติั

ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2549  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 ไดแ้ก่ 

 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 2549  :  กาํหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัให้สะทอ้นและเช่ือมโยง

กบัผลประกอบการหรือกาํไรสุทธิของ ปตท. ในอตัราเท่ากบัร้อยละ 0.05 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2549  

แต่กาํหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อคน  และให้คาํนวณจ่ายตามระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง 

และประธานกรรมการ ปตท. ไดรั้บสูงกว่ากรรมการฯ ในอตัราร้อยละ 25   
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 ทั้งน้ี ในปี 2549 สรุปค่าตอบแทนท่ีกรรมการไดรั้บเป็นรายบุคคล  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย  :  บาท 

ลํา 
ดับ 

รายนาม 
จํานวน 
วัน 

(365 วัน) 
โบนัส 

เบีย้ประชุม 
กรรมการฯ 

เบีย้ประชุม 
 อนุกรรมการฯ 

สรุปค่าเบีย้ 
ประชุม 

รวม 
ค่าตอบแทน 

1.  นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช ์ 365 2,500,000.00 775,000.00 - 775,000.00 3,275,000.00 

2.  พลเอก อภชิาต  เพญ็กิตติ 31 169,863.01 50,000.00 - 50,000.00 219,863.01 

3.  นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช 365 2,000,000.00 600,000.00 48,000.00 648,000.00 2,648,000.00 

4.  นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ 365 2,000,000.00 640,000.00 330,000.00 970,000.00 2,970,000.00 

5.  พลเอก สมทตั  อตัตะนนัทน ์ 296 1,452,054.79 479,000.00 48,000.00 527,000.00 1,979,054.79 

6.  ม.ล. ปาณสาร  หสัดินทร 296 1,452,054.79 479,000.00 - 479,000.00 1,931,054.79 

7.  นายอาํพน  กิตติอาํพน 365 2,000,000.00 640,000.00 48,000.00 688,000.00 2,688,000.00 

8.  นายโอฬาร  ไชยประวติั 365 2,000,000.00 640,000.00 412,500.00 1,052,500.00 3,052,500.00 

9.  นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช 365 2,000,000.00 640,000.00 330,000.00 970,000.00 2,970,000.00 

10.  นายพิษณุ  สุนทรารักษ ์ 365 2,000,000.00 640,000.00 72,000.00 712,000.00 2,712,000.00 

11.  นายพรชยั  รุจิประภา 31 169,863.01 50,000.00 - 50,000.00 219,863.01 

12.  นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ 31 169,863.01 50,000.00 - 50,000.00 219,863.01 

13.  นางพรรณี  สถาวโรดม 365 2,000,000.00 640,000.00 24,000.00 664,000.00 2,664,000.00 

14.  นายเมตตา  บนัเทิงสุข 365 2,000,000.00 640,000.00 - 640,000.00 2,640,000.00 

15.  นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ ์ 365 2,000,000.00 640,000.00 - 640,000.00 2,640,000.00 

    กรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี 

1. พลเอก ชยัศึก  เกตุทตั 100 547,945.21 161,000.00 - 161,000.00 708,945.21 

2. นายประพนัธ์  นยัโกวทิย ์ 257 1,408,219.18 434,000.00 292,000.00 726,000.00 2,134,219.18 

3. นายศุภรัตน์  ควฒัน์กลุ 319 1,747,945.21 555,000.00 30,000.00 585,000.00 2,332,945.21 

4. นายสมชาย  วงศส์วสัด์ิ 327 1,791,780.82 503,000.00 30,000.00 533,000.00 2,324,780.82 

รวมท้ังส้ิน 29,409,589.03 9,256,000.00 1,664,500.00 10,920,500.00 40,330,089.03 

 
 สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ  ปี 2547   ปี 2548   และปี 2549 

   หน่วย  :  บาท 

ค่าตอบแทน 
ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

จํานวน
ราย 

จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 

เงินเบ้ียประชุม 15 9,207,500.00 (15) 14 10,707,750.00 15 10,920,500.00 

โบนสัรวม 15 13,725,000.00 (15) 14 17,777,260.27 15 29,409,589.04 

รวม  22,932,500.00  28,485,010.27  40,330,089.04 
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 (2) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร : ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์กรรมการ ปตท. กาํหนด 

ซ่ึงเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของ ปตท. ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ( PA : Performance  Agreement ) โดย

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  และผูบ้ริหารทุกระดบัร่วมกนักาํหนดตวัช้ีวดั และตั้งค่าเป้าหมาย (KPI  :  Key Performance Index) 

ไวแ้ต่ละปี เพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจและนาํไปใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ

ผูบ้ริหารทุกระดบั  โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนให้สะทอ้นถึงผลการปฏิบติังาน 

(Performance Management) ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจชั้นนําประเภทเดียวกัน พร้อมทั้งนําเสนอ

หลกัการและจาํนวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้ริหารระดบัสูงของ ปตท. จาํนวนรวมทั้งส้ิน 7 ท่าน ไดรั้บค่าตอบแทนจาก ปตท. ใน

รอบปี 2549 เป็นเงินจาํนวนรวมทั้งส้ิน 76,814,760.00 บาท (ไม่รวมผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีไปปฏิบติังานในบริษทัท่ี ปตท. ถือหุ้น

และรับคา่ตอบแทนท่ีบริษทั)  ตามรายละเอียด  ดงัน้ี 

 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.  

 หน่วย  :  บาท 
 

ค่าตอบแทน ปี 2548 ปี 2549 

จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 

เงินเดือนรวม 8 45,135,600 7 45,145,920 

โบนสัรวม 8 22,170,695 7 31,668,840 

รวม  67,306,295  76,814,760 
 

 เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพสําหรับผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.  

 หน่วย  :  บาท 

ค่าตอบแทน ปี 2548 ปี 2549 

จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 

เงินสมทบกองทนุสาํรองเล้ียงชีพ 7 3,062,216.00 6 3,005,232.00 

รวม 7 3,062,216.00 6 3,005,232.00 
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9.11 ทรัพยากรบุคคล 

 ตลอดระยะเวลา 28  ปีท่ีผ่านมา  ปตท.  เช่ือมัน่ว่าความเจริญเติบโตขององค์กรนั้นขึ้นอยู่กบัพนักงานท่ีมีคุณภาพ 

ดงันั้น ปตท. จึงมีนโยบายมุ่งเน้นท่ีจะพฒันาและปรับปรุงระบบการบริหาร และระบบการพฒันาบุคคลให้มีความทนัสมยั 

สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล  เพ่ือท่ีจะเสริมสร้างและพฒันาให้พนกังาน เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง  

ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพฒันาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นกลไกหลกัในการพฒันาให้ 

ปตท. ไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ  (High-Performance Organization)  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั

และตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงให้กบัองคก์ร  

 จาํนวนพนกังาน ปตท.  ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549  เท่ากบั 3,437 คน   ทั้งน้ีในปี 2549 ปตท. ยงัคงดาํเนินการจดัทาํ

แผนอตัรากาํลงัคนให้สอดคลอ้งต่อการดาํเนินธุรกิจ  โดยให้ความสาํคญัต่อกลุ่มธุรกิจท่ีมีแผนการขยายการดาํเนินงานและการ

ลงทุน  ท่ีสอดคลอ้งต่อการพฒันาประเทศ   ทั้งน้ีกลุ่มธุรกิจสํารวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ   กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี และสายงาน

การค้าระหว่างประเทศ ยงัคงเป็นหน่วยงานหลกั ท่ีได้รับการพิจารณาจัดสรรกาํลงัคนเพ่ิมให้สอดคล้องกับหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ   นอกเหนือจากการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัคนให้เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจแลว้  ปตท. ยงัไดจ้ดัทาํแผนพฒันา

ศกัยภาพพนกังาน ตลอดจนปรับขั้นตอนการทาํงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น    

 (1) จํานวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคคลากร 

  จาํนวนบุคคลากรแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 รายละเอียด ดงัน้ี 

หน่วย : คน   

กลุ่มธุรกิจ 
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2549 

ปตท. เฉพาะ ปตท. รวม ปตท. เฉพาะ ปตท.รวม 

1. ก๊าซธรรมชาติ 963 963 1,057 1,057  

2. นํ้ามนั 1,302 1,302 1,239 1,239 

3. ปิโตรเคมี 51 51 64 64 

4.    สนบัสนุน และปฏิบติังานในบริษทัท่ี ปตท.ถือหุน้  840 1) 9322) 824 1) 1,075 2) 

5.  บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ - 4,687 - 4,768  

รวม 
3,156 7,935 3,184 8,203 

1) ไม่รวมพนกังาน ปตท.ท่ีไปปฏิบติังานในบริษทัในเครือ 

2)  รวมพนกังาน ปตท.ท่ีไปปฏิบติังานในบริษทัในเครือ 

 

  ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง) 

 หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทน ปี 2548 ปี 2549 

เงินเดือนรวม 2,020,836,159.33 2,313,239,842.61 

โบนสัรวม 996,368,672.00 1,138,238,033.75 

เงินสมทบกองทนุสาํรองเล้ียงชีพ 199,951,973.02 228,214,687.17 

อ่ืนๆ (ถา้มี) 800,492,308.37 993,909,544.34 

รวม 4,017,649,112.72 4,673,602,107.87 
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 (2) ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

  ปตท.ไดจ้ดัสวสัดิการและค่าตอบแทนอ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนสัและเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียง

ชีพให้กบัผูบ้ริหารและพนกังานตามความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจ การดาํรงชีพ ตลอดจนมาตรฐานของกลุ่มบริษทัใน

ธุรกิจชั้นนาํประเภทเดียวกนั อาทิเช่น ค่าเช่าบา้น ค่าปฏิบติังานต่างจงัหวดั ค่าล่วงเวลา เป็นตน้ และในปี 2549 ปตท.ยงัไดข้อ

อนุมติัจดัสรรสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั (Warrant) จาํนวน 20,000,000 หน่วย ให้แก่ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหาร พนกังาน 

ปตท. และพนกังานบริษทัในเครือท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทน

การปฏิบติังานของผูบ้ริหาร และพนกังาน ให้มุ่งปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนสร้างความรู้สึก

เป็นเจา้ของและการมีส่วนรวมในการบริหารและพฒันาองคก์ร ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการปฏิบติังานและการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. 

ในอนาคต  ทั้งน้ี ผูบ้ริหาร และพนกังาน แต่ละคนจะไดรั้บจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ จาํนวน 4 ฉบบั หน่ึงฉบบัมีจาํนวน

หน่วยเท่ากบัร้อยละ 25 ของจาํนวน Warrant ทั้งหมดท่ีตนไดรั้บ โดยผูบ้ริหาร และพนกังาน จะสามารถแปลงสิทธิของ 

Warrant ท่ีไดรั้บ โดยซ้ือเป็นหุน้สามญัไดค้ร้ังแรกเม่ือครบกาํหนด 1 ปี นบัจากวนัท่ี ปตท.ออกและเสนอขาย Warrant  รวมทั้ง

สามารถแปลงสิทธิของ Warrant ฉบบัท่ี 2 , 3  และ 4 ท่ีไดรั้บโดยซ้ือเป็นหุ้นสามญัไดเ้ม่ือครบกาํหนดปีท่ี  2 ,3 และ 4 นบัจาก

วนัท่ี ปตท. ออกและเสนอขาย Warrant ตามลาํดบั ทั้งน้ี ผูบ้ริหาร และพนกังาน สามารถทยอยแปลงสิทธิของ Warrant เพ่ือซ้ือ

เป็นหุ้นสามญัแต่ละฉบบัได ้ในวนัทาํการสุดทา้ยของทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายขุอง Warrant และ Warrant จะหมดอายลุงเม่ือ

ครบกาํหนด 5 ปีนบัจากวนัท่ี ปตท. ออกและเสนอขาย Warrant   

 (3) การพฒันาและปรับปรุงระบบการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

  เพ่ือให้องค์กรพฒันาไปสู่การเป็นองคก์รแห่งความเป็นเลิศ   ในปี 2549  ปตท. ไดพ้ฒันาและปรับปรุงระบบ

การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท่ีจะพฒันาและใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรบุคคลให้เตม็ศกัยภาพ เพ่ือให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินธุรกิจ และสนบัสนุนให้พนกังานไดใ้ชค้วามรู้

ความสามารถของตนเองอยา่งเตม็ท่ี  รวมถึงการมีโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และเติบโตไปพร้อม ๆ กบัความสาํเร็จของ

องคก์รดว้ย  อาทิเช่น  

  พฒันาองค์กรอย่างย่ังยืน ด้วยกลไก Learning Organization  

  ปตท. ได้พฒันาระบบสําหรับจดัเก็บขอ้มูลองค์ความรู้ ( Knowledge Management) ท่ีสําคญัขององค์กร โดย

สนับสนุนให้ผูบ้ริหารและพนักงานมีการจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน  รวมทั้งเปิดโอกาสให้

พนกังานทุกระดบัสามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้ากระบบฐานขอ้มูลดงักล่าว  ซ่ึงจะช่วยให้พนกังานสามารถเรียนรู้ แกไ้ขปัญหา

ต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และช่วยส่งเสริมให้พนกังานพฒันาศกัยภาพไดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงเป็นรากฐานสําคญั

ในการนําไปสู่การเป็น High Performance Organization กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดแ้สดงความคิดเห็นในประเด็น Learning 

Organization ไวด้งัน้ี  

  “การท่ีเราจะมุ่งไปสู่องคก์รแห่งความเป็นเลิศไดน้ั้น ก็ดว้ยกาํลงัสติปัญญาของคน Learning  เป็น Lifetime หยุด

ไม่ได”้ 

  สร้างพนักงานให้เป็น คนเก่ง และ คนดี ขององค์กรและสังคม 

   นอกเหนือจากระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีมุ่งเนน้พฒันาพนกังาน ปตท. ให้เป็น คนเก่ง หรือเป็นผูท่ี้มี

ศกัยภาพสามารถตอบสนองต่อความคาดหวงัขององคก์รในการดาํเนินธุรกิจไดแ้ลว้ ปตท. ยงัให้ความสาํคญัต่อการพฒันา

พนกังานใหเ้ป็นคนดี  มีส่วนรวมในการพฒันาและช่วยเหลือสังคม โดยยึดหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี ( Corporate Governance)   

ท่ีองคก์รกาํหนด เป็นกรอบใหผู้บ้ริหารและพนกังานถือปฏิบติั   ทั้งน้ี ปตท. มีความเช่ือมัน่ว่าการพฒันาพนกังานใหเ้ป็นคนดี 

และคนเก่งนั้น จะช่วยใหอ้งคก์รเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืนในระยะยาว 
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  ร่วมประสาน  เพ่ือกําหนดเป้าหมาย และทิศทางการดําเนินงานขององค์กร    

  ปตท. ไดมุ่้งเน้นให้ผูบ้ริหารและพนกังานในทุกระดบัร่วมกนัในการกาํหนดแผนงานให้สอดคลอ้งกบั ทิศทาง

และเป้าหมายขององค์กร    ซ่ึงจะส่งผลให้การดาํเนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กรมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดงันั้น ปตท. จึงไดใ้ห้มีการกาํหนดกระบวนการจดัทาํวิสัยทัศน์ (Vision) และทิศทางองค์กร   ( Corporate Direction) เป็น

ประจาํทุกปี โดยผูบ้ริหารระดบัสูงของ ปตท. และบริษทัในเครือท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด รวมทั้งสายงานสนบัสนุนมาร่วมประชุม

หารือและกาํหนดวิสัยทศัน์และทิศทางขององคก์รร่วมกนั และถ่ายทอดทิศทางดงักล่าวไปสู่หน่วยงานภายในสายงานต่างๆ 

เพ่ือกาํหนดเป็นกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) และแผนธุรกิจ  (Business Plan) รวมทั้งแผนการใช้งบประมาณท่ีมีความ

สอดคลอ้งกบัทิศทางท่ีองคก์รกาํหนด    

  ในปี 2549 พนกังาน ปตท. ทุกระดบัไดก้าํหนดวตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดั (KPIs - Key Performance Indicators) 

เป็นรายบุคคลให้สอดรับกบัทิศทางการดาํเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงาน ทั้งน้ี  

วตัถุประสงค์และตวัช้ีวดัท่ีพนักงานกาํหนดนั้น จะใชเ้ป็นกรอบการปฏิบติังานและมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบติังาน

ของพนกังานแต่ละบุคคล   

  รวมพลัง Synergy   เพ่ือสร้างความแข็งแกร่ง ให้กับ กลุ่ม บริษัท ปตท.   

  ตามท่ี ปตท. ไดข้ยายการดาํเนินธุรกิจ ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีใหค้รบวงจร เพ่ือเพ่ิมความแขง็แกร่งให้กบั

องคก์ร นั้น   เพ่ือให้การบริหารจดัการของทุกบริษทัในแต่ละกลุ่มธุรกิจมีความต่อเน่ืองและสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั  

ปตท. จึงไดว้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบ PTT Group  โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือกาํหนดมาตรฐานของระบบ

บริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลท่ีสนบัสนุนตอ่การโยกยา้ยและหมุนเวียนผูบ้ริหารและพนกังานของ ปตท. และบริษทัใน

เครือ   เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ในปี 2549 ปตท. และบริษทัในเครือไดร่้วมกนักาํหนด

วฒันธรรมของ กลุ่มบริษทั ปตท.    และจดัวางระบบการสรรหาบคุลากรและการฝึกอบรมร่วมกนั  ทั้งน้ีผูบ้ริหาร ปตท.และ

บริษทัในเครือมีความเช่ือมัน่ว่า การบริหารทรัพยากรบคุคลในรูปแบบ PTT Group จะช่วยให้เกิดรวมพลงั (Synergy) นาํจดุ

แขง็ของแต่ละบริษทัมาพฒันาระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลของ ปตท. และบริษทัในเครือ  ซ่ึงทาํให้ระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพสูงกว่าการแยกบริหารเป็นระบบเอกเทศของแต่ละบริษทั    

  พฒันาพนักงานตามสายอาชีพท่ีกําหนด  และสอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจขององค์กร 

  การพฒันาพนกังานถือเป็นหวัใจของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดงันั้น ปตท. จึงไดพ้ฒันาระบบบริหาร

สายอาชีพของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยได้กําหนดให้จดัตั้ งกลุ่มท่ีปรึกษาสายอาชีพ ( Career Counseling 

Teams : CCT) และ   คณะกรรมการท่ีปรึกษาระบบการบริหารสายอาชีพ ( Career Management Counseling Committee : 

CMCC) ให้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการกาํหนดและพฒันาพนกังานเป็นรายบุคคลให้มีความรู้  ความสามารถท่ีเหมาะสม   

เพ่ือรองรับทิศทางการดาํเนินธุรกิจในอนาคต  ทั้งน้ี วตัถุประสงค์ในการบริหารสายอาชีพนั้น ก็เพ่ือมุ่งเน้นให้พนักงานมี

ความรู้  ความชาํนาญสูงสุดในสายอาชีพ โดยองค์กรจะเป็นผูก้าํหนดแนวทางในการพฒันาพนักงาน  ทั้งในรูปแบบการ

ฝึกอบรมท่ีเหมาะสม  การหมุนเวียนเปล่ียนหน้าท่ีความรับผิดชอบเพ่ือให้พนักงานสามารถพฒันาทักษะความชาํนาญจาก

ประสบการณ์ในตาํแหน่งหน้าท่ีใหม่  ตลอดจนการแต่งตั้งและเล่ือนระดบัพนักงานให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ

และศกัยภาพของพนกังาน ซ่ึงการพฒันาพนกังานให้เหมาะสมตามความสามารถและความตอ้งการของพนกังานและองคก์ร

นั้น จะนาํ ปตท. ไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้นท่ีสุด 

 สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพ่ือเป้าหมายเดียวกัน 

 ปตท. ไดจ้ดัให้มีรูปแบบการส่ือความระหว่างผูบ้ริหารและพนกังาน  เพ่ือให้พนกังานทุกระดบัไดรั้บทราบถึง

แนวทางการดาํเนินงานขององคก์ร   อุปสรรค หรือผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น และเปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความเห็นและมี
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ส่วนร่วมในการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ร   ในปี 2549 นอกเหนือจากการประชุม

คณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์ ปตท. ท่ีกาํหนดการวาระการประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละหน่ึงคร้ัง   ยงัมีการประชุมคณะกรรมการ

ร่วมปรึกษาหารือ (Joint Consultation Committee - JCC) ท่ีกาํหนดให้มีการประชุมร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหารและพนกังานใน

หน่วยงานภูมิภาค ทัว่ประเทศ นอกจากน้ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูงยงัไดจ้ดัประชุมร่วมกบัพนกังานทุก

ระดบั รวมทั้งการประชุมสัญจรทัว่ประเทศร่วมกบัพนกังาน และการสาํรวจความพึงพอใจของพนกังานเพ่ือรับทราบแนวคิด

และหาแนวทางแกไ้ขและปรับปรุง  โดย ปตท. มีความเช่ือมัน่ว่าการส่ือความท่ีดี และการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ระหว่าง

ผูบ้ริหารและพนกังานจะนาํไปสู่สัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั  ซ่ึงจะนาํพาให้องคก์รมุ่งไปสู่

เป้าหมายในการดาํเนินงานเดียวกนั อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

 การกาํกบัดูแลกจิการ 
 

 ปตท. เป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีบริหารจดัการธุรกิจดว้ยหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด นบัตั้งแต่แปลง

สภาพเป็น บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  และกระจายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปลายปี 2544 ซ่ึงผลของ

การดาํเนินการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีดงักล่าว คือการไดรั้บรางวลั ไดรั้บการจดัอนัดบัในระดบัดีจากองคก์ร/

หน่วยงาน/สถาบนัของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศตลอดมา ดงัปรากฏจากรางวลัต่างๆ ท่ีไดรั้บ

ในปี 2549 อาทิเช่น  

• รางวัลบริษัทท่ีมีธรรมาภบิาลท่ีดีท่ีสุด (ของประเทศไทย)  : Best Corporate Governance ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 โดย

นิตยสาร FinanceAsia เดือนพฤษภาคม  2549 

• รางวัลจากงาน “Set Awards 2006”  โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และวารสารการเงิน ธนาคาร 

วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2549  จาํนวน  3  รางวลั  ไดแ้ก่ 

 1. รางวลั Best Corporate Social   :  เป็นรางวลัสาํหรับบริษทัจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นในการ 

  Responsibilities (CSR) Awards     ดาํเนินธุรกิจอยา่งรับผดิชอบตอ่สังคม 

 2. รางวลั Best Investor Relations  :  เป็นรางวลัสาํหรับบริษทัจดทะเบียนท่ีมีการดาํเนินกิจกรรม 

  Awards    นกัลงทุนสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 3. รางวลั Distinction in Maintaining  :  เป็นรางวลัท่ียกยอ่งและเชิดชูบริษทัจดทะเบียนท่ีมีมาตรฐาน 

  Excellent Corporate Governance     ดา้นการรายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ  

  Report    ท่ีดีไดต้่อเน่ือง (สาํหรับ ปตท.ไดรั้บรางวลัเป็นปีท่ี 3) 

• รางวัล Recognition Awards 2006  , The BEST of ASIA  โดยนิตยสาร Corporate Governance Asia  

ของ Hong Kong  วนัท่ี 20 กนัยายน 2549  โดยประเทศไทยไดรั้บ 4 บริษทั คือ SCC,  K-Bank,  AIS, PTT 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณา  : 

 1. การไดรั้บการประกาศยกยอ่งผลงานดา้น CG 

 2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยตรงกบัการปรับปรุงพฒันาส่งเสริมมาตรฐาน CG ในช่วง  

       12 เดือนท่ีผา่นมา 

• รางวัลการให้ความสําคัญต่อสังคมและหรือส่ิงแวดล้อม  โดยสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย  

ร่วมกบัสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั  วนัท่ี 28 กนัยายน 2549 

• รางวัลจากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกจิการบริษัทจดทะเบียน สําหรับปี 2549  เป็น 1 ใน 9 บริษทัท่ี 

ไดรั้บการจดัอนัดบัในกลุ่ม “ดีเลิศ”  โดยคณะกรรมการบรรษทัภิบาลแห่งชาติ  โดยความสนบัสนุนของ 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) วนัท่ี 27 ตุลาคม 2549 
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• รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2549  ซ่ึงจดัโดยกระทรวงการคลงั เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน  2549  โดยไดรั้บ รางวลั

ท่ีเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 2 รางวลั คือรางวลัคณะกรรมการดีเด่นและรางวลัโครงการเพ่ือสังคมดีเด่น 

• รางวัล Asiamoney’s Corporate Governance  Polls  โดยนิตยสารAsiamoney  เดือนธนัวาคม 2549/มกราคม 

2550 จาํนวน 7 รางวลั ดงัน้ี 

 1.  Best overall for Corporate Governance (Thailand)  

 2.  Best for Disclosure and Transparency (Thailand)  

 3.  Best  for Shareholders’ Rights and Equitable Treatment (Thailand) 

 4.  Best Managed Company (Large cap) for Thailand  

 5.  2nd Best Company in Asia for Corporate Governance in Asia 

 6. 2nd Best for Disclosure and Transparency in Asia 

 7. 2nd The Best Shareholders’ Rights and Equitable Treatment in Asia 

 คณะกรรมการ ปตท.  มีเจตนารมณ์ท่ีมุ่งมัน่ดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตามหลกัเกณฑ์การ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และระเบียบปฏิบติัของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ มาเป็นปัจจยัหลกัในการ

เสริมสร้างองคก์รให้มีระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นพ้ืนฐานของการเติบโตทางธุรกิจอย่างย ัง่ยืน  โดย ปตท.

ไดมี้การกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ ปตท. ว่า  “บริษทัฯ ตอ้งจดัทาํนโยบายเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรม

ในการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ฝ่ายจดัการ และพนกังาน ตามระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือ

เป็นแนวทางปฏิบติัขององคก์รท่ีไดม้าตรฐานและเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้ง” และจากขอ้บงัคบับริษทัดงักล่าว ไดมี้การจดัทาํเป็น

ระเบียบบริษทัว่าดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี พร้อมทั้งจดัทาํคู่มือหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท.  โดยในปี 2548 

ปตท. ไดด้าํเนินการปรับปรุงคู่มือดงักล่าวเพ่ือให้มีความสมบูรณ์และเป็นไปตามหลกัสากลปฏิบติัย่ิงขึ้น  และถือเป็นฉบบั

ปรับปรุงคร้ังท่ี 1/2548 ใชเ้ป็นฉบบัปัจจุบนั  โดยสรุปสาระสาํคญัการดาํเนินการดา้นการกาํกบัดูแลกิจการไดด้งัน้ี 

 1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากบัดูแลกิจการ 

  - การจดัตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง  4  คณะ 

   คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสําคญัในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  โดยในช่วงเร่ิมแรกได้มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองขึ้น 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดาํเนินการเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการดว้ย  

ต่อมาในปี 2547 คณะกรรมการ ปตท.ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. เพ่ือช่วยส่งเสริมและกลัน่กรอง

การดาํเนินงานเก่ียวกบัการกาํกับดูแลกิจการและการบริหารจดัการให้ดีเลิศ  ดังนั้น ในปัจจุบัน ปตท. จึงมีคณะกรรมการ

เฉพาะเร่ืองรวม  4 คณะ  เพ่ือช่วยกลัน่กรองงานท่ีมีความสาํคญัอยา่งรอบคอบภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมุ่งเน้นการ

สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดาํเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส 

และตรวจสอบได ้คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองทุกคณะประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัและหนา้ท่ีรับผิดชอบตามขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และมีการกาํหนดบทบาทภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวอ้ย่าง

ชดัเจน  ทั้งน้ี  รายละเอียดของกรรมการเฉพาะเร่ืองทั้ง 4 คณะไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้การจดัการแลว้ 

  - การกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

   คณะกรรมการ ปตท.ไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท.ไวด้งัน้ี 

1. คณะกรรมการ ปตท. ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนมุ่งมั่นท่ีจะนําเอาหลกัสําคญัในการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีของ ปตท. ทั้ง 6 ประการ คือ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, Vision to Create 
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Long Term Value และ Ethics มาใชใ้นการดาํเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารท่ีมีความสัมพนัธ์กนัระหว่างคณะกรรมการ 

ปตท. ผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นอยา่งเป็นธรรม  

2. คณะกรรมการ ปตท. จะปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ  มีความเป็นอิสระและมีการ

จดัแบ่งบทบาทหนา้ท่ีระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

3. คณะกรรมการ ปตท. มีบทบาทสําคญัในการกาํหนดวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานท่ีสําคญั

ของ ปตท. โดยจะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงและวางแนวทางการบริหารจดัการท่ีมีความเหมาะสม รวมทั้งตอ้งดาํเนินการ

เพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบบญัชี รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี มีความน่าเช่ือถือ  

4. คณะกรรมการ ปตท. จะต้องเป็นผูน้ําในเร่ืองจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนว

ทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท.  และสอดส่องดูแลในเร่ืองการจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

5. คณะกรรมการ ปตท. อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองขึ้นตามความเหมาะสม เพ่ือช่วยพิจารณา

กลัน่กรองงานท่ีมีความสาํคญัอยา่งรอบคอบ 

6. คณะกรรมการ ปตท.  ตอ้งจดัให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการฯ  

7. คณะกรรมการ ปตท.  เป็นผูพิ้จารณากาํหนดจรรยาบรรณของ ปตท. เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ผูบ้ริหาร 

พนกังาน รวมถึงลูกจา้งทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติั  ควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบของ ปตท.   

8. มีการเปิดเผยสารสนเทศของ ปตท.ทั้งในเร่ืองทางการเงินและท่ีไม่ใช่เร่ืองทางการเงินอย่างเพียงพอ 

เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ ปตท. ไดรั้บสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนั มีหน่วยงาน

ประชาสัมพนัธ์และหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ รับผิดชอบในเร่ืองการให้ขอ้มูลกบันกัลงทุนและประชาชนทัว่ไป 

9. ผูถื้อหุ้น ปตท. จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศ และมี

ช่องทางในการส่ือสารกบั ปตท.ท่ีเหมาะสม 

10. มีระบบการคดัสรรบุคลากรท่ีจะเขา้มารับผิดชอบในตาํแหน่งบริหารท่ีสาํคญัทุกระดบัอยา่งเหมาะสม

และมีกระบวนการสรรหาท่ีโปร่งใส  เป็นธรรม 

   คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไดก้าํหนดจรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีของคณะกรรมการ รวมทั้ง

ไดพิ้จารณาทบทวน ปรับปรุงเน้ือหาในคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. ฉบบัเดิม เพ่ือให้มีความสมบูรณ์และเป็นไป

ตามหลกัสากลปฏิบัติย่ิงขึ้น โดยการจัดลาํดับหัวข้อและเพ่ิมเติมสาระให้ครบถว้น  และมีเน้ือหาครอบคลุมสอดคล้องกับ

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีดงักล่าวขา้งตน้ และจดัพิมพเ์ป็นคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 1/2548 เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานลงนามรับทราบและถือปฏิบติัต่อไป   

   ปตท.มีนโยบายในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมการทุกท่านเขา้รับการอบรมกบัสถาบนักรรมการ

บริษทัไทยและสถาบันอ่ืนๆ ในหลกัสูตรท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของ

กรรมการ โดยแจง้ให้กรรมการทราบ และพิจารณาสมคัรเขา้รับการอบรมอยา่งต่อเน่ืองตลอดปี   

  -   การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ ปตท.   

   คณะกรรมการ ปตท.จัดให้มีการประเมินผลตนเองของกรรมการเหมือนกับปี 2548 คือจัดให้มีแบบ

ประเมินผล รวม 3 แบบ ได้แก่ แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ  และแบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล 

(ประเมินตนเอง)  และแบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอ่ืน) เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการได้

พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีท่ีผา่นมา และนาํผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ 

และนาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงานต่อไป  ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้การจดัการแลว้ 
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  - กิจกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

   คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  ทาํหนา้ท่ีส่งเสริมและกลัน่กรองการดาํเนินงานเก่ียวกบัการกาํกบัดูแล

กิจการเพ่ือโดยให้ ปตท. มีการรณรงค์ส่งเสริมความสําคญัของการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการอย่างจริงจงั  

โดยมีการจดัตั้งคณะทาํงานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงมีผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นหัวหน้าคณะทาํงาน   

ช่วยดาํเนินการต่างๆ ตามนโยบาย และเป็นผูจ้ ัดกิจกรรมหลากหลายในการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกจิตสํานึกแห่งความ

รับผิดชอบภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ให้กบักรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูเ้ก่ียวขอ้ง  โดยภายในองคก์ร ปตท.  

ยงัคงสร้างบรรยากาศของการรณรงค์ฯ ผ่านส่ือต่างๆ  ภายในองค์กร  เช่น  การจดันิทรรศการ  การจดัทาํเว็บไซท์ CG  ท่ีมี

ขอ้มูลครบถว้น  และเปิดโอกาสให้ผูส้นใจไดติ้ดต่อสอบถามได ้ จดัรายการเสียงตามสาย  จดัทาํ วีดิทศัน์เพ่ือใชส่ื้อความฯ  จดั

ให้มีคอลมัน์เก่ียวกบั CG  ในวารสานรายเดือน “PTT Spirit”  ให้พนกังานทุกคนไดรั้บทราบข่าวการดาํเนินการท่ีเก่ียวกบั  CG 

รวมทั้งให้ความรู้และมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจ  ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากพนกังานทุกระดบัเป็นอย่างดี  รวมทั้งเผยแพร่คู่มือกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท.  ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1  ภาษาองักฤษ  ให้กบันกัลงทุนและผูส้นใจต่างชาติ  และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

นาํไปใชเ้ป็นประโยชน์  หรือนาํไปใชอ้า้งอิงไดไ้วใ้นเวบ็ไซทข์อง ปตท. ต่อไปอีกดว้ย 

  -  การจดัให้ผูถื้อหุ้นรายย่อย นักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบนัเขา้เย่ียมชมกิจการในปี 2549  ปตท.ไดแ้จง้ให ้

ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีรายช่ือ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแจง้ความประสงคใ์นการเขา้เย่ียมชมกิจการ

ของ ปตท.  จาํนวน 300 คน แบ่งเป็น  3  รุ่น รุ่นละ 100 คน  โดยวิธีการจบัสลากอย่างยุติธรรม  เปิดเผยโปร่งใส  เพ่ือสร้าง

ความเช่ือมัน่ให้กบัผูถื้อหุ้น 

   นอกจากน้ี ปตท.ยงัให้ความสําคญัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัในกลุ่ม ปตท.  เพ่ือให้เป็นไปตาม

แนวทางการบริหารบริษทัในเครือแบบ “กลุ่ม ปตท.”  โดยกาํหนดเป้าหมายในการยกระดบัมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการ

ของบริษทัในกลุ่ม ปตท.  ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกนั  โดยร่วมกนัศึกษาและพฒันาแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตาม

มาตรฐานสากล  ท่ีเหมาะสมสาํหรับใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัของ “กลุ่ม ปตท.”  รวมทั้งเสนอแนวทางการประเมินผลตนเองของแต่

ละบริษทั (Self-assessment)  ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือการปรับปรุงพฒันา “กลุ่ม ปตท.”  ให้ดีย่ิงขึ้นไป  และเตรียม

ความพร้อมสําหรับการเขา้รับการจดัอนัดบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีต่อไป  รวมทั้งกาํหนดแผนการดาํเนินงาน  และแนวทาง

การประชาสัมพนัธ์การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเชิงรุก  โดยในปี 2549  ปตท. ไดจ้ดักิจกรรมเพ่ือสงเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

ให้กบับริษทั “กลุ่ม ปตท.” เช่น 

   1. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี “กลุ่ม ปตท.” 

   2. จดังานสัมมนาให้ความรู้ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ  การรับผิดชอบต่อสังคม  ชุมชน  ส่ิงแวดลอ้ม  โดย

เชิญวิทยากรผูมี้ความรู้  ความสามารถ  และมีประสบการณ์มาบรรยายให้ความรู้กบัพนักงาน ปตท.  และของบริษทั “กลุ่ม 

ปตท.” ท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งการกาํกบัดูแลกิจการ  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 

   3. การจัดงาน PTT CG Group Day เพ่ือเผยแพร่การดําเนินการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท “กลุ่ม 

ปตท.” 

   4. ร่วมพิจารณาปรึกษา  หารือ  แลกเปล่ียนความเห็นภายใน “กลุ่ม ปตท.” เก่ียวกับคู่มือการกาํกับดูแล

กิจการของแต่ละบริษทั  ตามแนวทางมาตรฐานสากล 

  - การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียน 

   ปตท.มีบริษทัในเครือท่ีไปลงทุนและถือหุ้นถึงกว่า 40 บริษทั (เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

10 บริษทั)  ซ่ึงกาํไรสุทธิของ ปตท.ในปัจจุบนัประมาณ 60% มาจากบริษทัในกลุ่ม ปตท.ท่ี ปตท. ถือหุ้นโดย ปตท. ไดก้าํหนด

รูปแบบการบริหารจดัการในรูปแบบกลุ่ม ปตท.  เพ่ือสร้างให้เกิด Synergy กาํหนดนโยบายท่ีสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกบั 

ปตท.  โดยการเสนอให้กรรมการหรือผูบ้ริหารของ ปตท. ไปเป็นกรรมการในบริษทัในกลุ่มดงักล่าว  เพ่ือกาํกบัดูแลให้บริษทั
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ดงักล่าวกาํหนดนโยบายและดาํเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของ ปตท.  ให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม  ดงันั้น  การท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการเกิน  5  บริษทั  จึงมีโอกาสสูง  อาทิ  

นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์  นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์  และ นายพิชยั  ชุณหวชิร  โดย ปตท. มีเหตุผลในการพิจารณา  ดงัน้ี 

   1.  เพ่ือกาํกบัดูแลการบริหารจดัการตามนโยบายของ “กลุ่ม ปตท.” และติดตาม Monitor ภาพรวมการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทั “กลุ่ม ปตท.” ให้สอดคลอ้งกับนโยบายของ ปตท. ในทิศทางเดียวกันกับ ปตท. และมีมาตรฐาน

ใกลเ้คียงกนั 

   2.  เป็นการสร้าง Synergy ให้กบัธุรกิจของบริษทั “กลุ่ม ปตท.”  เพ่ือให้เกิดการประสานผลประโยชน์และ

การสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กบัทุกองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง และประเทศ 

   3.  เพ่ือนาํประสบการณ์ความสามารถเฉพาะดา้นไปช่วยเหลือธุรกิจ  เช่น  การนาํความรู้ดา้นการเงินไป

ช่วยปรับปรุงพฒันาดา้นบญัชี  การเงิน  ให้บริษทันั้นๆ ดาํเนินธุรกิจไดเ้ติบโตต่อไปอยา่งเขม้แขง็  ซ่ึงรวมถึงการไปช่วยเหลือ

บริษทัท่ีไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่ม ปตท.  ซ่ึงสามารถนาํความรู้และประสบการณ์ท่ีไดไ้ปร่วมในการดูแลบริษทัชั้นนาํเหล่านั้นมาช่วย

เสริมประโยชน์ให้กบั ปตท. และเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี  เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจให้กบั ปตท.ดว้ย 

   4.  ถือเป็นหนา้ท่ีของกรรมการและผูบ้ริหาร   และเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังาน 

 2. ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน 

  ปตท.  ตระหนกัเสมอว่า ส่ิงท่ีจะทาํให้ผูถื้อหุ้นไวว้างใจ และมัน่ใจในการลงทุนกบัธุรกิจของ ปตท.  ก็คือการมี

นโยบายหรือการดาํเนินการท่ีรักษาสิทธิพ้ืนฐานท่ีผูถื้อหุ้นพึงไดรั้บและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด   รวมถึงการจดัการท่ีเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด  เป็นท่ียอมรับจากผู ้

ลงทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายอยูเ่สมอว่าเป็นกิจการท่ีมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

  ปตท. ไดก้าํหนดให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปีละคร้ัง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชี

ของ ปตท. และหากมีความจาํเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์

ของผูถื้อหุ้น หรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ท่ีใช้บงัคบัท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัจะ

เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเป็นกรณีไป  

  -  การจดัประชุมผูถื้อหุ้น 

  ในการจดัประชุมผูถื้อหุ้น  คณะกรรมการ ปตท.  ตระหนกัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นในทุกเร่ือง  ซ่ึงในการเตรียมการ

ประชุมผูถื้อหุน้ ปี 2550  ปตท. ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  และช่ือบุคคล

เพ่ือเป็นกรรมการล่วงหนา้  ถือเป็นส่วนหน่ึงของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น

ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั  นอกจากน้ี  เพ่ือให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาท่ีชดัเจนและโปร่งใส ปตท. จึง

ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์การให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  และช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ

ล่วงหน้าขึ้น  ซ่ึงจะช่วยกลัน่กรองระเบียบวาระท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัอย่างแทจ้ริง  และคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั  และสามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั

และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  รวมทั้งช่วยให้บริษทัสามารถปฏิบติัตามการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  และจาก

การปฏิบติัท่ีผ่านมา  ปตท.จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมท่ีมีรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม

แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น  และเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองไดส้ามารถ

มอบฉันทะให้ผูอ่ื้นหรือกรรมการอิสระท่ีบริษทัระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนดเพ่ือเขา้ประชุมและ

ออกเสียงลงมติแทนผูถื้อหุ้นได ้ และไดท้าํประกาศลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ อย่างละ 1 

ฉบบั ติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนั และก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั  เพ่ือบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหน้า

เพียงพอสาํหรับการเตรียมตวัก่อนมาเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปตท.ไดน้าํขอ้มูลหนงัสือเชิญประชุม
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ผูถื้อหุ้นเปิดเผยในเวบ็ไซทก่์อนล่วงหนา้ 30 วนั และในการจดัการประชุมฯ บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกให้กบัผูถื้อหุ้นอยา่ง

เท่าเทียมกนัทุกราย  จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับอาํนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ  การให้ความมัน่ใจดา้นการรักษาความ

ปลอดภยัแก่ผูถื้อหุ้น  การเปิดบริการรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชัว่โมง รวมถึงการจดัให้มีการเล้ียงรับรองท่ีเหมาะสม

แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมดว้ย 

  การดาํเนินการประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง  ปตท. ให้โอกาสผูถื้อหุ้นท่ีเท่าเทียมกันทุกราย  โดยก่อนเร่ิมการ

ประชุม ประธานท่ีประชุมได้ช้ีแจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่ละวาระตาม

ขอ้บงัคบัของ ปตท. การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชดัเจน  และเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกราย

แสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ  ถามคาํถามในแต่ละวาระ  และให้เวลาอภิปรายอยา่งเหมาะสมเพียงพอ  โดยประธานฯ  จะ

ดาํเนินการประชุมตามลาํดบัวาระการประชุม  รวมทั้งจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมโดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า  ทั้งน้ี  

สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะดาํเนินการลงมติเป็นรายคน  และผูบ้ริหารให้ความสําคญักบัทุกคาํถามและตอบข้อ

ซักถามอย่างชดัเจนและตรงประเด็น พร้อมทั้งมีการบนัทึกการประชุมอย่างถูกตอ้งครบถว้น และสรุปดว้ยการลงมติและนับ

