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 ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 1 

ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

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

จากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ภายใตพ้ระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542   

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ปตท.เป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร (Integrated Gas Company) มีบทบาทสําคัญในธุรกิจ 

การจดัจาํหน่ายและการคา้ระหว่างประเทศสําหรับผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัและปิโตรเคมีและมีการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ใน

ประเทศไทยและดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

โครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. แบ่งออกเป็นธุรกิจหลกั และธุรกิจการลงทุน ดงัต่อไปน้ี 

(1) ธุรกิจหลัก ประกอบดว้ย 

กลุ่มธุรกิจสาํรวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ ประกอบดว้ยหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติซ่ึงทาํหนา้ท่ีจดัหาก๊าซธรรมชาติ

จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขนส่งก๊าซผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  แยกก๊าซธรรมชาติ และจดัจาํหน่าย ส่วนการ

สํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติดาํเนินการโดยบริษัทย่อยของ ปตท. คือ บริษทั ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด 

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

กลุ่มธุรกิจนํ้ ามนั การดาํเนินธุรกิจนํ้ ามันของ ปตท. สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กิจกรรมหลกัไดแ้ก่ การจดัจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนั (Oil Marketing) และการคา้ระหว่างประเทศ (International Trading) ซ่ึงรวมถึงการนาํเขา้และการส่งออก

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัและปิโตรเคมี และมีการลงทุนในบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบันํ้ามนัทั้งในและต่างประเทศอีกดว้ย 

(2) ธุรกิจการลงทุน ปตท. มีเงินลงทุนในธุรกิจต่างๆ โดยลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่เป็นส่วนใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2550 

 

 ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 2 

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

รายได้ของ ปตท.และบริษทัย่อยท่ีปรากฏในงบการเงินรวมสําหรับช่วงปี 2548-2550 ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขาย

ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนั ในทางกลบักนั กาํไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มธุรกิจสํารวจ ผลิต

และก๊าซธรรมชาติ สรุปดงัน้ี  

  

ผลิตภัณฑ์/บริการ 
ปี 2548 (ปรับปรุงใหม่) ปี 2549 (ปรับปรุงใหม่) ปี 2550 (ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ 
/1

       

1. ผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ 204,588.42 22.09 211,068.27 17.39 243,403.02 16.27 

2. ผลิตภัณฑ์นํ้ามัน 651,892.11 70.38 870,590.63 71.71 1,116,461.56 74.64 

3. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคม ี 67,676.17 7.31 122,261.20 10.07 124,393.92 8.32 

4. ผลิตภัณฑ์สาธารณูปโภค - - 3,608.12 0.30 5,459.20 0.36 

5. รายได้ค่าบริการ 2,112.64 0.23 6,457.06 0.53 6,088.52 0.41 

รวม 926,269.34 100.00 1,213,985.28 100.00 1,495,806.22 100.00 

กําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา 

และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) /2 

      

1. กลุ่มธุรกิจสํารวจ ผลิตและก๊าซธรรมชาติ 92,161.05 80.59 108,119.17 75.12 121,534.60 81.08 

2. กลุ่มธุรกิจนํ้ามัน 7,252.65 6.34 5,003.40 3.48 8,607.17 5.74 

3. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคม ี 1,739.86 1.52 24,334.12 16.91 19,751.22 13.18 

4. กลุ่มธุรกิจการกล่ัน 13,205.20 11.55 6,468.88 4.49 - - 

รวม 
 
 114,358.76 100.00