คะแนนเสียง  รวมระยะเวลาท่ีใชใ้นการประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ังประมาณ  2 -3 ชัว่โมง   

  -  การจดัตั้งหน่วยงาน Investor Relations 

  ตั้งแต่ ปตท. แปลงสภาพและกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544  ปตท. จัดให้มี

หน่วยงานฝ่ายตลาดทุนและผูล้งทุนสัมพนัธ์ (Capital Market & Investor Relations Department) ท่ีทาํหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางใน

การเปิดเผยขอ้มูลสําคญัต่อนกัลงทุนและดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น การนาํเสนอผลการดาํเนินงาน งบการเงิน 

สารสนเทศท่ี ปตท. แจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมถึงมีการทาํบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร 

(MD & A) รายไตรมาส ซ่ึงแสดงสถานภาพ ผลการดาํเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของ ปตท. ต่อผูถื้อหุ้นทั้งในประเทศ

และต่างประเทศได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกันอย่างสมํ่าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจริง  ผูล้งทุนสามารถติดต่อกับ

หน่วยงานได้โดยตรง หรือผ่านทางเว็บไซท์ของ ปตท.  www.pttplc.com ซ่ึงมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีได้

ปรับปรุงให้ทนัสมยัเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

  ปตท. ไดใ้ห้ความสําคญัในการดูแลและคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษทั ตั้งแต่  

ลูกคา้  ผูถื้อหุ้น และพนกังาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยไดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจนเก่ียวกบัการคาํนึงถึง

สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัขอ้ความบางส่วนในวิสัยทศัน์ของ ปตท. ดงัน้ี “..../เป็นผูน้าํในภูมิภาคดว้ยความรับผิดชอบ เป็น

ธรรม และให้ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี”  และไดก้าํหนดไวใ้น

ระเบียบบริษทัฯ ว่าด้วยหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี พ.ศ. 2544 หมวด 3 จรรยาบรรณของคณะกรรมการฝ่ายบริหารและ

พนกังาน ปตท.  และกาํหนดไวใ้นคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1/2548  สําหรับใชเ้ป็นแนว

ทางการปฏิบติัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไวอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร 

และพนักงาน ปตท. ยึดถือเป็นหลกัปฏิบติัในการดาํเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าท่ีและเป็นวินยัท่ีทุกคนพึงปฏิบติั สรุปได้

ดงัน้ี 

ผูถื้อหุ้น   : ปตท. มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้นในการดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส โดย

คาํนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษทัในระยะยาว และผลตอบแทนท่ีดี 

พนกังาน : ปตท. ถือว่าพนกังานเป็นปัจจยัความสาํเร็จของ ปตท. ปตท.จะสนบัสนุนพฒันาความ 

สามารถในการทาํงานระดบัมืออาชีพ ให้ความมัน่ใจในคุณภาพชีวิตการทาํงานอยา่งเท่า

เทียม เสมอภาคและไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสม เป็นธรรม 
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คู่คา้   :  ปตท. จะสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีเพ่ือเอ้ือประโยชน์ร่วมกนัและปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆท่ีมี

ต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด 

คู่แข่ง    : ปตท. จะประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่ง

ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซ่ึงมูลความจริง 

เจา้หน้ี   : ปตท. จะรักษาและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด 

ลูกคา้   : ปตท. มีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบัลูกคา้และประชาชน  

เพ่ือให้ไดรั้บผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีดี มีคุณภาพในระดบัราคาท่ีเหมาะสม 

ชุมชน และสังคม : ปตท. ตระหนกัและห่วงใยถึงความปลอดภยัของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน รวมทั้งให้ความสําคญัต่อกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสมํ่าเสมอ โดย

ปฏิบติัตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด 

 4. การประชุมผู้ถือหุ้น 

  ในปี 2549 ปตท.จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น  1  คร้ัง คือ ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2549 เม่ือวนัท่ี 11 

เมษายน 2549  ดงัน้ี 

  -  ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น   

   ปตท. ได้นําข้อมูลหนังสือเชิญประชุมฯท่ีมีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซท์ของ ปตท. ก่อน

ล่วงหนา้ 30 วนั  และไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมท่ีมีรายละเอียดวาระการประชุม / ความเห็นของคณะกรรมการ / รายงานการ

ประชุมคร้ังท่ีผ่านมามีรายละเอียดครบถว้น/ รายงานประจาํปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม/  เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการ

มอบฉนัทะ และระบุวิธีการไวช้ดัเจน  โดยจดัส่งแก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นเกิน 14 วนั และไดป้ระกาศลงใน

หนังสือพิมพร์ายวนัทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ อย่างละ 1 ฉบบั ติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนั และก่อนวนัประชุมไม่

น้อยกว่า 3 วนั   เพ่ือบอกกล่าวผูถื้อหุ้นล่วงหน้าในเวลาท่ีเพียงพอสําหรับเตรียมตวัศึกษาขอ้มูลก่อนมาเขา้ร่วมประชุม โดย

จดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นทุกรายท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของ ปตท.  รวมทั้งได้

แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้นในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมแทน 

สามารถเลือกมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึง หรือกรรมการอิสระของ ปตท.เขา้ประชุมแทนได ้

  - วนัประชุมผูถื้อหุ้น 

   ปตท. ไดก้าํหนดสถานท่ี วนัเวลาการประชุมท่ีถือไดว่้าเป็นการอาํนวยความสะดวกให้กบัผูถื้อหุ้นอยา่งเท่า

เทียมกนัทุกราย  และให้ความมัน่ใจดา้นการรักษาความปลอดภยัแก่ผูถื้อหุ้นกาํหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสม

และเพียงพอ   โดยให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดล่้วงหนา้ก่อนเวลาประชุมอยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง และต่อเน่ือง

จนกว่าการประชุมจะแลว้เสร็จโดยใชร้ะบบ Barcode   รวมถึงการจดัของท่ีระลึก และการเล้ียงรับรองท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมดว้ย  ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง  ประธานกรรมการไดท้าํหน้าท่ีประธานท่ีประชุม โดยแจง้รายละเอียดของ

องคป์ระชุม อธิบายวิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน การใชบ้ตัรลงคะแนน และเปิดเผยผลการนบัคะแนนในแต่ละวาระอยา่ง

ชัดเจน  โปร่งใส  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ  และการตอบ

คาํถามของกรรมการ หรือผูบ้ริหารมีความชดัเจน   ทั้งน้ี ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2549  ดงักล่าวมีกรรมการเขา้

ร่วมประชุม รวม  8  ท่าน     ประกอบดว้ยประธานกรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ  

(รวม  4  ท่าน)  ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  1  ท่าน  และกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่  รวมทั้งมีผูบ้ริหารระดบัสูงและผูส้อบบญัชีของ ปตท.  โดยมีท่ีปรึกษากฎหมาย  จาํนวน  2  ท่าน  ทาํหนา้ท่ีเป็นคนกลาง

ในการตรวจสอบและลงคะแนนเสียง  กรณีมีขอ้โตแ้ยง้ตลอดการประชุม  ซ่ึงประธานกรรมการไดด้าํเนินการอย่างครบถว้น

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด  และผลการประชุมมีมติอนุมติัเป็นเอกฉนัท ์
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  - หลงัวนัประชุม 

   ปตท. จะจัดส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น  ซ่ึงจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียง  

รวมทั้งขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นในแต่ละวาระอยา่งละเอียด  ให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ภายในเวลาท่ีกาํหนด  และเผยแพร่รายงานใน

เวบ็ไซทข์อง ปตท. (www.pttplc.com)   

 5. ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์ 

  คณะกรรมการ ปตท. ประกอบไปด้วยผูมี้ความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์การทาํงานจาก

หลากหลายสาขา ทาํให้การปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยผลความสาํเร็จของคณะกรรมการ ปตท. ท่ี

เห็นไดช้ดัเจน    ปี 2549 คือการไดรั้บรางวลัคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่นจากกระทรวงการคลงั  

  การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีในการปฏิบติังานของคณะกรรมการฯ จะคาํนึงถึงหลกัการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติ

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอย่างซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการท่ีกาํหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด รวมทั้ง

กาํกบัดูแลให้การบริหารจดัการของฝ่ายจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น   

 คณะกรรมการ ปตท.มีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดวิสัยทศัน์ และพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทิศทางการดาํเนิน

ธุรกิจ นโยบาย   กลยุทธ์และเป้าหมายของ ปตท.  เพ่ือให้ฝ่ายบริหารนําไปใช้เป็นกรอบในการจัดทํา แผนธุรกิจ  แผน

สนับสนุน และงบประมาณ เป็นประจาํทุกปี   โดยมีกลไกการกาํกบัดูแลให้ผูบ้ริหารมีการปฏิบติัตามแผนงานท่ีกาํหนดไว้

อย่างสมํ่าเสมอ  ซ่ึงคณะกรรมการ จะกาํหนดตัวช้ีวดัและตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Index : KPI) ทางการเงินและ

แผนงานต่างๆ ไวต้ั้งแต่ต้นปี  โดยมีการติดตามผลการดาํเนินงานทั้งรายเดือน และรายไตรมาส  และเม่ือถึงปลายปี คณะ

กรรมการฯ จะพิจารณาผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหารโดยการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานกบัแผนงานท่ีตั้งไวต้ามระบบ

ขอ้ตกลงการประเมินผลการดาํเนินงานประจาํปี (Performance Agreement  :  PA)    

 - การเขา้รับการอบรมของคณะกรรมการ ปตท.  

  คณะกรรมการ ปตท. และผูบ้ริหารระดบัสูงให้ความสําคญัต่อการเขา้ร่วมสัมมนาหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ  ดงัรายละเอียดตามขอ้มูลในประวติัของแต่ละ

ท่าน  โดยกรรมการ ปตท. ส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 85 มีประวติัไดเ้ขา้รับการอบรมกบัสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

แลว้  ทั้งน้ี ใน ปี 2549  มีกรรมการรวม  9  ท่านเขา้รับการอบรม / สัมมนา รวม 8 หลกัสูตร   โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

รายช่ือกรรมการ หลักสูตร วันท่ี 

1. นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช - Directors Certification Program (DCP #71) 
- Audit Committee Program (ACP #14) 

1-30  มีนาคม  2549 
17-18 สิงหาคม  2549 

2. นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ - Developing CG #2 
- Develop & Implementing A Code of Ethics 

18 พฤษภาคม  2549 
29 สิงหาคม  2549 

3. พลเอก สมทตั  อตัตะนนัทน์ - Directors Accreditation Program (DAP #53) 
- Finance for Non finance Directors (FN#29) 
- Audit Committee Program (ACP#14) 

28 เมษายน  2549 
8 มิถุนายน  2549  
17-18 สิงหาคม  2549 

4. หม่อมหลวงปาณสาร  หสัดินทร - Developing CG #2 
- Setting the CEO Performance Plan & Evaluation 
- Understanding the Fundamental of Financial  
   Statements 

18 พฤษภาคม  2549 
20 มิถุนายน  2549 
4 สิงหาคม  2549 
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การอบรมของคณะกรรมการ ปตท. (ต่อ) 

รายช่ือกรรมการ หลักสูตร วันท่ี 

5. นายอาํพน  กิตติอาํพน - Directors Certification Program (DCP #80) กนัยายน  2549 

6. นายพรชยั  รุจิประภา - Directors Accreditation Program (DAP #56) –– 

7. นางพรรณี  สถาวโรดม - Directors Certification Program (DCP #72) –– 

8. นายเมตตา  บนัเทิงสุข - Directors Accreditation Program (DAP #52) 
- Directors Certification Program (DCP #79) 

21 มีนาคม  2549 
กนัยายน  2549 

กรรมการท่ีลาออกระหว่างปี  

รายช่ือกรรมการ หลักสูตร วันท่ี 

1. นายศุภรัตน์  ควฒัน์กุล - Directors Certification Program (DCP #72) –– 

  ปตท.ให้การสนบัสนุนและดาํเนินการให้กรรมการพิจารณาเขา้รับการอบรมกบัสถาบนั IOD และสถาบนั

อ่ืนๆ ในทุกหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ืองตลอดปี รวมถึงการจดัให้คณะกรรมการไดดู้งานจากหน่วยงาน  องคก์รอ่ืนตาม

ความเหมาะสม  ทาํให้เกิดมุมมองความคิดท่ีเป็นประโยชน์มาประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจของ ปตท. 

 -  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation) 

  สําหรับกรรมการท่ีเข้ารับตาํแหน่งใหม่ในคณะกรรมการของ ปตท.   ปตท. ได้จดัให้มีการปฐมนิเทศ 

เพ่ือให้กรรมการใหม่ไดรั้บทราบนโยบายธุรกิจของ ปตท.  รวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  โครงสร้างทุน  ผูถื้อหุ้น  ผลการ

ดาํเนินงาน  ข้อมูลระบบต่างๆ ท่ีใช้งานภายใน ปตท.  รวมทั้งกฎหมาย  กฎเกณฑ์ต่างๆ  พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสําหรับ

กรรมการ  ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับการเป็นกรรมการ ปตท. ให้กบักรรมการ  ทั้งน้ี  คู่มือกรรมการ ประกอบดว้ย 

 คู่มือกรรมการ   :   

 1. พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

 2. ขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีสาํหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน 

 3. ใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียนฯ 

 4. หนงัสือรับรองบริษทั 

 5. วตัถุประสงคข์องบริษทั 

 6. ขอ้บงัคบับริษทั 

 7. ระเบียบบริษทั (13 ระเบียบ) 

 8. คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ของ ปตท. 

 9. คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน ของ ก.ล.ต. 

 ขอ้มูลสาํหรับกรรมการ  :  

 1. Director Fiduciary Duty Check List  

 2. ขอ้แนะนาํการให้สารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียน 

 3. หนงัสือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน 

 4. หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2549 

 5. คู่มือการเรียนรู้และการป้องกนัความขดัแยง้กนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม   
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 6. ชุดขอ้มูล PTT Group Moving Forward to HPO   

 7. Company Profile  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 8. รายงานเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ประจาํปี 2548 

 9. รายงานประจาํปี 2548  ฉบบัภาษาไทย  และ CD 

 10. วารสารรายเดือน PTT Spirit  ในปี 2549 

 - เลขานุการบริษทั 

  ปตท. ไดม้อบหมายให้นายอรรถพล  ฤกษพิ์บูลย ์ ผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํหน้าท่ีเป็น

เลขานุการบริษทัของ ปตท.  เพ่ือให้การบริหารงานของ ปตท. ดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี  โดยมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบหลกั  ดงัน้ี 

• ให้คาํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆท่ีคณะกรรมการตอ้งทราบและปฏิบติั 

• ดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ 

• ประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 6. ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

  คณะกรรมการ ปตท.ไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีว่า การตดัสินใจ

ใดๆของบุคลากรทุกระดบัในการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งทาํเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของ ปตท. เท่านั้น  และถือเป็น

หนา้ท่ีของบุคลากรทุกระดบัท่ีจะหลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวขอ้งทางการเงิน และ/หรือความสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอกอ่ืนๆ ซ่ึง

จะส่งผลให้ ปตท.ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขดัแยง้ในด้านความภกัดีหรือผลประโยชน์หรือขดัขวางการ

ปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาํหนดให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบ

ถึงความสัมพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าวและตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มีอาํนาจอนุมติั

ในธุรกรรมนั้น ๆ ตามแบบฟอร์มรายงานการเปิดเผยรายการท่ีสงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนักบัผลประโยชน์ของ ปตท.

และในการอนุมติัใด ๆ สาํหรับกรณีดงักล่าวตอ้งยึดถือหลกัการไม่ให้มีการกาํหนดเง่ือนไขหรือขอ้กาํหนดพิเศษผดิไปจากปกติ  

รวมทั้งไดก้าํหนดให้สํานกัตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อดส่องดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าว  ซ่ึงท่ีผา่นมายงัไม่เคยมีปัญหาดงักล่าวเกิดขึ้น  

  ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท.ทุกคร้ัง ประธานกรรมการจะแจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ือขอความร่วมมือกรรมการ

ปฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกบัเร่ืองความขดัแยง้ของผลประโยชน์ว่าในระเบียบวาระใดท่ีกรรมการเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสีย 

ขอให้กรรมการแจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ืองดออกเสียงหรือให้ความเห็นใดๆ 

  คณะกรรมการตรวจสอบจะนาํเสนอคณะกรรมการ ปตท.เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยกาํหนดในรายงานและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาสอย่างเคร่งครัด  รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไวใ้น

รายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ดว้ย 

  คณะกรรมการ ปตท.และผูบ้ริหาร ซ่ึงหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ เม่ือมีการเปล่ียนแปลง

การถือหลกัทรัพย ์ปตท. จะตอ้งแจง้ให้ ปตท.ทราบ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์่อสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 

วนัทาํการนบัจากวนัท่ีซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน

เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนท่ี

งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนดว้ย ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ให้นาํขอ้มูลภายในไปใชใ้นทางมิชอบ 
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 7. จริยธรรมธุรกิจ 

  เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วน

ไดเ้สีย  ตลอดจนสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  ปตท. จึงกาํหนดจรรยาบรรณของ ปตท. ขึ้น เพ่ือให้คณะกรรมการ ปตท.  ผูบ้ริหาร  

พนักงานและลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของ ปตท.  ดัง

รายละเอียดปรากฏในส่วนท่ี 3  ของคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการฯ  "จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 

ปตท."  ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี  

  7.1 คณะกรรมการ ปตท. ควรเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงการเจริญเติบโตของ  ปตท. อยา่งย ัง่ยืน

ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง บริหารงานอยา่งเตม็ความสามารถ ดว้ยความ ซ่ื อ สั ต ย์สุ จ ริ ต  แ ล ะ ร ะ มัด ร ะ วัง   

ไม่ฝักใฝ่การเมือง  มีความเป็นอิสระทั้งการตดัสินใจและการกระทาํ โดยไม่มีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีเป็นการ

แข่งขนักบั ปตท.  และมุ่งมัน่ป้องกนั และขจดัการกระทาํทุจริตทุกประเภท  

  7.2 ผูบ้ริหาร และพนักงาน ควรมุ่งมัน่ในการพฒันา เสริมสร้างวฒันธรรมการทาํงานเป็นทีม สร้างความพึง

พอใจให้กบัลูกคา้ คาํนึงถึงความเสมอภาค และความซ่ือสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ ตระหนกั และห่วงใยถึงความปลอดภยัของ

สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตประชาชน รวมถึงการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มุ่งมัน่ ทุ่มเท โดย

ถือประโยชน์ของ ปตท.เป็นสาํคญั   

  ปตท. ไดจ้ดัทาํตวัอย่างของการปฏิบติัตนของกรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนกังาน  เป็นบทความ  บทวิทย ุ และ

บทวีดิโอ  เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้กรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนกังานใชวิ้จารณญาณ หรือการใชดุ้ลยพินิจตดัสินใจเร่ืองต่างๆให้

รอบคอบและถูกตอ้ง โดยสามารถตรวจสอบการกระทาํของตนเองไดโ้ดยให้ถามตนเองก่อนว่าส่ิงท่ีจะกระทาํนั้น เป็นส่ิงท่ี

ถูกตอ้งหรือไม่  เป็นท่ียอมรับและสามารถเปิดเผยต่อสังคมไดห้รือไม่  เป็นการทาํให้เส่ือมเสียช่ือเสียงของ ปตท. ในฐานะท่ี

เป็นองคก์รแห่งจริยธรรมหรือไม่  รวมทั้งกระบวนการติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวตลอดเวลา  

 8. การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

 การแต่งตั้งกรรมการของ ปตท. เป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ 

สรรหา และคณะกรรมการ ปตท. ตามลาํดบั  ทั้งน้ี  ณ  ปัจจุบนั  (10 กุมภาพนัธ์ 2550)  คณะกรรมการ  ปตท. มีจาํนวน  15  

ท่าน  ประกอบดว้ย 

 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  14  ท่าน  และเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ  9  ท่านซ่ึงเกินกว่าก่ึงหน่ึงของ

กรรมการทั้งคณะ   

• กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร   1  ท่าน 

 ดงันั้น  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจึงสามารถมัน่ใจไดว่้ากรรมการสามารถปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะตวัแทนผูถื้อหุ้นได้

อยา่งเป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลท่ีเหมาะสม 

 9. การรวมหรือแยกตําแหน่ง 

  ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และไม่มีความสัมพนัธ์ใด ๆ กบัฝ่ายบริหาร

โดยมีอาํนาจแยกกนัเพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลและการบริหารงานประจาํออกจากกนั

อยา่งชดัเจน    

 10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

  คณะกรรมการ ปตท. ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  เพ่ือทาํหน้าท่ีพิจารณากาํหนดค่าตอบแทน

ของกรรมการและผู ้บริหาร  โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น  ทั้ งน้ี
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รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวใ้นหัวข้อการจดัการ  เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการและ

ผูบ้ริหารขา้งตน้แลว้ 

 11. การประชุมคณะกรรมการ 

  ปตท. มีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไวอ้ย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี  ในปี 2549  

กาํหนดการประชุมเดือนละ 1 คร้ังในทุกวนัพฤหัสบดีสุดทา้ยของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพ่ิมเติม

ตามความเหมาะสม ซ่ึงสาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จะส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบแผ่น 

CD ให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุม เป็นเวลา 7 วนั เพ่ือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการ

ประชุม   ทั้ งน้ี  ตั้ งแต่ เดือนเมษายน 2547 เป็นต้นมา การประชุมคณะกรรมการ ปตท. ได้จัดในรูปแบบการประชุม

อิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงช่วยอาํนวยความสะดวก รวดเร็วในการคน้หาขอ้มูล และลดการใช้เอกสารประกอบวาระการประชุมได้

เป็นจาํนวนมาก   

  ในการประชุมทุกคร้ัง  กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอยา่งเปิดเผยและเสรี  มีการจดบนัทึกการประชุมเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองแลว้จากคณะกรรมการ ปตท. เพ่ือให้กรรมการและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้ โดยการประชุมคณะกรรมการ ปตท.แต่ละคร้ังใชเ้วลา ประมาณ 3-4 ชัว่โมง 

  ในปี 2549 คณะกรรมการ ปตท.มีการประชุมตามวาระปกติ จาํนวน 12 คร้ัง  และการประชุมนดัพิเศษ  2  คร้ัง  

โดยมีรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน  ดงัน้ี 
 

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท  ปี 2549 

 หน่วย  : คร้ัง 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการ  ปี 2549 
การเข้าดํารง 

ตําแหน่ง 
ระหว่างปี 

กรรมการ 
ปตท. 

รวม 14 คร้ัง 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม 10  คร้ัง 

กรรมการ 
กาํกบัดูแล

กิจการ 
รวม 2 คร้ัง 

กรรมการ 
สรรหา 

รวม 2 คร้ัง 

กรรมการ 
กาํหนด

ค่าตอบแทน 
รวม 1 คร้ัง 

1. นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์ 13/14 - - - - - 

2. พลเอก อภิชาต  เพญ็กิตติ 1/1 - - - - 28 พ.ย.2549 

3. นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช 12/14 - - 2/2 - - 

4. นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ 14/14 10/10 - - - - 

5. พลเอก สมทตั  อตัตะนนัทน ์ 11/11 - 2/2 - - 11 เม.ย. 49 

6. ม.ล.ปาณสาร หสัดินทร 11/11 - - - - 11 เม.ย. 49 

7. นายอาํพน  กิตติอาํพน 14/14 - - 2/2 - - 

8. นายโอฬาร  ไชยประวติั 14/14 10/10 - - - ครบวาระ เม.ย. 49 

 แต่งตั้งใหม่ 11 เม.ย.49 
9. นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช 14/14 10/10 - - - - 

10. นายพิษณุ  สุนทรารักษ ์ 14/14 - 2/2 - 1/1 - 

11. นายพรชยั  รุจิประภา 1/1 - - - - 28 พ.ย.2549 

12. นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ 1/1 - - - - 28 พ.ย.2549 
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หน่วย  : คร้ัง 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการ  ปี 2549 
การเข้าดํารง 

ตําแหน่ง 
ระหว่างปี 

กรรมการ 
ปตท. 

รวม 14 คร้ัง 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม 10  คร้ัง 

กรรมการ 
กาํกบัดูแล

กิจการ 
รวม 2 คร้ัง 

กรรมการ 
สรรหา 

รวม 2 คร้ัง 

กรรมการ 
กาํหนด

ค่าตอบแทน 
รวม 1 คร้ัง 

13. นางพรรณี  สถาวโรดม 14/14 - - - 1/1 - 

14. นายเมตตา  บนัเทิงสุข 14/14 - - - - - 

15. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 14/14 - - - - ครบวาระ เม.ย. 49 

 แต่งตั้งใหม่ 11 เม.ย.49 

กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี 2549                                                                                                            หน่วย  : คร้ัง 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการ  ปี 2549 
การเข้าดํารง 

ตําแหน่ง 
ระหว่างปี 

กรรมการ 
ปตท. 

รวม 14 คร้ัง 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม 10  คร้ัง 

กรรมการ 
กาํกบัดูแล

กิจการ 
รวม 2 คร้ัง 

กรรมการ 
สรรหา 

รวม 2 คร้ัง 

กรรมการ 
กาํหนด

ค่าตอบแทน 
รวม 1 คร้ัง 

16. นายศุภรัตน์  ควฒัน์กุล 12/12 - - 1/1 - ลาออก เม่ือ 16 พ.ย. 49 

17. นายประพนัธ์  นยัโกวิท 9/10 7/7 2/2 - - ลาออก เม่ือ 15 ก.ย. 49 

18. นายสมชาย  วงศส์วสัด์ิ 9/12 - - - 1/1 ลาออก เม่ือ 24 พ.ย. 49 

19. พลเอก ชยัศึก  เกตุทตั 3/3 - - - - ครบวาระ เม่ือ 11 เม.ย.49 

หมายเหตุ  :  ณ 1 กุมภาพนัธ์  2550 
   - คณะกรรมการตรวจสอบ  จาํนวน  3  คน  ไดแ้ก่  ลาํดบัท่ี   4,   8   9 
 - คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  จาํนวน  3  คน  ไดแ้ก่  ลาํดบัท่ี  5,   9,   10 
  (ลาํดบัท่ี 9 : แต่งตั้งเป็นกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  เม่ือ  1  ธนัวาคม  2549)    
 - คณะกรรมการสรรหา  จาํนวน  3 คน  ไดแ้ก่  ลาํดบัท่ี  3,  7,   12   (ลาํดบัท่ี 12  : แต่งตั้งเป็นกรรมการ 
  สรรหา เม่ือ 1 ธนัวาคม  25 49) 
 - คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  จาํนวน  3  คน  ไดแ้ก่  ลาํดบัท่ี  7,   10,   13  (ลาํดบัท่ี 7 : แต่งตั้ง 
  เป็นกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  เม่ือ  1 ธนัวาคม  2549) 

 12. คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง  

  เพ่ือให้การดาํเนินงานของคณะกรรมการ ปตท.มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น คณะกรรมการ ปตท.ได้แต่งตั้ ง

กรรมการผูมี้ความรู้ ความชาํนาญท่ีเหมาะสมช่วยศึกษากลัน่กรองงานในเร่ืองต่าง ๆ จาํนวน 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ   คณะกรรมการสรรหา   คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน   และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดย

คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองแต่ละคณะประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  ทั้งน้ี มีองค์ประกอบสมาชิก ขอบเขตหน้าท่ี 

และความรับผิดชอบ  ตามรายละเอียดในหวัขอ้การจดัการขา้งตน้ 

 13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

  คณะกรรมการ ปตท. กําหนดมาตรการในการสอดส่องดูแลฝ่ายบริหาร โดยจะเป็นผู ้อนุมัติแผนงาน 

งบประมาณ และเป้าหมายการปฏิบัติงาน  และมุ่งมั่นให้ฝ่ายบริหารตระหนักถึงความสําคญัของการควบคุมภายในท่ีมี

ประสิทธิภาพเพียงพอกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละเหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มต่างๆ ของงาน   
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 การควบคุมภายใน  

 คณะกรรมการ ปตท.จดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและระบบการบริหารความเส่ียงให้

อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  มีการติดตามประเมินผลอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือให้ความมัน่ใจว่าระบบท่ีวางไวส้ามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าท่ีสอบทานว่า ปตท.ได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในท่ี

ครอบคลุมครบทั้ง  3  ดา้น  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 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสําคญัท่ีจะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความ

เส่ียงทางธุรกิจ ช่วยให้ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพโดยมีการจดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้ง

ไว ้ ช่วยปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์นไม่ให้ร่ัวไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความ

ถูกตอ้งน่าเช่ือถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งและช่วยคุม้ครองเงินลงทุนของผูถื้อหุ้น 

  การตรวจสอบภายใน 

  สาํนกัตรวจสอบภายใน  ทาํหน้าท่ีในการตรวจสอบบญัชีการเงิน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ความปลอดภยั 

อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งตรวจสอบบริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ให้ปฏิบติังานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ระดบัสูง  โดยมีการตรวจสอบตามแผนงานประจาํปี ซ่ึงจะมีความสอดคลอ้งกบัผลการประเมินความเส่ียงขององคก์ร และได้

รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ ปตท. เป็นประจาํทุกไตรมาส 

   การบริหารความเส่ียง 

  ปตท.ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงมีบทบาทหน้าท่ีบริหารความเส่ียงในภาพรวมทั้งองคก์ร 

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” 
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 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 เจา้ของกิจการผูถื้อหุ้นและผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในทางตรงและทางออ้มมา

โดยตลอด  โดย ปตท . ได้จัดตั้ งหน่วยงานฝ่ายตลาดทุนและผู ้ลงทุนสัมพัน ธ์  (Capital Market & Investor Relations 

Department) ขึ้นเพ่ือเป็นศูนยก์ลางในการกาํกบัดูแลคุณภาพของกระบวนการรายงานทางการเงินตลอดจนขอ้มูลสําคญัท่ีมี

ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์อง ปตท. ตั้งแต่ ปตท. แปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชนและกระจายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือ

ธนัวาคม  2544  สรุปไดด้งัน้ี 

 ทางตรง :  ปตท. มีการนาํเสนอผลงานให้แก่นกัวิเคราะห์ นกัลงทุนและพนกังาน เป็นระยะๆ อยา่งสมํ่าเสมอ

ในรูปของ Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call การเขา้ร่วม Conference ซ่ึงจดัโดยสถาบันต่างๆ รวมทั้ง การร่วม

กิจกรรมพบนกัลงทุนรายยอ่ยกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์  และผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถทาํการนดัหมาย (Company visit) เขา้พบผูบ้ริหาร 

ปตท.เพ่ือสอบถามขอ้มูลความคืบหนา้การดาํเนินกิจการ ซ่ึงในปี 2549 สรุปไดด้งัน้ี   

 -   Roadshow  ต่างประเทศ    9 คร้ัง  

 -   Roadshow  ในประเทศ    5 คร้ัง  

 -   Analyst Meeting 4 คร้ัง  

 -   Company Visit / Conference Call 149 คร้ัง  

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

 -   ร่วมกิจกรรมตลาดหลกัทรัพยฯ์ สัญจร 3 คร้ัง  

 -   นาํนกัลงทุนสถาบนัพบผูบ้ริหารและเย่ียมชมโรงงาน 1 คร้ัง 

 -   นาํนกัลงทุนรายยอ่ยพบผูบ้ริหารและเย่ียมชมโรงงาน 1 คร้ัง 

 ทางออ้ม : ปตท. มีการให้ข้อมูลเก่ียวกบับริษทั ผลการดาํเนินงาน งบการเงิน รวมถึงรายงานสารสนเทศท่ี 

ปตท. แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผูส้นใจสามารถอ่านข้อมูลได้ทางเว็บไซท์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (www.set.or.th) และของ ปตท. (www.pttplc.com) 

  :  กรณีท่ีนักลงทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งมีขอ้สงสัยและตอ้งการสอบถาม สามารถติดต่อมายงั ปตท. โดย

ผา่นทางเวบ็ไซท ์(www.pttplc.com) ของ ปตท. หรือท่ี ir@pttplc.com  

http://www.set.or.th/
mailto:ir@pttplc.com
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  นอกจากนั้น ปตท. ยงัไดเ้ผยแพร่ข่าวประชาสัมพนัธ์ ความเคล่ือนไหวทางธุรกิจ ความคืบหนา้ของการ

ดาํเนินงาน และโครงการต่างๆ รวมทั้งใหบ้ริการตอบคาํถามและอาํนวยความสะดวกในการติดต่อแก่ส่ือมวลชนและ

สาธารณชนอยา่งต่อเน่ืองในปี 2549 สรุปได ้ดงัน้ี 

  - ทาง e-mail 2,543 ราย 

  - ข่าวแจก/ภาพข่าว  327 ช้ิน 

  - การแถลงข่าว  96 ช้ิน 

  - นาํส่ือมวลชนเย่ียมชมการดาํเนินงานใน/ต่างประเทศ 1 คร้ัง/ปี 

 

รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม เพ่ือความย่ังยืน 

ในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงครองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี  ปตท. และชาวไทยทั้งประเทศต่างตั้งใจ

ทาํความดี และเดินตามรอยพระราชดาํริเพ่ือแสดงถึงความจงรักภกัดีต่อองคป์ระมุขท่ีย่ิงใหญ่ของไทย พระราชดาํริของพระองค์

ท่านในทุกแง่มุมถูกถ่ายทอดเป็นรูปธรรมผา่นโครงการต่างๆตามกาํลงัความสามารถของแต่ละหน่วยงาน  

สาํหรับ ปตท. นั้นไดน้อ้มนาํพระราชดาํริ เก่ียวกบั การให้ความรู้ และส่งเสริมการใชป้ระโยชนจ์ากหญา้แฝก มาเป็น

โครงการหลกัในการร่วมเทิดพระเกียรติพระองคท์่าน ภายใตช่ื้อ “โครงการปลกูหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ เน่ืองในโอกาสทรง

ครองสิริราชสมบตัิครบ 60 ปี” ซ่ึงมีเป้าหมายท่ีจะเผยแพร่ประโยชน์ของหญา้แฝก ตามพระราชประสงค ์เพ่ือใหป้ระชาชนรับรู้

และนาํไปใชอ้ยา่งกวา้งขวาง รวมทั้งรณรงคส่์งเสริม และขยายผลให้คนไทยทัว่ประเทศปลูก และดูแลหญา้แฝกอยา่งต่อเน่ือง

จนเกิดผลสาํเร็จในการอนุรักษดิ์นและนํ้า ไม่นอ้ยกว่า 5 ลา้นกลา้  

โดย ปตท. ดาํเนินการใน 3 กิจการหลกั คือ 1.ทาํการปลูกหญา้แฝกใน 4 พ้ืนท่ีเป้าหมาย ไดแ้ก่หน่วยงาน ปตท. 41 

แห่ง และชุมชนรอบพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ 

2. ดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ และให้ความรู้เร่ืองประโยชน์และวิธีการปลูกหญา้แฝกแก่ประชาชนทัว่ไป และ 

 3. กิจกรรมสุดทา้ย ท่ีริเร่ิมขึ้นเพ่ือให้ทุกภาคส่วนไดมี้ส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ และถือเป็นจุดเด่นของโครงการฯ 

คือการจดัประกวดการปลูกหญา้แฝกเฉลิมพระเกียรติคร้ังท่ี 1 โดยการประกวดน้ีไดแ้บง่เป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทการปลูก 

ประเภทส่งเสริม และประเภทส่ือเผยแพร่  

นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดร่้วมกบัมูลนิธิโครงการหลวงศึกษาวิจยัและส่งเสริมให้มีการปลูกหญา้แฝกอนุรักษดิ์นและนํ้า

ในพ้ืนท่ีตน้นํ้า พ้ืนท่ีลาดชนัและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของชุมชน อาทิท่ี จ.เชียงใหม่ จ.น่าน และ จ.กาญจนบรีุ 

สาํหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติระดบัประเทศท่ีย่ิงใหญ่อีก 3 โครงการซ่ึงทยอยจดัตลอดปีนั้น  ไดแ้ก่ การจดัแสดง

นิทรรศการดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีสนองตามแนวพระราชดาํริ ของ ปตท. ให้เป็นส่วนหน่ึงของนิทรรศการเฉลิมพระ

เกียรติ เน่ืองในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ของรัฐบาล ภายใตแ้นวคิด “ศิขริน นครา มหานที พระบารมีปกแผ่นดิน” ดว้ย

รูปแบบเทคนิคพิเศษ แสงเสียง และส่ือผสม โดยนาํผูเ้ขา้ชมล่องไปกบัแพพลงัไทยตามลาํนํ้าท่ีจาํลองขึ้นมาบนพ้ืนท่ีถึง 1,000 

ตารางเมตร ณ อิมแพค เมืองทองธานี เพ่ือให้ทุกท่านไดช่ื้นชมพระอจัฉริยภาพในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ท่ียงัคุณอนนัต์

แก่พสกนิกรทัว่แผน่ดิน 

รวมทั้ง ร่วมกบักองทพัไทย จดังานแสดงมลัติมีเดีย และพลุเฉลิมพระเกียรติ 60 ปีครองราชย ์ณ ศูนยก์ารประชุม เมือง

ทองธานี ซ่ึงแสดงคอนเสิร์ตเพลงพระราชนิพนธ์โดยวงดุริยางค ์3 เหล่าทพั ร่วมกบัศิลปินแกรมม่ี พร้อมกบัการถวายราช

สักการะดว้ยการแสดงพลุขนาดใหญ่ ประกอบแสง สี เสียง ผา่นม่านนํ้าชุด “ดวงประทีปแห่งความหวังและความจงรักภักดี” 

ในปลายปี ปตท. ไดเ้ขา้ร่วม “มหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549” ณ ศูนยวิ์จยัเกษตรหลวง อ. 

เมือง จ.เชียงใหม่ โดย ปตท. เขา้ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนหลกัในการจดังาน ภายใตแ้นวคิด “ ดิน นํ้า ป่า คน  พลังสร้างความย่ังยืน” 

ซ่ึงจดัแสดงเน้ือหาโครงการต่างๆของ ปตท. ท่ีสนองแนวพระราชดาํริ และจดัแสดงตลอดระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวนัท่ี 1 
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พฤศจิกายน 2549 – 31 มกราคม 2550 หลงัจากงานส้ินสุดลง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดป้รับพ้ืนท่ีให้เป็น “สวนพรรณไม้

เขตร้อนช้ืน “ ซ่ึง ปตท. ไดม้อบเงินสนบัสนุนในฐานะผูอุ้ปถมัภห์ลกัในการปรับและดูแลดว้ยเช่นกนั 

ย่ิงไปกว่านั้น ในระหว่างปีมหามงคล ปตท. ยงัไดจ้ดัและเขา้ร่วมกิจกรรมอีกหลากหลายกิจกรรมเพ่ือร่วมเฉลิมฉลอง

และเทิดพระเกียรติเน่ืองในโอกาสเดียวกนัน้ี  อาทิ การนาํแนวพระราชดาํริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวกาํหนดเน้ือหา 

การประกวดศิลปกรรม ปตท. คร้ังท่ี 21 ภายใต ้หวัขอ้ “ อยู่อย่างไทย กินใช้พอเพยีง”  ร่วมสร้างระฆังมหามงคลครองราชย์ 60 

ปี เน้ือทองคาํหนกั 609 บาท จาํนวน 1 ใบ เพ่ือนาํขึ้นทูลเกลา้ฯถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั สนบัสนุนการแข่งขนั

จกัรยานทางไกลนานาชาติ ( Tour of Thailand 2006) โดยใชเ้ส้นทางสวนสัตวเ์ชียงใหม่ไนทซ์าฟารี ไปยงัสนามบินสุวรรณภูมิ 

โดยมีผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัจากยโุรปและเอเชียเป็นจาํนวนมาก  อีกทั้งไดส้นบัสนุนโครงการจกัรยานเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม ท่ีกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มนอ้มถวายองคร์าชนั เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและรณรงคใ์หป้ระชาชนร่วมทาํกิจกรรมดา้นการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตามแนวพระราชดาํริ โดยจกัรยานท่ีใชใ้นกิจกรรมน้ีไดม้อบให้สถาบนัการศึกษา

ในถ่ินทุรกนัดารต่อไป  

นอกจากน้ี ปตท. ยงัคงสร้างสรรคแ์ละสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือการพฒันาชุมชน สังคมและประเทศชาติ ดว้ยความยึด

มัน่ในจรรยาบรรณว่าดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกัปฏิบติัอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองเสมอมา ดงัต่อไปน้ี 

 

สังคมและชุมชน 

ปตท. พร้อมให้ความช่วยเหลือทกุคร้ังท่ีเกิดภยัธรรมชาติ โดยเฉพาะในยามท่ีพ่ีนอ้งชาวไทยตอ้งประสบกบัความ

เดือดร้อน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคม ชุมชน มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลกั เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 

-  เม่ือกลางปี ไดเ้กิดอุทกภัย ท่ีภาคเหนือของประเทศ ปตท.ไดเ้ร่งช่วยเหลืออยา่งต่อเน่ืองในหลายรูปแบบเพ่ือใหท้นั

ต่อความตอ้งการและทัว่ถึงของประชาชน  อาทิ มอบนํ้ามนัเช้ือเพลิงให้แก่กองบญัชาการทหารสูงสุด มอบงบประมาณเพ่ือ

จดัหานํ้ามนั และอุปกรณ์ช่วยชีวิต รวมทั้งนํ้าด่ืม ให้แก่ ศูนยบ์รรเทาสาธารณภยั กองทพัภาคท่ี 3 และ กองทพัเรือ  มอบนํ้าแขง้

แห้ง ก๊าซหุงตม้ ปตท. ถุงยงัชีพ และเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีจาํเป็นผา่นหน่วยงาน ปตท. ในพ้ืนท่ีและหน่วยงานอ่ืนๆ ใน 5 

จงัหวดัภาคเหนือ  อีกทั้งไดม้อบถุงยงัชีพผา่น กระทรวงพลงังาน เพ่ือจดัส่งไปยงั ศูนยก์ลางชุมชนช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั  

 -  ปลายปีนํ้าเหนือไดไ้หลหลากต่อเน่ืองทาํให้ กรุงเทพมหานครและหลายจงัหวดัในภาคกลางประสบอุทกภยั  ปตท.

ไดม้อบผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงและหล่อล่ืนสาํหรับเรือเพ่ือใชใ้นภารกิจช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัของ มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) 

ยามยาก สภากาชาดไทย  พร้อมมอบถุงยงัชีพ ผา่น กรุงเทพมหานคร, สมาคมแม่บา้นตาํรวจ และสถานีวิทย ุสวพ.91   โดย 

ปตท. ยงัไดจ้ดัซ้ือเรือหางยาวไฟเบอร์กลาส มอบให้แก่ สมาคมแม่บา้นตาํรวจ เพ่ือใชใ้นการออกช่วยเหลือและมอบส่ิงของ

บรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยั นอกจากน้ี ยงัมอบถงันํ้ามนั(เปล่า)แก่ อบต. บางเลน จ.สุพรรณบุรี เพ่ือใชด้ดัแปลงเป็นสุขา

เคล่ือนท่ีบรรเทาความเดือดร้อนของผูป้ระสบภยัอีกดว้ย 

-  เพ่ือช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบความเดือดร้อนจากภยัแลง้และขาดแคลนนํ้า ปตท. ไดร่้วมโครงการ “กรมทรัพย์ฯ 

– กฟภ. –ปตท. –กปภ- -ทบ. ร่วมใจสู้ภัยแล้ง” ซ่ึง ปตท.ไดใ้ห้การสนบัสนุนโครงการน้ี นบัตั้งแตปี่ 2542 เป็นตน้มา  

- และปลายปี ปตท. ไดจ้ดัขบวนรถ “ปตท. รวมใจ ต้านภัยหนาว” นาํผา้ห่มกนัหนาว มอบผา่นท่านผูว่้าราชการ

จงัหวดัลาํปาง แพร่ เชียงใหม่ และอุบลราชธานี เพ่ือส่งมอบให้ถึงมือประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากภยัหนาว โดย

พนกังาน ปตท. ยงัรวบรวมเงินเพ่ือจดัซ้ือผา้ห่มมอบให้แก่ผูป้ระสบภยัหนาวในเขตจงัหวดัสระบุรีเพ่ิมเติมอีกดว้ย 

- โครงการ PTT Tune Up ช่วยชาติประหยัดพลงังาน ฟรี! แก่ประชาชน นบัเป็นปีท่ี 3  เพ่ือรณรงคก์ระตุน้ให้

ประชาชนประหยดัพลงังานในทกุวิถีทางท่ีสาํคญัคือการดูแลรักษาเคร่ืองยนตใ์ห้มีความสมบูรณ์ พร้อมใชง้าน โดยใหบ้ริการ

ตั้งแต่วนัท่ี 1- 15 ธ.ค.  (รวมระยะเวลา 15 วนั) ทุกวนัไม่เวน้วนัหยดุ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ สถานีบริการนํ้ามนั ปตท. 

จาํนวน 100 แห่ง บนเส้นทางสายหลกัทัว่ประเทศโดยเฉพาะในจงัหวดัท่ีประสบอุทกภยั โดย ปตท.ให้การสนบัสนุนในเร่ือง

สถานท่ีคือสถานีบริการนํ้ามนัฯ และช่วยสนบัสนุนค่าใชจ้่ายตอบแทนให้แก่นกัศึกษาตลอดช่วงปฏิบติังาน 
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-โครงการขบัขีป่ลอดภัย รักวินัยจราจร กับ ปตท. ปีท่ี 10 โดยร่วมกบักรมขนส่งทางบก จดัอบรมนกัขบัขี่ให้มีคณุภาพ 

มีจิตสาํนึก มีวินยั คาํนึงถึงความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน และลดปัญหาการเกิดอุบติัเหตุ เช่นเดียวกบัท่ีสนับสนุนกรวยยาง

จราจรให้แก่สถานีตาํรวจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  อีกทั้งร่วมกบัสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ สนบัสนุนพ้ืนท่ีในสถานี

บริการนํ้ามนั ปตท. จัดตั้งตู้แผนท่ี –เส้นทางหลวงปลอดภัย 76 จังหวัดท่ัวไทย เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่นกัเดินทาง 

- โครงการปันนํ้าใจสู่ชุมชน เปิดคลินิกรักษาพยาบาลฟรีแก่ชุมชนท่ีโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และจดัโครงการ

หน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี บริการตรวจรักษาและให้ความรู้เบ้ืองตน้แก่ชุมชน 

- ร่วมกบัสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.)  ดาํเนินงานพฒันาชุมชน  เป็นปีท่ี 3 โดยขยายงานอีกหลายโครงการ  อาทิ 

การสนบัสนุนการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้ชุมชน 12 จงัหวดั   การดาํเนินโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตร่วมกบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง

โดยเปิดการเรียนการสอนหลกัสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน เพ่ือผลิตนกัวิจยั

ชุมชนและนกัยทุธศาสตร์ชุมชน 

- มอบเงินสนับสนุน สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน เพ่ือพฒันาเสริมสร้างความเขม้แขง็ขององคก์รชุมชนและการ

มีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

-มอบเงิน สนบัสนุนการจดัตั้ง “มลูนิธิสันติธรรม 960” ซ่ึงจะดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็ก งานสุขอนามยั ดูแล

ครอบครัวผูป้ระสบเคราะห์กรรมจากการก่อการร้าย และสนบัสนุนงานดา้นอ่ืนๆ ของคณะกรรมการอิสระเพ่ืออาํนวยความ

ยติุธรรมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้( กอยส.)  

- ร่วมทอดผา้ป่าสามคัคีเพ่ือช่วยเหลือผูป่้วยโรคเอดส์ระยะสุดทา้ยและสร้างโรงพยาบาลสาํหรับเด็กติดเช้ือเอดส์ ณ วดั

พระบาทนํ้าพุ จ.สระบรีุ  

 ส่ิงแวดล้อม 

นอกเหนือจากนาํเสนอผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ดูแลการจดัการให้มีผลกระทบนอ้ยท่ีสุดแลว้ ปตท.ยงัดูแล

รักษาป่าร่วมกบัชุมชนรอบพ้ืนท่ีร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเขม้แขง็ ตลอดจนขยายผลสู่โครงการต่อเน่ืองและกิจกรรม

เพ่ือส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ อีก ไดแ้ก่ 

-   การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพป่า โดยฟ้ืนฟูป่าชายเลนตามโครงการวิจยัและพฒันาส่ิงแวดลอ้มแหลมผกัเบ้ียอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ ในพ้ืนท่ี 1,136 ไร่ และฟ้ืนฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในพ้ืนท่ี 

10,000 ไร่  

- โครงการทองผาภูมิตะวันตก อาํเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี โดยร่วมกบัโครงการพฒันาองคค์วามรู้และศึกษา

นโยบายการจดัการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) สานต่อการทาํงานวิจยัความหลากหลายทางชีวภาพจากโครงการ

อนุรักษพ้ื์นท่ีป่าและสัตวป่์า 30,000 ไร่ และนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัมารวบรวมพฒันาใหเ้ป็นองคค์วามรู้เร่ือง

ทรัพยากรธรรมชาติและการจดัการทรัพยากรทอ้งถ่ิน ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนท่ี พร้อมส่งเสริมการจดัทาํแผน

แม่บท ชุมชน  

- ร่วมมือกบัโครงการพฒันาองคค์วามรู้และศึกษานโยบายการจดัการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) จดัทาํ 

“งานวิจัยโครงการจัดการทรัพยากรชีวภาพ ชายฝ่ังทะเลถึงยอดเขา พื้นท่ีหาด    ขนอม-เขานนั”  ซ่ึงเป็นการศึกษาระบบนิเวศ

แบบองคร์วมจากชายฝ่ังถึงยอดเขา เป็นคร้ังแรกในประเทศไทย เพ่ือศึกษาวิจยัความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีจงัหวดั

นครศรีธรรมราช เป็นเวลา 3 ปี ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดองคค์วามรู้ท่ีชุมชนทอ้งถ่ินสามารถปรับใชไ้ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม นาํไปสู่การ

อนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรทางชีวภาพอย่างย ัง่ยืน 

- การประกวดรางวัลลกูโลกสีเขียว คร้ังท่ี 8 ในหวัขอ้ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผกูพนั คน นํ้า ป่า”  ให้แก่ 38 ผลงานดา้น

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มจากทัว่ประเทศ  ซ่ึง  ปตท. เป็นผูส้นบัสนุนและดาํเนินการจดัการประกวด เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์

ผลงานดา้นอนุรักษท่ี์เป็นรูปธรรม ตามแนวพระราชดาํริเร่ืองความ “พอเพียง” โดยเกิดจากการลงมือปฏิบติัดว้ยความผกูพนัและ

รู้จกัแบ่งปัน เพ่ือให้เกิดการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 
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การศึกษา 

ปตท. เห็นความสาํคญัของการศึกษาซ่ึงเป็นรากฐานของการพฒันาประเทศ จึงไดใ้ห้ความสนบัสนุนต่อเน่ือง และ

ส่งเสริมกิจกรรมในหลายรูปแบบและสาขา อาทิ  

- โครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ในปี 2549 ไดมุ่้งพฒันาบคุลากรเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ ให้สมกบัท่ีไดรั้บการประเมิน

จากกระทรวงศึกษาธิการและประกาศใหเ้ป็น “โรงเรียนตน้แบบโรงเรียนในฝัน” ในปีท่ีผา่นมา 

- มอบอาคารเรียนแห่งท่ี 14  ณโรงเรียนบา้นปากแพรก อ.ปลวกแดง จ.ระยอง และอาคารห้องสมุด  “พลังไทย...เพ่ือ

ไทย” แห่งท่ี 20 ณ โรงเรียนวดัโพธ์ินิมิต จ.สุราษฎร์ธานี ตลอดจนสร้าง ห้องเรียนพลังงาน ให้แก่ โรงเรียนขอนแก่นพฒันศึกษา 

ตามกระบวนการประชาคมของชุมชนรอบคลงัปิโตรเลียมขอนแก่น  ทั้งน้ี ปตท. มีนโยบายก่อสร้างส่ิงสาธารณประโยชน์แก่

โรงเรียนในภูมิภาคตั้งแตปี่ 2536 อยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั  

– มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กบันกัเรียนในเขตพ้ืนท่ีรอบหน่วยงานคลงั ปตท. และแนวท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติทัว่ประเทศ ติดต่อกนัมาทุกปี พร้อมทั้งบริจาคอุปกรณ์กีฬา ให้กบัโรงเรียนในถ่ินทุรกนัดารภาคเหนือ และภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 - โครงการ ปตท. ( 5ส) สู่โรงเรียน มีวตัถุประสงคห์ลกัในการนาํเร่ือง 5 ส เขา้มาส่งเสริมและเผยแพร่ให้เกิดผลในทาง

ปฏิบติัแก่เยาวชนในโรงเรียนต่างๆ พร้อมจดัการประกวดและสร้างเครือข่ายโรงเรียน 5 ส โดยเปิด “ศูนยเ์ผยแพร่ 5 ส โรงเรียน 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)” ณ โรงเรียนวดัโพธ์ินิมิต จ.สุราษฏร์ธานี ซ่ึงไดรั้บรางวลัชนะเลิศประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ 3 ปี

ซอ้น 

-  จดัทาํโครงการและค่ายต่างๆเพ่ือส่งเสริมความรู้ ปลูกฝังและสร้างรากฐานให้เยาวชนมีจิตสาํนึกในการอนุรักษ์

พลงังาน ใชพ้ลงังานอยา่งถูกวิธีและรู้คุณค่าพลงังานให้มีความเขา้ใจและรู้จกัคุณค่า ตลอดจนรู้จกัใช ้และรู้จกัดูแลรักษา  เช่น 

โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน Generation P ปีท่ี 9 เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนท่ีมีความคดิสร้างสรรคใ์นการประดิษฐ์

คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ หรือริเร่ิมโครงการท่ีมุ่งเนน้การอนุรักษพ์ลงังานอยา่งเป็นรูปธรรมเพ่ือส่งเขา้ประกวดดว้ย โดยทีมท่ีผา่น

การคดัเลือกจากแผนงานท่ีส่งเขา้ประกวดใน “โครงการอนุรักษพ์ลงังานดา้นเช้ือเพลิงในโรงเรียน” จะไดรั้บสิทธ์ิเขา้ร่วมใน

กิจกรรม “ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลงังาน Generation P ประจําปี 2549”  ซ่ึงภายหลงัการเขา้ค่ายฯ ทุกทีมงานจะตอ้งดาํเนิน

แผนงานฯ พร้อมรายงานผลเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตามเง่ือนไขใน “การประกวดโครงการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนกับ ปตท. 

ปีท่ี 7” โดย ปตท. จะมอบรางวลัแก่แผนงานฯ ท่ีมีผลความสาํเร็จสูงสุด เกิดประโยชน์สูงสุด  และมีสิทธ์ิเขา้รับการศึกษาต่อใน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น อีกทั้งจดั โครงการรถนิทรรศการเคล่ือนท่ี “เปิดโลกก๊าซธรรมชาต”ิ ปีท่ี 7 และ 

โครงการค่ายสะพานความรู้สู่ท้องถิ่น GASSY camp ปีท่ี 3 ดว้ยการคดัเลือกเยาวชนจากโรงเรียนท่ีไดช้มนิทรรศการเคล่ือนท่ี 

ให้เขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือเรียนรู้เก่ียวกบัก๊าซธรรมชาติในเชิงลึก 

                        - จดักิจกรรม ค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ทะเลไทย และโครงการมัธยมรักษ์ส่ิงแวดล้อม   ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม 

โดยมีคณะครูและนกัเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในอาํเภอขนอมร่วมกิจกรรม   เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์และเรียนรู้งาน

อนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มทางทะเลชายฝ่ังขนอม    นาํไปสู่การสร้างจิตสาํนึกให้แก่เยาวชนร่วมอนุรักษแ์ละพฒันา

ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน 

                      - สนับสนุนอุปกรณ์ปรับแต่งเคร่ืองยนต์ให้แก่วิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง เพ่ือใชป้ระโยชน์และสนบัสนุนดา้นการศึกษา

ให้บริการประชาชนในโครงการปรับแตง่เคร่ืองยนตฟ์รี (Tune Up) ในโอกาสต่างๆ 

                  -  จบัมือตลาดหลกัทรัพยฯ์ จดัแขง่ขนั Money Management Award 2006 (MM Award )ซ่ึงจดัโดยตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ร่วมกบั บริษทั แฟมิล่ี โนฮาว จาํกดั ซ่ึง ปตท. ไดใ้ห้การสนบัสนุนโครงการแข่งขนั MM Award เป็นปีท่ี 2 

ติดต่อกนั เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการเผยแพร่ความรู้และแนวคิดดา้นการบริหารการเงินและการลงทุนให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ 
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- สนบัสนุนการแข่งขนัเกมธุรกิจ “Thammasat Undergraduate Business Challenge 2006” ให้กบัคณะพาณิชยศาสตร์ 

และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เพ่ือร่วมพฒันาศกัยภาพของเยาวชนไทย โดยส่งเสริมให้นกัศึกษาจากสถาบนัการศึกษา

ชั้นนาํของประเทศและตา่งประเทศกว่า 15 สถาบนัสร้างนวตักรรมดา้นการบริหารจดัการองคก์ร  

 

กีฬา 

หน่ึงในกิจกกรมท่ี ปตท.สนบัสนุน เพ่ือช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชน ทาํให้เกิดการพฒันาจิตใจ

ห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาพแขง็แรง เพ่ือเป็นบคุคลากรคุณภาพของชาติต่อไป 

 - มอบเงินสนบัสนุนกองทุนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ  ไดแ้ก่ การสนบัสนุนสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระ

บรมราชูปถมัภ ์ และลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์โดยให้การสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง 3 ปี รวม 

90,000,000 บาท เพ่ือสร้างความพร้อมและความแขง็แกร่งให้แก่นกักีฬาไทยตั้งแต่ระดบัเยาวชนต่อเน่ืองจนถึงระดบัอาชีพ 

- เป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนหลกัในการจดัการแข่งขนั เทนนิสอาชีพระดบัโลก ในประเทศไทย คือ เอทีพี ไทยแลนด ์โอ

เพ่น 2006 และพีทีที ไทยแลนด ์โอเพ่น 2006 รวมทั้ง การแข่งขนัเทนนิสเยาวชน 7 รายการ คือ พีทีที จูเนียร์ แชมเป้ียนชิพ 4 

รายการ พีทีที แชมเป้ียนชิพ 2 รายการ และพีทีที มาสเตอร์คพั 1 รายการ เป็นปีท่ีสองติดต่อกนั เพ่ือพฒันาศกัยภาพนกัเทนนิส

ไทยและผลกัดนัให้กา้วไปสู่กีฬาเทนนิสอาชีพตามนโยบายการพฒันากีฬาชาติ   

- สนบัสนุนขอนแก่นมารธอนนานาชาติ คร้ังท่ี 3 ทั้งน้ี ปตท. เป็น        ผูส้นบัสนุนรายการแข่งขนัน้ีมาโดยตลอด 

- สนบัสนุนกอลฟ์การกุศล  ให้แก่มูลนิธิศูนยฝึ์กอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพ่ือสนบัสนุน

กิจกรรมการแข่งขนักอลฟ์การกุศลฯ เพ่ือจดัหารายไดส้มทบทุน ในการดาํเนินกิจการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนผูด้อ้ยโอกาสใน

เขตภาคตะวนัออก 

-  สนบัสนุนการจดัแข่งขนัมวยปลํ้าสมคัรเล่นชิงแชมป์เอเชีย รายการ The 6 th Asian Cadet Wrestling Championship 

2006 ซ่ึงจะมีนกักีฬากว่า 20 ประเทศในทวีปเอเชียเขา้ร่วมแข่งขนั ณ สนามกีฬาแห่งชาติ 

 

ศิลปและวัฒนธรรม 

ศิลปะและวฒันธรรมเป็นส่ิงสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์และชีวิตจิตใจของคนในชาติ ท่ีสามารถบ่งบอกถึงอารยธรรมความ

เป็นมาของชาตินั้นๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ปตท. ตระหนกัถึงคุณค่าท่ีประมาณมิได ้จึงส่งเสริมการพฒันาศิลปกรรมและการอนุรักษ์

วฒันธรรมของชาติอยา่งต่อเน่ือง 

                  -   จดัประกวดและแสดงผลงาน “ศิลปกรรม ปตท. ”คร้ังท่ี 21 ร่วมกบัมหาวิทยาลยัศิลปากร อีกทั้งยงั

ร่วมกบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นปีท่ี 7 และมหาวิทยาลยัทกัษิณ เป็นปีท่ี 3 ขยายผลสู่ภูมิภาคดว้ยการจดัประกวดศิลปกรรม

ปตท.เยาวชนภาคเหนือและภาคใต ้ 

             - ร่วมกบัชาวลาํปาง อนุรักษ์ประเพณีตกีลองปูจา เขลางค์นคร โดยสนบัสนุนร่วมกบัพ่อครูกลองให้ความรู้

เก่ียวกบัการตีกลองปูจาให้ถูกวิธี เพ่ือร่วมแข่งขนัในงานมหกรรมก๋องปูจาคร้ังท่ี 5 โดยมีผูแ้ทนจาก 13 อาํเภอ ของจงัหวดัลาํปาง 

รวมทั้ง จดั”ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ประเพณีกลองปูจา”  เพ่ือสืบทอดวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมอนัดีสืบไป 

 

ปตท. ไดมุ่้งมัน่ ทุ่มเท พลงักาย พลงัใจ สร้างสรรคสั์งคมใหน่้าอยู ่ มีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา  

ส่งผลให้ไดรั้บรางวลัหลายรางวลัจากหลายหน่วยงาน  อาทิ รัฐวิสาหกิจดีเด่นประจาํปี 2549 ดา้นโครงการเพ่ือสังคมดีเด่นจาก

กระทรวงการคลงั Best Corporate Social Responsibilities (CSR) ในฐานะบริษทัท่ีมีความโดดเด่นในการดาํเนินธุรกิจอยา่ง

รับผิดชอบต่อสังคม ในงาน SET AWARDS 2006 และรับรางวลัให้ความสาํคญัดา้นสังคมส่ิงแวดลอ้มติดต่อกนัเป็นปีท่ี 3 ใน

งาน The 5th Thailand Corporate Excellence Awards ซ่ึงจดัโดยสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย และ สถาบนับณัฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปตท.รับรางวลั Commitment to Social and Environmental Issues ในฐานะ

บริษทัท่ีมีการบริหารจดัการเป็นเลิศในดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
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การดําเนินงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 

ดว้ยจิตสาํนึกของการเป็นบริษทัพลงังานของชาติ ปตท. มุ่งดาํเนินงานอยา่งมีจริยธรรม โดย มิไดค้าํนึงถึงเพียงเฉพาะ

ผลประกอบการทางธุรกิจ หากยงัให้ความสาํคญักบัการควบคุม ป้องกนัและลดผลกระทบดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอ

นามยั และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีอาจเกิดขึ้นต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งจริงจงั  ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมความเส่ียงดา้น

ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการทาํงาน  ความมัน่คงปลอดภยั  การป้องกนัและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  การ

ปรับปรุงและควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต  การพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม  ตลอดจนการเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ให้ชุมชนและสังคม เพ่ือให้เกิดดุลยภาพในการขบัเคล่ือนองคก์รตามแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable 

Development) 

  

 ภายใตแ้นวทางดงักล่าว ปตท. มุ่งมัน่พฒันาการบริหารจดัการผลกระทบดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และส่ิงแวดลอ้ม ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  โดยในปี 2549 ท่ีผา่นมา ไดมี้การดาํเนินการในรูปแบบท่ีหลากหลายเพ่ือให้

เหมาะสมกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ซ่ึงสามารถสรุปผลการดาํเนินงานได ้ดงัน้ี 

 

ความรับผิดชอบต่อพนกังานและลูกจ้าง 

• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน 

 สุขภาพและอาชีวอนามยัในการทาํงานถือเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัย่ิงต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน   ปตท. จึง

มุ่งเนน้ป้องกนัและควบคุมความเส่ียงดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อพนกังานและลูกจา้งอยา่งจริงจงั  

โดยนอกเหนือไปจากการนาํระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (มอก./OHSAS 18001) มาใชใ้นพ้ืนท่ีปฏิบติัการ

ต่าง ๆ ซ่ึงในปี 2549 ไดรั้บการรับรองครบถว้นแลว้ทุกพ้ืนท่ี   ปตท. ยงัมุ่งเนน้ให้มีการดาํเนินการเชิงรุกเพ่ือป้องกนัและเฝ้า

ระวงัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดตาม ตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานในทุกพ้ืนท่ีปฏิบติังาน   การส่งเสริม 

ผลกัดนัให้มีการรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบติัเหตุ (Near Miss) และสภาพและการกระทาํท่ีตํ่ากว่ามาตรฐาน (Substandard 

Condition / Act)   การแต่งตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน” ในพ้ืนท่ี

ปฏิบติังานต่าง ๆ เพ่ือสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของพนกังานในการกาํหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน ตลอดจนมาตรการ

ทางดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีเหมาะสม เป็นตน้   

 

 จากการดาํเนินการดงักล่าวอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองมาโดยตลอด ทาํให้ตวัช้ีวดัการเกิดอุบติัเหตขุองพนกังาน ไดแ้ก่ 

อตัราความถ่ีการเกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน (Lost Time Incident Frequency Rate : LTIF)* มีแนวโนม้ลดลงอยา่งตอ่เน่ืองตั้งแต่

ปี 2541  โดยในปี 2549 มีค่าเท่ากบั 0.59 ตํ่ากว่าเป้าหมายท่ีกาํหนดไวท่ี้ 1.00 

 

 
*
 อตัราความถ่ีการเกิดอบุตัิเหตถุึงขัน้หยดุงาน (Lost Time Incident Frequency Rate : LTIF) มีหน่วยเป็น ครัง้ต่อ 1 ลา้นชั่วโมงการทาํงาน 
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   หมายถึง ค่าเฉล่ีย LTIF 

 

• การจัดการความมั่นคง ปลอดภัย (Security) 

ปตท. ตระหนกัถึงความเส่ียงและไดเ้ตรียมการรับมือต่อการเกิดเหตุวินาศกรรมต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งเป็นระบบ 

โดยในปีท่ีผา่นมา ไดมี้การบริหารจดัการ โดยกาํหนดมาตรการ รวมทั้งดาํเนินการแกไ้ข ปรับปรุงทางวิศวกรรมให้เป็นไปตาม

หลกัสากล ทั้งน้ี โดยคาํนึงถึงขอบเขตของการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนกังาน ลูกจา้ง รวมทั้งผูม้าติดต่อ เป็นสาํคญั 

 

• การเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต 

ปตท. กาํหนดใหก้ารเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต เป็นหน่ึงในยทุธศาสตร์การบริหาร

ท่ีสาํคญัขององคก์ร  โดยนอกเหนือไปจากการจดัทาํแผนป้องกนัและระงบัเหตุฉุกเฉินในแต่ละพ้ืนท่ีปฏิบติังานแลว้  ยงัไดจ้ดัทาํ 

“แผนการจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต (Emergency and Crisis Management Plan)” เพ่ือรับมือกบัปัญหาและลด

ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. พร้อมทั้งยงัมีการจดัให้มีการฝึกซอ้มแผนฯ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในทุกพ้ืนท่ีทั้งใน

ระดบัองคก์ร และระดบัท่ีดาํเนินการร่วมกนักบัหน่วยงานขา้งเคียงและหน่วยงานราชการอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้เกีย่วข้องในสายโซ่อุปทาน (Supply Chain) 

 ภายใตบ้ทบาทหลกัของการเป็นผูน้าํการจดัหาพลงังานทางเลือกเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งยงัสนบัสนุนการวิจยัและ

พฒันาผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยีดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงัมาโดยตลอด  ในปี 2549 ปตท. ไดพ้ฒันาและขยายตลาดเช้ือเพลิง

ทางเลือกเพ่ือลดการนาํเขา้นํ้ามนัเช้ือเพลิงจากต่างประเทศ รวมทั้งช่วยลดมลภาวะทางอากาศให้นอ้ยลง ไม่ว่าจะเป็น NGV แก๊ส

โซฮอล ์นํ้ามนัไบโอดีเซล และนํ้ามนัปาลม์ดีเซล ใหเ้พ่ิมมากขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพ่ิมมากขึ้นอยา่ง

ทัว่ถึง   และเน่ืองจาก ปตท. ตระหนกัถึงความสาํคญัของธุรกิจก๊าซธรรมชาติว่าเป็นอุตสาหกรรมตน้ทางหลกัของ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองมากมายหลายผลิตภณัฑ ์ดงันั้น ในปี 2549 ปตท. ไดเ้ขา้ร่วมในโครงการ

จดัทาํฐานขอ้มูลผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (Life Cycle Inventory Database) ของประเทศไทย ในส่วนของกระบวนการแยกก๊าซ

ธรรมชาติและระบบการขนส่งก๊าซ ซ่ึงนอกจากจะช่วยให้การจดัทาํขอ้มูลการประเมินวงจรชีวิตของผลิตภณัฑต์่าง ๆ ใน
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ประเทศไทยมีความสมบูรณ์มากขึ้นแลว้ ยงัช่วยสนบัสนุนการส่งออกของไทยให้เป็นไปตามเง่ือนไขของการคา้ในตลาดโลก

ดว้ย 

 

 สาํหรับในส่วนของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในสายโซ่อุปทาน ไดแ้ก่ ผูส่้งมอบ ผูรั้บเหมา ตวัแทนจาํหน่าย  ในปี 2549 ไดมี้การจดั

สัมมนา อบรมให้กบัผูแ้ทนจาํหน่ายและลูกคา้กลุ่มต่าง ๆ   การตรวจสอบความปลอดภยัของอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นโรง

บรรจุก๊าซของเอกชน   การติดตามตรวจสอบ  ผูส่้งมอบและ Outsourcing ในกระบวนการทาํงาน รวมถึงประเด็นดา้นความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละบริการในระบบบริหารคุณภาพ  ตลอดจน

การสนบัสนุนและช่วยเหลือในการกูภ้ยัเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินดว้ย   

 

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและผลการดําเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

 การประกอบธุรกิจของ ปตท.ก่อให้เกิดประโยชน์อยา่งมหาศาลต่อการพฒันาประเทศ  แต่ ปตท. ตระหนกัเสมอว่า

อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งประชาชนและชุมชนท่ีอาศยัอยูร่อบ ๆ พ้ืนท่ีปฏิบติังานได ้ ดว้ยเหตน้ีุ ปตท. จึง

ให้ความใส่ใจในการควบคุม ป้องกนัและลดความเส่ียงดงักล่าวใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดอยา่งเป็นระบบ โดยท่ีผา่นมาไดมี้การนาํ

ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐานสากล ISO 14001 เขา้มาปฏิบติัในทุกพ้ืนท่ีปฏิบติังาน  อีกทั้งยงัสนบัสนุนให้มีการ

วิจยัและพฒันาเทคโนโลยีดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพิษ ซ่ึงไดมี้การนาํมาปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานของ

หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เทคโนโลยีการอนุรักษพ์ลงังาน  การศึกษาแนวทางการกาํจดัและบาํบดัของเสียอนัตรายจากโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติ เป็นตน้  ในทุกปี ปตท. ไดจ้ดัทาํ “รายงานเพ่ือการพฒันาอย่างย่ังยืน (Sustainability Report)” เพ่ือนาํเสนอผล

ประกอบการธุรกิจ ควบคู่ไปกบัการดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และความรับผดิชอบต่อสังคม แจกจา่ยให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียได้

รับทราบอยา่งโปร่งใส 

 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจด้าน QSHE ประจําปี 2549  

 

 รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลศิ (Thailand Quality Class : TQC) ประจําปี 2548 จาก คณะกรรมการรางวัลคุณภาพ

แห่งชาต ิ

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง 

 รางวัล TPM Excellence, 1st Category จากสถาบนั Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) Solution (ประเทศ

ญี่ปุ่ น)  

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง   โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม   ส่วนปฏิบติัการระบบท่อเขต 5 จ.ราชบุรี    

 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ระดับประเทศ จาก

กระทรวงแรงงาน เน่ืองในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ ประจําปี 2549 เพ่ือส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีการ

บริหารและการดําเนนิงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ได้มาตรฐานตามระบบ

สากลและสอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมาย ท้ังหมด 25 สถานประกอบกิจการ เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2549  

คลงัปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี (ไดรั้บ 10 ปีติดต่อกนั)   คลงัปิโตรเลียมลาํปาง (ไดรั้บ 7 ปีติดต่อกนั)    

คลงัปิโตรเลียมนครสวรรค ์(ไดรั้บ 6 ปีติดต่อกนั)   คลงันํ้ามนัพิษณุโลก (ไดรั้บ 6 ปีติดต่อกนั)    

คลงันํ้ามนัเชียงใหม่   คลงัปิโตรเลียมขอนแก่น   คลงันํ้ามนัอุบลราชธานี   คลงันํ้ามนัอุดรธานี    

คลงันํ้ามนัศรีราชา   คลงัก๊าซเขาบ่อยา   คลงัก๊าซบา้นโรงโป๊ะ   คลงันํ้ามนัสระบุรี    

คลงันํ้ามนัลาํลูกกา   คลงันํ้ามนัพระโขนง   คลงัปิโตรเลียมบางจาก   คลงัปิโตรเลียมสงขลา    

คลงันํ้ามนัภูเก็ต   คลงันํ้ามนัปากพนงั   โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม จ.นครศรีธรรมราช 
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ส่วนปฏิบติัการระบบท่อเขต 1 จ.ชลบุรี   ส่วนปฏิบติัการระบบท่อเขต 2 จ.พระนครศรีอยธุยา 

ส่วนปฏิบติัการระบบท่อเขต 3 จ.ระยอง   ส่วนปฏิบติัการระบบท่อเขต 4 จ.ขอนแก่น 

ส่วนปฏิบติัการระบบท่อเขต 5 จ.ราชบุรี   อาคาร ปตท. สาํนกังานใหญ่ 

 รางวัล EIA Monitoring Awards 2006 จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม สําหรับสถานประกอบการท่ี

ปฏิบัตติามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมกีารจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น  

โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม 

 รางวัล Thailand Energy Awards 2006 : ผู้รับผิดชอบพลังงานดีเด่น ประเภทอาคารควบคุม 

นายอนนัตช์ยั  คาํเกษม  คลงันํ้ามนัสระบุรี 

 

การรับรองระบบการจัดการ QSHE ในปี 2549 

 

 

ISO/TIS 9001, ISO/TIS 14001 และ TIS/OHSAS 18001 Certified Sites
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ISO/TIS 9001 (พื�นที�เป้าหมาย 40 พื�นที� ) ISO/TIS 14001 (พื�นที�เป้าหมาย 30 พื�นที� )

TIS /OHSAS 18001 (พื�นที�เป้าหมาย 26 พื�นที� )

 
 

 การรับรองระบบ ISO/TIS 9001 จากสํานักงานรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)   

เพ่ิมขึ้นอีก 1 ขอบข่ายจากปีท่ีผา่นมา ไดแ้ก่  งานบริการยานพาหนะ 

 การรับรองระบบ มอก./ OHSAS 18001 จากสํานกังานรับรองมาตรฐานไอเอสโอ   

 เพ่ิมขึ้นอีก 2 พ้ืนท่ีจากปีท่ีผา่นมา ไดแ้ก่  คลงันํ้ามนัพิษณุโลก และคลงันํ้ามนัอุดรธานี 

สรอ. = สาํนกังานรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ( The Management System Certification Institute (Thailand : MASCI) 

OHSAS = Occupational Health and Safety Advisory Services 
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10.  การควบคุมภายใน   

บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) ไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง  โดยคณะ กรรมการบริษทัฯ ได้

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพ่ือมุ่งเนน้ให้ระบบการควบคุมภายในมี

ความเพียงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ  และมีประสิทธิผลประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  รวมทั้งการใชท้รัพยากร  การ

ดูแลรักษาทรัพยสิ์น  การป้องกนั  หรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การร่ัวไหล  การส้ินเปลืองหรือการทุจริต ระบบบญัชีและ

รายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้  รวมทั้งการปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทัฯ 

ในปี 2549  บริษทัฯ ไดป้ระเมินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินว่าดว้ยการกาํหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544     และคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการประเมินการควบคุมภายใน  ซ่ึงจดัทาํขึ้น

โดยฝ่ายบริหารและสาํนกัตรวจสอบภายใน  โดยมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผูบ้ริหารและบคุลากรมีทศันคติท่ีดีและเอ้ือต่อการควบคุมภายใน  ผูบ้ริหารให้

ความสาํคญักบัการมีศีลธรรม  จรรยาบรรณและความซ่ือสัตย ์  และมีการพิจารณาดาํเนินการตามควรแก่กรณี ถา้พบว่าบุคลากร

ประพฤติปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้ความ สามารถของผูป้ฏิบติังาน  การรับทราบขอ้มูลและการวินิจฉยัส่ิงท่ีตรวจ

พบหรือส่ิงท่ีตอ้งตรวจสอบ  ปรัชญาและรูปแบบการทาํงานของผูบ้ริหารเหมาะสมต่อการพฒันาการควบคุมภายใน และดาํรงไว้

ซ่ึงการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล   โครงสร้างองคก์ร    การมอบอาํนาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบและจาํนวนผูป้ฏิบติังาน  

เหมาะสมกบังานท่ีปฏิบติั   นโยบายและการปฏิบติัดา้นบคุลากรเหมาะสมในการจูงใจ  และสนบัสนุนผูป้ฏิบติังาน   

สภาพแวดลอ้มของการควบคุมของ บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน)  ภาพรวมมีความเหมาะสม  และมีส่วนทาํ

ให้การควบคุมภายในเพียงพอ  มีประสิทธิผล เช่น    

- บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงสร้างขององคก์รและสายงานบงัคบับญัชาท่ีชดัเจนและเหมาะสม  มีการมอบอาํนาจ

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  พนกังานทุกคนทราบถึงบทบาท  อาํนาจ  หนา้ท่ี  และความรับผิดชอบ  รวมทั้ง

ตระหนกัถึงหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตน 

- บริษทัฯ ไดวิ้เคราะห์พ้ืนฐานความรู้ทางการศึกษา  ทกัษะท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังาน  และประเมินความรู้

ความชาํนาญในการปฏิบติังาน  เพ่ือให้บคุลากรมีความรู้  ทกัษะ  และความสามารถ        ใน การปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

และตามคาํบรรยายลกัษณะงาน (Job description) แต่ละตาํแหน่ง   

- บริษทัฯ กาํหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น การคดัเลือก  การ

ฝึกอบรม  การเล่ือนตาํแหน่ง  การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน  เป็นตน้ 

- บริษทัฯและบริษทัในกลุ่มไดก้าํหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัความ

ซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม โดยกาํหนดนโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามหลกัมาตรฐาน สากล  คณะกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีของบริษทัฯ ไดป้ระชุมร่วมกนัไตรมาสละ 1 คร้ังเพ่ือกาํกบัดูแลใหบุ้คลากรทุกคนในองคก์รปฏิบติัตามนโยบายท่ี

กาํหนด 

- ผูบ้ริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการทาํงาน เช่น มีทศันคติท่ีดีและสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบั

การบญัชี ระบบการจดัการสารสนเทศ ทรัพยากรบคุคล การติดตามประเมินผล การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก  

มีการบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัการดาํเนินงานท่ีสาํคญั 

2. การประเมินความเส่ียง  บริษทัฯ กาํหนดวตัถุประสงคร์ะดบัองคก์รท่ีชดัเจน  วตัถุประสงคร์ะดบัองคก์รและ

วตัถุประสงคร์ะดบักิจกรรมสอดคลอ้งกนัในการท่ีจะทาํงานให้สาํเร็จดว้ยงบประมาณ และทรัพยากรท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งเหมาะสม  
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ฝ่ายบริหารมีการระบุความเส่ียงทั้งจากปัจจยัภายในและภายนอก ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร บริษทัฯ 

มีการวิเคราะห์ความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีมีกลไกท่ีช้ีให้เห็นถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลง เช่น การเปล่ียนแปลงวิธีการจดัการ เป็นตน้   

-  บริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงองคก์ร โดยมีคณะกรรมการ บริหารความเส่ียง ทาํ

หนา้ท่ีกาํกบัดูแลและกาํหนดกรอบความเส่ียงเพ่ือการบริหารจดัการในภาพรวมองคก์ร  โดยมีคณะกรรมการจดัการคณะต่าง ๆ 

บริหารความเส่ียงงานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบตามกรอบแนวทางท่ีกาํหนด ทั้งน้ี ครอบคลุมความเส่ียงทางการบริหาร การเงิน การ

ประกอบธุรกิจ การปฏิบติัการ การบริหารและการจดัการ  ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม และความเส่ียงสาํคญัอ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 

- บริษทัฯ มีการกาํหนดวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีชดัเจนครอบคลุมส่ิงท่ีองคก์รตอ้งการบรรลุวตัถุประสงค์

ระดบักิจกรรมเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทาํงานท่ีสาํคญัขององคก์ร และสอดคลอ้งเช่ือม โยงกบัวตัถุประสงคแ์ละแผนยทุธศาสตร์

ขององคก์ร  ผูบ้ริหารมีการระบุความเส่ียงในระดบัองคก์ร  และครอบคลุมในทุกระดบักิจกรรมท่ีสาํคญั  

- ในปี 2549 ไดมี้การบริหารจดัการความเส่ียงตาม Risk Profile ปี 2549  และมีความเส่ียงท่ีเหลืออยูห่ลงัการ

บริหารจดัการ 10 ความเส่ียงท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ การกาํกบัดูแลบริษทัในกลุ่ม ปตท. การบริหารทรัพยากรบุคคลกลุ่ม ปตท. การจดัหา

ก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจ NGV ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการของกลุ่มธุรกิจนํ้ามนัและกลุ่มธุรกิจสาํรวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ ความ

เส่ียงการดาํเนินงานโครงการกลุ่มธุรกิจสาํรวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ และความเส่ียงดา้น

การเงินและสินเช่ือกลุ่ม ปตท. ทั้งน้ีความเส่ียงดงักล่าว ไดมี้การจดัทาํแผนจดัการความเส่ียงในปี 2550   

3.   กิจกรรมการควบคุม บริษทัฯ มีนโยบายและวิธีปฏิบติังานท่ีทาํใหม้ัน่ใจว่าเม่ือนาํไปปฏิบติัแลว้จะเกิดผลสาํเร็จ

ตามท่ีฝ่ายบริหารกาํหนดไว ้  กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะช้ีให้ผูป้ฏิบติังานเห็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในการปฏิบติังาน เพ่ือให้เกิด

ความระมดัระวงัและสามารถปฏิบติังานให้สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์ เช่น  

การควบคุมภายใน ดา้นการบริหาร บริษทักาํหนดพนัธกิจ และวตัถุประสงคข์ององคก์รเป็นลายลกัษณ์อกัษร

และส่ือความให้บคุลากรทุกคนเขา้ใจ  เพ่ือให้การดาํเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคพ์ร้อมทั้งมีการวางแผนการดาํเนินงาน การ

จดัสรรทรัพยากร งบประมาณ และอตัรากาํลงั   นอกจากน้ีไดมี้การกาํหนดกระบวน การทาํงาน  และมีการติดตามผลเพ่ือให้

บุคคลากรปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และมาตรฐานท่ีกาํหนด 

การควบคุมภายใน ดา้นการเงินการบญัชี  บริษทัฯ มีการควบคุมภายในเก่ียวกบัการเก็บเงิน  รักษาเงิน  การรับ

จ่าย  เงินฝากธนาคาร  และเงินยืมทดรอง  เป็นไปตามระเบียบท่ีกาํหนด  มีการบนัทึกบญัชีครบถว้นถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ 

การควบคุมภายใน ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง บริษทัฯ มีระเบียบและขอ้กาํหนดว่าดว้ยการพสัดุเพ่ือนาํไปปฏิบติัใน

การจดัซ้ือจดัจา้ง  ซ่ึงไดก้าํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งไวอ้ยา่งชดัเจน  เช่น อาํนาจการอนุมติั  การ

กาํหนดความตอ้งการพสัดุการตรวจรับ  การควบคุมและการเก็บรักษาพสัดุ 

การควบคุมภายใน ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล   มีกระบวนการสรรหาเพ่ือให้ไดบุ้คคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถตามท่ีกาํหนด   มีระบบค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม  มีการกาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ  มาตรฐานการ

ปฏิบติังาน  และระบบติดตามผลไวอ้ยา่งชดัเจน   มีระบบการใหข้อ้มูลและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ  

-   ในภาพรวม บริษทัฯ มีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล โดยกาํหนดให้มีนโยบาย

และระเบียบปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ระบุการดาํเนินงานในส่วนท่ีมีความเส่ียงสาํคญัและกาํหนดกลไกในการควบคุมเพ่ือ

ป้องกนัและลดขอ้ผดิพลาด มีการสอบทานผลการดาํเนินงานโดยฝ่ายบริหาร มีการกาํหนดให้ใชด้ชันีวดัผลการดาํเนินงานกบั

พนกังานทั้งองคก์ร การควบคุมกิจกรรมดา้นการบริหาร การควบคุมภายในดา้นการเงินการบญัชี ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง มีความ

เหมาะสมและเพียงพอ การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทัฯ มีการวางระบบดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการควบคุม
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ติดตามประเมินผลอยา่งเพียงพอทั้งในดา้นการสรรหา ค่าตอบแทน หนา้ท่ีความรับผิดชอบ การพฒันาบุคลากร การปฏิบติังานของ

บุคลากรและการส่ือสาร เพ่ือให้พนกังานมีความรู้ความสามารถและการบริหารทรัพยากรบคุคลของบริษทัฯ มีประสิทธิภาพและ

เหมาะสม 

4.   ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร บริษทัฯ มีระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติังาน การรายงาน

ทางการเงินและการดาํเนินงาน การปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ีใชใ้นการควบคุมและดาํเนินกิจกรรมของ

องคก์ร รวมทั้งขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดจ้ากภายนอกองคก์รมีการส่ือสารไปยงัผูบ้ริหารและผูใ้ชภ้ายในองคก์ร ในรูปแบบท่ีช่วยให้

ผูรั้บขอ้มูลสารสนเทศปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผดิชอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและใหค้วามมัน่ใจว่ามีการ

ติดต่อส่ือสารภายในและภายนอกองคก์รท่ีมีผลทาํให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย   

-   ในภาพรวม ขอ้มูลสารสนเทศและการติดต่อส่ือสารมีความเหมาะสม 

5.   การติดตามประเมินผล บริษทัฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบติังาน

โดยกาํหนดวิธีปฏิบติังาน เพ่ือติดตามการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ืองและเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ

ปฏิบติังานตามปกติของฝ่ายบริหาร  ผูค้วบคุมงานและผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ีมีการประเมินผลโดยการตรวจสอบของสาํนกัตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจาํปีและ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ไดส้อบทานผลการดาํเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ อยา่ง

สมํ่าเสมอ กรณีพบขอ้ท่ีควรปรับปรุง ไดมี้การกาํหนดวิธีปฏิบติั เพ่ือให้ความมัน่ใจว่าขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบ

ทานไดรั้บการพิจารณาสนองตอบ  และมีการวินิจฉยัส่ังการให้ดาํเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องทนัที      

- การติดตามประเมินการควบคุมภายในของบริษทัฯ  ถือปฏิบติัตามแนวทางการติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายใน ซ่ึงกาํหนดในเอกสารคาํแนะนาํ:การจดัทาํรายงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ขอ้ 6  การติดตาม

ประเมินผลอยูใ่นเกณฑดี์   นอกจากน้ีทุกกลุ่มธุรกิจมีการรายงานผลการดาํเนินงานทุกเดือน   รวมทั้งมีการวดัผลดาํเนินงาน (KPI) 

อยา่งสมํ่าเสมอ 

- ในปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบฯ  ไดมี้มติและขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนาํไป

ปฏิบติัจาํนวน  31  เร่ือง   ผูบ้ริหาร / หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดด้าํเนินการแลว้ 25 เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ 81   นอกจากนั้น สาํนกั

ตรวจสอบภายใน มีการติดตามผลการดาํเนินงานตามขอ้เสนอแนะอยา่งสมํ่าเสมอ 

ในส่วนของการรายงานคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการตรวจสอบและการควบคุมภายในต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ กระทรวงการคลงัและสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินเป็นประจาํทุกไตรมาสและรายงานสรุปประจาํปี 

(ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2549 ขา้งทา้ย) 

บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน)  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ  5  องคป์ระกอบของการควบคุมภายในหรือการ

ควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน  ซ่ึงมีการควบคมุท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล  

ทั้งน้ี ความเส่ียงท่ีเหลือหลงัการบริหารจดัการในปี 2549  ไดมี้การจดัทาํแผนจดัการความเส่ียงแลว้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซ่ึงประเมินโดยผู้บริหารและสํานกัตรวจสอบภายใน  

ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญ  ซ่ึงสอดคล้องกบัความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  ระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพยีงพอและมีประสิทธิผล 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ  ประจําปี  2549 

 

คณะกรรมการบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน)  มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ปตท.จาํกดั  

(มหาชน)  ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวุฒิดา้นกฎหมาย   การเงิน   และการบริหารองคก์ร  โดยมีนายโอฬาร ไชยประวติั  เป็น

ประธานกรรมการ  นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ และนายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช  เป็นกรรมการ  ในปี 2549  คณะกรรมการตรวจสอบ

ฯ  ไดป้ระชุมร่วมกบัฝ่ายจดัการและหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษทัฯ จาํนวน 10 คร้ัง ซ่ึงเป็นการประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูง 1 

คร้ัง และใหผู้บ้ริหารสายงานหลกัท่ีสาํคญัของบริษทัฯ เสนอผลการดาํเนินงาน การบริหารความเส่ียง ปัญหา อุปสรรคในการ

ดาํเนินงาน พร้อมทั้งมีการประชุมร่วมกบัสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เพ่ือสอบทาน

งบการเงินของบริษทัฯ และสอบทานแผนการสอบบญัชีและความเป็นอิสระในการสอบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทัฯ และตามระเบียบบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) ว่าดว้ย  หลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ไดแ้ก่  การสอบทานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี การสอบทานงบ

การเงิน  การสอบทานการบริหารความเส่ียง การสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน และกาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน  

สรุปไดด้งัน้ี 

สอบทานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดก้าํกบัดูแลให้มีการ เปิดเผยขอ้มูลอยา่ง

โปร่งใสและปฏิบติัตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  (ก.ล.ต.)  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  (ตลท.) และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ เช่น สอบทานการกาํหนดจาํนวนการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

บริษทัจดทะเบียนของผูบ้ริหารบริษทัฯ การสอบทานรายการระหว่างกนั โดยสอบทานรายการระหว่างกนัของกลุ่มธุรกิจสาํรวจ 

ผลิต และก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ สาํนกังานใหญ่ ท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวขอ้งกบับริษทั

ยอ่ย บริษทัร่วม  เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ  ไดด้าํเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ  

สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2549 ของบริษทัฯ และงบ          การเงินรวม เพ่ือให้

มั่นใจว่าได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานบัญชี ตามพระราชบัญญตัิการบญัชี พ.ศ.2543 ประกาศของ ก.ล.ต. และ ตลท. ระบบบัญชีและ

งบการเงินมีความถูกต้องเช่ือถือได้  รวมท้ังมกีารเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพยีงพอและทันเวลา  เพ่ือเป็นประโยชน์กบั

นักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุนและได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีมกีารพจิารณางบการเงินรายไตร

มาสและงบการเงินประจําปี  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินโดยสอบถามผู้สอบบญัชีในเร่ืองความถูกต้อง

ครบถ้วนของงบการเงินและความเพยีงพอในการเปิดเผยข้อมูล รายการปรับปรุงบัญชีท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินท่ีมี

สาระสําคัญ  

สอบทานการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการตรวจสอบฯ  ไดก้าํกบัดูแลการบริหาร           ความเส่ียงของ

บริษทัฯ  และบริษทัในกลุ่ม  ปตท. โดยสอบทานแผนการบริหารความเส่ียงปี  2549  และสอบทานการบริหารความเส่ียงทุก

ไตรมาส เพ่ือให้มีความมัน่ใจว่าบริษทัฯ ไดบ้ริหารจดัการความเส่ียงให้ลดลงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ นอกจากน้ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดใ้ห้ขอ้แนะนาํต่อบริษทัฯ เพ่ือจดัการความเส่ียงท่ีสาํคญั  เช่น  การเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภยัเก่ียวกบัระบบ

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  โรงแยกก๊าซธรรมชาติและคลงัปิโตรเลียมทัว่ประเทศ   ซ่ึงบริษทัฯ ไดท้าํแผนป้องกนัและระงบัเหตุ

ฉุกเฉินไวแ้ลว้  และใหข้อ้แนะนาํเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงการเงินและการลงทนุ โดยใหบ้ริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม 
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เขม้งวดเร่ืองการลงทนุและบริหารความเส่ียงทั้งดา้นทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ให้มีความสมดุลและ

เหมาะสม 

สอบทานการประเมินการควบคุมภายใน บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ          ในการดาํเนิน

ธุรกิจ และบรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายในดา้นประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาํเนินงานการใชท้รัพยากร ซ่ึง

รวมถึงการดูแลทรัพยสิ์น การป้องกนัหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย  การร่ัวไหล  การส้ินเปลือง  หรือการทุจริต  ความ

เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินและการดาํเนินงาน  การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงผูส้อบ

บญัชีของบริษทัฯ ไดใ้ห้ความเห็นสอดคลอ้งกนัว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั ในปี  2549  บริษทัฯ   

ไดป้ระเมินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าดว้ย   การกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ.2544 ผลการประเมินการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารและสํานกัตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า  การควบคุมภายในของ

บริษทัฯ  มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล 

กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน  เก่ียวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ  การ

ประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และอตัรากาํลงั  โดยสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ

ปี 2549 ตามแผนงานท่ีไดรั้บอนุมติั เพ่ือให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และมีการ

ปฏิบติัตามกฎหมาย ว่าดว้ย หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  และให้มีการติดตาม

การดาํเนินการแกไ้ขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นท่ีมีนยัสําคญั เพ่ือก่อให้เกิดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี นอกจากน้ี

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาแผนการตรวจสอบประจาํปี 2550  ซ่ึงได้จดัทาํขึ้นบนพ้ืนฐานของการประเมินการ

ควบคุมภายใน และตามฐานความเส่ียงของบริษทัฯ รวมทั้งมีการประชุมร่วมกบัหน่วยตรวจสอบภายในของบริษทัในกลุ่ม 

ปตท. เพ่ือให้มีความร่วมมือในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์  เพ่ือพฒันางานตรวจสอบ

ภายในของบริษทัในกลุ่ม ปตท. ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยวางแผนการตรวจสอบเทคโนโลยี

สารสนเทศ  บญัชี การเงินและปฏิบติัการความปลอดภยั  อาชีวอนามยั  และส่ิงแวดลอ้ม  และตรวจสอบบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม              

ทั้งน้ี เพ่ือให้แผนการตรวจสอบมีขอบเขตท่ีครอบคลุมประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัครบถว้น มีการป้องกนั   ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น มี

การควบคุมภายในท่ีเหมาะสม เพ่ือจัดการความเส่ียงทั่วทั้ งองค์กรและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และผูถื้อหุ้นมากท่ีสุด

นอกจากน้ีได้ให้ผูบ้ริหารระดับสูงของหน่วยงานท่ีถูกตรวจสอบทําการประเมินผลหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อม

ขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในดว้ย  

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินผลการปฏิบติังาน

ของตนเอง (Self - Assessment) ทั้งคณะ และประเมินเป็นรายบคุคลในลกัษณะประเมินไขว ้  สาํหรับปี 2549  คณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ ไดส้รุปผลการประเมินตนเองทั้งคณะและประเมินรายบุคคลอยูใ่นเกณฑดี์มาก 

 สอบทานแผนการสอบบัญชีและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี  ไดพิ้จารณาคดัเลือก ผูส้อบบญัชีและ

ค่าตอบแทนแลว้ เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ประจาํปี  2550  แต่งตั้งสาํนกังานการ

ตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.)  เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี  2550 

คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี การควบคุมภายใน และการ

บริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้บริษทัฯ มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมกบัการ
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ดาํเนินธุรกิจ  มีการบริหารความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ ระบบบญัชีและรายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้ 

รวมทั้งการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

 

 

 

    (นายโอฬาร  ไชยประวติั)                                       

                                                ประธานกรรมการตรวจสอบ  
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11.  รายการระหว่างกัน 

11.1 รายการระหว่างกันกบัผู้ถือหุ้น 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547  2548 และ 2549 บริษทัมีรายการระหว่างกนักบัผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 

 

บริษทั ความสัมพนัธ์ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 

(ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 

(ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2549 

(ลา้นบาท) 

กระทรวงการคลงั  ผูถื้อหุ้นใหญ่  เป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินต่างประเทศ  3,343.47 3,092.59 2,341.52 

   เป็นผูค้ ํ้าประกนัหุ้นกูต่้างประเทศ 

 เป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูใ้นประเทศ (ธนาคารออมสิน) 

 15,546.63 

3,000.00 

 -  

 

3,000.00 

- 

 

- 

 

   เป็นผูค้ ํ้าประกนัหุ้นกูใ้นประเทศ (พนัธบตัร) 56,930 49,400.00 44,400.00 

 

11.2 รายการระหว่างกนักับบริษัทย่อย บริษัทร่วม  กิจการร่วมค้า และบริษัทอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกนั 

รายการบญัชีระหว่าง ปตท. ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนักนัในปี 2547 ปี 2548 และปี 2549 ท่ีผา่นมามีดงัน้ี 
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11.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการแก่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม กิจการร่วมคา้และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทย่อย 
     

บริษทั ปตท.สาํรวจ
และผลิต ปิโตรลียม 
จาํกดั (มหาชน)  

118.46 406.02 641.34 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 66.09 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 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 ์ กวา้งสุข
สถิตย)์ เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท. คา้สากล 
จาํกดั 

5,076.39 8,886.37 9,823.60 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 ––––– 

Subic Bay Energy 
Co., Ltd. 

1,622. 68 (2.90) 2,293.27 -  ปตท.  ถือหุ้น ร้อยละ  100 
 

––––– 

PTT Philippines 
Trading Corporation 
(ช่ือเดิม Subic Bay 
Fuels Co., Inc.) 

- - 5.41 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถือหุ้น ร้อยละ  100  (ปตท.ถือหุ้น  Subic Bay  
   Energy Co., Ltd. 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) 

––––– 

PTT Philippines 
Corporation 
(ช่ือเดิม Subic Bay 
Distribution, Inc.) 

- - 8.57 -  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) 

––––– 
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11.2.1 รายการขายสินคา้และบรกิาร เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และใหบ้รกิารแก่บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม กิจการรว่มคา้และบรษิัทอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ปตท. จาํหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

1,130.51 1,775.05 2,306.85 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  58 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธาน 
    กรรมการ ของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายทรงวุฒิ  ชินวตัร)  
 เป็นกรรมการของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

บริษทั ปตท. 
(กมัพูชา) จาํกดั 

507.23 797.27 1,083.77 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

Houakhong Trading 
Co., Ltd 

- 255.46 696.73 -  บจ. ปตท. (กมัพูชา)  ถือหุ้น ร้อยละ 100 
    (ปตท.ถือหุ้น บจ. ปตท.(กมัพูชา)  
   ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนั
ระยอง จาํกดั 
(มหาชน) 

3,042.85 107,480.86 54,613.01 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.75 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  
 (ณ 5 มิ.ย.49 เปล่ียนสถานะจากบริษทัยอ่ย 
เป็นบริษทัร่วม ) 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์)  เป็นประธาน 

 กรรมการ  ของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ นายอาํพน  กิตติอาํพน   

นางพรรณี  สถาวโรดม   นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช  นายประเสริฐ   

บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  

ภิญญาวธัน์)  เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

 
บริษทั บางกอก 
โพลีเอททีลีน จาํกดั  
(มหาชน) 

1.01 0.87 0.49 - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 100 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.เคมิคอล ร้อยละ 55.19) 
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุ้นทั้งหมดให้ 
 บมจ.ปตท. เคมิคอล  ทั้งหมด) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา    

   ภิญญาวธัน์)     เป็นกรรมการของ บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 
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11.2.1 รายการขายสินคา้และบรกิาร เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และใหบ้รกิารแก่บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม กิจการรว่มคา้และบรษิัทอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั  ปตท. เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

- 3,138.13 36,959.04 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  55.19 
- 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   นายพรชยั  รุจิประภา   

นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)เป็นกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็น

กรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นกรรมการและ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 
 

บริษทั รีเทล บิซิเนส                
อลัไลแอนซ ์จาํกดั 

61.27 237.54 289.52 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  

   บจ.รีเทลบิซิเนสอลัไลแอนซ ์

บริษทั ปตท.สผ. อิน-
เตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

0.09 0.10 105.80 -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
    จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100   
    (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 66.09) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นประธานกรรมการ 
    ของ บจ. ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล 

PTTEP Siam Limited 14.99 93.48 159.79 -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 49 
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 66.09) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นประธานกรรมการของ  
    บจ. ปตท.สผ. สยาม 

PTT Phillippines, Inc. 5.43 - - –––– - ในระหว่างปี 2547 PTT Phillippines ไดค้วบรวมกิจการเขา้กบั Subic  
    Bay Distribution, Inc. (SBDI) โดยโอนสินทรัพย ์หน้ีสิน สิทธิ สิทธิ 
    ประโยชน์พิเศษ ภาระผกูพนัท่ีมีอยู ่และพนกังานทั้งหมดให้แก่ SBDI  
    และดาํเนินการเลิกกิจการ 
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11.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการแก่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม กิจการร่วมคา้และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี 
จาํกดั 

- - 268.89 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  40 
-  บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 40 
-  บมจ.อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) ถือหุ้น 
    ร้อยละ 20 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธาน
กรรมการของ  บจ.พีทีที ยทิูลิต้ี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท ์ นายอดิเทพ   
พิศาลบุตร์) เป็นกรรมการของ บจ.พีทีที ยทิูลิต้ี 

หมายเหตุ  :  ปัจจุบนันายอดิเทพฯ ไดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการ 
   บริษทัแลว้ เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2550 

บริษทั ไทยเอทานอล
เอมีน จาํกดั 

- - 0.01 - บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั  (มหาชน)  
   ถือหุ้นร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.เคมิคอล ร้อยละ 55.19) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นประธาน 
    กรรมการ ของ บจ. ไทยเอทานอลเอมีน 
 

บริษทั ทีโอซีไกลคอล 
จาํกดั 

- - 5.14 -  บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั 
   (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.เคมิคอล ร้อยละ 55.19) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นประธาน 
    กรรมการ ของ บจ.ทีโอซีไกลคอล  
 

บริษทั ไทยโอลีโอ
เคมี จาํกดั 

- - 0.01 - บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั 
   (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.เคมิคอล ร้อยละ 55.19) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นประธาน 
    กรรมการ ของ บจ. ไทยโอลีโอเคมี 
 

บริษทั ไทยลูบ้เบส 
จาํกดั (มหาชน) 

1.06 - - - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 
  ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล ์   
  ร้อยละ 49.54) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นกรรมการของ  
   บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายพิชยั  ชุณหวชิร    
   นายปรัชญา   ภิญญาวธัน์   นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์)  เป็นกรรมการ 
   ของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 
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11.2.1 รายการขายสินค้าและบริการ เป็นรายการที ่ปตท. ขายสนิคา้และให้บริการแก่บริษทัย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้าและบริษัทอืน่ทีเ่กี่ยวข้องกนั (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 

ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพันธ์ (สําหรับปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

กิจการร่วมค้า      

บริษทั ทรานส์ไทย-
มาเลเซีย (ประเทศ
ไทย) จาํกดั 

0.01 0.85 4.60 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

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

บริษทั เอช็เอม็ซี โปลี
เมอส์ จาํกดั 

- - 0.54 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  41.44 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ )  เป็นประธาน 

กรรมการของ บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายจิตรพงษ ์ กวา้ง

สุขสถิตย)์  เป็นกรรมการของ บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ 
 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ
นํ้าเยน็ จาํกดั 

- 36.59 636.30 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  35 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ  
 บจ.ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ 

บริษัทร่วม      

บริษทั อมตะ จดั

จาํหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติ จาํกดั  

117.28 296.21 481.12 - บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ ถือหุ้น 

   ร้อยละ 50  (ปตท.ถือหุ้น บจ. จาํหน่าย 

   ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 58) 

–––– 

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี 

จาํกดั 

- 4.06 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  40 

-  บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 40 

-  บมจ.อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) ถือหุ้น 

    ร้อยละ 20 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธาน
กรรมการของ  บจ.พีทีที ยทิูลิต้ี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท ์ นายอดิเทพ  
พิศาลบุตร์) เป็นกรรมการของ บจ.พีทีที ยทิูลิต้ี 

หมายเหตุ  : ปัจจุบนันายอดิเทพฯ ไดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการ 
 บริษทัแลว้ เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2550 
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11.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการแก่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม กิจการร่วมคา้และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 

ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพันธ์ (สําหรับปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2549) 

การถือหุ้น การถือหุ้น 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

N/A 4,951.64 6,037.35 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  20 

- บจ.ไทยออย เพาเวอร์  ถือหุ้น ร้อยละ 56 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นประธานกรรมการของ 

บจ.ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) 

-  ผูบ้ริหารของปตท.(นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์  

นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์  )   เป็นกรรมการของ บจ.ผลิตไฟฟ้าอิสระ  

(ประเทศไทย) 

บริษทั  ไทยออยล ์จาํกดั  

(มหาชน) 

61,018.37 94,585.52 115,919.89 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.54 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

- กรรมการของ ปตท. (นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช  นายโอฬาร  ไชยประวติั   
นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

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

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.   (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์)  เป็นกรรมการและ 
กรรมการอาํนวยการ ของ  บมจ.ไทยออยล ์

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

30,366.95 74,589.51 91,128.31 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  36 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บญุสัมพนัธ์)  เป็นกรรมการของ  

บจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 

เป็นกรรมการของ บจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

บริษทั ไทยลูบ้ 

เบลน็ด้ิง จาํกดั 

0.85 0.73 0.44 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.95 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

     ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  

     บจ.ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 
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11.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการแก่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม กิจการร่วมคา้และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ปิโตรเอเชีย 
(ประเทศไทย) 
จาํกดั 

323.57 367.70 306.00 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  35 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  

     บจ. ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) 

บริษทั เวียดนาม
แอลพีจี จาํกดั 

344.25 816.47 1,078.98 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  45 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

Keloil- PTT LPG 
Sdn. Bhd. 

781.23 767.77 939.96 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  40 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

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) 

28,908.40 39,467.32 50,290.08 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.82 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร   
นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ นายปรัชญา  ภญิญาวธัน์) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

-   ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท)์ เป็นกรรมการและ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

บริษทั ปิโตรเคมี
แห่งชาติ จาํกดั 
(มหาชน) 

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  

–––– 
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11.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการแก่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม กิจการร่วมคา้และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ไทยออยล ์
เพาเวอร์ จาํกดั 

298.19 1,869.10 2,136.39 -  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 นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ 
นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์) เป็นกรรมการของ บจ.ไทยออยล ์เพาเวอร์ 

บริษทั ท่อส่ง

ปิโตรเลียมไทย 

จาํกดั 

0.31 0.26 0.31 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  34.04 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

- กรรมการของ ปตท. (นายประสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธานกรรมการ
ของ บจ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บจ.ท่อส่ง 
ปิโตรเลียมไทย 

บริษทั วีนิไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

- 17.81 197.69 -  บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)  
    ถือหุ้นร้อยละ 24.98  (ปตท. ถือหุ้น บมจ. 
    ปตท.เคมิคอล ร้อยละ 55.19) 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์)  เป็นกรรมการของ  
 บจ.วีนิไทย 
 

บริษทั ปตท.

จาํหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติ จาํกดั 

329.02 - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  58 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธาน 
    กรรมการ ของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายทรงวุฒิ  ชินวตัร)  
 เป็นกรรมการของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

บริษทั ไทยลูบ้ 

เบลน็ด้ิง จาํกดั 

21.43 - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.95 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 
     ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  

     บจ.ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 
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11.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการแก่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม กิจการร่วมคา้และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั โรงกลัน่
นํ้ามนัระยอง 
จาํกดั 
(มหาชน) 

28,299.95 - 77,148.00 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.75 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  
(ณ 5 มิ.ย.49 เปล่ียนสถานะจากบริษทัยอ่ย 
เป็นบริษทัร่วม ) 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์)  เป็นประธาน 

 กรรมการ  ของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ นายอาํพน  กิตติอาํพน    

นางพรรณี  สถาวโรดม   นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช  นายประเสริฐ   

บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  

เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 
 

บริษทั  ไออาร์
พีซี จาํกดั 
(มหาชน) 

- - 174.93 -  ปตท.  ถือหุ้นร้อยละ 31.50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

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

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

บริษทั บางจาก
ปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน) 

3,199.83 - 21,920.41 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  29.75 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  
 (ณ 16 พ.ค.49 เปล่ียนสถานะจากบริษทัอื่นท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นบริษทัร่วม ) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร)  เป็นกรรมการของ  
   บมจ.บางจากปิโตรเลี ยม 

บริษทั ปุ๋ ยเอน็เอฟ
ซี จาํกดั (มหาชน) 
(ช่ือเดิม บริษทั ปุ๋ ย
แห่งชาติ จาํกดั 
(มหาชน)) 

26.81 - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 20.44 แต่ ปตท.ได ้
    ขายหุ้นทั้งหมดไปในระหว่างปี 2547 
-  รายการขายสินคา้และให้บริการในช่วงท่ี 
    บริษทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)  
    ยงัเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั ปตท. 

–––– 

บริษทั ไทยพารา
ไซลีน จาํกดั 

1.15 - - -  บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 
   ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล ์
   ร้อยละ 49.54) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา   
   ภิญญาวธัน์   นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์)   เป็นกรรมการ  
   บจ. ไทยพาราไซลีน 
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11.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการแก่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม กิจการร่วมคา้และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     

บริษทั ทิพย 

ประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) 

0.04 0.04 0.04 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  13.33 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ  
   บมจ.บางจากปิโตรเลี ยม 

บริษทั บางจาก

ปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

26,284.67 30,744.69 13,966.85 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  29.75 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

(ณ 16 พ.ค.49 เปล่ียนสถานะจากบริษทัอื่นท่ี

เก่ียวขอ้งเป็นบริษทัร่วม ) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ  
   บมจ.บางจากปิโตรเลี ยม 

บริษทั บริการ

เช้ือเพลิงการบิน

กรุงเทพ จาํกดั

(มหาชน) 

4.17 6.62 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  7.06 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั ขนส่งนํ้ามนั 

ทางท่อ จาํกดั  

0.48 0.71 0.24 -  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.ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ 

บริษทั ระยองโอ

เลฟินส์ จาํกดั 

- - 1,908.50 -  บริษทั เอช็เอม็ซี โปลิเมอร์ จาํกดั  ถือหุ้น 

   ร้อยละ 14.27 (ปตท.ถือหุ้น บ.เอช็เอม็ซี  

โปลิเมอร์ ร้อยละ 41.44) 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 
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11.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการแก่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ตอ่) 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ไทยพาราไซ

ลีน จาํกดั  

0.28 - 0.13 -  บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 

   ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล ์

   ร้อยละ 49.54) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา   
   ภิญญาวธัน์   นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์)   เป็นกรรมการ  
   บจ. ไทยพาราไซลีน 

บริษทั ไทยลูบ้เบส 
จาํกดั (มหาชน) 

0.71 - 0.53 - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 
  ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล ์   
  ร้อยละ 49.54) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นกรรมการของ  
   บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายพิชยั  ชุณหวชิร    
   นายปรัชญา   ภิญญาวธัน์   นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์)  เป็นกรรมการ 
   ของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 

รวม 215,607.17 401,191.48 493,538.83   
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11.2.2 รายการซ้ือสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ซ้ือสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม กิจการร่วมคา้และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปี 2547 
(ลา้นบาท) 

ปี 2548 
(ลา้นบาท) 

ปี 2549 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทย่อย      

บริษทั ปตท.สาํรวจและ
ผลิต ปิโตรลียม จาํกดั 
(มหาชน) 

36,075.95 45,178.35 52,618.99 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 66.09 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธานกรรมการของ 
บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็น
กรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท.คา้สากล 
จาํกดั 

- 3,460.57 4,153.21 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

บริษทั ปตท. (กมัพูชา) 
จาํกดั 

115.94 160.86 277.54 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 
–––– 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนั 
ระยอง จาํกดั (มหาชน) 

2,708.82 112,152.60 63,436.37 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.75 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  
(ณ 5 มิ.ย.49 เปล่ียนสถานะจากบริษทัยอ่ย 
เป็นบริษทัร่วม ) 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์)  เป็นประธาน 

 กรรมการ  ของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ นายอาํพน  กิตติอาํพน    

นางพรรณี  สถาวโรดม   นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช  นายประเสริฐ   

บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็น

กรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 
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11.2.3 รายการซ้ือสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ซ้ือสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม กิจการร่วมคา้และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปี 2547 
(ลา้นบาท) 

ปี 2548 
(ลา้นบาท) 

ปี 2549 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ปตท. เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

- 409.90 4,590.81 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  55.19 
- 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   นายพรชยั  รุจิประภา   

นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)เป็นกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการ

ของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ ของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 
  

บริษทั ปตท.สผ. 
อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั 

238.28 310.12 9,094.29 -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   จาํกดั (มหาชน)  ถือหุ้น ร้อยละ100 (ปตท.  
   ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 66.09) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นประธานกรรมการของ บจ. 
ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล 

PTTEP Siam Limited 6,672.05 10,953.6
5 

12,574.0
5 

-  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   จาํกดั (มหาชน)  ถือหุ้น ร้อยละ 49 (ปตท.  
   ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 66.09) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นประธานกรรมการของ  
 บจ. ปตท.สผ. สยาม 

บริษทั ไทยลูบ้เบส 
จาํกดั (มหาชน) 

319.80 - - - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 
  ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล ์   
  ร้อยละ 49.54) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นกรรมการของ  
   บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายพิชยั  ชุณหวชิร    
   นายปรัชญา   ภิญญาวธัน์   นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์)  เป็นกรรมการ 
   ของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 
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11.2.2 รายการซ้ือสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ซ้ือสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม กิจการร่วมคา้และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 

ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

Thai Shell 560.34 - -   

กิจการร่วมค้า      

Orange Energy 
Limited 

- - 3,805.02 - PTTEP Offfshore Investment Company  
Limited (PTTEPO) ถือหุ้นร้อยละ 53.9496 
- บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   จาํกดั (มหาชน)  ถือหุ้น  PTTEPO ร้อยละ 75  
 (ปตท.  ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 66.09) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นกรรมการของ บจ. ออเร้นจ ์ 
 เอน็เนอร์ยี่  

B 8/32 Partners 
Limited 

- - 2,673.28 -  - PTTEP Offfshore Investment Company  
Limited (PTTEPO) ถือหุ้นร้อยละ 25 
- บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   จาํกดั (มหาชน)  ถือหุ้น  PTTEPO ร้อยละ 75  
 (ปตท.  ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 66.09 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นกรรมการของ บจ. บี8/32 พาร์ท
เนอร์ 

บริษัทร่วม 

บริษทั  ไทย

ออยล ์จาํกดั  

(มหาชน) 

76,117.03 122,694.01 157,646.05 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.54 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

- กรรมการของ ปตท. (นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช  นายโอฬาร  ไชยประวติั   
นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

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

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.   (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์)  เป็นกรรมการและ 
กรรมการอาํนวยการ ของ  บมจ.ไทยออยล ์
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11.2.2 รายการซ้ือสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ซ้ือสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม กิจการร่วมคา้และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 

ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั สตาร์ 

ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

36,319.81 46,623.80 61,218.87 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  36 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นกรรมการของ  

บจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษณิ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 

เป็นกรรมการของ บจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

บริษทั โรงกลัน่
นํ้ามนัระยอง จาํกดั 
(มหาชน) 

31,861.60 - 85,033.34 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.75 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  
(ณ 5 มิ.ย.49 เปล่ียนสถานะจากบริษทัยอ่ย 
เป็นบริษทัร่วม ) 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์)  เป็นประธาน 

 กรรมการ  ของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ นายอาํพน  กิตติอาํพน    

นางพรรณี  สถาวโรดม   นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช  นายประเสริฐ   

บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็น

กรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 
 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 
จาํกดั 

91.33 108.49 130.07 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.95 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  

     บจ.ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

บริษทั ท่อส่ง
ปิโตรเลียมไทย จาํกดั 

457.44 493.15 745.25 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  34.04 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

- กรรมการของ ปตท. (นายประสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธานกรรมการของ บจ.
ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บจ.ท่อส่ง 
ปิโตรเลียมไทย 
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11.2.2 รายการซ้ือสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ซ้ือสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม กิจการร่วมคา้และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (ต่อ) 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 

ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพันธ์ (สําหรับปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

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 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

48,206.53 57,530.13 65,927.43 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.82 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั   
ชุณหวชิร  นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็น
กรรมการ ของ บมจ. อะโรเมติกส์  
(ประเทศไทย) 

-   ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท)์ เป็นกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 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  

–––– 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 

(มหาชน) 

- 453.41 5,594.88 -  ปตท.  ถือหุ้นร้อยละ 31.50 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

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

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

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

917.91 - 4,602.63 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ   29.75 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ   ปตท. 

    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

(ณ 16 พ.ค.49 เปล่ียนสถานะจากบริษทัอิ่นท่ี

เก่ียวขอ้งเป็นบริษทัร่วม ) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ  
   บมจ.บางจากปิโตรเลี ยม 
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11.2.2 รายการซ้ือสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ซ้ือสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม กิจการร่วมคา้และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

571.76 - - - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น  ร้อยละ 100  
   (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล ์  ร้อยละ 49.54) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็น 
   กรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายพิชยั   
   ชุณหวชิร   นายปรัชญา   ภิญญาวธัน์   นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์)   
   เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 

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 2,493.54 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ   29.75 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  
(ณ 16 พ.ค.49 เปล่ียนสถานะจากบริษทัอิ่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

เป็นบริษทัร่วม ) 

 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ  
   บมจ.บางจากปิโตรเลี ยม 

บริษทั ขนส่งนํ้ามนั 

ทางท่อ จาํกดั  

85.90 62.21 45.68 -  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.ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ 
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11.2.2 รายการซ้ือสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ซ้ือสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม กิจการร่วมคา้และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (ต่อ) 

 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปี 2547 
(ลา้นบาท) 

ปี 2548 
(ลา้นบาท) ปี  2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

292.25 1,892.17 2,856.45 - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 

  ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล ์   

  ร้อยละ 49.54) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็น 
   กรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายพิชยั   
   ชุณหวชิร   นายปรัชญา   ภิญญาวธัน์   นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์)   
   เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 

รวม 255,316.19 417,387.64 539,517.75   
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11.2.3 รายการดอกเบ้ียรับจากบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 

ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทย่อย      

Subic Bay Energy Co., Ltd. 16.86 117.97 183.78 -  ปตท.  ถือหุ้น ร้อยละ  100 
 

–––– 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี 

จาํกดั 

- 0.39 9.56 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธานกรรมการ 

    ของ บจ.พีทีที แอลเอน็จี 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

จาํกดั (มหาชน) 

N/A 1,528.19 42.39 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.75 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  
(ณ 5 มิ.ย.49 เปล่ียนสถานะจากบริษทัยอ่ย 

เป็นบริษทัร่วม ) 

 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์)  เป็นประธาน 

 กรรมการ  ของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ นายอาํพน  กิตติอาํพน    

นางพรรณี  สถาวโรดม   นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช  นายประเสริฐ   

บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็น

กรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 
 

บริษทั บางกอกโพลีเอทที

ลีน จาํกดั (มหาชน) 

1.20 - - - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 100 

(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.เคมิคอล ร้อยละ 55.19) 

(ณ 2 ต.ค.49 ปตท.ขายหุ้นทั้งหมดให้บมจ.

ปตท.เคมิคอล ) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  

   เป็นกรรมการของ บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

2.32 - - - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 
  ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล ์   
  ร้อยละ 49.54) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นกรรมการของ  
   บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายพิชยั   ชุณหวชิร    
   นายปรัชญา   ภิญญาวธัน์   นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์)   เป็นกรรมการของ  
   บมจ.ไทยลูบ้เบส 

กิจการร่วมค้า 

บริษทั ทรานส์ ไทย-

มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

47.92 1.34 6.75 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ  
 บจ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
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11.2.3 รายการดอกเบ้ียรับจากบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 

ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 

(มาเลเซีย) จาํกดั 

2.12 0.01 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

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

บริษัทร่วม 
     

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั 

(มหาชน) 

9.94 1.62 6.64 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.54 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

- กรรมการของ ปตท. (นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช  นายโอฬาร  ไชยประวติั  
นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

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

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.   (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์)  เป็นกรรมการและ 
กรรมการอาํนวยการ ของ  บมจ.ไทยออยล ์

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม 

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

15.71 170.80 99.40 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  36 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นกรรมการของ  

บจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  

ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ บจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

จาํกดั 

4.66 0.83 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.95 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  

     บจ.ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

15.03 - - - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 

  ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล ์   

  ร้อยละ 49.54) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็น 
   กรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายพิชยั   
   ชุณหวชิร   นายปรัชญา   ภิญญาวธัน์   นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์)   
   เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 
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11.2.3 รายการดอกเบ้ียรับจากบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียม

ไทย จาํกดั 

69.61 - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  34.04 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

- กรรมการของ ปตท. (นายประสริฐ  บุญสมัพนัธ์) เป็นประธานกรรมการ
ของ บจ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บจ.ท่อส่ง 
ปิโตรเลียมไทย 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนั

ระยอง จาํกดั (มหาชน) 

- - 2.92 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.75 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  
(ณ 5 มิ.ย.49 เปล่ียนสถานะจากบริษทัยอ่ย 

เป็นบริษทัร่วม ) 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์)  เป็นประธาน 

 กรรมการ  ของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ นายอาํพน  กิตติอาํพน    

นางพรรณี  สถาวโรดม   นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช  นายประเสริฐ   

บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  

เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 
 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

- - 11.07 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ   29.75 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

(ณ 16 พ.ค.49 เปล่ียนสถานะจากบริษทัอิ่นท่ี

เก่ียวขอ้งเป็นบริษทัร่วม ) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ  
   บมจ.บางจากปิโตรเลี ยม 

บริษทั อะโรเมติกส์  

(ประเทศไทย) จาํกดั  

(มหาชน) 

117.65 225.98 320.42 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.82 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร   
นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ นายปรัชญา  ภญิญาวธัน์) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

-   ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท)์ เป็นกรรมการและ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 
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11.2.3 รายการดอกเบ้ียรับจากบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี  2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

6.40 7.68 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  29.75 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

(ณ 16 พ.ค.49 เปล่ียนสถานะจากบริษทัอิ่นท่ี

เก่ียวขอ้งเป็นบริษทัร่วม ) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ  
   บมจ.บางจากปิโตรเลี ยม 

บริษทั ราชบุรี เพาเวอร์ 

จาํกดั 

0.44 3.33 0.99 -   ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  15 

-   ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ  

 บจ.ราชบุรี เพาเวอร์ 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

0.72 - - - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 

  ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล ์   

  ร้อยละ 49.54) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็น 
   กรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายพิชยั   
   ชุณหวชิร   นายปรัชญา   ภิญญาวธัน์   นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์)   
   เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 

บริษทั บริการเช้ือเพลิง

การบินกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) 

- - 0.01 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  7.06 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

รวม 310.58 2,058.14 683.93   
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11.2.4 รายการลูกหน้ี เงินจ่ายล่วงหนา้ และเงินให้กูยื้มระยะส้ัน แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี  2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทย่อย 
     

บริษทั ปตท.สาํรวจและ

ผลิต ปิโตรลียม จาํกดั 

(มหาชน)  

2.18 83.27 69.27 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 66.09 

-  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 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท.คา้สากล จาํกดั - 73.56 1,686.35 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

Subic Bay Energy  Co., 

Ltd. 

3,915.03 3,965.69 3,424.03 -  ปตท.  ถือหุ้น ร้อยละ  100 
 

–––– 

PTT Philippines Trading 

Corporation (เดิมช่ือ Subic 

Bay Fuel Co.,Inc.) 

- - 6.11 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถือหุ้น ร้อยละ  100 (ปตท.ถือหุ้น Subic 
    Bay Energy Co., Ltd.  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) 

–––– 

PTT Philippines 

Corporation (เดิมช่ือ Subic 

Bay Distribution Inc.) 

- - 6.39 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถือหุ้น ร้อยละ  100 (ปตท.ถือหุ้น Subic 
    Bay Energy Co., Ltd.  ร้อยละ 100) 
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11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้   (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี  2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

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 

213.08 174.70 227.20 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  58 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 

 ขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุ้น 

 ส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธาน 
    กรรมการ ของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายทรงวุฒิ  ชินวตัร)  

 เป็นกรรมการของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

บริษทั ปตท. (กมัพูชา) 

จาํกดั 

252.56 276.46 222.61 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนั

ระยอง จาํกดั (มหาชน) 

2,662.08 10,163.35 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.75 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

(ณ 5 มิ.ย.49 เปล่ียนสถานะจากบริษทัยอ่ยเป็น

บริษทัร่วม ) 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์)  เป็นประธาน 

 กรรมการ  ของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ 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 0.04 - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 100 

(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.เคมิคอล ร้อยละ 

55.19) 

(ณ 2 ต.ค.49 ปตท.ขายหุ้นทั้งหมดให้บมจ.

ปตท.เคมีคอล ) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  

   เป็นกรรมการของ บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 

บริษทั รีเทล บิซิเนส อลัไล

แอนซ์ จาํกดั 

- (0.33) 1.12 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.

ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  

   บจ.รีเทลบิซิเนสอลัไลแอนซ ์
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ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 227 

11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้   (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 

ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ปตท. เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

- 4,620.76 4,463.92 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  55.19 

- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมี

แห่งชาติและ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ควบ

รวมบริษทัเป็น บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธาน 

กรรมการของ  บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวติั   นายพรชยั  รุจิประภา   

นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)เป็นกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็น

กรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นกรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ ของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

  

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั - - 51.37 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  40 

-  บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 40 

-  บมจ.อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) ถือหุ้น 

    ร้อยละ 20 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธานกรรมการ
ของ  บจ.พีทีที ยทิูลิต้ี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท ์ นายอดิเทพ  พิศาล
บุตร์) เป็นกรรมการของ บจ.พีทีที ยทิูลิต้ี 

หมายเหตุ  : ปัจจุบนันายอดิเทพฯ ไดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการ 
 บริษทัแลว้ เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2550 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั 

- 0.03               31.49 - บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิต 

   ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

   ถือหุ้น ร้อยละ 100  (ปตท.  

   ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 66.09) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นประธานกรรมการของ  
บจ. ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล 

PTTEP Siam Limited 7.85 35.53 40.23 -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิต 
 ปิโตรเลียม จาํกดั   (มหาชน) ถือหุ้น 
 ร้อยละ 49   (ปตท. ถือหุ้น บมจ. 
 ปตท.สผ.ร้อยละ 66.09) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นประธานกรรมการของ บจ. 
ปตท.สผ. สยาม 
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ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 228 

11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้   (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ทีโอซี ไกลคอล 
จาํกดั 

- - 1.01 -  บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั 
   (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.เคมิคอล 
 ร้อยละ 55.19) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นประธาน 
    กรรมการ ของ บจ.ทีโอซีไกลคอล  
 

Houakhong Trading Co., 
Ltd 

42.69 75.26 184.39 -  บจ. ปตท. (กมัพูชา)  ถือหุ้น 
   ร้อยละ 100   (ปตท.ถือหุ้น  
   บจ. ปตท.(กมัพูชา) ร้อยละ 100) 

–––– 

กิจการร่วมคา้ 

บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ 
จาํกดั 

- - 0.24 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  41.44 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 
    ขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ )  เป็นประธาน 

กรรมการของ บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายจิตรพงษ ์  

กวา้งสุขสถิตย)์  เป็นกรรมการของ บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ 
 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้า
เยน็ จาํกดั 

1.88 0.84 94.19 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  35 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 
    ขดัแยง้ของ  ปตท.ถือ 
    หุ้นส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ  
 บจ.ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ 
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11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้   (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทร่วม 
     

บริษทั อมตะ จดัจาํหน่าย

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

18.03 32.81 44.62 - บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  

  ถือหุ้น ร้อยละ 50  (ปตท.ถือหุ้น  

  บจ. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  

  ร้อยละ 58) 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

––––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

- 1,108.15 1,282.92 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  20 

- บจ.ไทยออยเพาเวอร์  ถือหุ้น  

   ร้อยละ 56 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นประธานกรรมการ

ของ บจ.ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) 

-  ผูบ้ริหารของปตท.(นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุข

สถิตย ์  นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์  )   เป็นกรรมการของ บจ.ผลิตไฟฟ้า

อิสระ (ประเทศไทย) 

บริษทั  ไทยออยล ์จาํกดั  

(มหาชน) 

2,206.73 5,823.26 6,369.65 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.54 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

- กรรมการของ ปตท. (นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช  นายโอฬาร  ไชยประวติั  
นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

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

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.   (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์)  เป็นกรรมการและ 
กรรมการอาํนวยการ ของ  บมจ.ไทยออยล ์
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11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้   (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี  2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ปิโตรเอเซีย  

(ประเทศไทย) จาํกดั 

269.48 259.00 253.38 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  35 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ   

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  

     บจ. ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) 

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

2,572.63 6,957.75 6,960.04 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  36 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นกรรมการของ  

บจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 

เป็นกรรมการของ บจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

จาํกดั 

0.17 0.14 0.06 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.95 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ  ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  

     บจ.ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

บริษทั เวียดนามแอลพีจี 

จาํกดั 

19.49 87.27 95.06 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  45 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ  ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

Keloil- PTT LPG Sdn. 

Bhd. 

202.33 255.99 272.46 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  40 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั ไทยโอเลฟินส์ 

จาํกดั (มหาชน) 

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) 

2,090.69 3,426.22 3,813.04 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.82 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ  ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร   
นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ นายปรัชญา  ภญิญาวธัน์) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

-   ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท)์ เป็นกรรมการและ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 
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11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้   (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี  2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ไทยออยล ์

เพาเวอร์ จาํกดั 

159.07 0.01 379.80 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  26 
-  บมจ.ไทยออยล ์ ถือหุ้น  
   ร้อยละ 55 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 
   ขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุ้น 
   ส่วนท่ีเหลือ 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นกรรมการ
ของ บจ.ไทยออยล ์เพาเวอร์ 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ  
บจ.ไทยออยล ์เพาเวอร์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ 
นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์) เป็นกรรมการของ บจ.ไทยออยล ์เพาเวอร์ 

บริษทั ปิโตรเคมี

แห่งชาติ จาํกดั 

(มหาชน) 

1,080.18 - - -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถือหุ้น  

ร้อยละ 57.90 

- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ. ปิโตรเคมี

แห่งชาติ และ  

บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ไดค้วบ 

บริษทั  เป็น บมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 

บริษทั ไออาร์พีซี 

จาํกดั (มหาชน) 

- 21.45 82.60 -  ปตท.  ถือหุ้นร้อยละ 31.50 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 

   ขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุ้น 

   ส่วนท่ีเหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นกรรมการ  
 ของ บมจ. ไออาร์พีซี 

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

บริษทั วีนิไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

- 182.07 24.20 -  บริษทั ปตท. เคมิคอล  
   จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 
   ร้อยละ 24.98  (ปตท. ถือ 
   หุ้น บมจ. ปตท.เคมิคอล  
   ร้อยละ 55.19) 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 
   ขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุ้น 
   ส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์)  เป็นกรรมการของ  
 บจ.วีนิไทย 
 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2549 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 232 

11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้  (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั บางจาก

ปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

- - 2,123.33 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  29.75 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 

    ขดัแยง้ของ  ปตท.ถือ 

   หุ้นส่วนท่ีเหลือ  

 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ  
   บมจ.บางจากปิโตรเลี ยม 

บริษทั โรงกลัน่

นํ้ามนัระยอง 

จาํกดั (มหาชน) 

- - 8,761.22 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.75 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

(ณ 5 มิ.ย.49 เปล่ียนสถานะจากบริษทัยอ่ย

เป็นบริษทัร่วม ) 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์)  เป็นประธาน 

 กรรมการ  ของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ นายอาํพน  กิตติอาํพน    

 นางพรรณี  สถาวโรดม   นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช  นายประเสริฐ   

 บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)   
    เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

บริษทั ไทยลูบ้เบส 

จาํกดั (มหาชน) 

- - - - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 
  ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล ์   
  ร้อยละ 49.54) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็น 
   กรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายพิชยั   
   ชุณหวชิร   นายปรัชญา   ภิญญาวธัน์   นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์)   
   เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 
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11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้  (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ทิพย

ประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) 

0.01 0.01 0.01 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  13.33 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ  

บมจ.ทิพยประกนัภยั  

บริษทั บริการ

เช้ือเพลิงการบิน

กรุงเทพ จาํกดั

(มหาชน) 

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  29.75 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

   ของ  ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

(ณ 16 พ.ค.49 เปล่ียนสถานะจาก 

บริษทัอื่นท่ีเก่ียวขอ้งเป็นบริษทัร่วม ) 

 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ  
   บมจ.บางจากปิโตรเลี ยม 

บริษทั ขนส่งนํ้ามนั

ทางท่อ จาํกดั  

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.ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ 
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11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้  (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี  2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ระยองโอเลฟินส์ 

จาํกดั 

- - 366.23 -  บริษทั เอช็เอม็ซี โปลิเมอร์ จาํกดั  ถือ

หุ้น ร้อยละ 14.27 (ปตท.ถือหุ้น บ.เอช็

เอม็ซี โปลิเมอร์ ร้อยละ 41.44) 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

0.38 0.73 0.70 - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ถือ

หุ้น  ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น บมจ.

ไทยออยล ์   ร้อยละ 49.54) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็น 
   กรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายพิชยั   
   ชุณหวชิร   นายปรัชญา   ภิญญาวธัน์   นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์)   
   เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 

บริษทั ไทยพาราไซลีน 

จาํกดั 

65.97 0.14 0.16 -  บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

    ถือหุ้น ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น 

    บมจ.ไทยออยล ์

    ร้อยละ 49.54)  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์    
   นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์)   เป็นกรรมการ   บจ. ไทยพาราไซลีน 

รวมลูกหน้ีการคา้ 19,068.04 40,476.31 41,339.44   

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (283.74) (276.42) (262.55)   

รวมลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด 18,784.30 40,199.89 41,076.89   
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11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน  

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทย่อย      

บริษทั ปตท.สาํรวจและ

ผลิต ปิโตรลียม จาํกดั 

(มหาชน)  

0.11 23.75 0.05 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 66.09 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธานกรรมการ
ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็น
กรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท.คา้สากล จาํกดั 0.14 0.11 0.44 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

บริษทั ปตท. จาํหน่าย 

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

1.63 4.11 4.03 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  58 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 

 ขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุ้น 

 ส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธาน 
    กรรมการ ของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายทรงวุฒิ  ชินวตัร)  

 เป็นกรรมการของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนั

ระยอง จาํกดั (มหาชน) 

296.15 436.56 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.75 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

(ณ 5 มิ.ย.49 เปล่ียนสถานะจากบริษทัยอ่ย

เป็นบริษทัร่วม ) 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์)  เป็นประธาน 

 กรรมการ  ของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ นายอาํพน  กิตติอาํพน    

นางพรรณี  สถาวโรดม   นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช  นายประเสริฐ   

บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  

เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 
 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2549 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 236 

11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน  (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 

ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั เอน็เนอร์ยี่ คอม

เพลก็ซ์ จาํกดั 

- 2.54 5.37 -  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    

     นายมารุต  มฤคทตั ) เป็นกรรมการของ บจ.เอน็เนอร์ย่ี คอมเพลก็ซ ์

บริษทั รีเทล บิซิเนส 

อลัไลแอนซ ์จาํกดั 

6.96 9.25 12.52 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  

   บจ.รีเทลบิซิเนสอลัไลแอนซ ์

PTTEP Siam Limited 0.08 0.99 0.27 -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   จาํกดั (มหาชน)  ถือหุ้น ร้อยละ 49  
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ  
   66.31) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นประธานกรรมการ 

 ของ บจ. ปตท.สผ. สยาม 

Subic Bay Fuel Co., 

Inc. 

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 9.97 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธาน 

   กรรมการของ บจ.พีทีที แอลเอน็จี 

บริษทั พีทีที โพลีเอ

ทิลีน จาํกดั 

0.27 10.13 5.29 - บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น 

    ร้อยละ 100 

(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.เคมิคอล  

ร้อยละ 55.19) 

(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุ้นทั้งหมดให้ 

บมจ.ปตท.เคมิคลั ) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นประธาน 

 กรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ) เป็นกรรมการ 

   ของ บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 
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11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน  (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี  2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

Subic Bay Energy Co., Ltd. - 66.94 32.96 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน 
จาํกดั (มหาชน) 

- 0.13 4.29 - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 100 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.เคมิคอล ร้อยละ 
55.19) 
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุ้นทั้งหมดให้ 
บมจ.ปตท.เคมิคลั ) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  
   เป็นกรรมการของ บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์  มาร์
เก็ตต้ิง จาํกดั 

- 1.68 0.81 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  75 
-  บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น  ร้อยละ 25 
 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นประธานกรรมการ 
 ของ บจ.พีทีที โพลีเมอร์  มาร์เก็ตต้ิง 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์   นายอดิเทพ  พิศาลบตุร์)   
    เป็นกรรมการของ  บจ. พีทีที  โพลีเมอร์  มาร์เก็ตต้ิง 
หมายเหตุ  : ปัจจุบนันายอดิเทพฯ ไดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการ 
                    บริษทัแลว้ เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2550 

บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน) 

- 8.73 7.05 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  55.19 
- 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   นายพรชยั  รุจิประภา   
นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)เป็นกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็น
กรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ ของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั - 2.54 6.45 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  40 
-  บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 40 
-  บมจ.อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) ถือหุ้น 
    ร้อยละ 20 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธานกรรมการ
ของ  บจ.พีทีที ยทิูลิต้ี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท ์ นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) 
เป็นกรรมการของ บจ.พีทีที ยทิูลิต้ี 

หมายเหตุ  : ปัจจุบนันายอดิเทพฯ ไดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการ 
 บริษทัแลว้ เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2550 
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11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน  (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั - 8.92 11.41 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  40 
- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 30 
- บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)  
   ถือหุ้น ร้อยละ 30 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นประธานกรรมการ 
 ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 
- ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์   นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท)์  
  เป็นกรรมการของ บจ.พีทีที ฟีนอล 
หมายเหตุ  : ปัจจุบนันายอดิเทพฯ ไดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการ 
 บริษทัแลว้ เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2550 

PTTEP Services Limited - 0.01 - - บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
   จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 
   (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 
   66.13) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นประธานกรรมการของ   
บจ.พีทีที ดซอร์วิสเซส 

บริษทั ทีโอซีไกลคอล จาํกดั - - 0.44 -  บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น  ร้อยละ 100 
(ปตท.ถือหุ้น บมจ. ปตท. เคมิคอล ร้อยละ  
55.19 ) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นประธาน 
    กรรมการ ของ บจ.ทีโอซีไกลคอล  
 

บริษีท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิ
สติกส์ จาํกดั 

- - 1.87 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 
 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็นกรรมการของ บจ. พีทีที 
   โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์)  เป็นประธานกรรมการของ 
   บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์   
หมายเหตุ  :  ปัจจุบนันายอดิเทพฯ ไดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการบริษทัแลว้ 
เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2550  

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ 
จาํกดั 

- - 82.12 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  20 
- บมจ.ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 ถือหุ้นร้อยละ 20 
- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 20 
- บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)  
   ถือหุ้น ร้อยละ 20 
- บมจ.ไทยออยล ์ถือหุ้นร้อยละ 20 

-   ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ)  เป็นประธาน 
 กรรมการของ บจ.พีทีที ไอซีที โซลชูัน่ส์ 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายทรงวุฒิ  ชินวตัร   นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์ 
   นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท ์  นายมารุต  มฤคทตั) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ.พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ 
หมายเหตุ  :  ปัจจุบนันายอดิเทพฯ ไดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการ 
 บริษทัแลว้ เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2550 
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11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 

ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

กิจการร่วมค้า 

บริษทั ทรานส์

ไทย-มาเลเซีย

(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

593.42 126.18 129.20 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

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

บริษทั ผลิต

ไฟฟ้าและนํ้าเยน็ 

จาํกดั 

1.17 3.45 2.02 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  35 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 

    ขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุ้น 

    ส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ  
 บจ.ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ 

บริษทั ทรานส์

ไทย-มาเลเซีย

(มาเลเซีย) จาํกดั 

2.12 - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

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

บริษทั พีทีที อา

ซาฮี เคมิคอล 

จาํกดั 

- - 0.28 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  47.50 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็นประธาน 

   กรรมการของ บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล 

บริษทั เอช็เอม็ซี 

โปลีเมอส์ จาํกดั 

- - 0.55 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  41.44 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ )  เป็นประธาน 

กรรมการของ บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายจิตรพงษ ์  

กวา้งสุขสถิตย)์  เป็นกรรมการของ บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ 
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11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั อลัลายแอนซ ์

 รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

- 1.22 - -  บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง  จาํกดั 

(มหาชน) (RRC) ถือหุ้น ร้อยละ 50 และบริษทั 

สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั  (SPRC) 

 ถือหุ้นร้อยละ 50   

   (ปตท. ถือหุ้น RRC ร้อยละ 48.75  และถือ

หุ้น SPRC ร้อยละ 36) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการ 

   ของ บจ. อลัลายแอนซ์ รีไฟน์น่ิง 

-  ผูบ้ริหาหรของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ ) เป็นประธานกรรมการ 

   ของ บจ. อลัลายแอนซ์ รีไฟน์น่ิง 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ)  เป็นกรรมการของ   

   บจ.อลัลายแอนซ์ รีไฟน์น่ิง 

บริษัทร่วม      

บริษทั อมตะ จดั

จาํหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติ จาํกดั 

- - 0.04 - บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

ถือหุ้นร้อยละ 50 

(ปตท.ถือหุ้น บ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

จาํกดั ร้อยละ 58 ) 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

 

บริษทั  ไทยออยล ์

จาํกดั  (มหาชน) 

2.32 2.72 3.95 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.54 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

- กรรมการของ ปตท. (นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช  นายโอฬาร  ไชยประวติั  
นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

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

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์) เป็นกรรมการและ 
กรรมการอาํนวยการ ของ  บมจ.ไทยออยล ์
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11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั สตาร์ 

ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

313.26 434.75 139.60 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  36 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นกรรมการของ  

บจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 

เป็นกรรมการของ บจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

บริษทั ไทยลูบ้

เบลน็ด้ิง จาํกดั 

8.21 8.36 8.98 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.95 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

     ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  

     บจ.ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

บริษทั ท่อส่ง

ปิโตรเลียมไทย 

จาํกดั 

531.60 2.21 2.45 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  34.04 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

     ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

- กรรมการของ ปตท. (นายประสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธานกรรมการ
ของ บจ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บจ.ท่อส่ง 
ปิโตรเลียมไทย 

บริษทั ปิโตร

เอเซีย (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

2.04 2.04 2.04 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  35 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  

     บจ. ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) 

บริษทั ปตท. 

มาร์ท จาํกดั 

133.35 133.33 133.33 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49 

-   รอจาํหน่ายออก 

–––– 

บริษทั ไทยโอ

เลฟินส์ จาํกดั 

(มหาชน) 

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) 

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 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี  2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั อะโรเมติกส์ 

(ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

357.89 586.92 901.84 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.82 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร   
นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ นายปรัชญา  ภญิญาวธัน์) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

-   ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท)์ เป็นกรรมการและ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

บริษทั พีทีที ฟีนอล 

จาํกดั 

0.37 - - - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  40 

- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 30 

- บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)  

   ถือหุ้น ร้อยละ 30 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นประธานกรรมการ 

 ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์   นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท)์  

  เป็นกรรมการของ บจ.พีทีที ฟีนอล 

หมายเหตุ  : ปัจจุบนันายอดิเทพฯ ไดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการ 

 บริษทัแลว้ เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2550 

บริษทั เวียดนาม

แอลพีจี จาํกดั 

19.21 - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  45 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

     ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซี 

จาํกดั (มหาชน) 

(ช่ือเดิม บริษทั ปุ๋ ย

แห่งชาติ จาํกดั 

(มหาชน)) 

- - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 20.44 แต่ ปตท.ได ้

    ขายหุ้นทั้งหมดไปในระหว่างปี 2547 

-  รายการขายสินคา้และให้บริการในช่วงท่ี 

    บริษทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)  

    ยงัเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั ปตท. 

–––– 

บริษทั บางจาก

ปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

- - 16.47 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ   29.75 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

(ณ 16 พ.ค.49 เปล่ียนสถานะจากบริษทัอื่น 

ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นบริษทัร่วม ) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ  
   บมจ.บางจากปิโตรเลี ยม 
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11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี  2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ไออาร์พีซี 

จาํกดั (มหาชน) 

- - 5.31 -  ปตท.  ถือหุ้นร้อยละ 31.50 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

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

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

บริษทั โรงกลัน่

นํ้ามนัระยอง จาํกดั 

(มหาชน) 

- - 149.00 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.75 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

(ณ 5 มิ.ย.49 เปล่ียนสถานะจากบริษทัยอ่ย 

เป็นบริษทัร่วม ) 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์)  เป็นประธาน 

 กรรมการ  ของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ นายอาํพน  กิตติอาํพน    

นางพรรณี  สถาวโรดม   นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช  นายประเสริฐ   

บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  

เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 
 

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 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี  2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ทิพยประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 

0.61 - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  13.33 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ  

บมจ.ทิพยประกนัภยั  

บริษทั บริการเช้ือเพลิง

การบินกรุงเทพ จาํกดั

(มหาชน) 

- - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  7.06 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ   

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั บางจาก

ปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

8.17 12.23 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  29.75 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ   

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

(ณ 16 พ.ค.49 เปล่ียนสถานะจากบริษทัอื่นท่ี

เก่ียวขอ้งเป็นบริษทัร่วม ) 

 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ  
   บมจ.บางจากปิโตรเลี ยม 

รวมลูกหน้ีอื่น 2,282.54 1,891.12 1,680.40   

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะ

สูญ 

(670.14) (142.02) (146.88)   

รวมลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 1,612.40 1,749.10 1,533.52   
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11.2.4.3 รายการเงินจ่ายล่วงหนา้ระยะส้ัน 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทย่อย      

บริษทั ปตท.เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

- 0.43 0.43 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  55.19 

- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมี 

    แห่งชาติ และ บมจ.ไทยโอเลฟินส์  

    ควบรวม บริษทัเป็น บมจ. ปตท.เคมิ 

    คอล 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธาน 

กรรมการของ  บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวติั   นายพรชยั  รุจิประภา   

นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)เป็นกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 

เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นกรรมการและ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

 

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี 

จาํกดั 

- - 499.64 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  40 

-  บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 40 

-  บมจ.อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)  

    ถือหุ้นร้อยละ 20 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธาน
กรรมการของ  บจ.พีทีที ยทิูลิต้ี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท ์ นายอดิเทพ  
พิศาลบุตร์) เป็นกรรมการของ บจ.พีทีที ยทิูลิต้ี 

หมายเหตุ  : ปัจจุบนันายอดิเทพฯ ไดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการ 
 บริษทัแลว้ เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2550 

บริษทั รีเทล บิซิเนส 

อลัไลแอนซ ์จาํกดั 

10.00 3.00 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  

   บจ.รีเทลบิซิเนสอลัไลแอนซ ์

กิจการร่วมค้า      

บริษทั ทรานส์ไทย-

มาเลเซีย(ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

- - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการ 
    ของ  บจ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
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11.2.4.3 รายการเงินจ่ายล่วงหนา้ระยะส้ัน 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทร่วม      

บริษทั ไทยลูบ้เบล็

นด้ิง จาํกดั 

- - 308.47 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.95 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

     ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  

     บจ.ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

บริษทั ไทยโอเลฟินส์ 

จาํกดั (มหาชน) 

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  

–––– 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     

บริษทั ทิพย

ประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) 

240.27 270.13 259.46 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  13.33 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ  

บมจ.ทิพยประกนัภยั  

รวมเงินจ่ายล่วงหนา้ 250.70 273.56 1,068.00   

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัย

จะสูญ 

- - (308.47)   

รวมลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 250.70 273.56 759.53   
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11.2.4.4 รายการเงินให้กูยื้ม (ครบกาํหนดใน 1 ปี)  

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทย่อย      

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนั

ระยอง จาํกดั 

(มหาชน) 

N/A 12,000.25 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.75 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์)  เป็นประธาน 

 กรรมการ  ของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ 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 (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

1,199.80 - 302.21 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

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

บริษัทร่วม      

บริษทั สตาร์

ปิโตรเลียมรีไฟน์น่ิง 

จาํกดั 

- 3,487.14 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  36 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นกรรมการของ  

บจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 

เป็นกรรมการของ บจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

บริษทั ไทยลูบ้เบล็

นด้ิง จาํกดั 

60.10 - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.95 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

     ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  

    บจ.ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

รวม 1,259.90 15,487.39 302.21   
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11.2.5  รายการเงินจ่ายล่วงหนา้ และเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

11.2.5.1 รายการเงินจ่ายล่วงหนา้ 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทย่อย      

บริษทั ปตท.เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

- 1.51 1.08 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  55.19 
- 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   นายพรชยั  รุจิประภา   
นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)เป็นกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็น
กรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ ของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

 

บริษัทร่วม      

บริษทั ไทยลูบ้เบล็
นด้ิง จาํกดั 

282.72 304.86 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.95 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 
     ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  
     บจ.ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

บริษทั ท่อส่ง
ปิโตรเลียมไทย จาํกดั 

765.00 - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  34.04 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 
     ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

- กรรมการของ ปตท. (นายประสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธาน
กรรมการของ 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 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี  2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

รวม 1,049.66 306.37 1.08 
  

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัย

จะสูญ 

(1,047.72) (304.86) -   

รวม – สุทธิ 1.94 1.51 1.08 
  

 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2549 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 250 

11.2.5.2 รายการเงินให้กูยื้มระยะยาว 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทย่อย      

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี 

จาํกดั 

- 25.00 240.00 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธาน 

   กรรมการของ บจ.พีทีที แอลเอน็จี 

บริษัทร่วม      

บริษทั สตาร์ 

ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

1,579.87 - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  36 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นกรรมการของ  

บจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 

เป็นกรรมการของ บจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

บริษทั อะโรเมติกส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

5,807.69 5,807.69 5,807.69 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.82 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร   
นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ นายปรัชญา  ภญิญาวธัน์) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

-   ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท)์ เป็นกรรมการและ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ 

จาํกดั 

39.53 185.18 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  15 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 

    ขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุ้น 

    ส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ  

 บจ.ราชบุรี เพาเวอร์ 

รวม 7,427.09 6,017.87 6,047.69   
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11.2.6 รายการเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

11.2.6.1 รายการเจา้หน้ีการคา้ 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี  2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทย่อย      

บริษทั ปตท.สาํรวจ

และผลิต ปิโตรลียม 

จาํกดั (มหาชน)  

3,601.84 3,655.45 5,158.43 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 66.09 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธานกรรมการ
ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็น
กรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท.คา้สากล 

จาํกดั 

- 281.79 561.56 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

บริษทั ปตท. 

(กมัพูชา) จาํกดั 
13.65 

40.31 39.08 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

บริษทั โรงกลัน่

นํ้ามนัระยอง จาํกดั 

(มหาชน) 

2,155.58 7,646.08 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.75 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

(ณ 5 มิ.ย. 49 เปล่ียนสถานะจาก

บริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม )  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์)  เป็นประธาน 

 กรรมการ  ของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ 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 (ตอ่) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน) 

- 438.59 169.14 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  55.19 
- 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   นายพรชยั  รุจิประภา   
นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)เป็นกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็น
กรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นกรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

 
บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั 

18.96 28.96 1,209.74 -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   จาํกดั (มหาชน)  ถือหุ้น ร้อยละ100  
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 66.09) 

–––– 

PTTEP Siam Limited 595.20 829.69 1,231.40 -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
จาํกดั (มหาชน)  ถือหุ้น ร้อยละ 49  
(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ  
66.09) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นประธานกรรมการของ บจ. 
ปตท.สผ. สยาม 

กิจการร่วมค้า      

Orange Energy Limited - 347.96 488.89 - PTTEP Offfshore Investment Company  
Limited (PTTEPO) ถือหุ้นร้อยละ 53.9496 
- บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   จาํกดั (มหาชน)  ถือหุ้น  PTTEPO ร้อยละ 7   
(ปตท.  ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 66.09) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นกรรมการของ  
 บจ. ออเร้นจ ์เอน็เนอร์ย่ี  

B 8/32 Partners Limited - 211.98 217.00 - PTTEP Offfshore Investment Company  
Limited (PTTEPO) ถือหุ้นร้อยละ 25 
- บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   จาํกดั (มหาชน)  ถือหุ้น  PTTEPO ร้อยละ 75  
(ปตท.  ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 66.09 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นกรรมการของ  
บจ. บี8/32 พาร์ทเนอร์ 
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11.2.6.1 รายการเจา้หน้ีการคา้ (ตอ่) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทร่วม      

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั  

(มหาชน) 

3,859.12 7,320.13 7,794.89 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.54 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

- กรรมการของ ปตท. (นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช  นายโอฬาร  ไชยประวติั  
นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

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

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.   (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์)  เป็นกรรมการและ 
กรรมการอาํนวยการ ของ  บมจ.ไทยออยล ์

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

2,020.86 4,250.80 4,557.15 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  36 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นกรรมการของ  

บจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  

ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ บจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

จาํกดั 

0.10 12.17 10.30 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.95 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ  ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ     

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  

     บจ.ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

จาํกดั 

27.51 31.39 83.30 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  34.04 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ  ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ     

- กรรมการของ ปตท. (นายประสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธานกรรมการ
ของ บจ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บจ.ท่อส่ง 
ปิโตรเลียมไทย 

บริษทั อะโรเมติกส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

5,176.70 5,710.05 6,834.82 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.82 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ  ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ     

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร   
นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ นายปรัชญา  ภญิญาวธัน์) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

-   ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท)์ เป็นกรรมการและ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 
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11.2.6.1 รายการเจา้หน้ีการคา้ (ตอ่)  

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

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 บางจาก
ปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน) 

- - 72.48 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ   29.75 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  
(ณ 16 พ.ค. 49 เปล่ียนสถานะจากบริษทั
อื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นบริษทัร่วม ) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ  
   บมจ.บางจากปิโตรเลี ยม 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนั
ระยอง จาํกดั (มหาชน) 

- - 8,593.01 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.75 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 
(ณ 5 มิ.ย. 49 เปล่ียนสถานะจากบริษทั
ยอ่ยเป็นบริษทัร่วม ) 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์)  เป็นประธาน 

 กรรมการ  ของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ นายอาํพน  กิตติอาํพน    

นางพรรณี  สถาวโรดม   นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช  นายประเสริฐ   

บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  

ภิญญาวธัน์)  เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 
 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 
(มหาชน) 

- 116.70 216.18 -  ปตท.  ถือหุ้นร้อยละ 31.50 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นกรรมการ 
  ของ  บมจ. ไออาร์พีซี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็นกรรมการของ  
  บมจ. ไออาร์พีซี 
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11.2.6.1 รายการเจา้หน้ีการคา้ (ตอ่) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั บางจาก
ปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน) 

401.52 671.95 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  29.75 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

( ณ 16 พ.ค.49 เปล่ียนสถานะจากบรัทอื่นท่ี

เก่ียวขอ้งกนัเป็นบริษทัร่วม) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ  
   บมจ.บางจากปิโตรเลี ยม 

บริษทั ขนส่งนํ้ามนัทาง
ท่อ จาํกดั  

5.22 3.20 2.97 -  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.ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ 

บริษทั ไทยลูบ้เบส 

จาํกดั (มหาชน) 

- 124.94 166.15 - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 
  ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล ์   
  ร้อยละ 49.54) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็น 
   กรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายพิชยั   
   ชุณหวชิร   นายปรัชญา   ภิญญาวธัน์   นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์)   
   เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 

บริษทั ไทยพาราไซลีน 

จาํกดั  

60.09 - 97.89 - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  
  ถือหุ้น ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น  
  บมจ.ไทยออยล ์  ร้อยละ 49.54) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา   
   ภิญญาวธัน์   นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์)   เป็นกรรมการ  
   บจ. ไทยพาราไซลีน 

รวม 18,068.48 31,722.14 37,504.38   
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11.2.6.2 รายการเจา้หน้ีอ่ืน 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทย่อย      

บริษทั ปตท.สาํรวจและ

ผลิตปิโตรลียม จาํกดั 

(มหาชน)  

1.78 4.65 16.53 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 66.09 

-  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 ์ กวา้งสุข
สถิตย)์ เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

Subic Bay Energy 

Co.,Ltd. 

0.39 0.41 0.36 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

บริษทั ปตท. จาํหน่าย 

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

68.32 1.09 1.03 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  58 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธาน 
    กรรมการ ของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายทรงวุฒิ  ชินวตัร)  

 เป็นกรรมการของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

บริษทั บางกอกโพลีเอท

ทีลีน จาํกดั (มหาชน) 

- 0.03 - - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุ้น  

   ร้อยละ 100 

 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.เคมิคอล  

ร้อยละ 55.19) 

( ณ 2 ต.ค.49 ปตท.ขายหุ้นทั้งหมดให้ 

บมจ. ปตท.เคมิคอล) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา   

  ภิญญาวธัน์)    เป็นกรรมการของ บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 

บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน 

จาํกดั 

- 0.61 - - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 

100 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.เคมิคอล  

ร้อยละ 55.19) 

( ณ 2 ต.ค.49 ปตท.ขายหุ้นทั้งหมดให้ 

บมจ. ปตท.เคมิคอล) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน)์ เป็นประธาน 

 กรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ) เป็นกรรมการ 

   ของ บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 
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11.2.6.2 รายการเจา้หน้ีอ่ืน (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ปตท.เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

- 5.12 17.99 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  55.19 

- 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   นายพรชยั  รุจิประภา   

นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)เป็นกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็น

กรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นกรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ ของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

 

บริษทั รีเทล บิซิเนส 

อลัไลแอนซ ์จาํกดั 

20.07 17.61 22.06 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  

   บจ.รีเทลบิซิเนสอลัไลแอนซ ์

บริษทั พีทีทีโพลิเมอร์ 

มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั 

- - 0.79 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  75 

-  บจ.บางกอก โพลีเอททีลีน  ถือหุ้น 

    ร้อยละ 25 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นประธานกรรมการ 

 ของ บจ.พีทีที โพลีเมอร์  มาร์เก็ตต้ิง 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์   นายอดิเทพ   

    พิศาลบุตร์)   เป็นกรรมการของ  บจ. พีทีที  โพลีเมอร์  มาร์เก็ตต้ิง 

หมายเหตุ  : ปัจจุบนันายอดิเทพฯ ไดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการ 

                    บริษทัแลว้ เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2550 

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี 

จาํกดั 

- - 35.57 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  40 

-  บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 40 

-  บมจ.อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)  

    ถือหุ้นร้อยละ 20 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธาน
กรรมการของ  บจ.พีทีที ยทิูลิต้ี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท ์ นายอดิเทพ  พิศาล
บุตร์) เป็นกรรมการของ บจ.พีทีที ยทิูลิต้ี 

หมายเหตุ  : ปัจจุบนันายอดิเทพฯ ไดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการ 
 บริษทัแลว้ เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2550 
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11.2.6.2 รายการเจา้หน้ีอ่ืน (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนั

ระยอง จาํกดั (มหาชน) 

0.98 - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.75 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

(ณ 5 มิ.ย. 49 เปล่ียนสถานะจากบริษทัยอ่ยเป็น

บริษทัร่วม ) 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์)  เป็นประธาน 

 กรรมการ  ของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ 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) 

–––– 

บริษทั เอน็พีซี เซ็ฟต้ี 

แอนด ์เอน็ไวรอน

เมนทอล เซอร์วิส 

จาํกดั 

- - 0.19 - บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100 
(ปตท.ถือหุ้น บมจ.ปตท.ปิโตรเคมิคอล ร้อยละ 

55.19 ) 
 

–––– 

บริษทั พีทีที ไอซีที 

โซลูชัน่ จาํกดั 

- - 138.49 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 20 
-  บมจ.ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือหุ้น

ร้อยละ 20   
-  บมจ.ปตท.ปิโตรเคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 20 
-  บมจ.ไทยออยล ์ถือหุ้นร้อยละ 20   
-  บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อย

ละ 20 

-   ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ)  เป็นประธาน 
 กรรมการของ บจ.พีทีที ไอซีที โซลชูัน่ส์ 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายทรงวุฒิ  ชินวตัร   นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์ 
   นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท ์  นายมารุต  มฤคทตั) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ.พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ 
หมายเหตุ  :  ปัจจุบนันายอดิเทพฯ ไดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการ 
 บริษทัแลว้ เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2550 

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 2547 

(ลา้นบาท) 

ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

กิจการร่วมค้า      

บริษทั ทรานส์ ไทย-
มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

- 0.52 0.52 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
     ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 
 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการ 
    ของ  บจ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ 
จาํกดั 

- - 0.72 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  35 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุ้น 
    ส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็น 
   กรรมการของ บจ.ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ 

บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ 
จาํกดั 

- - 0.45 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  41.44 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุ้น 
    ส่วนท่ีเหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ )  เป็นประธาน 

กรรมการของ บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายจิตรพงษ ์  

กวา้งสุขสถิตย)์  เป็นกรรมการของ บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ 
 

บริษัทร่วม      

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั  
(มหาชน) 

0.12 15.24 30.92 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.54 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

- กรรมการของ ปตท. (นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช  นายโอฬาร  
 ไชยประวติั  นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ  
  บมจ.ไทยออยล ์

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

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.   (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์)  เป็นกรรมการและ 
กรรมการอาํนวยการ ของ  บมจ.ไทยออยล ์
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11.2.6.2 รายการเจา้หน้ีอ่ืน (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพันธ์ (สําหรับปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

1.90 - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  36 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นกรรมการ

ของ บจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  

ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ บจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

- - 2.56 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  29.75 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ   

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

(ณ 16 พ.ค.49 เปล่ียนสถานะจากบริษทัอื่นท่ี

เก่ียวขอ้งเป็นบริษทัร่วม ) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ  
   บมจ.บางจากปิโตรเลี ยม 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

จาํกดั 

11.12 5.07 5.57 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.95 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

    ถือหุ้น ส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  

     บจ.ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

จาํกดั 

1.53 3.15 2.57 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  34.04 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ   

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ    

- กรรมการของ ปตท. (นายประสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธาน
กรรมการของ บจ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บจ.
ท่อส่ง 
ปิโตรเลียมไทย 

บริษทั ปิโตรเอเซีย 

 (ประเทศไทย) จาํกดั 

8.52 - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  35 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ   

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ     

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  

     บจ. ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) 
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11.2.6.2 รายการเจา้หน้ีอ่ืน (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี  2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

FST Aviation Services 

Limited 

0.42 2.24 1.38 -  Subic Bay Distribution, Inc. (SBDI) 

   ถือหุ้น ร้อยละ  25 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั อะโรเมติกส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

(7.95) 76.01 46.10 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.82 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร   
นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ นายปรัชญา  ภญิญาวธัน์) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

-   ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท)์ เป็นกรรมการและ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 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  

–––– 

บริษทั อีสเทิร์น ฟลูอิด 

ทรานสปอร์ต จาํกดั 

- 1.45 0.07 -  บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ  

    22.65  (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ปตท.เคมิ 

    คอล ร้อยละ 55.19)  

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นกรรมการของ บจ.ท 

อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต  

หมายเหตุ  :  ปัจจุบนันายอดิเทพฯ ไดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

                 แลว้ เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2550 
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11.2.6.2 รายการเจา้หน้ีอ่ืน (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง     

บริษทั ทิพย

ประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) 

3.09 1.51 2.42 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  13.33 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ  

บมจ.ทิพยประกนัภยั  

บริษทั บริการ

เช้ือเพลิงการบิน

กรุงเทพ จาํกดั

(มหาชน) 

30.09 23.41 45.86 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  7.06 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ   

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

 

–––– 

บริษทั ราชบุรี

เพาเวอร์ จาํกดั 

- - 0.45 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  15 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ   

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ  

 บจ.ราชบุรี เพาเวอร์ 

บริษทั ขนส่งนํ้ามนั

ทางท่อ จาํกดั 

0.02 0.02 0.03 -  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.ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ 

รวม 144.22 158.14 372.63 
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11.2.6.3 รายการเจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี  2549 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทย่อย 
     

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิต 

ปิโตรลียม จาํกดั (มหาชน) 

- 347.21 219.55 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 66.09 

-  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 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท. จาํหน่าย 

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

14.57 13.60 12.63 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  58 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 

 ขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุ้น 

 ส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธาน 
    กรรมการ ของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายทรงวุฒิ  ชินวตัร)  

 เป็นกรรมการของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

กิจการร่วมค้า      

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ 

จาํกดั 

- - 16.77 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  35 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 

    ขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุ้น 

    ส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ  
 บจ.ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ 

รวม 14.57 360.81 248.95   
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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 2549 ปตท.สผ. 

ขายปิโตรเลียมท่ีผลิตไดร้้อยละ 82.82 ให้กบั ปตท. โดยราคาท่ีซ้ือขาย เป็นราคาเดียวกนักบัท่ีผูร่้วมโครงการรายอ่ืนขายให้กบั ปตท. 

(3) รายการระหว่าง ปตท. กบับริษทัในเครือกลุ่มการกลัน่ 

 ลกัษณะของรายการ 

 ปตท. ทาํสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบและรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปจากบริษทัโรงกลัน่นํ้ามนัในเครือ โดย ปตท. จะจดัหานํ้ามนัดิบและรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปตามสัดส่วนการถือ

หุ้นท่ี ปตท. ถือหุน้อยูใ่นโรงกลัน่นํ้ามนันั้นๆ โดยลกัษณะของสัญญาสามารถสรุปแยกในแต่ละโรงกลัน่นํ้ามนัไดด้งัน้ี 

 ลกัษณะของสัญญากบับริษทั ไทยออยล ์จาํกดั  (มหาชน) (ไทยออยล)์ 

 ปตท. จดัหานํ้ามนัดิบและรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปจากไทยออยลใ์นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของกาํลงัการกลัน่ โดยคู่สัญญาสามารถท่ีจะขอยกเลิกสัญญาไดต้ั้งแต่ครบรอบปีท่ี 13 

เป็นตน้ไป นบัจากวนัท่ีปรับโครงสร้างหน้ีสาํเร็จ โดยส่งหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน หรือคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงอาจบอกเลิกสัญญาไดใ้นกรณีท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงผิดสัญญา ทั้งน้ี 

ปตท. สามารถรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปส่วนท่ีเกินร้อยละ 49.99 ไดใ้นราคาตลาด 

 ปตท. จดัหานํ้ามนัดิบให้ไทยออยลต์ามสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบเพชร  โดยทาํสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบระยะยาวตลอดอายกุารผลิต มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปี 2528 
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 ปตท. จดัหานํ้ามนัดิบให้ไทยออยลต์ามสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบจสัมิน ระยะเวลา 1 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549 และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 

 ลกัษณะของสัญญากบับริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) (RRC) 

ผูถื้อหุ้นของ RRC จะรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากโรงกลัน่ในปริมาณขั้นตํ่าไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดต้ามราคาตลาดในประเทศ สัญญารับซ้ือผลิตภณัฑมี์

ระยะเวลา 12 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมผลิตอยา่งเป็นทางการ หลงัจาก 12 ปี ให้ถือว่าสัญญามีผลต่อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด เวน้แต่จะมีการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

ปตท. จดัหานํ้ามนัดิบให้ RRC ตามสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืนชัว่คราว (Interim Crude Supply Agreement)  มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 9 กุมภาพนัธ์ 2549 จนถึงวนัท่ี Operating 

Alliance มีผลส้ินสุด และสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน (Feedstock Supply Agreement) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี Operating Alliance มีผลส้ินสุด จนถึงวนัที 8 กุมภาพนัธ์ 2567 โดย ปตท. 

เป็นผูจ้ดัหานํ้ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืนทั้งหมดให้แก่ RRC ตามชนิดและปริมาณท่ี RRC กาํหนดดว้ยราคาตลาด 

ปตท. จดัทาํสัญญารับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปของโครงการขยายการลงทุน (New Complex Product Offtake Agreement)  กบั RRC มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต ่9 กุมภาพนัธ์ 2549 จนถึงวนัท่ี 

8 กุมภาพนัธ์ 2567 โดย ปตท. จะรับซ้ือผลิตภณัฑข์อง RRC ร้อยละ 100 ของปริมาณผลิตภณัฑท่ี์ RRC ผลิตไดจ้าก Reforming Complex และ Upgrading Complex โดย ปตท. จะรับซ้ือผลิตภณัฑ์

อยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ของจาํนวนผลิตภณัฑท์ั้งหมดในราคาตลาดในประเทศ และรับซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เหลือทั้งหมดในราคาส่งออก 

 ลกัษณะของสัญญากบับริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั (SPRC) 

 ผูถื้อหุ้นของ SPRC จะจดัหานํ้ามนัดิบทั้งหมด และรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากโรงกลัน่ ในปริมาณขั้นตํ่าไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของกาํลงัการกลัน่ท่ี 126,000 บาร์เรลต่อวนั 

หรือคดิเป็น 88,200 บาร์เรลต่อวนั ตามราคาตลาดในประเทศ ปริมาณส่วนเกินจากการผลิตดงักล่าวโรงกลัน่สตาร์จะให้สิทธิ ปตท. และบริษทั นํ้ามนัคาลเทก็ซ์ (ไทย) จาํกดั ในฐานะผูถื้อหุน้ในการ

พิจารณารับซ้ือส่วนเกินตามราคาตลาดภายในประเทศ ก่อนท่ีจะนาํไปเสนอขายแก่บคุคลท่ีสาม 

 ลกัษณะของสัญญากบับริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (บางจาก) 

ปตท. จดัหานํ้ามนัดิบให้บางจากตามสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบเพชร  โดยทาํสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบระยะยาวตลอดอายกุารผลิต มีผลบงัคบัใชต้ั้งแตปี่ 2528 

ปตท. จดัหานํ้ามนัดิบให้บางจากตามสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบปัตตานี ระยะเวลา 5 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 26 มกราคม 2548 และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

ปตท. จดัหานํ้ามนัดิบใหบ้างจากตามสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบ (Feedstock Supply Agreement) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2549 และส้ินสุดในระยะเวลา 12 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี

โครงการ Product Quality Improvement เร่ิมดาํเนินการทางการคา้ได ้(Commercial Operation Date) โดย ปตท. จะจดัหานํ้ามนัดิบทั้งหมดให้กบับางจาก 

ปตท. จดัทาํสัญญาการรับผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป (Product Offtake Agreement) กบับางจาก  มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2549 และส้ินสุดในระยะเวลา 12 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี

โครงการ Product Quality Improvement เร่ิมดาํเนินการทางการคา้ได ้(Commercial Operation Date : COD) โดยหลงั COD ของโครงการ ปตท. จะรับผลิตภณัฑจ์ากบางจากไม่นอ้ยกว่า 30% ของ
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กาํลงัการกลัน่ในแต่ละเดือน 

(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 จึงรับภาระผกูพนัตามสัญญาของทั้งบริษทั ไทยโอเลฟินส์ และ บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ ดงัน้ี 

ปตท. เป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตของบริษทั ปตท. เคมิคอล ไดแ้ก่ ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทาํสัญญาระยะยาว 15 ปี ตั้งแตปี่ 2538 สามารถต่อสัญญาได้

อีก 5 ปี  

ในปี 2542 ปตท. ไดรั้บโอนสิทธิและภาระผกูพนัจากบริษทัอะโรเมติกส์ ในสัญญาซ้ือขายแนฟทาเบาและราฟฟิเนท กบั บริษทั ปตท. เคมิคอล อายสัุญญา 15 ปี นบัตั้งแต่ปี 2542     

ต่อมา ปตท. ไดท้าํสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบและสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบั บริษทั ปตท. เคมิคอล มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่ปี 2542 โดยสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบมีผลต่อเน่ืองไปอีก 12 ปี และ

สามารถต่อสัญญาไดอี้ก 5 ปี  ส่วนสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ มีผลต่อเน่ืองไปอีก 20 ปี และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 4 ปี  

 ในปี 2544 ปตท.ไดท้าํสัญญาซ้ือขายก๊าซอีเทนกบั บริษทั ปตท. เคมิคอล โดยสัญญามีผลบงัคบัใช ้15 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1  สิงหาคม 2548 และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 5 ปี 

ปตท. ไดแ้กไ้ขสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบก๊าซอีเทน โพรเพนและแอลพีจี ฉบบัใหม่กบับริษทั ปตท. เคมิคอล  สัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1  กรกฏาคม  2546 และจะส้ินสุดปี 2559 และต่อ

อายไุดค้ราวละ 5 ปี  โดยสัญญาไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างราคาวตัถุดิบอีเทนให้แปรผนัตามราคาผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก HDPE ประเภทฟิลม ์ (HDPE Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้ซ่ึงจะสะทอ้นภาวะของตลาดปิโตรเคมีทั้งสายไปถึงตลาดเมด็พลาสติก HDPE ท่ี บริษทัไดเ้ร่ิมผลิตในปี 2547 ท่ีผา่นมาดว้ย ส่วนโครงสร้างราคาวตัถุดิบโพรเพนและแอลพีจี ไดแ้กไ้ขสัญญา

โดยให้ราคาวตัถุดิบ โพรเพนและแอลพีจี แปรผนัตามราคาผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก PP  (PP Film Grade) โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2547 และจะส้ินสุดสัญญาในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 เช่นกนั    

ในปี 2547 ปตท. ไดท้าํสัญญาซ้ือขายก๊าซแอลพีจี และ เอน็จีแอล กบับริษทั ปตท. เคมิคอล  โดย ปตท. จะจดัส่งก๊าซแอลพีจีเพ่ิมขึ้น 13,000 ตนัต่อเดือน และเอน็จีแอลเพ่ิมขึ้นเป็น 380,000 

– 470,000 ตนั/ปี เพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับโครงการเพ่ิมกาํลงัการผลิตโอเลฟินส์ ของ บริษทั ปตท. เคมิคอล  จากการปรับปรุงหน่วยการผลิต ซ่ึงแลว้สร็จในปี 2550 

ในปี 2549 ปตท.ไดท้าํสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบก๊าซอีเทน กบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของบริษทั ปตท. เคมิคอล  ระยะเวลาสัญญา 15 ปี นบัจากวนัท่ีโรงงานเร่ิมเดินเคร่ือง (ประมาณไตรมาส 3 

ของปี 2552) โดยโครงสร้างราคาวตัถุดิบอีเทนจะแปรผนัตามราคาผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก HDPE ประเภทฟิลม ์(HDPE Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
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 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  

นอกจากน้ี ปตท.ยงัไดท้าํสัญญาขายก๊าซธรรมชาติให้ บริษทั อะโรเมติกส์ เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิต สัญญามีอาย ุ11 ปีนบัตั้งแต่ปี 2548-2558  

ลกัษณะรายการและสัญญากบับริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั  

                ปตท.ทาํสัญญาจดัหาวตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตให้แก่ บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์  โดยทาํสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบ โพรเพนระยะยาว  มีอายสัุญญา 15 ปี นบัตั้งแต่ปี 2552 และสามารถ

ต่ออายไุดค้ราวละ 5 ปี  โดยโครงสร้างราคาจะแปรผนัตามราคาผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก PP  (PP Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

11.4 นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต 

รายการระหว่างกนัของ ปตท. ในอนาคต จะเป็นรายการท่ีดาํเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง ปตท. บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และผูถื้อหุ้น ส่วนนโยบายการกาํหนดราคาระหว่าง ปตท. กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักาํหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีกาํหนดให้กบับุคคล/กิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

สาํหรับราคาสินคา้ท่ีซ้ือจากบริษทัยอ่ยจะเป็นไปตามราคาขายของบริษทัยอ่ยท่ีอา้งอิงจากราคาตลาด 

การเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัจะเป็นไปตามระเบียบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีเร่ืองการ

เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

 
 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2549 
 

 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 268 

12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

12.1 งบการเงินรวม 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีนาํเสนอประกอบดว้ย ผลการดาํเนินงานจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2549 ท่ีผา่นการตรวจสอบจากสาํนกัตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) โดยแสดงเปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงานจากงบการเงิน

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 ท่ีผา่นการตรวจสอบจาก สตง.แลว้ ซ่ึงไดมี้การปรับปรุง (Restated) และจดั

ประเภท (Reclassification) บญัชีบางรายการในงบการเงินรวมเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินรวมสาํหรับ

งวด 12 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 

    หน่วย : ลา้นบาท 

งบดุล 2547 2548 2549 

 (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวียน    

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 51,237.27 73,440.82 86,806.25 

   เงินลงทุนชัว่คราว 51,914.26 714.86 1,412.95 

   ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ-กิจการอ่ืน-สุทธิ 45,329.27 67,518.70 83,651.05 

   ลูกหน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสุทธิ 12,085.76 21,798.87 32,233.25 

   ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินให้กูยื้มระยะสั้น    

       - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสุทธิ 1,268.44 5,186.43 1,485.78 

   สินคา้คงเหลือ 11,144.34 23,501.31 15,117.53 

   พสัดุคงเหลือ – สุทธิ 2,663.18 5,532.86 7,552.47 

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 19,981.66 24,320.16 25,170.37 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 195,624.18 222,014.00 253,429.66 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

   เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 

   เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

   เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินให้กูยื้มระยะยาว  

       - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสุทธิ 

54,910.08 

1,737.46 

 

7,429.03 

66,577.15 

2,089.32 

 

5,992.87 

100,232.97 

3,129.32 

 

5,807.69 

   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 190,187.20 305,378.11 337,131.88 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,410.75 11,528.87 22,596.92 

   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 

1,655.65 

22,745.52 

1,898.46 

19,746.62 

1,251.77 

16,598.18 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,526.36 14,581.26 11,275.08 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 291,602.05 427,792.65 498,023.81 

รวมสินทรัพย์ 487,226.23 649,806.66 751,453.47 
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งบดุล (ต่อ) 2547 2548 2549 

 (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หน้ีสินหมุนเวียน    

   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 11,760.75 3,546.74 1,734.8 

   เจา้หน้ีการคา้-กิจการอื่น 24,175.15 49,488.02 55,620.49 

   เจา้หน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,216.38 18,626.63 29,168.04 

   เจา้หน้ีอื่น-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 182.98 334.64 513.09 

   เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถงึกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 61,557.09 21,626.74 21,612.15 

   ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 12,318.19 20,935.27 21,161.42 

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 10,316.84 21,437.01 25,251.96 

   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 6,384.75 12,016.28 12,513.97 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 138,912.14 148,011.33 167,575.92 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน    

   เจา้หน้ีอื่นระยะยาว-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 

   เงินกูร้ะยะยาว 140,904.31 197,983.34 198,339.31 

   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,257.02 12,685.24 13,839.22 

   ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 5,229.67 7,019.36 10,712.39 

   เงินมดัจาํถงัก๊าซ 3,711.09 3,986.41 4,347.91 

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 3,297.05 1,688.05 2,316.36 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 163,399.14 223,362.40 229,555.19 

รวมหน้ีสิน 302,311.27 371,373.72 397,131.11 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

   ทุนจดทะเบียน 28,500.00 28,372.46 28,572.46 

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 27,972.46 27,972.46 28,049.26 

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 17,992.83 17,992.83 19,321.45 

   ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

2,089.28 2,142.40 2,950.40 

   กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,046.37 830.99 463.39 

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (765.71) (800.72) (994.25) 

   กาํไรสะสม    

      จดัสรรแลว้    

         สาํรองตามกฎหมาย 2,850.00 2,850.00 2,857.25 

         สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 811.83 841.39 888.12 

      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 112,377.13 178,987.45 234,296.56 

   รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัฯ  164,374.19 230,816.80 287,832.18 

   ส่วนของผูถ้ือหุ้นส่วนนอ้ย  20,540.78 47,616.13 66,490.18 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 184,914.96 278,432.93 354,322.36 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 487,226.23 649,806.66 751,453.47 
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งบกําไรขาดทุน 2547 2548 2549 

 (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

รายได้    

   รายไดจ้ากการขาย 644,693.55 926,269.34 1,213,985.28 

   ตน้ทุนขาย 565,826.82 811,088.81 1,072,215.73 

กําไรขั้นต้น 78,866.73 115,180.53 141,769.55 

   ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 18,617.58 21,343.73 28,667.62 

   ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจ 401.04 1,213.02 3,631.65 

กําไรจากการขาย 59,848.11 92,623.77 109,470.29 

   กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน - (551.44) 7,130.48 

   รายไดอ่ื้น 9,214.50 9,435.67 25,221.72 

   ค่าตอบแทนกรรมการ 55.36 79.75 160.59 

กําไรจากการดําเนินงาน 69,007.25 101,428.25 141,661.9 

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 26,741.97 21,651.26 19,139.45 

กําไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ 95,749.22 123,079.51 160,801.35 

   ดอกเบ้ียจ่าย 8,465.02 8,811.66 11,005.62 

   ภาษีเงินได ้ 18,676.57 25,565.62 35,882.71 

กําไรหลังหักภาษีเงินได้ 68,607.63 88,702.23 113,913.01 

   กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นส่วนนอ้ย 5,941.16 8,597.74 18,652.41 

   รายการพิเศษ - 5,416.80 - 

กําไรสุทธิ 62,666.47 85,521.29 95,260.60 

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน    

กําไรก่อนรายการพิเศษ 22.40 28.63 34.02 

รายการพิเศษ - 1.94 - 

กําไรสุทธิ 22.40 30.57 34.02 

กําไรต่อหุ้นปรับลด    

กําไรก่อนรายการพิเศษ 22.39 28.59 33.90 

รายการพิเศษ - 1.94 - 

กําไรสุทธิ 22.39 30.53 33.90 
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 2547 2548 2549 

 (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    

กําไรสุทธ ิ 62,666.47 85,521.29 95,260.61 

รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไรสุทธ ิ    

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน:    

ค่าเส่ือมราคา ค่าสูญส้ิน และค่าตดัจาํหน่าย 14,270.88 17,478.59 26,755.02 

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - (326.17) 1,059.15 

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ 37.92 (54.12) 182.61 

(กาํไร)จากการจาํหน่ายเงินลงทุน (338.24) 551.44 (7,130.48) 

โอนท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์เป็นค่าใชจ่้าย 22.31 (4.92) (8.04) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (26,741.97) (21,651.26) (19,139.45) 

ส่วนของผูถ้ือหุ้นส่วนนอ้ยในกาํไรสุทธิ 5,941.16 8,597.74 18,652.41 

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน (590.56) 2,102.33 (9,548.86) 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - (0.58) (2.10) 

หน้ีสงสัยจะสูญ 944.27 (57.73) 141.03 

ค่าใชจ่้ายในการสํารวจตดัจาํหน่าย 24.17 415.69 1,701.86 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูต้ดัจาํหน่าย 9.58 9.58 8.14 

ส่วนลดมูลค่าหุ้นกูต้ดัจาํหน่าย 3.86 24.34 34.41 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,088.65 (282.26) 1,860.96 

ดอกเบ้ียจากสัญญาเช่าการเงินตดัจาํหน่าย 4.36 6.65 34.59 

สาํรองปรับมูลค่าสินคา้คงเหลือ - 33.58 54.45 

สาํรองพสัดุส้ินเปลอืงเลื่อมสภาพ 6.96 17.12 4.64 

เงินปันผลรับ (43.68) (40.30) (493.12) 

สาํรองผลเสียหายจากคดีความ - - 206.95 

รายการพิเศษ - (7,738.28) - 

อื่น ๆ - 6.58 6.02 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสิทรัพย ์ 72.43 - - 

สาํรองผลเสียหายจากการถอนตวัทางธุรกิจ (481.83) - - 

จาํหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 139.92 - - 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละ

หน้ีสินดาํเนินงาน 

57,036.66 84,609.31 109,640.79 

สินทรัพย ์หน้ีสินดาํเนินการ (เพิ่มข้ึน) ลดลง 1,240.91 5,244.43 (5,169.99) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 58,277.57 89,853.75 104,470.80 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 9.52 24.17 109.92 

เงินจ่ายสาํหรับท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (39,670.07) (86,012.34) (88,134.11) 

เงินจ่ายสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (588.36) (732.41) (1,056.10) 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (39.53) (145.65) - 

เงินให้กูย้ืมระยะส้ัน (2,903.77)   

เงินให้กูร้ะยะส้ันแก่กิจการอื่น   (151.10) 

เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (975.00) (3,212.56) - 

เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  (6,365.30) 7,084.25 (884.24) 

เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้  - (6,185.79) 

เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม (2,929.70) (23,982.25) (3,982.00) 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 2547 2548 2549 

 (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

เงินจ่ายลงทุนในบริษทัอ่ืน (250.46) - - 

เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนทัว่ไป  - (87.75) 

เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย  - (886.05) 

เงินลดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 3,749.18 8,909.86 13,756.24 

รับคืนเงินให้กูยื้มระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 185.18 

รับคืนเงินให้กูยื้มระยะสั้น 2,296.49 599.90  

รับคืนเงินให้กูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,326.08 1,388.99 3,487.14 

เงินสดรับจากการยกเลิกสิทธิการเช่าในสถานีบริการนํ้ามนั 19.04 26.82 10.55 

เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมขึ้น) ลดลง (48,265.27) 51,491.87 (687.81) 

เงินปันผลรับ 951.53 5,530.80 7,168.34 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (93,635.62) (39,028.54) (77,337.58) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น 293.79 955.94 2,653.04 

เงินสดรับจากการออกหุ้นบุริมสิทธ์ิ - - 8,663.56 

เงินสดรับจากการกูยื้มระยะยาว 5,339.36 27,016.64 36,749.41 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้ 35,204.30 30,183.58 16,000.00 

เงินสดรับจากการกูยื้มระยะสั้น 27,578.28 - 450.96 

เงินสดรับจากการออกตัว๋เงินจ่าย - 12,745.89 - 

จ่ายคืนหุ้นกู ้ (16,707.34) - (12,492.06) 

จ่ายคืนเงินกูยื้มระยะยาว - (45,404.67) (9,958.71) 

จ่ายคืนพนัธบตัร - (7,530.00) (5,000) 

จ่ายคืนเงินกูยื้มระยะสั้น (3,300.00) (12,470.86) - 

จ่ายคืนตัว๋เงินจ่าย (13,609.87) (11,900.28) (1,000) 

เงินจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน (49.19) (39.91) (161.76) 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

(521.98) 348.33 (407.11) 

เงินปันผลจ่าย (12,911.65) (22,304.22) (48,683.54) 

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน 21,315.70 (28,399.55) (13,186.22) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการ 

เทียบเท่าเงินสด 

(153.62) (15.61) (668.17) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (162.69) (206.49) 86.59 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (14,358.66) 22,203.55 13,365.44 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 65,595.93 51,237.27 73,440.82 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 51,237.27 73,440.82 86,806.25 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม    

ดอกเบ้ียจ่าย 8,536.32 11,822.26 12,613.67 

ภาษีเงินได ้ 15,000.78 21,925.34 31,767.89 
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อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 2547 2548 2549 

  (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.41 1.50 1.51 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.16 1.10 1.22 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ เท่า 12.08 12.15 11.53 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย วนั 29.81 29.63 31.22 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 75.89 46.82 55.53 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย วนั 4.74 7.69 6.48 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี เท่า 16.84 15.52 14.02 

ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั 21.38 23.19 25.67 

Cash Cycle วนั 13.18 14.12 12.03 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร     

อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ % 12.23 12.43 11.68 

อตัราส่วนกาํไรสุทธิ % 9.21 8.93 7.57 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น % 39.93 36.91 30.11 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 15.44 15.04 13.60 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 49.08 41.57 37.98 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 1.68 1.65 1.77 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น เท่า 1.63 1.33 1.12 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย เท่า 10.09 14.10 13.75 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนั (Cash Basis) 1/ เท่า 0.57 0.44 0.66 

อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล  % 30.13 30.26 30.92 

1/ ไม่รวมภาระผูกพนัหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นภายหนา้ (ภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นภายหนา้ ดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)  

12.2 คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) 

 ในการอ่านคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ นกัลงทุนควรศึกษาเอกสารประกอบ ซ่ึงไดแ้ก่ งบการเงินรวม 

ขอ้มูลทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ตวัเลขการดาํเนินงานโดยสรุปทั้งในอดีต และท่ีมีการปรับปรุง ควบคู่ไปกบัหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินและขอ้มูลท่ีนาํเสนอไวใ้นเอกสารน้ี 

ในปี 2549 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 มีการเปล่ียนแปลงสถานะของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม และเปล่ียนแปลง

การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบับริษทัในเครือท่ีมีสาระสาํคญั สรุปได ้ดงัน้ี 

-  เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2549 ปตท.ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ บมจ.บางจากปิโตรเลียม (BCP) ส่งผลให้

สัดส่วนการลงทุนใน BCP เพ่ิมขึ้นจาก 7.56% เป็น 29.75% และเปล่ียนสถานะ BCP จากบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นบริษทั

ร่วมของ ปตท. 

- เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2549 RRC ไดเ้สนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนทัว่ไป (IPO) ทั้งในส่วนท่ีเป็นหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนและหุ้นสามญัเดิมท่ีถือโดย ปตท. ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท.ใน RRC ลดลงจาก 100.00% เป็น 48.75% และ 

RRC เปล่ียนสถานะจากบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วมของ ปตท. 
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- ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2549 ปตท.เร่ิมบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) ตามวิธีส่วน

ไดเ้สีย 

- เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2549 ปตท.ไดซ้ื้อหุ้นสามญัของ บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC) โดยมีสัดส่วนการ

ถือหุ้นใน HMC 41.443% ทาํให้ HMC มีสถานะเป็นกิจการร่วมคา้ของ ปตท.    

- ในปี 2549 ปตท.ไดน้าํบริษทัยอ่ยไดแ้ก่ พีทีที ไอซีที จาํกดั, บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั และกิจการ

ร่วมคา้ ไดแ้ก่ บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั มาจดัทาํงบการเงินรวม 

 

12.2.1 การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของ ปตท. และบริษทัยอ่ย สาํหรับงวด 12 เดือน ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549 

เปรียบเทียบงวด 12 เดือน ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2548 และผลการดาํเนินงานของปตท.และบริษทัยอ่ยสาํหรับ ปี 2548 

เปรียบเทียบ ปี 2547 

 รายได้จากการขาย  

 สาํหรับผลการดาํเนินงานของปี 2549 ปตท.และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายจาํนวน 1,213,985 ลา้น

บาท เพ่ิมขึ้นจาํนวน 287,716 ลา้นบาทหรือคดิเป็น 31.1% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  เป็นผลมาจากปริมาณขายและราคาขาย

ท่ีเพ่ิมสูงขึ้นทั้งในส่วนของผลิตภณัฑน์ํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ กอปรกบั ปตท. ไดร้วมผลประกอบการของ PTTCH ในฐานะ

บริษทัยอ่ยในปี 2549 เตม็ปี ภายหลงัการเปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2548 การเร่ิมบนัทึก

บญัชีเงินลงทุนในบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ปี 2549, การรวมงบการเงิน

ของบริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC) ในฐานะกิจการร่วมคา้ภายหลงัการเขา้ซ้ือหุ้นในไตรมาสท่ี 3 ปี 2549 นอกจากน้ี

ในปี 2549 ปตท.ไดน้าํบริษทัยอ่ยไดแ้ก่ พีทีที ไอซีที จาํกดั (PTTICT), บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั (PTTPL) และ

กิจการร่วมคา้ ไดแ้ก่ บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั (PTTAC) มาจดัทาํงบการเงินรวม  

ค่าใช้จ่าย  

ตน้ทุนขาย :  

 ตน้ทุนขายในปี 2549 เพ่ิมขึ้นจากปี 2548 จาํนวน 261,127 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 32.2% โดยมีสาเหตุเน่ืองมาจาก

ปริมาณและตน้ทนุขาย ราคาซ้ือนํ้ามนัดิบ ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั และก๊าซธรรมชาติท่ีเพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงการท่ี ปตท. ไดร้วมงบ

การเงินของ PTTCH, HMC, PTTICT, PTTPL, PTTAC และการบนัทึกเงินลงทนุ IRPC ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ดงักล่าว 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร : 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารสาํหรับปี 2549 มีจาํนวนเพ่ิมขึ้นจากปี 2548 จาํนวน 5,801 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 

30.6% เป็นผลจากการรวมงบการเงินของ PTTCH, HMC, PTTICT, PTTPL, PTTAC และการบนัทึกเงินลงทุน IRPC ตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย ดงักล่าวขา้งตน้ รวมทั้งในปี 2549 ปตท. ตั้งสาํรองและตดัเป็นค่าใชจ้่ายสาํหรับภาษีสรรพสามิตและเงินกองทนุ

นํ้ามนัคา้งนานปี 2540 – 2546 ซ่ึงมีโอกาสไดรั้บเงินคืนล่าชา้จาํนวน 1,148 ลา้นบาท, ประมาณการผลเสียหายจากคดีความ

เร่ืองการก่อสร้างคลงันํ้ามนัลาํลูกกาและสระบุรีจาํนวน 206 ลา้นบาท และมีค่าใชจ้่ายดาํเนินงานปกติท่ีเพ่ิมขึ้น เช่น ค่าใชจ้่าย

ส่งเสริมการขาย ค่าใชจ้่ายพนกังาน ค่าประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายในการ

ขายและบริหารของธุรกิจนํ้ามนั กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจสาํรวจและผลิต และปิโตรเคมี ตามลาํดบั (หมายเหต:ุ 

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจสาํรวจและผลิตเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เน่ืองจากค่าดาํเนินงานในโครงการ B8/32 & 9A, ภู

ฮ่อมและอาทิตยต์ามกิจกรรมท่ีเพ่ิม, ค่าเช่าเรือและค่าซ่อมบาํรุงของโครงการบงกชรวมทั้งค่าซ่อมบาํรุงของโครงการ S1) 
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ค่าใชจ้่ายในการสาํรวจ : 

ค่าใชจ้่ายในการสาํรวจสาํหรับปี 2549 มีจาํนวนเพ่ิมขึ้นจากปี 2548 จาํนวน 2,419 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 199.4% 

เน่ืองจากรายการตดัจาํหน่ายหลุมแห้งของโครงการพม่า M7 & M9, เวียดนาม 16-1, L22/43 และ G4/43 รวมทั้งมีค่าใชจ้่าย

เก่ียวกบังาน 3D seismic ของโครงการบงกช, พม่า  M7 & M9, เวียดนาม 16-1, อลัจีเรีย 433&416 และ G12/48 รวมทั้งงาน 2D 

seismic ของโครงการอิหร่าน ซาเว่ห์ 

กาํไรสุทธิ  

ในปี 2549 มีกาํไรสุทธิ 95,261 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 34.02 บาทต่อหุ้น เพ่ิมขึ้นจากปี 2548 จาํนวน 9,739 ลา้นบาท 

หรือคดิเป็น 11.4% ทั้งน้ีมีสาเหตหุลกัเน่ืองมาจากราคาขายและปริมาณขายผลิตภณัฑก๊์าซฯ และนํ้ามนั ท่ีเพ่ิมขึ้นดงักล่าว

ขา้งตน้ รวมถึง  

  : ในปี 2549 มีกาํไรจากการขายหุน้ RRC (หลงัภาษี) จาํนวน 6,682 ลา้นบาท ในขณะท่ี ปี 2548 มีกาํไรจากการปรับ

โครงสร้างหน้ีของ RRC สุทธิจาํนวน 5,417 ลา้นบาท 

 : ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในปี 2549 ลดลง 2,512 ลา้นบาท จากปี 2548 (ปี 2549 รวมส่วนแบ่ง

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 3,827 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2548 รวมขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 1,074 ลา้นบาท) ซ่ึง

สาเหตุหลกัมาจาก 

  - ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัในเครือกลุ่มธุรกิจการกลัน่ในปี 2549 เพ่ิมขึ้นเลก็นอ้ย เน่ืองจากการเปล่ียนสถานะ

ของ RRC จากบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม ในขณะท่ี ผลประกอบการของธุรกิจการกลัน่ลดลงอนัเน่ืองมาจากค่าการกลัน่ท่ีลดลง

เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และการหยดุซ่อมบาํรุงตามแผน (Scheduled Plant Shut down) ของบริษทัไทยออยล ์

จาํกดั (มหาชน) ทั้งน้ี ค่าการกลัน่เฉล่ียของโรงกลัน่แบบ Complex ในเครือของ ปตท. (รวม Inventory gain/loss) ลดลงจาก

ประมาณ 7.59 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน ปี 2548 เป็นประมาณ 5.93 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในปี 2549 

  - ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัในเครือกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีในปี 2549 ลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน สาเหตุหลกัเน่ืองจากการเปล่ียนสถานะของ PTTCH จากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย แมว่้าจะเร่ิมบนัทึกบญัชีเงินลงทุนใน 

IRPC ตามวิธีส่วนไดเ้สียตั้งแต่ Q2/2549 รวมถึง ATC มีผลประกอบการท่ีดีขึ้น  

  : ในปี 2549 มีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 9,925 ลา้นบาท ในขณะท่ีในปี 2548 มีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน

จาํนวน 0.68 ลา้นบาท 

 : ปตท.และบริษทัยอ่ยมีภาระดอกเบ้ียจ่ายเพ่ิมขึ้น 2,194 ลา้นบาทในปี 2549 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

หรือคดิเป็น 24.9% เน่ืองจาก ในปี 2549 ปตท. มีการกูยื้มเงิน การเบิกเงินกู ้และการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ดงัน้ี 

เดือนเมษายน   เงินกูยื้มจาํนวน 23,000 ลา้นเยน 

เดือนพฤษภาคม  หุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดว้ยสิทธิ 1/2549 จาํนวน 4,000 ลา้นบาท 

เดือนตุลาคม   หุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดว้ยสิทธิ 2/2549 จาํนวน 12,000 ลา้นบาท 

เดือนพฤศจิกายน  เงินกูยื้มจาํนวน 300 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  

 : ภาระภาษีเงินไดใ้นปี 2549 เพ่ิมขึ้น 10,317 ลา้นบาท หรือคดิเป็น 40.4% เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน อนัเน่ืองมาจากผลกาํไรท่ีเพ่ิมขึ้น 
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12.2.2 การวิเคราะห์ผลดําเนินงานแยกตามกลุ่มธรุกิจ 

กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายแยกตามกลุ่มธุรกิจ (EBITDA)  

หน่วย : ลา้นบาท 

กําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษีและ 

กําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2547 2548 2549 

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ
   

      การจัดหา ขนส่งและจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ รวมถึงธุรกิจแยกก๊าซธรรมชาต ิ    

รายไดจ้ากการขาย 174,980 208,930 244,684 

ตน้ทุนขาย 135,389 163,924 195,916 

กาํไรขั้นตน้ 39,591 45,006 48,768 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 2,854 3,040 4,418 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื่น 120 143 456 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) 36,857 42,109 44,806 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 3,981 4,813 5,571 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษ ี(EBIT) 32,876 37,296 39,235 

     การสํารวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท. สผ.)    

รายไดจ้ากการขาย 42,127 59,373 76,419 

ตน้ทุนขาย 3,586 5,384 6,485 

กาํไรขั้นตน้ 38,541 53,989 69,934 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 2,096 2,809 3,061 

ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจ 401 1,213 3,632 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื่น 59 85 72 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) 36,103 50,052 63,313 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 8,096 9,430 14,898 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษ ี(EBIT) 28,007 40,622 48,415 

รวมกาํไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษขีองกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (EBIT) 60,883 77,918 87,650 

กลุ่มธุรกิจน้ํามัน    

     การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลยีม (Oil Marketing)    

รายไดจ้ากการขาย 196,433 341,345 416,952 

ตน้ทุนขาย 188,432 332,347 408,555 

กาํไรขั้นตน้ 8,001 8,998 8,397 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 6,434 6,766 9,374 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื่น 1,571 1,682 1,678 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) 3,138 3,914 701 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 2,012 2,085 2,044 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษ ี(EBIT) 1,126 1,829 (1,343) 

     การค้าสากลผลติภัณฑ์ปิโตรเลียม (Oil Trading)    

รายไดจ้ากการขาย 281,878 480,645 594,553 

ตน้ทุนขาย 278,977 477,161 590,070 

กาํไรขั้นตน้ 2,901 3,484 4,483 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 3,041 4,151 4,861 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื่น 2,643 4,005 4,681 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) 2,503 3,338 4,303 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย 1 3 10 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษ ี(EBIT) 2,502 3,335 4,293 

รวมกาํไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษขีองกลุ่มธุรกิจน้ํามัน (EBIT) 3,628 5,164 2,950 
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กําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษีและ 

กําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2547 2548 2549 

กลุ่มธุรกิจการกล่ัน    

รายไดจ้ากการขาย 25,800 141,275 76,389 

ตน้ทุนขาย 24,981 126,780 69,741 

กาํไรขั้นตน้ 819 14,495 6,648 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 205 1,366 287 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 22 76 108 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) 636 13,205 6,469 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 195 1,337 741 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษ ี(EBIT) 441 11,868 5,728 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคม ี    

รายไดจ้ากการขาย 1,597 15,523 76,676 

ตน้ทุนขาย 1,362 13,004 49,905 

กาํไรขั้นตน้ 235 2,519 26,771 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 140 853 2,785 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 5 74 348 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) 100 1,740 24,334 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 87 427 2,692 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษี (EBIT) 13 1,313 21,642 

รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษีก่อนหักรายการท่ียังไม่ได้จัดสรรและรายการ 

ระหว่างบริษัท/กลุ่มธุรกิจ 

64,965 96,263 117,970 

บวก (หกั) รายการระหว่างกนั 339 695 (1,382) 

หกั รายการท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร (279) (392) (668) 

รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษ ี 65,025 96,566 115,920 

 

กลุ่มธุรกิจนํ้ามัน (รวมธุรกิจจัดจําหน่าย (Oil Marketing) และ ธุรกิจค้าสากล (Oil Trading)) 

สาํหรับผลประกอบการปี 2549 นั้น รายไดจ้ากการขายของธุรกิจนํ้ามนัเพ่ิมขึ้น 190,180 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 

23.6% โดยมีปริมาณขายเพ่ิมขึ้น 3,919 ลา้นลิตร หรือเพ่ิมขึ้น 7.3% จาก 53,349 ลา้นลิตร หรือเทียบเท่า 919,348 บาร์เรลต่อวนั 

ในปี2548 เป็น 57,268 ลา้นลิตร หรือเทียบเท่า 986,883 บาร์เรลต่อวนัในปี 2549 โดยเป็นการเพ่ิมขึ้นทั้งในส่วนของการขาย

นํ้ามนัในประเทศและการคา้สากล ทั้งน้ี การเพ่ิมส่วนใหญ่มาจากปริมาณขายนํ้ามนัดิบ คอนเดนเสท นํ้ามนัอากาศยาน แก๊ส

โซฮอล ์ แนฟทา และนํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว นอกจากน้ี การเพ่ิมขึ้นยงัเป็นผลจากราคาขายนํ้ามนัเฉล่ียในปี 2549 ท่ีสูงกว่าราคา

ขายนํ้ามนัเฉล่ียในปี 2548 อนัเน่ืองมาจากราคานํ้ามนัในตลาดโลกท่ีปรับตวัสูงขึ้น 

EBITDA ลดลง 2,249 ลา้นบาทจาก 7,253 ลา้นบาทในปี 2548 เป็น 5,003 ลา้นบาทในปี 2549 หรือลดลง 31.0% ซ่ึง

สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของกาํไรขั้นตน้ต่อหน่วยจากการขายนํ้ามนัในประเทศ ในขณะท่ีค่าใชจ้่ายจากการขายและบริหาร

ในปี 2549 เพ่ิมขึ้น 3,713 ลา้นบาท หรือคดิเป็น 35.5% 

EBIT ปี 2549 ลดลงจากปี 2548 จาํนวน 2,215 ลา้นบาท หรือคดิเป็น 42.9% สาเหตุมาจากการลดลงของ EBITDA 

ดงักล่าวขา้งตน้ ในขณะท่ีค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ้่ายตดัจ่ายเพ่ิมขึ้นเลก็นอ้ย 
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กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ

รายไดจ้ากการขายของธุรกิจก๊าซฯ สาํหรับปี 2549 เพ่ิมขึ้น 35,754 ลา้นบาท จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน หรือเพ่ิมขึ้น 

17.1% เน่ืองมาจาก 

- ปริมาณการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติท่ีไดจ้ากหน่วยควบคุมจุดกลัน่ตวัของก๊าซธรรมชาติ) 

เฉล่ียเพ่ิมขึ้นจาํนวน 88 mmcfd จาก 2,996 mmcfd เป็น 3,084 mmcfd (ท่ีค่าความร้อน 1,000 บีทียตู่อ 1 ลูกบาศกฟุ์ต) หรือ

เพ่ิมขึ้น 2.9%  โดยเป็นการขายท่ีเพ่ิมขึ้นในลูกคา้ทุกกลุ่มยกเวน้ SPP  

- ปริมาณการขายผลิตภณัฑร์วมของโรงแยกก๊าซฯ เพ่ิมขึ้นจาก 3,461,911 ตนัในปี 2548 เป็น 3,668,045 ตนัในปี 

2549 หรือเพ่ิมขึ้น 6.0% (รายละเอียดตามตารางขา้งตน้) ทั้งน้ีปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึ้น มีสาเหตหุลกัเน่ืองจากความสามารถในการ

ผลิตท่ีเพ่ิมมากขึ้นของโรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 5 โดยปี 2549 มีอตัราการใชก้าํลงัการผลิต (Utilization Rate) อยูท่ี่ 83% เพ่ิมขึ้น

จากปี 2548 ท่ี 63%  อยา่งไรก็ดี โรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 1 มีการทาํ Shutdown 16 วนัใน Q1/2549 ,  โรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 2 มี

การทาํ Shutdown 8 วนัใน Q4/2549, โรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 3 มีการทาํ Shutdown 18 วนัใน Q3/2549 และโรงแยกก๊าซฯ 

หน่วยท่ี 4 มีการทาํ Shutdown 11 วนั ใน Q2/2549 ส่งผลให้ Utilization Rate เฉล่ียของโรงแยกก๊าซฯ ปตท. หน่วยท่ี 1-5 ปี 

2549 อยูท่ี่ระดบั 90.10% 

รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็น ดงัน้ี 

หน่วย : ตนั 2549 2548 เปล่ียนแปลง 

   ตนั % 

LPG 1,968,666 1,933,108 35,558 1.8% 

ก๊าซอีเทน 979,763 831,893 147,870 17.8% 

ก๊าซโพรเพน 239,127 221,062 18,065 8.2% 

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ 480,489 475,848 4,641 1.0% 

รวม 3,668,045 3,461,911 206,134 6.0% 

 

ราคา LPG (Contract Price - CP) เฉล่ียในปี 2549 เพ่ิมขึ้น 80 US$/ton จากราคาเฉล่ีย 432 US$/ton ในปี 2548 เป็น 

512 US$/ton ในปี 2549 รวมทั้งราคาเฉล่ียเอทธิลีน (Ethylene), ราคาเฉล่ียโพรพิลีน (Propylene), ราคา High Density 

Polyethylene (HDPE), ราคา Polypropylene (PP) ในตลาดจรของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(South east Asia-Spot) และแนฟทา 

(Naphtha) ในตลาดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S) ท่ีเพ่ิมขึ้นจากปี 2548 เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของราคานํ้ามนั และส่งผลให้

ราคาขายก๊าซอีเทน โพรเพนและก๊าซโซลีนธรรมชาติของ ปตท.สูงขึ้นดว้ยเช่นกนั 

รายละเอียดราคาผลิตภณัฑอ์า้งอิงท่ีใชป้ระกอบการคาํนวณราคาขายผลิตภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็น 

ดงัน้ี 
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หน่วย : US$/ton 2549 2548 เปล่ียนแปลง 

   US$ % 

LPG 1/  512 432 +80 +18.6% 

Ethylene 2/ 1,157 920 +237 +25.7% 

Propylene 2/ 1,127 948 +179 +18.9% 

High Density Polyethylene 2/ 1,234 1,035 +199 +19.3% 

Polypropylene 2/ 1,228 1,061 +167 +16.1% 

Naphtha 3/ 515 424 +90 +21.2% 

หมายเหตุ 1/ ราคา Contract Price (CP) ทั้งน้ี ในส่วนของการขายในประเทศ รัฐบาลกาํหนดราคาเพดานสูงสุดของราคา LPG ณ โรงกลัน่ ท่ี

ระดบั 315 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั ซ่ึงคิดเป็นราคา CP ท่ีระดบั 331 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 10 

กุมภาพนัธ์ 2546 เป็นตน้มา 

 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(South East Asia – Spot) 

 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S) 

EBITDA ปี 2549 ของธุรกิจก๊าซฯ เพ่ิมขึ้น 2,696 ลา้นบาทจากปี 2548 หรือเพ่ิมขึ้น 6.4% เน่ืองจากการราคาขายและ

ปริมาณการขายก๊าซฯ และผลิตภณัฑโ์รงแยกก๊าซฯ ท่ีเพ่ิมขึ้น อยา่งไรก็ดีใน Q1/2549 ปตท. ไดใ้ห้ส่วนลดค่าขายแก่ EGAT 

เพ่ือนาํไปบรรเทาผลกระทบจากค่าไฟฟ้าผนัแปรอตัโนมติั (Ft) จาํนวน 1,323 ลา้นบาท 

EBIT ปี 2549 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 1,939 ลา้นบาท จากปี 2548 หรือเพ่ิมขึ้น 5.2% เน่ืองมาจากการ

เพ่ิมขึ้นของ EBITDA ในขณะท่ีค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ้่ายตดัจ่ายก็เพ่ิมขึ้น ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมขึ้นของค่าเส่ือมราคาของ

บริษทั ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั TTM (T) 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) 

รายไดจ้ากการขายจาํนวน 76,419 ลา้นบาทในปี 2549 เพ่ิมขึ้น 17,046 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 28.7% เน่ืองจากราคา

ขายผลิตภณัฑเ์ฉล่ียในปีน้ีท่ีเพ่ิมขึ้นจาก 29.37 US$/boe ในปี 2548 เป็น 36.52 US$/boe หรือเพ่ิมขึ้น 24.3% และปริมาณขายท่ี

เพ่ิมขึ้นจาก 153,531 boe/d ในปี 2548 เป็น 169,348 boe/d ในปี 2549 โดยปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขาย

ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมโครงการ B8/32&9A, การขายก๊าซฯของโครงการไพลิน, บงกชและยาดานา รวมทั้งการขายนํ้ามนัดิบ

ของโครงการ S1 สาํหรับปริมาณขายของโครงการเยาตากุนมีปริมาณลดลง 

EBITDA ปี 2549 จาํนวน 63,313 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 13,262 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 26.5% 

เน่ืองมาจากราคาขายและปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึ้นดงักล่าว  

EBIT ปี 2549 จาํนวน 48,415 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 7,793 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 19.2% 

เน่ืองมาจากการเพ่ิมขึ้นของ EBITDA ดงักล่าวขา้งตน้ ในขณะท่ีค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายเพ่ิมขึ้น 5,469 ลา้นบาท 

เน่ืองจากค่าเส่ือมราคาของโครงการ B8/32 & 9A, S1 และ PTTEP1 ตามสินทรัพยพ์ร้อมใชง้านท่ีเพ่ิมขึ้นรวมทั้งการตดั

จาํหน่ายส่วนเกินเงินลงทุนจากการเขา้ซ้ือหุ้นในบริษทั ออเร้นจ ์เอน็เนอร์ยี จาํกดั และบริษทั บี8/32 พาร์ทเนอร์ จาํกดั 

 กลุ่มธุรกิจการกลัน่ ได้แก่  RRC 

ในปี 2549 รายไดจ้ากธุรกิจการกลัน่ลดลงจาํนวน 64,886 ลา้นบาทจาก ปี 2548 หรือลดลง 45.9% ซ่ึงเป็นผลมาจาก

การเปล่ียนสถานะของ RRC จากบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วมของ ปตท. ตั้งแต่ 5 มิถุนายน 2549  EBITDA ในปี 2549 ลดลง 
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6,736 ลา้นบาท หรือคดิเป็น 51.0% จาก 13,205 ลา้นบาท ในปี 2548 เป็น 6,469 ลา้นบาท ในปี 2549 และ EBIT ลดลง 6,140 

ลา้นบาท หรือคิดเป็น 51.7% จาก 11,868 ลา้นบาทเป็น 5,728 ลา้นบาท เน่ืองจากการเปล่ียนสถานะของ RRC ดงัท่ีไดก้ล่าว

ขา้งตน้  

 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี ประกอบด้วย BPE, PTTPE, PPCL, PTTCH, PTTPM, PTTAC, HMC และ PTTPL 

ในปี 2549 รายไดจ้ากธุรกิจปิโตรเคมีเพ่ิมขึ้นจาก 15,523 ลา้นบาทในปี 2548 เป็น 76,676 ลา้นบาทในปี 2549 

สาํหรับ EBITDA เพ่ิมขึ้นจาก 1,740 ลา้นบาท ในปี 2548  เป็น 24,334 ลา้นบาท ในปี 2549 และ EBIT เพ่ิมขึ้นจาก 1,313 ลา้น

บาท ในปี 2548 เป็น 21,642 ลา้นบาทในปี 2549 โดยมีสาเหตหุลกัเน่ืองจากการรับรู้ผลการดาํเนินงานของ PTTCH และ HMC 

12.2.3  การวิเคราะห์ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทย่อย สําหรับส้ินปี 2549 เปรียบเทียบส้ินปี 2548 

ในระหว่างปี 2548 ปตท.มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ย ดงันั้น ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษทั

ยอ่ยสาํหรับระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ไดน้าํงบดุลของ PTTEP, PTTCL, SBECL, RBA, PTTT, PTT NGD, 

PTTLNG,  PPCL, PTTCH, PTTPM, PTTUT, Enco, PTTICT, PTTPL, TTM(T), TTM(M), DCAP, PTTAC และ HMC มา

จดัทาํงบดุลรวมของ ปตท.และบริษทัยอ่ย 

ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษทัยอ่ยสาํหรับส้ินปี 2549 เปรียบเทียบกบัส้ินปี 2548 

สินทรัพย ์ 

ปี 2549 สินทรัพยมี์มูลค่ารวมทั้งส้ิน 751,453 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2548 จาํนวน 101,647 ลา้นบาท หรือ

เพ่ิมขึ้น 15.6% โดยสินทรัพยห์มุนเวียนเพ่ิมขึ้นจาํนวน 31,416 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมขึ้นของเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดจาํนวน 13,365 ลา้นบาท โดยเงินสดท่ีเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากการเพ่ิมทุนของ PTTCH, ลูกหน้ีการคา้ 26,567 ลา้น

บาท และพสัดุคงเหลือ 2,020 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม สินคา้คงเหลือลดลง 8,384 ลา้นบาทและลูกหน้ีอ่ืนลดลง 3,701 ลา้นบาท   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจาํนวน 70,231 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมขึ้นของเงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดย

วิธีส่วนไดเ้สียเพ่ิมขึ้น 33,656 ลา้นบาทส่วนใหญ่เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงสถานะของ RRC จากบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม 

การเพ่ิมทุนใน BCP ซ่ึงเปล่ียนสถานะจากบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นบริษทัร่วมของ ปตท. และการบนัทึกบญัชีเงินลงทนุใน 

IRPC ตามวิธีส่วนไดเ้สีย  ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิเพ่ิมขึ้น 31,754 ลา้นบาทซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินทรัพยข์องท่อส่งก๊าซฯ 

เส้นท่ี 3 ของ ปตท., สินทรัพยสุ์ทธิเพ่ือการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม เช่น โครงการอาทิตย,์ โอมาน 44, S1, ไพลิน ของ 

ปตท.สผ. และโครงการส่วนขยายกาํลงัการผลิต I4-1 ของ PTTCH, สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมขึ้น 11,068 ลา้นบาทเน่ืองจากการ

เขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ HMC และการซ้ือหุ้นเพ่ิมทนุของ PTTCH  เงินลงทนุระยะยาวอ่ืนเพ่ิมขึ้น 1,040  ลา้นบาท อนั

เน่ืองมาจากเงินลงทุนของ HMC ในบริษทัระยองโอเลฟินส์ จาํกดั เงินลงทุนในตราสารหน้ี และเงินลงทุนในกองทนุรวม 

ในขณะท่ีเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซฯ ลดลง 3,148 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง 3,306 ลา้นบาท  

หน้ีสิน 

หน้ีสินรวมทั้งส้ิน 397,131 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2548 เป็นจาํนวน 25,757 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 6.9% โดยหน้ีสิน

หมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจาํนวน 19,565 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมขึ้นของเจา้หน้ีการคา้จาํนวน 16,674 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนหน่ึง

เป็นผลมาจากเจา้หน้ีการคา้ RRC ซ่ึงเดิมเป็นบริษทัยอ่ย ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเพ่ิมขึ้นจาํนวน 3,815 ลา้นบาท  ในขณะท่ีเงินเบิกเกิน

บญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงินลดลง 1,812 ลา้นบาท 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 6,193 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินจากประมาณการหน้ืสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การ

ผลิตของ PTTEP 3,693 ลา้นบาท ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,154 ลา้นบาท และหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้น 628 ลา้นบาท 

ทั้งน้ีในปี 2549 ปตท. และบริษทัยอ่ยไดกู้ยื้มเงินระยะยาวและออกหุ้นกูจ้าํนวนรวม 52,749 ลา้นบาท โดยในปี 2549 ปตท. มี

การกูเ้งินจากสถาบนัการเงินต่างประเทศจาํนวน 23,000 ลา้นเยนพร้อมทั้งทาํ Participating SWAP เพ่ือเปล่ียนภาระเงินกูยื้ม
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จากสกุลเยนเป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ จาํนวนเทียบเท่า 196.94 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ, การออกหุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ

จาํนวนรวมทั้งส้ิน 16,000 ลา้นบาทในปี 2549 และกูยื้มเงิน (Club Loan) จาํนวน 300 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และไดช้าํระคืนเงิน

กูยื้มระยะยาว หุ้นกูแ้ละพนัธบตัรรวมจาํนวน 27,451  ลา้นบาท 

กาํหนดชาํระคืนเงินกู ้หุ้นกู ้และพนัธบตัรระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 เป็นดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

กาํหนดชาํระคืน          

(นบัจากวนัท่ี 31 ธ.ค.49) 

ปตท.  ปตท. สผ.  DCAP PTTNGD PTTUT TTM(T) TTM(M) PPCL HMC PTTCH รวม 

ภายใน 1 ปี (31 ธ.ค.50) 11,391.85 7,002.59 - 32.00 -              - - - 37.30  2,939.43 21,403.17 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 8,405.21 - 73.50 - - - - - 37.30 1,809.16 10,325.17 

เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 51,444.78 - 220.50 - 679.43 2,083.27    120.56 971.88 652.72 2,436.36 58,609.50 

เกิน 5 ปี 104,829.78 2,203.82 476.00 - 1,747.14 6,793.28  466.03 - -   12,314.02 128,830.07 

รวม 176,071.62 9,206.41 770.00 32.00 2,426.57 8,876.55 586.59 971.88 727.32 19,498.97 219,167.91 

เงินกูยื้มระยะยาว (รวมเงินกู ้ หุน้กูแ้ละพนัธบตัรทั้งท่ีครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปีและเกิน 1 ปีขึ้นไป) ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2549 ประกอบดว้ยเงินกูยื้มสกุลเงินบาทและสกุลเงินตา่งประเทศ ดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 
เงินกูยื้มระยะยาว ปตท.  ปตท. สผ.  DCAP PTTNGD PTTUT TTM(T) TTM(M) PPCL HMC PTTCH รวม 

สกุลเงินบาท 125,518.00  770.00 32.00 2,426.57 - - 971.88 727.32 7,716.62 138,162.39 

สกุลเงินต่างประเทศ 50,553.62 9,206.41 - - - 8,876.55 586.59 - - 11,782.35 81,005.52 

รวม 176,071.62 9,206.41 770.00 32.00 2,426.57 8,876.55 586.59 971.88 727.32 19,498.97 219,167.91 

สัดส่วนเงินกูร้ะยะยาวสกุล

ต่างประเทศต่อยอดเงินกูร้ะยะ

ยาวทั้งหมด (%) 

28.71 100.00 - - - 100.00 100.00 - - 60.43 36.96 

ทั้งน้ี เงินกู ้ หุ้นกู ้และพนัธบตัรของ ปตท.จาํนวน 46,742 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ในปี 2549 ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมทั้งส้ิน 354,322 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2548 จาํนวน 75,889 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 

27.3% ส่วนใหญ่เน่ืองมาจากกาํไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรเพ่ิมขึ้น 55,309 ลา้นบาทซ่ึงเป็นผลประกอบการของ ปตท.และบริษทั

ยอ่ยท่ีมีกาํไรสุทธิจาํนวน 95,261 ลา้นบาท ปรับลดดว้ยเงินปันผลจ่ายจาํนวน 39,898 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือเป็นสาํรองตาม

กฎหมายและสาํรองเผือ่กองทนุประกนัวินาศภยั 

ในปี 2549 ปตท. เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหาร พนกังาน 

ปตท. และพนกังานบริษทัในเครือ ปตท.ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. เพ่ือซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่  (ESOP 

Scheme) ในเดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงส่งผลใหทุ้นท่ีออกและชาํระแลว้เพ่ิมขึ้น 76.80 ลา้นบาท (7,679,900 หุน้) 

และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัเพ่ิมขึ้น 1,329 ลา้นบาท  

ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเพ่ิมขึ้น รวมส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยท่ีเพ่ิมขึ้นจาํนวน 18,874 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการ

เพ่ิมขึ้นเน่ืองจากผลประกอบการท่ีเพ่ิมขึ้นดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ส่วนเกินทนุจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเพ่ิมขึ้นจาํนวน 808 ลา้นบาท 

สภาพคล่อง 

สภาพคล่องของ ปตท.และบริษทัยอ่ยสาํหรับปี 2549 มีกระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้นจาํนวน 13,365 ลา้นบาท โดย 

ปตท.และบริษทัยอ่ย มีเงินสดตน้งวดท่ียกมาจากปีท่ีแลว้จาํนวน 73,441 ลา้นบาท ทาํใหเ้งินสดสุทธิปลายงวดเท่ากบั 86,806 

ลา้นบาท ทั้งน้ี รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม  มีดงัน้ี 
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กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงานสุทธิ 104,471 ลา้นบาท เป็นเงินสดท่ีไดจ้ากกาํไรสุทธิตามงบกาํไรขาดทนุ

จาํนวน 95,261 ลา้นบาท ปรับปรุงดว้ยรายการท่ีไม่เป็นเงินสด โดยมีรายการหลกัท่ีปรับเพ่ิมขึ้นประกอบดว้ย ค่าเส่ือมราคา ค่า

สูญส้ิน และค่าตดัจาํหน่าย 26,755 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยในกาํไรสุทธิ 18,652 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในกาสาํรวจ

ตดัจาํหน่าย 1,702 ลา้นบาท ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี 1,861 ลา้นบาท และรายการหลกัท่ีปรับลดประกอบดว้ยดว้ยส่วนแบ่ง

กาํไรจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย 19,139 ลา้นบาท กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 7,130 ลา้นบาท กาํไรจากอตัรา

แลกเปล่ียน 9,549 ลา้นบาท และเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจาํนวน 5,170 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของ

ลูกหน้ีการคา้ พสัดุคงเหลือ สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ในขณะท่ีเงินจา่ยล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซฯ ลดลง เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืน ภาษี

เงินไดค้า้งจ่ายและค่าใชจ้่ายคา้งจา่ยเพ่ิมขึ้น  

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 77,338 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เน่ืองมาจากเงินจ่ายลงทุนในท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์จาํนวน 88,134 ลา้นบาท เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทนุในกิจการร่วมคา้ 6,186 ลา้นบาทไดแ้ก่เงินลงทนุใน PTTAC 

และ HMC เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม 3,982 ลา้นบาทจากการลงทุนใน BCP เงินจ่ายสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

1,056 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวจาํนวน 13,756 ลา้นบาทอนัเน่ืองมาจากการขายหุ้น RRC 

รับคืนเงินให้กูยื้มระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 3,487 ลา้นบาท และเงินปันผลรับ 7,168 ลา้นบาท  

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 13,186 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินสดรับจากการออกหุ้น

สามญัและส่วนเกินมูลค่าหุ้นของ ปตท.และ PTTCH รวมจาํนวน 11,317 ลา้นบาท เงินสดจากการกูยื้มเงินระยะยาว 36,749 

ลา้นบาท เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้16,000 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการจ่ายคืนเงินกูยื้มระยะยาว ตัว๋เงินจ่าย หุ้นกูแ้ละพนัธบตัร

รวมจาํนวนทั้งส้ิน 28,451 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล 48,684 ลา้นบาท  

 

ทั้งน้ีกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน           

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน         

เงินสดรับสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน          

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด       

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

57,835 

(97,956) 

21,662 

(154) 

(163) 

89,854 

(39,029) 

(28,400) 

(16) 

(206) 

104,471 

(77,338) 

(13,186) 

(668) 

87 

กระแสเงินสดสุทธิ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 

(18,774) 

65,566 

22,204 

51,237 

13,365 

73,441 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 46,792 73,441 86,806 

12.3 ภาระการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในเครือในกรณีท่ีมีการขาดสภาพคล่องในช่วงการ

ดําเนินการเชิงพาณิชย์คงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 

ณ 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัฯ ยงัมีภาระในการให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษทัในเครือ รายละเอียด ดงัน้ี 
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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 261.30 - - - 261.30 

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 

95.23 

0 

0 

0 

4.77 

5 

รวม เหรียญสหรัฐ 

บาท 

1,811.3 

1,001.6 

1,255 

236.6 

95.23 

0 

0 

 765 

461.07 

0 

/1  ปตท.. มีภาระผูกพนัในการให้สินเช่ือทางการคา้กบับริษทั โดย ปตท. มีฐานะ เสมือนหน่ึงเจา้หน้ีการคา้ทัว่ไป 
/2  ไดท้ยอยรับคืนเงินกูจ้ากบริษทัจนครบจาํนวนแลว้เมื่อสิงหาคม 2548  
/3  ให้ความสนบัสนุนในรูป Subordinated Loan เทียบเท่า 4,816.03 ลา้นบาท และบริษทัไดท้ยอยชาํระคืนเงินตน้ เป็นผลให้ ณ 30 มิถุนายน 2549 มีเงินตน้ 

    คงเหลือ 1,404.62 ลา้นบาท 
/4  ไดท้ยอยรับคืนเงินกูจ้ากบริษทัจนครบจาํนวนแลว้เมื่อ 20 มกราคม 2549 
/5   ในรูปค่าบริการขนส่งนํ้ามนัล่วงหนา้ (Tariff Prepayment) ซ่ึงไดแ้ปลงเป็นทุนแลว้เมื่อ 12 ตุลาคม 2548 
/6  ไดรั้บอนุมตัิวงเงินสินเช่ือเพิ่มจาก 70 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็น 100 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และอนุมตัิให้ ปตท.ให้เงินกูจ้าํนวนไม่เกิน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

ตาม มติคณะกรรมการ ปตท.คร้ังท่ี 10 วนัท่ี 21 ตุลาคม 2548 

 

 นอกจากน้ี ปตท.ในฐานะผูถื้อหุน้ บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั (PPCL) ร่วมกบัผูถื้อหุ้นรายอ่ืน ประกอบดว้ยบริษทั 

ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTCH) และบริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (ATC) ไดเ้จรจากบัสถาบนั

การเงินเพ่ือจดัหาเงินกูใ้ห้แก่ PPCL ในรูปแบบ Project Finance แบ่งเป็นวงเงินกูร้ะยะยาวประมาณ 158 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

และเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 50 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อาย ุ13 ปี โดยเง่ือนไขเงินกูด้งักล่าวกาํหนดให้ผูถื้อหุ้นและกลุ่มเจา้หน้ี

เงินกูจ้ดัทาํสัญญา Shareholder Support Agreement ซ่ึงกาํหนดว่าหาก PPCL ประสบปัญหาเงินทุนไม่เพียงพอ (cash 

deficiency) ในช่วงก่อนการก่อสร้างแลว้เสร็จ ผูถื้อหุ้นตอ้งให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น เพ่ือ

สนบัสนุนการก่อสร้างโครงการให้แลว้เสร็จ (Shareholders’ Completion Support) นอกจากนั้น PTT, PTTCH  และ ATC ตอ้ง

คงสัดส่วนการถือหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 51 ตลอดอายเุงินกู ้ ซ่ึงในการน้ี คณะกรรมการ ปตท.ในการประชุมคร้ังท่ี 

8/2549 วนัท่ี 23 สิงหาคม 2549 ไดมี้มติเห็นชอบให้ ปตท.ลงนามในสัญญา Shareholders Support Agreement ดงักล่าว 

 ปตท. มีนโยบายไม่สร้างภาระผกูพนัทางการเงินใหม่เพ่ิมจากท่ีมีอยูเ่ดิม ยกเวน้ในกรณีจาํเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่ 

ปตท. ในระยะยาว ปตท. จะพิจารณาให้ความสนบัสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู ้ และ/หรือสินเช่ือทางการคา้เป็นรายกรณี 

ซ่ึง ปตท. มีความเช่ือว่านโยบายและการดาํเนินการดงักล่าวจะสามารถสร้างความแขง็แกร่งให้กบับริษทัในกลุ่ม ปตท. ได ้
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12.4  การใช้จ่ายในเงินลงทุน 

เงินลงทุนในทรัพยสิ์นถาวรแยกตามหน่วยธุรกิจ (ไม่รวมเงินลงทนุในบริษทัร่วมทุน) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2546 - 2549 สรุปไดด้งัน้ี 

 2547 2548 2549 รวม 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

การจดัหา ขนส่ง และจดัจาํหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติ รวมทั้งธุรกิจแยกก๊าซธรรมชาต ิ

13,411 89.2 34,940 94.2 32,040 88.8 80,391 91.1 

การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม  1,499 10.0 1,976 5.3 2,726 7.6 6,201 7.1 

สาํนกังานใหญ่ 123 0.8 191 0.5 1,310 3.6 1,624 1.8 

รวม 15,033 100 37,107 100 36,076 100 88,216 100 

ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ปตท.ใชเ้งินลงทุนส่วนใหญ่ไปในการขยายและปรับปรุงระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งได้

ดาํเนินการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยท่ี 5 เสร็จสมบูรณ์ ค่าก่อสร้างแผนงาน BV#7 ติดตั้ง Compressor ท่ีจงัหวดั

กาญจนบุรี  ค่าก่อสร้างแผนงานติดตั้ง Compressor ท่ีจงัหวดัราชบุรี ค่าก่อสร้างสถานี NGV โครงการท่อส่งก๊าซฯ ไทรนอ้ย

พระนครเหนือ-ใต ้ โครงการท่อส่งก๊าซฯ วงันอ้ย-แก่งคอย   โครงการท่อส่งก๊าซฯ ราชบุรี-วงันอ้ย  และโครงการท่อส่งก๊าซฯ 

เส้นท่ี 3 ระยะท่ี 1  สาํหรับเงินลงทุนในส่วนของการตลาดและการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมนั้น ส่วนใหญ่ใชไ้ปในการ

ก่อสร้าง พฒันา และปรับปรุงภาพลกัษณ์สถานีบริการนํ้ามนั และการก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นการ ขนส่งและ

คลงัสินคา้ 

12.5 สรุปความเห็นของผู้บริหาร  

สถานการณ์โลก 

เศรษฐกิจโลกในปี 2549 ยงัคงขยายตวัไดดี้ เน่ืองจากประเทศเศรษฐกิจหลกัๆ ของโลกมีการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจท่ีค่อนขา้งแขง็แกร่ง ถึงแมจ้ะเผชิญกบัปัญหาความไม่สมดุลของเศรษฐกิจโลก ความผนัผวนของราคานํ้ามนั ราคา

สินคา้โภคภณัฑ ์ตลาดเงินและตลาดทุนโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ไดป้ระมาณการการขยายตวัของเศรษฐกิจ

โลกปีน้ีจะอยูท่ี่ร้อยละ 5.1 ซ่ึงเป็นระดบัสูงรองจากปี 2547 ท่ีร้อยละ 5.3 ในรอบเกือบ 30 ปี  

ราคานํ้ามนัดิบดูไบเฉล่ียท่ีระดบั 61.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับเพ่ิมสูงขึ้น 12.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บาร์เรลหรือร้อยละ 25 เน่ืองจากการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกท่ีมีอยา่งต่อเน่ืองเหนือระดบัร้อยละ 4.5 ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 3 

โดยราคานํ้ามนัดิบปรับเพ่ิมขึ้นมากในช่วง 3 ไตรมาสแรกและมีความผนัผวนในระดบัสูง เน่ืองจากปัญหาทางการเมืองใน

ประเทศผูส่้งออกนํ้ามนัและตะวนัออกกลางโดยเฉพาะไนจีเรียและโครงการพฒันาพลงังานนิวเคลียร์ของอิหร่าน ลทัธิ

ชาตินิยมท่ีมีบทบาทมากขึ้นในแอฟริกาและอเมริกาใต ้ซ่ึงมีการนาํทรัพยสิ์นพลงังานจากบริษทัต่างชาติกลบัมาเป็นของรัฐ 

ส่งผลให้การพฒันาแหล่งพลงังานใหม่ๆ หรือการเพ่ิมประสิทธิภาพ และการรักษาระดบัการผลิตของแหล่งพลงังานท่ีมีอยูใ่น

ปัจจุบนัเกิดความล่าชา้ นอกจากน้ีตน้ทุนการผลิตนํ้ามนัไดป้รับสูงขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของการสาํรวจและพฒันาแหล่ง

นํ้ามนัใหม่ท่ีสูงขึ้นในระดบั 1 – 3 เท่า และยงัรวมถึงการแคลนบคุคลกรท่ีมีความเช่ียวชาญอีกดว้ย 

กาํลงัการกลัน่ (Crude Distillation Unit) ขยายตวั 1.2 ลา้นบาร์เรลต่อวนั สูงกว่าการขยายตวัของความตอ้งการ

ใชน้ํ้ามนัท่ีระดบั 0.8 ลา้นบาร์เรลต่อวนั ส่งผลให้กาํลงัการผลิตของโรงกลัน่ปรับเพ่ิมขึ้นแต่ยงัคงอยูใ่นภาวะท่ีตึงตวั ทาํให้

ราคานํ้ามนัสาํเร็จรูปและค่าการกลัน่มีความผนัผวน แต่ราคานํ้ามนัท่ีอ่อนตวัลงในช่วงหลงัของปี ทาํให้ค่าการกลัน่ปรับตวั

ลดลง ส่งผลใหค้่าการกลัน่เฉล่ียทั้งปีปรับลดลงจากปีก่อนหนา้ สวนทางกบัราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีท่ียงัทรงตวัในระดบัสูง

ต่อเน่ืองจากปีท่ีแลว้ เน่ืองจากความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑปิ์โตรเคมียงัคงขยายตวัอยา่งแขง็แกร่งตามภาวะเศรษฐกิจ ขณะท่ี

กาํลงัการผลิตใหม่เพ่ิมขึ้นเพียงเลก็นอ้ยและโรงงานหลายแห่งหยดุซ่อมบาํรุง ส่งผลให้เกิดภาวะตึงตวัในบางช่วงเวลา 
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สถานการณ์ในประเทศ 

เศรษฐกิจไทยปี 2549 ขยายตวัร้อยละ 5.0 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนท่ีร้อยละ 4.5  เน่ืองจากการส่งออกสินคา้และ

บริการขยายตวัดีเกินคาด ช่วยชดเชยการชะลอตวัของการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนจากผลกระทบของราคา

นํ้ามนั อตัราดอกเบ้ียและความเช่ือมัน่ในระดบัตํ่าของผูบ้ริโภคและนกัลงทุน อตัราเงินเฟ้อปรับลดลงอยา่งต่อเน่ืองในช่วงคร่ึง

หลงัของปีตามระดบัราคานํ้ามนัท่ีปรับลดลง แต่อตัราเงินเฟ้อเฉล่ียทั้งปีอยูท่ี่ร้อยละ 4.7 สูงกว่าปีก่อนหนา้เลก็นอ้ย  อยา่งไรก็

ตามค่าเงินบาทไดแ้ขง็ค่าขึ้นต่อเน่ืองนบัจากตน้ปี เน่ืองจากความเช่ือมัน่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากแนวโนม้การชะลอ

ตวัของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งผลให้มีเงินทุนจาํนวนมากไหลเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยข์องภูมิภาคและของไทย (รวม

ตลาดตราสารหน้ี) อยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะในช่วงปลายปีจนกระทัง่ค่าเงินบาทแขง็ค่ากว่าค่าเงินภูมิภาคมาก ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) จึงไดป้ระกาศมาตรการดาํรงเงินสาํรองเงินนาํเขา้ระยะส้ันเม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2549 เพ่ือควบคุมการเก็ง

กาํไรค่าเงินบาท ส่งผลใหเ้งินบาทอ่อนค่าลงบา้ง โดยค่าเงินบาทเฉล่ียทั้งปีอยูท่ี่ 38.0 บาท/เหรียญสหรัฐฯ  

การใชปิ้โตรเลียมท่ีเป็นเช้ือเพลิงประกอบดว้ยผลิตภณัฑน์ํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ มีปริมาณการใชร้วมทั้งส้ิน 

1,260.6 พนับาร์เรลต่อวนั ลดลงร้อยละ 0.1 โดยการใช ้LPG ขยายตวัสูงสุดร้อยละ 14.2 เน่ืองจากรัฐบาลยงัคงชดเชยราคา 

LPG ส่งผลใหมี้การนาํไปใชใ้นภาคขนส่งมากขึ้น ส่วนการใชน้ํ้ามนัดีเซลลดลงร้อยละ 6.2 จากราคาขายปลีกดีเซลท่ีปรับ

สูงขึ้นต่อเน่ืองภายหลงัการยกเลิกการชดเชยเม่ือปีก่อนหนา้ การใชน้ํ้ามนัเบนซินลดลงร้อยละ 0.5 สาํหรับการจดัหาปิโตรเลียม

เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงและวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนั้น ไดจ้ากการผลิตในประเทศและนาํเขา้จากต่างประเทศรวม

ปริมาณทั้งส้ิน 1,610.1 พนับาร์เรลต่อวนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.6 โดยพ่ึงพาการนาํเขา้ปิโตรเลียมร้อยละ 62.2  การส่งออก

ปิโตรเลียมรวมเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 12.9 ท่ีระดบัปริมาณ 210.8 พนับาร์เรลต่อวนัโดยเป็นผลจากความตอ้งการใชน้ํ้ามนั

สาํเร็จรูปในประเทศท่ีขยายตวัลดลงถึงร้อยละ 2.0 ส่วนการใชผ้ลิตภณัฑปิ์โตรเคมีภายในประเทศก็ขยายตวัเพ่ิมขึ้นตามการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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แนวโน้ม

สถานการณ์ปี 2550 

เศรษฐกิจโลกมีแนวโนม้ขยายตวัชะลอลงโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากคาดว่าอุปสงคใ์นประเทศจะถูก

ลดทอนจากความซบเซาของตลาดอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งเป็นผลจากการดาํเนินนโยบายทางการเงินท่ีเขม้งวดในช่วงท่ีผา่นมา 

ส่งผลให้ธนาคารกลางของหลายประเทศตอ้งรักษาสมดุลระหว่างการควบคุมเงินเฟ้อกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ซ่ึง

นกัวิเคราะหห์ลายรายคาดว่าอตัราดอกเบ้ียนโยบายของสหรัฐฯ อยูใ่นระดบัสูงสุดแลว้และจะเร่ิมปรับลดลงภายในปี 2550 เพ่ือ

รักษาระดบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียนโยบายของยโุรปและญ่ีปุ่ นจะยงัคงปรับเพ่ิมขึ้นอีกในระดบัร้อยละ 

0.25-0.50 เพ่ือสกดักั้นเงินเฟ้อ ส่วนเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียยงัคงขยายตวัในเกณฑดี์ต่อเน่ืองแตจ่ะไดรั้บผลกระทบดา้นการ

ส่งออกจากแนวโนม้การชะลอตวัทางเศรษฐกิจของประเทศคูค่า้  IMF คาดว่าในปี 2550 เศรษฐกิจโลกจะขยายตวัชะลอลงใน

อตัราร้อยละ 4.9  

แนวโนม้ราคานํ้ามนัดิบดูไบจะยงัทรงตวัในระดบัสูงแต่อ่อนตวัลงเลก็นอ้ยในระดบัร้อยละ 5 – 10 และยงัคงมี

ความผนัผวนเช่นเดียวกบัช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ทั้งน้ีคาดว่าราคานํ้ามนัดิบดูไบ เฉล่ียทั้งปีจะอยูท่ี่ระดบั 50 - 55 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บาร์เรล โดยกาํลงัการผลิตนํ้ามนัดิบของกลุ่มนอกโอเปกเพ่ิมขึ้นในช่วง 1.0 – 1.8 ลา้นบาร์เรลต่อวนั ซ่ึงเพียงพอต่อความ

ตอ้งการใชน้ํ้ามนัของโลกท่ีคาดว่าจะขยายตวัในระดบั 1.2 – 1.5 ลา้นบาร์เรลต่อวนัโดยร้อยละ 50 – 60 เป็นการขยายตวัท่ี

เกิดขึ้นในเอเชีย อยา่งไรก็ตามปัญหาทางการเมืองในประเทศผูส่้งออกนํ้ามนัและตะวนัออกกลางยงัไม่มีท่าทีท่ีคล่ีคลายลงใน

เร็ววนัส่งผลให้ตลาดนํ้ามนัมีความกงัวล และส่งผลต่อเน่ืองไปยงัระดบัราคานํ้ามนัสาํเร็จรูปและค่าการกลัน่ ทาํให้ยงัคงมีความ

ผนัผวนแต่มีแนวโนม้ท่ีจะปรับลดลงเลก็นอ้ยตามระดบัราคานํ้ามนัดิบ ส่วนแนวโนม้ของราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีนั้นคาดว่า

จะยงัทรงตวัในระดบัสูงเน่ืองจากความตอ้งการส่วนเพ่ิมมีมากกว่ากาํลงัการผลิตส่วนเพ่ิม เพราะมีการชะลอโครงการผลิต

ใหม่ๆ ออกไปโดยเฉพาะจากกลุ่มประเทศในตะวนัออกกลางจากปีน้ีเป็นช่วงปี 2551-53 ทาํให้วฏัจกัรราคาจะเร่ิมเขา้สู่ช่วงขาล

งอยา่งแทจ้ริงในช่วงปีดงักล่าว 

สาํหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2550 การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ และการสานต่อโครงการ Mega 

Project จะช่วยเพ่ิมความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน กอปรกบัแนวโนม้อตัราดอกเบ้ียขาลง ส่งผลให้การลงทุนภายในประเทศจะเป็น

ปัจจยัหลกัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจควบคู่กบัการส่งออกซ่ึงมีแนวโนม้ชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก/ประเทศคู่คา้และการ

โนม้แขง็ค่าของเงินบาท สศช. คาดว่าปี 2550 เศรษฐกิจไทยจะขยายตวัร้อยละ 4.0-5.0 อตัราเงินเฟ้อลดลงเหลือร้อยละ 2.5-3.0 

การใชน้ํ้ามนัสาํเร็จรูปของประเทศคาดว่าจะขยายตวัลดลงร้อยละ 1 - 2 เน่ืองจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 แลว้เสร็จ ทาํให้
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มีการใชก๊้าซธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากขึ้นเพ่ือทดแทนนํ้ามนัเตาในระดบั 14,000 บาร์เรลต่อวนั ส่งผลให้การใช้

ก๊าซธรรมชาติจะขยายตวัเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.0 สาํหรับความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑปิ์โตรเคมีนั้น คาดว่าจะขยายตวัในระดบั 1.2-

1.5 เท่าของการขยายตวัของภาวะเศรษฐกิจ  
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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 2549 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  

   

ผู้รับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา ผูจ้ดัการสาํนกักฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศธิ์กุล ผูจ้ดัการฝ่ายตลาดทุนและผูล้งทนุสัมพนัธ์  

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)                                                                    แบบ 56-1 ประจาํปี 2549 

 ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 2 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบริษทัหรือผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง

ครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผย

ขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตาม

ระบบดงักล่าว 

(3) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติั

ตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 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 

นายพิชยั  ชุณหวชิร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

การเงินและบญัชีองคก์ร 

 

   

ผู้รับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา ผูจ้ดัการสาํนกักฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศธิ์กุล ผูจ้ดัการฝ่ายตลาดทุนและผูล้งทนุสัมพนัธ์  

 

 

 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)                                                                    แบบ 56-1 ประจาํปี 2549 

 ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 3 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 
 

 ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปีฉบับน้ีแล้ว และด้วยความระมัดระวงัในฐานะ

กรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ี

ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนั

ควรสงสัยว่าขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั ขา้พเจา้

ได้มอบหมายให้  นายสุพจน์  เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศ์ธิกุล เป็นผู ้ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว ้

ทุกหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล กาํกบัไว ้ขา้พเจา้

จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์ ประธานกรรมการ  

   

ผู้รับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา ผูจ้ดัการสาํนกักฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล ผูจ้ดัการฝ่ายตลาดทุนและ 

ผูล้งทุนสัมพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)                                                                    แบบ 56-1 ประจาํปี 2549 

 ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 4 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 
 

 ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปีฉบับน้ีแล้ว และด้วยความระมัดระวงัในฐานะ

กรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ี

ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนั

ควรสงสัยว่าขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั ขา้พเจา้

ได้มอบหมายให้  นายสุพจน์  เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศ์ธิกุล เป็นผู ้ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว ้

ทุกหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล กาํกบัไว ้ขา้พเจา้

จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายพรชยั  รุจิประภา กรรมการ  

   

ผู้รับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา ผูจ้ดัการสาํนกักฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล ผูจ้ดัการฝ่ายตลาดทุนและ 

ผูล้งทุนสัมพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)                                                                    แบบ 56-1 ประจาํปี 2549 

 ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 5 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 
 

 ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปีฉบับน้ีแล้ว และด้วยความระมัดระวงัในฐานะ

กรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ี

ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนั

ควรสงสัยว่าขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั ขา้พเจา้

ได้มอบหมายให้  นายสุพจน์  เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศ์ธิกุล เป็นผู ้ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว ้

ทุกหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล กาํกบัไว ้ขา้พเจา้

จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายเมตตา  บนัเทิงสุข กรรมการ  

   

ผู้รับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา ผูจ้ดัการสาํนกักฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล ผูจ้ดัการฝ่ายตลาดทุนและ 

ผูล้งทุนสัมพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)                                                                    แบบ 56-1 ประจาํปี 2549 

 ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 6 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 
 

 ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปีฉบับน้ีแล้ว และด้วยความระมัดระวงัในฐานะ

กรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ี

ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนั

ควรสงสัยว่าขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั ขา้พเจา้

ได้มอบหมายให้  นายสุพจน์  เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศ์ธิกุล เป็นผู ้ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว ้

ทุกหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล กาํกบัไว ้ขา้พเจา้

จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ กรรมการ  

   

ผู้รับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา ผูจ้ดัการสาํนกักฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล ผูจ้ดัการฝ่ายตลาดทุนและ 

ผูล้งทุนสัมพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)                                                                    แบบ 56-1 ประจาํปี 2549 

 ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 7 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 
 

 ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปีฉบับน้ีแล้ว และด้วยความระมัดระวงัในฐานะ

กรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ี

ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนั

ควรสงสัยว่าขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั ขา้พเจา้

ได้มอบหมายให้  นายสุพจน์  เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศ์ธิกุล เป็นผู ้ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว ้

ทุกหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล กาํกบัไว ้ขา้พเจา้

จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นางพรรณี  สถาวโรดม กรรมการ  

   

ผู้รับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา ผูจ้ดัการสาํนกักฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล ผูจ้ดัการฝ่ายตลาดทุนและ 

ผูล้งทุนสัมพนัธ์ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 
 

 ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปีฉบับน้ีแล้ว และด้วยความระมัดระวงัในฐานะ

กรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ี

ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนั

ควรสงสัยว่าขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั ขา้พเจา้

ได้มอบหมายให้  นายสุพจน์  เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศ์ธิกุล เป็นผู ้ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว ้

ทุกหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล กาํกบัไว ้ขา้พเจา้

จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

พลเอก อภิชาต  เพญ็กิตติ กรรมการ  

   

ผู้รับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา ผูจ้ดัการสาํนกักฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล ผูจ้ดัการฝ่ายตลาดทุนและ 

ผูล้งทุนสัมพนัธ์ 
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 ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 9 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 
 

 ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปีฉบับน้ีแล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะ

กรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ี

ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนั

ควรสงสัยว่าขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั ขา้พเจา้

ได้มอบหมายให้  นายสุพจน์  เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศ์ธิกุล เป็นผู ้ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว ้

ทุกหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล กาํกบัไว ้ขา้พเจา้

จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

ม.ล.ปาณสาร  หสัดินทร กรรมการ  

   

ผู้รับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา ผูจ้ดัการสาํนกักฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล ผูจ้ดัการฝ่ายตลาดทุนและ 

ผูล้งทุนสัมพนัธ์ 
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 ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 10 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 
 

 ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปีฉบับน้ีแล้ว และด้วยความระมัดระวงัในฐานะ

กรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ี

ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนั

ควรสงสัยว่าขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั ขา้พเจา้

ได้มอบหมายให้  นายสุพจน์  เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศ์ธิกุล เป็นผู ้ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว ้

ทุกหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล กาํกบัไว ้ขา้พเจา้

จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายโอฬาร  ไชยประวติั กรรมการ  

   

ผู้รับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา ผูจ้ดัการสาํนกักฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล ผูจ้ดัการฝ่ายตลาดทุนและ 

ผูล้งทุนสัมพนัธ์ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 
 

 ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปีฉบับน้ีแล้ว และด้วยความระมัดระวงัในฐานะ

กรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ี

ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนั

ควรสงสัยว่าขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั ขา้พเจา้

ได้มอบหมายให้  นายสุพจน์  เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศ์ธิกุล เป็นผู ้ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว ้

ทุกหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล กาํกบัไว ้ขา้พเจา้

จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช กรรมการ  

   

ผู้รับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา ผูจ้ดัการสาํนกักฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล ผูจ้ดัการฝ่ายตลาดทุนและ 

ผูล้งทุนสัมพนัธ์ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 
 

 ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปีฉบับน้ีแล้ว และด้วยความระมัดระวงัในฐานะ

กรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ี

ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนั

ควรสงสัยว่าขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั ขา้พเจา้

ได้มอบหมายให้  นายสุพจน์  เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศ์ธิกุล เป็นผู ้ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว ้

ทุกหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล กาํกบัไว ้ขา้พเจา้

จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช กรรมการ 

 

 

   

ผู้รับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา ผูจ้ดัการสาํนกักฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล ผูจ้ดัการฝ่ายตลาดทุนและ 

ผูล้งทุนสัมพนัธ์ 
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 ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 13 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 
 

 ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปีฉบับน้ีแล้ว และด้วยความระมัดระวงัในฐานะ

กรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ี

ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนั

ควรสงสัยว่าขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั ขา้พเจา้

ได้มอบหมายให้  นายสุพจน์  เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศ์ธิกุล เป็นผู ้ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว ้

ทุกหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล กาํกบัไว ้ขา้พเจา้

จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายอาํพน  กิตติอาํพน กรรมการ  

   

ผู้รับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา ผูจ้ดัการสาํนกักฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล ผูจ้ดัการฝ่ายตลาดทุนและ 

ผูล้งทุนสัมพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)                                                                    แบบ 56-1 ประจาํปี 2549 

 ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 14 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 
 

 ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปีฉบับน้ีแล้ว และด้วยความระมัดระวงัในฐานะ

กรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ี

ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนั

ควรสงสัยว่าขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั ขา้พเจา้

ได้มอบหมายให้  นายสุพจน์  เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศ์ธิกุล เป็นผู ้ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว ้

ทุกหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล กาํกบัไว ้ขา้พเจา้

จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ กรรมการ  

   

ผู้รับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา ผูจ้ดัการสาํนกักฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล ผูจ้ดัการฝ่ายตลาดทุนและ 

ผูล้งทุนสัมพนัธ์ 
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 ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 15 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 
 

 ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปีฉบับน้ีแล้ว และด้วยความระมัดระวงัในฐานะ

กรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ี

ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนั

ควรสงสัยว่าขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั ขา้พเจา้

ได้มอบหมายให้  นายสุพจน์  เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศ์ธิกุล เป็นผู ้ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว ้

ทุกหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล กาํกบัไว ้ขา้พเจา้

จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

พลเอก สมทตั  อตัตะนนัทน์ กรรมการ  

   

ผู้รับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา ผูจ้ดัการสาํนกักฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล ผูจ้ดัการฝ่ายตลาดทุนและ 

ผูล้งทุนสัมพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)                                                                    แบบ 56-1 ประจาํปี 2549 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 
 

 ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปีฉบับน้ีแล้ว และด้วยความระมัดระวงัในฐานะ

กรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ี

ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนั

ควรสงสัยว่าขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั ขา้พเจา้

ได้มอบหมายให้  นายสุพจน์  เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศ์ธิกุล เป็นผู ้ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว ้

ทุกหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล กาํกบัไว ้ขา้พเจา้

จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายพิษณุ  สุนทรารักษ ์

 

กรรมการ  

   

ผู้รับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา ผูจ้ดัการสาํนกักฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล ผูจ้ดัการฝ่ายตลาดทุนและ 

ผูล้งทุนสัมพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 1 

  ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ               
ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายเชิดพงษ์   61 ไม่มี ไม่มี -  เศรษฐศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมด)ี 2539-2543 ผูอ้าํนวยการ สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
สิริวิชช ์       มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2543-2544 อธิบดี กรมทรพัยากรธรณี กระทรวงอตุสาหกรรม 
    -  M.A. Economics, Georgetown   กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
       University, U.S.A. 2544-2545 เลขาธิการ สาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
    -  ปริญญาบตัร วทิยาลยัป้องกนั      1 - 15 ต.ค.45 รองปลดักระทรวง กระทรวงอตุสาหกรรม 
       ราชอาณาจกัร หลกัสตูรการป้องกนั ต.ค.45-2549 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 ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 
       การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.สาํรวจและผลติปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
       สาํหรบันกับริหารระดบัสงู (ปปร.)   รุน่ที่ 5  ประธานกรรมการ บริษัท โรงกลั่นนํา้มนัระยอง จาํกดั (มหาชน) 
    -  สมาคมส่งเสริมถาบนักรรมการบริษทัไทย(IOD)  ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
       ปี 2547 : หลกัสตูร DAP 8/2004  ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 
       RCM 10/2004   FN 13/2004  กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์เพาเวอร ์จาํกดั 
          
        
        
        

พลเอก อภิชาต   58 0.000357 ไม่มี - ปริญญาตรี  โรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้   2541 เสนาธิการ หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 
เพ็ญกิตติ       ชัน้ปีที่ 5   2545 รองผูบ้ญัชาการ หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 
    - วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต    2546 ผูอ้าํนวยการ สาํนกันโยบายและแผนกลาโหม 
      (วิศวกรรม เคร่ืองกล)   2548 – ปัจจบุนั รองปลดักระทรวง กระทรวงกลาโหม 
      US. Naval Post Graduate School Monterey,   28 พ.ย.49-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)   

      California, U.S.A.     
    - ปริญญาบตัร  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร     
      หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร     

      (วปอ.)  รุน่ที่ 43     

        

 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 2 

 
 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายจกัรมณฑ ์  59 0.000357 ไม่มี - เศรษฐศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 2538-2544 รองเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 

ผาสกุวนิช    - เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต California State  2544-2545 เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 

       University in Northridge, U.S.A. 2545-2547 เลขาธิการ คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ

    - ประกาศนียบตัร นกับริหารระดบัสงู รุน่ที่ 12 2547-ปัจจบุนั ปลดักระทรวง กระทรวงอตุสาหกรรม 

    - ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนั ราชอาณาจกัร 9 เม.ย.47-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

      หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร(วปอ.)  รุน่ที่ 39   24 มิ.ย.47-1 ธ.ค.49 กรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย(IOD) 1ธ.ค.49-ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)   

     ปี 2547 : หลกัสตูร DAP 20/2004   FN 13/2004 ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

       ปี 2549 : หลกัสตูร ACP 14/2006  DCP 71/2006  กรรมการ สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

      กรรมการ  คณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย 

      กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรพัยไ์ทย 

      กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5) 

      กรรมการ คณะกรรมการสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 

        กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

      กรรมการ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

      กรรมการ  สาํนกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู ้

      กรรมการ  คณะกรรมการสถาบนัยานยนต ์

      กรรมการ  คณะกรรมการสถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาต ิ
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว
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ผู้บริหาร 
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ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายพฒัเดช   56 ไม่มี ไม่มี - เศรษฐศาสตรบณัฑิต  Yale University,  U.S.A.   2531-ปัจจบุนั เจา้ของกิจการ ธุรกิจฟารม์โคนม  อ.ศรีเทพ  จ.เพชรบรูณ ์
ธรรมจรีย ์    - เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต Yale University, U.S.A. 2544-2546 ที่ปรกึษารฐัมนตรีช่วยฯ ที่ปรกึษารฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงั  
    - Ph.D. (Political Economy),  2545 ที่ปรกึษารฐัมนตรี ที่ปรกึษารฐัมนตรีประจาํสาํนกันายกรฐัมนตรี ทาํเนียบรฐับาล 
      Amsterdam University, Netherlands 2546-2547 ผูช่้วยรฐัมนตรี ผูช่้วยรฐัมนตรีประจาํกระทรวงการคลงั 
    - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 2547-2549 ผูช่้วยรฐัมนตรี ผูช่้วยรฐัมนตรีประจาํสาํนกันายกรฐัมนตรี ทาํเนียบรฐับาล 
     ปี 2548 : หลกัสตูร DCP 61/2005  FN 19/2005  12 เม.ย.48-  ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

      ACP 9/2005  28 เม.ย.48-  ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
      Fostering a Board and Management Team  ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงกลั่นนํา้มนัระยอง จาํกดั (มหาชน) 
       ปี 2549 :  Developing CG  และ Director Forum 

 
   

พลเอก  สมทตั   63 ไม่มี ไม่มี -  วิทยาศาสตรบณัฑิต (วทบ.ทบ.) 2541 ผูบ้ญัชาการ โรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ฯ 
อตัตะนนัทน ์       โรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ 2543 แม่ทพัภาคที่ 1 กระทรวงกลาโหม 
    -  หลกัสตูรเสนาธิการทหารบก  2544 เสนาธิการทหารบก กระทรวงกลาโหม 
     หลกัสตูรหลกัประจาํ ชดุที่ 53 2545 ผูบ้ญัชาการทหารบก กระทรวงกลาโหม 
    -  หลกัสตูรเสนาธิการทหาร   2546 ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ   กองบญัชาการทหารสงูสดุ  กระทรวงกลาโหม 
       กองบญัชาการทหารสงูสดุ รุน่ที่ 23  11 เม.ย. 49- ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)   
    -  หลกัสตูร การทพัอากาศ วทิยาลยัการทพัอากาศ    

   รุน่ที่ 26 
 27 เม.ย. 49- ปัจจบุนั กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ

ที่ดี  
บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)   

        ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท วีนเีม็กซ ์อตุสาหกรรม จาํกดั 
    -  ปริญญาบตัร  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  ประธานกรรมการที่ปรกึษา บริษัท พีน่าเฮาส ์จาํกดั (มหาชน) 
       หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร 

   ภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.) รุน่ที่ 10 
 ที่ปรกึษาคณะกรรมการ บริษัท นวนคร จาํกดั (มหาชน) 

    -  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)    
      ปี 2549 :หลกัสตูร DAP53/2006  FN 29/2006     

       ACP 14/2006    
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ม.ล. ปาณสาร  
หสัดินทร 

62 ไม่มี ไม่มี  - สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต (เกียรตนิิยม)  
   จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2529-2540 รองศาสตราจารยร์ะดบั 9   จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

     -  Master of Architecture, University   of  
   Pennsylvania, U.S.A.  

2540-2546 รองเลขาธิการนายกรฐัมนตรีฝ่ายบริหาร  สาํนกัเลขาธิการนายกรฐัมนตรี 

     -  ปริญญาบตัร วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
 หลกัสตูรการป้องกนั ราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ที่ 37 

2546-2548 รองปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี   สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

     -  สถาบนัจิตวิทยาความมั่นคงรุน่ 33 11 เม.ย.- ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)   
     -  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ปัจจบุนั กรรมการ  องคก์ารพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตรแ์ห่งชาต ิ
       ปี 2549 : หลกัสตูร Developing CG   กรรมการ สภามหาวิทยาลยัอีสเทิรน์เอเซีย 
        Setting the CEO /  Performance Plan &   กรรมการจดัการทรพัยส์ิน   สภากาชาดไทย 
        Evaluation  และหลกัสตูร UFS 

 
   

นายอาํพน   52 ไม่มี ไม่มี - ศิลปศาสตรบณัฑิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2541-2544 ผูช่้วยปลดักระทรวง(ฝ่ายต่างประเทศ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
กิตติอาํพน    - วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (M.S. Economics)  2544 ผูต้รวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
       Northeastern  University, Boston U.S.A.  2545/2547 รองปลดักระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
    - ดษุฎีบณัฑิต (เศรษฐศาสตรป์ระยกุต)์ 2546 ผูอ้าํนวยการ สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ
       Clemson University, South Carolina U.S.A.   กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
    - ผูบ้ริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู รุน่ 3 (CIO) 2547-ปัจจบุนั เลขาธิการ คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
    - ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนั ราชอาณาจกัร  12 เม.ย. 48-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
       หลกัสตูรการป้องกนั ราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ที่ 45   26 ม.ค.49- ปัจจบุนั กรรมการสรรหา  บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
    -  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  1 ธ.ค.49- ปัจจบุนั ประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)   
       ปี 2549 : หลกัสตูร DCP 80/2006  ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงกลั่นนํา้มนัระยอง จาํกดั (มหาชน) 
       กรรมการ/ กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
      กรรมการขา้ราชการพลเรือน สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
         กรรมการส่งเสริมการลงทนุ สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
      กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรพัยไ์ทย 
        กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคณุวฒิุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
      กรรมการกฤษฎีกา สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา  คณะที่ 7 
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ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายโอฬาร 63 ไม่มี ไม่มี - B.S. (Magna Cum Laude), Economics, Wharton 2525-2544 กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ไชยประวตั ิ     School, University of Pennsylvania, U.S.A.   2544 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
    -  Ph. D., Economics, Massachusetts Institute of  

   Technology, (M.I.T.)  U.S.A. 
ปัจจบุนั ที่ปรกึษากิตติมศกัดิ ์ มลูนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 

สถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 
    -  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  1 ต.ค. 44-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
     ปี 2546 : หลกัสตูร  DAP 4/2003  29 ก.ค. 46-ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)   
       ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
      กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 
      ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรพัยเ์พ่ือธุรกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั 
      ประธานกรรมการ บรรษัทบริหารสินทรพัยไ์ทย (บสท.) 
      ประธานกรรมการบริหาร สนง.รบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา 

      รองประธาน มลูนิธิศกึษาพฒัน ์
      กรรมการ สภามหาวิทยาลยัชินวตัร 

นายสชุาติ   55 ไม่มี ไม่มี - เศรษฐศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมดี)  2538-ปัจจบุนั รองศาสตราจารย ์ คณะเศรษฐศาสตร ์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
ธาดาธาํรงเวช     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์   2541-2545 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารศรีนคร จาํกดั (มหาชน) 
    - M.Sc., Economics, The London School of   2542- 16 ม.ค.49 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกรบัเบอร ์จาํกดั (มหาชน) 
        Economics and Political Science, U.K.  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพนเอเชียฟตุแวร ์จาํกดั (มหาชน) 
    - Ph.D., Economics McMaster University, Canada  2546 ที่ปรกึษารฐัมนตรีว่าการกระทรวง กระทรวงพาณิชย ์
    - ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนั ราชอาณาจกัร  2546-2548 ที่ปรกึษารฐัมนตรีว่าการกระทรวง กระทรวงพลงังาน 
        หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครฐัรว่มเอกชน  2546-2549 กรรมการนโยบายขา้ว กรรมการนโยบายขา้ว (กนข.) 
     (ปรอ.) รุน่ที่ 1  2546-2549 ที่ปรกึษา สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
    -  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  2547-2549 ที่ปรกึษาผูท้รงคณุวฒิุ สาํนกันายกรฐัมนตรี 
     ปี 2544 : หลกัสตูร DCP 11/2001  2548-2549 กรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
     ปี 2546 : หลกัสตูร DAP 6/2003  12 เม.ย.48-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
     ปี 2547 : หลกัสตูร FN 11/2004   28 เม.ย.48-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)   
     ปี 2548 : หลกัสตูร ACP 6/2005 และ   1 ธ.ค.49-ปัจจบุนั  ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการทีด่ ี บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)   
       Fostering a Board and Management Team    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงกลั่นนํา้มนัระยอง จาํกดั (มหาชน)  
        1/2005  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรีุ โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 
      กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 
      กรรมการ  สภามหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
      กรรมการ กรรมการปิโตรเลียม    
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายพิษณ ุ 53 ไม่มี ไม่มี  -  B.A. (History & Political Science)   2540-2541 ที่ปรกึษารฐัมนตรีว่าการ กระทรวงอตุสาหกรรม 
สนุทรารกัษ ์       University of Kansas, U.S.A. ปัจจบุนั รองผูอ้าํนวยการ  สถาบนัเอเชียตะวนัออกศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
     -  M.A. (Political Science)  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ คณะรฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
      University of Wisconsin, U.S.A. 1 ต.ค.44-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทน  
บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

     -  M.A. (Ibero – American Studies) 24 มิ.ย.47-ปัจจบุนั กรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี  บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)   
      University of Wisconsin, U.S.A.    
     -  Ph.D. (Political Science)    
      University of Wisconsin, U.S.A.    
    -  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)    
       ปี 2547 : หลกัสตูร DAP20/2004  และ    
        หลกัสตูร Developing CG 

 
   

นายพรชยั  55 ไม่มี ไม่มี - วิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) อตุสาหกรรมเกษตร   2540  ที่ปรกึษาดา้นนโยบายและแผน 10 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ 
รุจิประภา       มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์    สงัคมแห่งชาต ิ
    - พฒันบริหารศาสตรม์หาบณัฑิต (พบ.ม.)   2541 รองผูอ้าํนวยการ ศนูยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
       รฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑิต   2542 รองเลขาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ 
      พฒันบริหารศาสตร ์   สงัคมแห่งชาต ิ
    - M.Sc. (Regional Economics)   2546 รองปลดักระทรวง กระทรวงพลงังาน 
      University of Pennsylvania, U.S.A.   พ.ย.49-ปัจจบุนั ปลดักระทรวง กระทรวงพลงังาน 
    - Ph.D. (Regional Economics)   28 พ.ย.49-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)   
      University of Pennsylvania, U.S.A.   ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)  
    - ปริญญาบตัร  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
      หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน   ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
      (ปรอ.) รุน่ที่ 11     
    - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)     
       ปี 2549 : หลกัสตูร DAP 56/2006 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางพนัธท์ิพย ์  59 0.000357 ไม่มี - บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2)   2539 รองอธิบด ี กรมบญัชีกลาง 

สรุทิณฑ ์      คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณ ์

   มหาวิทยาลยั 

  2541 ที่ปรกึษา ดา้นการแปรรูปและประเมินผลรฐัวิสาหกิจ

กรมบญัชีกลาง 

    - M.A. (Business Administration),   2543 หวัหนา้ผูต้รวจราชการ กระทรวงการคลงั 

      Fort Hays Kansas State College, U.S.A.   2545 ผูอ้าํนวยการ สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกิจ 

    - ปริญญาบตัร  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   2548 รองปลดักระทรวง กระทรวงการคลงั 

      หลกัสตูรการป้องกนั ราชอาณาจกัร (วปอ.)  รุน่ที่ 40   2550 – ปัจจบุนั อธิบด ี กรมธนารกัษ์ 

    - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  28 พ.ย.49 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)   

      ปี 2544 : หลกัสตูร DCP 5/2001  1 ธ.ค.49 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)   

      ปัจจบุนั  กรรมการ  โรงแรมเอราวณั จาํกดั (มหาชน) 

       กรรมการ  ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

       กรรมการ  

 

บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

นางพรรณี  
 สถาวโรดม 

59 0.000143 ไม่มี - เศรษฐศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) 
   สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2542 - 2543 ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษดา้นการคลงัและภาษี  ปฏิบตัิ
หนา้ที่ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารหนีส้าธารณะ 

สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 
กระทรวงการคลงั 

    - เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2543 - 2544 รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 
    - ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

   หลกัสตูรการป้องกนั  ราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ที่ 44 
2544 – 2545 รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 

และผูอ้าํนวยการสาํนกังานบริหารหนีส้าธารณะ 
กระทรวงการคลงั 

    -  Bond Markets : Fixed Income Analysis,      
    Economic Development Institute of The World    
    Bank (1996) 

2545-2549 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานบริหารหนีส้าธารณะ กระทรวงการคลงั 

    - Advanced Executive Program, 2004, Kellogg   2549-ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 
       School of Management, Northwestern 28 ก.ค.48-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
     University, U.S.A. 29 ส.ค.48-ปัจจบุนั กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
    - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงกลั่นนํา้มนัระยอง จาํกดั (มหาชน) 
     ปี 2548 : หลกัสตูร DAP  42/2005 หลกัสตูร  ประธานกรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั 
        FN 22/2005  / Fostering a Board and   กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บรรษัทบริหารสินทรพัยไ์ทย 
     Management Team   กรรมการ  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
        ปี 2549 : หลกัสตูร DCP 72/2006  กรรมการ  

 
กองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายเมตตา  
บนัเทิงสขุ 

56 ไม่มี ไม่มี   -   บญัชีบณัฑิต  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  2538 รองเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ สาํนกั
นายกรฐัมนตรี 

      -  นิติศาสตรบณัฑิตมหาวทิยาลยัรามคาํแหง  2545 - 2549 ผูอ้าํนวยการ สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
      - ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  2549-ปัจจบุนั อธิบด ี กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
     หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร  29 เม.ย.46- ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
        (วปอ.)   รุน่ที่ 46    
    - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)    

         ปี 2549 : หลกัสตูร DAP 52/2006     
                         หลกัสตูร DCP 79/2006    
        

นายประเสริฐ 
บญุสมัพนัธ ์

55 0.011616 ไม่มี  -   วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต(วิศวกรรมโยธา)  
     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2539-2542 ผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. นํา้มนั   
(ระดบัรองผูว้่าการ) 

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

     -  M.B.A., Utah State University,  U.S.A.  2543-2544 ผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. ก๊าซธรรมชาติ 
(ระดบัรองผูว้่าการ) 

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

(เขา้ดาํรง
ตาํแหนง่ 

    -  ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
     หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร 

2544-2546 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่กลุ่ม
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่  

      ภาครฐัรว่มเอกชน  (ปรอ.) รุน่ที่ 10 2546 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่/ กรรมการ
และเลขานกุาร   

บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

ตัง้แต่วนัที่ 10      -  Certificate in Advanced   ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
สิงหาคม 2546)       Management Program,  กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 
       Harvard Business School, U.S.A.  กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
     -  ประกาศนียบตัรชัน้สงู สถาบนัพระปกเกลา้  กรรมการ บริษัท โรงกลั่นนํา้มนัระยอง จาํกดั (มหาชน) 
         หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบ  กรรมการ  บริษัท ไออารพี์ซี จาํกดั (มหาชน)  
         ประชาธิปไตยสาํหรบันกับริหารชัน้สงู  ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั 
         (ปปร.) รุน่ที่ 6  ประธานกรรมการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั 
     -   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  กรรมการ บริษัท ไทยออยลเ์พาเวอร ์จาํกดั 
      ปี 2547 : หลกัสตูร DAP 26/2004  กรรมการ บริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั 
     -   หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาด           

     ทนุ(หลกัสตูร วตท.) รุน่ 3 ปี 2549 
 กรรมการ 

กรรมการ 
บริษัท อลัลายแอนซ ์รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั 
บริษัท ไทยลูบ้เบส จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
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สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 
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ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายอนนต ์ 

สิริแสงทกัษิณ 

55 0.003206 ไม่มี -  วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต  จฬุาลงกรณ ์ 

   มหาวิทยาลยั 

ก.พ.39- ก.ย.44 รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสจดัหาและจาํหน่ายก๊าซ 

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

     -  พาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต ต.ค.44-ก.ย.45 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จดัหาและจาํหน่ายก๊าซ บริษัท  ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

        มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  

     -  Certificate in Project Investment   ต.ค.45 - ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่กลยทุธแ์ละพฒันาองคก์ร บริษัท  ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

        Appraisal and Management and  ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท  โรงกลั่นนํา้มนัระยอง จาํกดั (มหาชน) 

        Global Leadership, Harvard University,  กรรมการ บริษัท  อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

        U.S.A  ประธานกรรมการ  บริษัท  พีทีที ไอซีที โซลชูั่นส ์จาํกดั 

    -   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   กรรมการ บริษัท  สตารปิ์โตรเลียม รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั 

        (IOD)  กรรมการ บริษัท  ผลติไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั 

         ปี 2549 : หลกัสตูร DAP 52/2006  กรรมการ บริษัท  ปตท. จาํหน่ายกา๊ซธรรมชาติ จาํกดั 

                        หลกัสตูร DCP 73/2006  กรรมการ บริษัท  บางกอกโพลีเอททิลีน จาํกดั (มหาชน) 

      กรรมการ บริษัท  พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั 

      กรรมการ บริษัท  ไทยลูบ้เบส จาํกดั (มหาชน) 

      กรรมการ บริษัท  อลัลายแอนซ ์รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั 

      กรรมการ บริษัท  ไทยพาราไซลีน จาํกดั 

      กรรมการ บริษัท  เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร ์จาํกดั 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ               
ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ

อบรม 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายพิชยั   58 0.000784 ไม่มี  -  บญัชีบณัฑิต (การบญัชี)  2539-2542 รองผูว้่าการการเงินและบญัชีองคก์ร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

ชณุหวชิร      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 หลกัสตูร ก.ย.46-ธ.ค.47 รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

     การป้องกนั ราชอาณาจกัร ต.ค.44 - ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่การเงินและบญัชีองคก์ร บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    ภาครฐัรว่มเอกชน  (ปรอ.)  รุน่ที่ 13 ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

     -  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที ่2918  กรรมการ บริษัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

    -  ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์  ประธานอนกุรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

      ทางบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

     -  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ  กรรมการ  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

        บริษัทไทย (IOD)  กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

        ปี 2548 : หลกัสตูร DAP 49/2005  กรรมการ บริษัท ไทยออยลเ์พาเวอร ์จาํกดั 

      กรรมการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั 

      กรรมการ บริษัท ไทยลูบ้เบส จาํกดั (มหาชน) 

      กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

      กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

      ประธานคณะอนกุรรมการบริหารการลงทนุ   กองทนุประกนัสงัคม 

      ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นบญัชี

บริหาร  

 

สภาวิชาบญัชี 

 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 11 

 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ               
ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายทรงวฒิุ   57 0.001144 ไม่มี  -  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรม 2540 ผูช่้วยผูว้า่การประจาํสาํนกัผูว้่าการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
ชินวตัร        โยธา)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2541-2545 กรรมการและผูจ้ดัการทั่วไป บริษัท  ปตท.จาํหนา่ยก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 
     -  M.Eng. (Civil Engineering),  Lamar 

  University, Beaumont, Texas,U.S.A. 
2546 - ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  สายงาน

บริหารองคก์ร 
บริษัท  ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

     -  Certificate in Advanced ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท  ปตท.จาํหนา่ยก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 
      Management Program,   กรรมการ บริษัท  เอนเนอรย์ี่คอมเพล็กซ ์จาํกดั 
        Banff School, Canada  กรรมการ บริษัท  พีทีที ไอซีที โซลชูั่นส ์ จาํกดั 
     -  ปริญญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร    
        หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร    
        ภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.) รุน่ที่ 16    
     -  Certificate in Advanced    
      Management Program,    
      Harvard Business School, U.S.A.    
     -  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)    
        ปี 2548 : หลกัสตูร DAP 35/2005    
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ               
ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายจิตรพงษ ์ 58 0.004625 ไม่มี  -  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรม  2539-2542 รองผูว้่าการแผนและพฒันาองคก์ร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

กวา้งสขุสถิตย ์        เคร่ืองกล) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 2543-2546 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ บริษัท ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

     -  M. Eng. (Industrial Engineering)  

    Lamar University, Texas, U.S.A. 

2546 - ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ

สาํรวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาต ิ

บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

     -  Ph.D. (Industrial Engineering) ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

        Lamar University, Texas, U.S.A.  กรรมการ บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

     -  Stanford Executive Program,   ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จาํหนา่ยก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

        Stanford University, U.S.A.  ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอรย์ี ่คอมเพล็กซ ์จาํกดั 

     -  ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ยทูิลิตี ้จาํกดั 

        หลกัสตูรการป้องกนั ราชอาณาจกัร   ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จาํกดั 

        ภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.)  รุน่ที่ 12  กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและนํา้เย็น จาํกดั 

          กรรมการ บริษัท พีทีที โพลิเมอร ์มารเ์ก็ตติง้ จาํกดั 

      กรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร ์จาํกดั 

      กรรมการ บริษัท ราชบรีุเพาเวอร ์จาํกดั 

      กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั 

          กรรมการ บริษัท ทรานสไ์ทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 

      กรรมการ บริษัท ทรานสไ์ทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จาํกดั 

          กรรมการ  บริษัท ไทยออยลเ์พาเวอร ์จาํกดั 

      นายกสมาคม สมาคมก๊าซธรรมชาติ สาํหรบัยานยนตไ์ทย 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ               
ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายชยัวฒัน ์ 59 0.002032 ไม่มี  - B.Sc. Economics, Nathaniel  2539-2544 รองผูจ้ดัการใหญ่การตลาดขายปลีก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
ชฤูทธิ์       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 รีเทลบิซิเนสอลัไลแอนซ ์จาํกดั 
      กรรมการ บริษัท เอนเนอรย์ี่ คอมเพล็กซ ์จาํกดั 
      กรรมการ  บริษัท ปิโตรเอเชีย (ประเทศไทย) จาํกดั 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ               

ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายปรชัญา   56 0.004777 ไม่มี  -  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมโยธา)   2539-2542 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริษัท ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

ภิญญาวธัน ์        จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 2543-2544 รองผูว้่าการแผนและพฒันาองคก์ร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

      -  M.S. (Civil Engineering), Stanford 2544  รองผูว้่าการกลยทุธแ์ละพฒันาองคก์ร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

         University, U.S.A. ต.ค.44-ต.ค.45 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญก่ลยทุธแ์ละ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

     -  Ph.D. (Civil Engineering),University  พฒันาองคก์ร  

        of Texas at Austin, U.S.A. ต.ค.45-ธ.ค.46 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารองคก์ร  บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

     -  ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนั ราชอาณาจกัร 2547-ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

        หลกัสตูรการป้องกนั ราชอาณาจกัร ภาครฐัรว่ม  ปิโตรเคมีและการกลั่น  

        เอกชน  (ปรอ.)  รุน่ที่ 15 ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร ์จาํกดั 

     -  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั 

         ปี 2545 : หลกัสตูร DCP 14/2002  ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลิเมอร ์โลจิสติกส ์จาํกดั 

      ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จาํกดั 

      ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั 

      ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลิเมอร ์มารเ์ก็ตติง้ จาํกดั 

      ประธานกรรมการ บริษัท อลัลายแอนซ ์รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั  

      กรรมการ บริษัท โรงกลั่นนํา้มนัระยอง จาํกดั (มหาชน) 

      กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

      กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

      กรรมการ บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

      กรรมการ บริษัท ไออารพี์ซี  จาํกดั (มหาชน) 

      กรรมการ บริษัท สตารปิ์โตรเลียม รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั 

      กรรมการ บริษัท บางกอกโพลีเอททิลีน จาํกดั (มหาชน) 

      กรรมการ บริษัท ไทยลูบ้เบส จาํกดั (มหาชน) 

      กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จาํกดั 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ               

ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวิโรจน ์ 59 0.004417 ไม่มี  -  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมโยธา) 2539-2541 ผูอ้าํนวยการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

มาวิจกัขณ ์        เกียรตินิยมอนัดบั 2  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 2541-ก.ย.44 รองผูว้่าการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

     -  M.S.C.E. (Civil Engineering)  2542-2548 กรรมการผูจ้ดัการใหญ/่กรรมการ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 

        University of Texas at Austin,U.S.A. ต.ค.44-ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    -  Ph.D. (Civil Engineering)  

  University of Texas at Austin,U.S.A. 

ตัง้แต่ 1 ม.ค. 49-

ปัจจบุนั 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ ปตท.  

ปฏิบตัิงาน Secondment  ในตาํแหน่ง 

บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

     -  Program for Management Development,  

     Harvard University, U.S.A. 

 กรรมการอาํนวยการ   

กรรมการและเลขานกุาร 

 

     -  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)    

        ปี 2546 : หลกัสตูร DAP 1/2003 ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยลูบ้เบส จาํกดั (มหาชน) 

                      หลกัสตูร DCP 38/2003  กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั 

      กรรมการ บริษัท ไทยออยลเ์พาเวอร ์จาํกดั 

      กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จาํกดั 

      กรรมการ บริษัท ไทยออยลม์ารีน จาํกดั 

      กรรมการ สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

      กรรมการ คณะกรรมการนกัธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดลอ้มไทย 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ               

ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายอดิเทพ   59 0.004236 ไม่มี - วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า) 2542-2548 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

พิศาลบตุร ์     จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ปตท. 

ปฏิบตัิงาน Secondment ในตาํแหน่ง 
 

    - M.Eng. (Electrical Engineering)  

 University of Houston, U.S.A. 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

กรรมการและเลขานกุาร 
บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั 

    - ประกาศนียบตัร Modern Marketing     

       จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 2548-ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ ปตท.  

ปฏิบตัิงาน Secondment  ในตาํแหน่ง 
 

    - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

   ปี 2548 : หลกัสตูร DCP 48/2004 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่/ 

กรรมการและเลขานกุาร 
บริษัท ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

     ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทย เอทานอลเอมีน จาํกดั 

      ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จาํกดั 

      ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโคลีนคลอไรด ์จาํกดั 

      กรรมการ บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จาํกดั 

      กรรมการ บริษัท วีนิไทย จาํกดั (มหาชน) 

      กรรมการ บริษัท ไทยแทง้ค ์เทอรมิ์นอล จาํกดั 

      กรรมการอาํนวยการ สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ               

ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายเพ่ิมศกัดิ์ 

ชีวาวฒันานนท ์

57 0.002699 ไม่มี - วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (สาขาเคร่ืองกล)  

   University of Santo Tomas Manila, Philippines 

2545 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ยกก๊าซ

ธรรมชาติ 
บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    - ประกาศนียบตัร Asian Executive  

   Program (AEP) โดย GE Management  

 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท.

ปฏิบตัิงาน Secondment ในตาํแหน่ง 

บริษัท ทรานส ์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

     Development   Institute   ผูจ้ดัการใหญ ่  

    -  ประกาศนียบตัร Senior Executive Program   

    โดย  Sasin Graduate Institute of Business  

2547-2548 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. 

ปฏิบตัิงาน Secondment ในตาํแหน่ง 

บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

       Administration of Chulalongkorn University  กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่  

    - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

   ปี 2548 : หลกัสตูร DCP  52/2004 

2549- ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ปตท .

ปฏิบตัิงาน Secondment  ในตาํแหนง่ 

บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

        กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ /  กรรมการ  

        ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พีทีที ยทูิลิตี ้จาํกดั 

      กรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จาํกดั 

      กรรมการ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลชูั่นส ์จาํกดั 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ               
ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ

อบรม 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายมารุต   55 ไม่มี ไม่มี - วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  2545-2546  รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส สายงานพฒันาธุรกิจ  บริษัท ปตท. สผ. จาํกดั (มหาชน) 
มฤคทตั      (สาขาปิโตรเลียม) University  

   of  Taxas at Austin, U.S.A. 
2546-2549  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ปตท .ปฏิบตัิงาน Secondment ใน 

 ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ / กรรมการ  
 บริษัท ปตท. สผ. จาํกดั (มหาชน) 

       2549-ปัจจบุนั  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ปตท .ปฏิบตัิงาน Secondment ใน 
 ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ / กรรมการ 

 บริษัท ปตท. สผ. จาํกดั (มหาชน) 

    - วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่  บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 
       (สาขาปิโตรเลียม)   ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/เลขานกุาร  บริษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จาํกดั 
       University of  Taxas at    ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่  บริษัท พีทีทีอีพี เซอรว์ิสเสซ จาํกดั 
       Austin, U.S.A.   ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่  บริษัท ไดมอนด ์ปิโตรเลียม จาํกดั 
       ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/เลขานกุารบริษัท  บริษัท พีทีทีอีพี ออฟชอร ์อินเวสทเ์มนต ์จาํกดั 
      -  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร    ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/เลขานกุารบริษัท  บริษัท พีทีทีอีพี เซาทเ์วสต ์เวียดนาม จาํกดั 
         Advance Management   ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/เลขานกุารบริษัท  บริษัท พีทีทีอีพี คิมลอง เวียดนาม จาํกดั 
       สถาบนั Insead  ฝรั่งเศส   ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/เลขานกุารบริษัท  บริษัท พีทีทีอีพี ฮองลอง จาํกดั 
       ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/เลขานกุารบริษัท  บริษัท พีทีทีอีพี ฮอนว ูจาํกดั 
    -  ปริญญาบตัร วทิยาลยัป้องกนั   ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/เลขานกุารบริษัท  บริษัท พีทีทีอีพี โอมาน จาํกดั 
      ราชอาณาจกัรหลกัสตูรการ   ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/เลขานกุารบริษัท  บริษัท พีทีทีอีพี อลัจีเรีย จาํกดั 
        ป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐั   ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/เลขานกุารบริษัท  บริษัท พีทีทีอีพี อิหรา่น จาํกดั 
        รว่มเอกชน(ปรอ.)  รุน่ที่ 17   ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/เลขานกุารบริษัท  บริษัท พีทีทีอีพี บาหเ์รน จาํกดั 
       กรรมการ  บริษัท ออเรน้จ ์เอ็นเนอรย์ี่ จาํกดั 
      - สมาคมส่งเสริมสถาบนั   กรรมการ  บริษัท บี8/32 พารท์เนอร ์จาํกดั 
        กรรมการบริษัทไทย (IOD) :   กรรมการ  บริษัท เอนเนอรย์ี่ คอมเพล็กซ ์จาํกดั 
        ปี 2547 :  DAP 13/2004   กรรมการ  Moattama Gas Transportation Company 
        DCP 46/2004   กรรมการ  Carigali-PTTEPI Operating Company  
        Sdn.Bhd.  
       กรรมการ   บริษัท ปตท. สผ. โครงการไทย จาํกดั 
       กรรมการ   บริษัท พีทีที ไอซีที โซลชูั่นส ์จาํกดั 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ               

ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางสาว 52 0.000254 ไม่มี -  อกัษรศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 2541-ก.ย. 2544 ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัหาและบริหารเงินทนุ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
เพ็ญจนัทร ์    - พาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต 1 ต.ค.44-มี.ค.48 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัหาและบริหารเงินทนุ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
จริเกษม        มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  1 เม.ย.48-6 ธ.ค.48 ผูจ้ดัการฝ่ายกลยทุธก์ารเงินองคก์ร บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
    - หลกัสตูร Executive Leadership Program   7 ธ.ค.48-31พ.ค.49 ผูจ้ดัการฝ่ายกลยทุธก์ารเงินองคก์ร รกัษาการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
       ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์(NIDA)     ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงินองคก์ร  
        รว่มกบั The Wharton School, University  1 มิ.ย.49 - ปัจจบุนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงินองคก์ร บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
       of Pennsylvania, U.S.A.    
    - หลกัสตูร Finance for Senior     
     Executive  ของสถาบนั Harvard       
       Business School of New York, U.S.A.    
        

นางปริศนา 
ประหารขา้ศกึ 

54 0.001357 ไม่มี - พาณิชยศาสตรบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร ์
   และการบญัชีจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2539-2540 ผูจ้ดัการสว่นบญัชีบริหาร ฝ่ายบญัชีและการเงิน การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

    - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี)   2540-2541 นกับญัชีอาวโุส รกัษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี   การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
     มหาวิทยาลยัเกริก  สาํนกังานใหญ ่  
    - M.B.A.(Business Administration), 2541-ก.ย. 44 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี สาํนกังานใหญ ่ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
     Tarleton State University, U.S.A. ต.ค.44-31พ.ค.49 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี สาํนกังานใหญ ่ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
    - Certificate of International Oil & Gas  

   Accounting, Professional  Development  
 1มิ.ย.49-30 พ.ย. 49 ผูจ้ดัการฝ่าย ประจาํรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

การเงินและบญัชีองคก์ร 
บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

     Institute, University  of North Texas, U.S.A. 1 ธ.ค.- ปัจจบุนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญบ่ญัชีองคก์ร บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
         สาํนกังานใหญ ่  

 

 



 กลุ่มปิโตรเคมีและการกลั�น 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 38 39
PTTEP PTTNGD PTTLNG PTTUT RBA PTTT PTTCL SBECL PTTCH PTTPL PTTPM PPCL PTTICT EnCo IPT TTM-T TTM-M DCAP RPCL TLBC THAPPLINE PA-Thai BAFS IPS FPT VLPG KPL PA-Chaina PTTMart RRC ATC SPRC TOP BCP IRPC HMC PTTAC TP TIP

1 นายเชิดพงษ ์สริิวชิช์ X X X X X /
2 พลเอก อภชิาต  เพญ็กติติ /
3 นายจักรมณฑ ์ ผาสุกวนิช / /
4 นายพฒัเดช  ธรรมจรีย์ / /
5 พลเอก สมทตั  อัตตะนันทน์ /
6 ม.ล.ปาณสาร  หสัดนิทร /
7 นายอาํพน  กติตอิาํพน / /
8 นายโอฬาร ไชยประวตัิ / / /
9 นายสุชาต ิ ธาดาธํารงเวช / /
10 นายพษิณุ สุนทรารักษ์ /
11 นายพรชัย  รุจิประภา / /
12 นางพนัธท์พิย ์ สุรทณิฑ์ /
13 นางพรรณี  สถาวโรดม / /
14 นายเมตตา  บันเทงิสุข /
15 นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ O/ / / X X / / / / /
16 นายอนนต ์ สริิแสงทกัษิณ // / X / / / / /
17 นายพชิัย ชุณหวชิร // / / / / / / / /
18 นายทรงวุฒิ  ชินวตัร // / / /
19 นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถติย์ // / X X X / X / / / / / / / /
20 นายชัยวฒัน ์ ชูฤทธิ� // / / / / /
21 นายปรัชญา ภญิญาวธัน์ // / X X X / / / / / X X
22 นายวโิรจน ์มาวจิักขณ์ //  / O/ /
23 นายอดเิทพ  พศิาลบุตร์ // O/
24 นายเพิ�มศักดิ� ชีวาวฒันานนท์ // / / / O/
25 นายมารุต  มฤคทตั // O/ / /
26 นางสาวเพญ็จันทร ์ จริเกษม //
27 นางปริศนา ประหารข้าศึก //

หมายเหตุ 1  :  ชื�อบรษิทั และชื�อยอ่
1. บริษัท ปตท.สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) PTTEP 14. บริษัท เอนเนอรย์ี� คอมเพลก็ซ ์จาํกดั EnCo 27. Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. KPL

2. บริษัท ปตท. จาํหน่ายกา๊ซธรรมชาต ิจาํกดั PTTNGD 15. บริษัท ผลติไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั IPT 28. กลุม่ Petro Asia China จาํนวน 4 บริษัท PA-China

3. บริษัท พทีที ีแอลเอ็นจี จาํกดั PTTLNG 16. บริษัท ทรานส ์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั TTM-T 29. บริษัท ปตท. มารท์ จาํกดั PTTMart

4. บริษัท พทีที ียทูลิติี � จาํกดั PTTUT 17. บริษัท ทรานส ์ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จาํกดั TTM-M 30. บริษัท โรงกลั�นนํ�ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) RRC

5. บริษัท รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ ์จาํกดั RBA 18. บริษัท ผลติไฟฟ้าและนํ�าเยน็ จาํกดั DCAP 31. บริษัท อะโรเมตกิส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ATC

6. บริษัท ปตท. ค้าสากล จาํกดั PTTT 19. บริษัท ราชบุรี เพาเวอร ์จาํกดั RPCL 32. บริษัท สตาร ์ปิโตรเลยีม รีไฟนน์ิ�ง จาํกดั SPRC

7. บริษัท ปตท. (กมัพชูา) จาํกดั PTTCL 20. บริษัท ไทยลูบ้เบลน็ดิ�ง จาํกดั TLBC 33. บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) TOP

8. Subic Bay Energy Co., Ltd. SBECL 21. บริษัท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จาํกดั Thappline 34. บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) BCP

9. บริษัท ปตท. เคมคิอล จาํกดั (มหาชน) PTTCH 22. บริษัท ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั PA-Thai 35. บริษัท ไออารพ์ซีี จาํกดั (มหาชน) IRPC

10 บริษัท พทีที ีโพลเีมอรโ์ลจิสตกิส ์จาํกดั PTTPL 23. บริษัท บริการเชื �อเพลงิการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) BAFS 36. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลเีมอร ์จาํกดั HMC

11. บริษัท พทีที ีโพลเีมอร ์มารเ์กต็ติ�ง จาํกดั PTTPM 24. บริษัท บริการนํ�ามนัอากาศยาน จาํกดั IPS 37. บริษัท พทีที ีอาซาฮ ีเคมคิอล จาํกดั PTTAC

12. บริษัท พทีที ีฟีนอล จาํกดั PPCL 25. บริษัท ขนสง่นํ�ามนัทางทอ่ จาํกดั FPT 38. บริษัท ไทยออยลเ์พาเวอร ์จาํกดั TP

13. บริษัท พทีที ีไอซีท ีโซลชูั�นส ์จาํกดั PTTICT 26. บริษัท เวยีดนามแอลพจีี จาํกดั VLPG 39. บริษัท ทพิยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) TIP

บริษัทย่อย

กลุ่มนํ�ามัน กลุ่มปิโตรเคมีและการกลั�นอื�นๆ

หมายเหตุ 2  :  สญัลกัษณ์
X = ประธานกรรมการ O = กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
 / = กรรมการ  // = ผูบ้รหิาร

หมายเหตุ 3 : รายการที� 28 กลุม่ Petro Asia China 
จํานวน 4 บรษิทั ไดแ้ก ่Petro Asia (Sanshui) Co., Ltd., 
Petro Asia (Huizhou) Co., Ltd.
Petro Asia (Maoming) Co., Ltd., 
Petro Asia (Shantou) Co., Ltd.

เอกสารแนบ 2: การดํารงตําแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน)  บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที�เกี�ยวข้อง  ข้อมูล ณ  วันที� 1 กมุภาพันธ์ 2550

ที� รายชื�อ
ปตท.

PTT

หมายเหตุ 4 : การดํารงตําแหนง่ของผูบ้รหิาร ที�มกีารเปลี�ยนแปลงหลงั
วนัที� 31 ธนัวาคม 2549 มดีงันี� 1. นายปรชัญา ภญิญาวธัน ์เป็นกรรมการ
ใน PTTUT ไดล้าออกเมื�อ 1 ก.พ. 50   และ 2.นายอดเิทพ  พศิาลบตุร ์ 
เป็นกรรมการใน PTTUT / PTTPM / PPCL / PTTICT ไดล้าออกเมื�อ 3 
ม.ค. 50  / PTTPL ไดล้าออกเมื�อ 9 ม.ค. 50

บริษัทร่วมและบริษัทที�เกี�ยวข้อง

กลุ่มก๊าซ กลุ่มนํ�ามัน กลุ่มก๊าซ



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2549 
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	3.3.1.5 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)
	(1) การจัดหาวัตถุดิบ
	(2) การจัดจำหน่าย
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	3.3.1.6 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์  จำกัด (HMC)
	วัตถุดิบหลักของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ คือ โพรพิลีน (Propylene) ซึ่งจัดหามาจากภายในประเทศภายใต้สัญญาซื้อขายระยะยาว
	(2) การจัดจำหน่าย
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	(4) การเงิน
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	3.3.2.1 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (ไทยออยล์)
	ไทยออยล์ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนกันยายน 2507 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปลายไตรมาส 2/2549 ไทยออยล์มีกำลังการกลั่นเพิ่มขึ้นจากความสำเร็จของโครงการ Hot Oil  ซึ่งทำการเชื่อมโยงให้ระบบของ TLB ส่งความร้อนมาเพิ่มอุ...
	(1) การผลิต
	(3) การบริหาร
	(4) การเงิน
	(5) การปรับโครงสร้างหนี้
	ในปี 2548 ไทยออยล์ได้จ่ายชำระคืนเงินกู้เดิมส่วนที่เหลือทั้งจำนวนก่อนกำหนดตามสัญญาเงินกู้ Refinance Facility (Baht) และ Refinance Falility (Onshare Dollar) ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2554 และตามสัญญาเงินกู้ Base Facility (US Dollar) และ Base Facility (Yen) ซึ...
	ในระหว่างปี 2549 ไทยออยล์ได้ชำระคืนหนี้เงินกู้จำนวนเงิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามสัญญาวงเงินกู้แบบหมุนเวียน 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (Revolving Credit Facility Agreement)
	เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 ไทยออยล์ได้ออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี และ 7 ปี เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน เป็นจำนวนเงินรวม 5,500 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 31 ตุลาคม 2552 และ 2556 ตามลำดับ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท
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	3.3.2.3  บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (SPRC)
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	(6) โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน
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	3.4.1 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
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	3.4.2.1 อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน
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	ราคาจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของโรงกลั่น และผู้ค้าส่งน้ำมันภายในประเทศในปัจจุบัน5F/1
	ภาวะการแข่งขันของตลาดน้ำมันในประเทศไทย/6F1

	3.4.2.3 อุตสาหกรรมการจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
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	หน่วย : ล้านบาท
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	5.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก
	ที่มา: ข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2549 ของ ปตท.สผ.
	(1) ปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วรวมถึงปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วสุทธิที่เป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของเจ้าของประเทศของแหล่งปิโตรเลียม
	5.2 การประกันภัยธุรกิจและทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
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	6.2.3 การจัดตั้งบริษัท ปตท. ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จำกัด จัดเป็นกิจกรรมที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
	6.2.6   บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd.
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	8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท
	8.1.1 หุ้นสามัญ
	8.1.2 พันธบัตรและหุ้นกู้

	1/ Fitch Rating จัดอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ของหุ้นกู้ ปตท. ระยะยาวที่ระดับ “AA+ (tha)”  แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ
	2/ Moody’s จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ต่างประเทศของ ปตท. ที่ระดับ “A2” แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ
	3/ S&P’s จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ต่างประเทศของ ปตท. ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ
	ร้อยละ
	ทุนชำระแล้ว (ณ 31 ธันวาคม  2549)
	ทุนจดทะเบียน

	รายชื่อ
	จำนวนหุ้น

	ลำดับที่
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	 ลำดับ
	 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงาน เนื่องในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ ประจำปี 2549 เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีการบริหารและการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย แล...
	 การรับรองระบบ ISO/TIS 9001 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
	เพิ่มขึ้นอีก 1 ขอบข่ายจากปีที่ผ่านมา ได้แก่  งานบริการยานพาหนะ
	 การรับรองระบบ มอก./ OHSAS 18001 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
	เพิ่มขึ้นอีก 2 พื้นที่จากปีที่ผ่านมา ได้แก่  คลังน้ำมันพิษณุโลก และคลังน้ำมันอุดรธานี
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	11.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้น
	11.2 รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม  กิจการร่วมค้า และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
	11.2.1 รายการขายสินค้าและบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินค้าและให้บริการแก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้าและบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
	11.2.1 รายการขายสินค้าและบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินค้าและให้บริการแก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้าและบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
	11.2.1  รายการขายสินค้าและบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินค้าและให้บริการแก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้าและบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
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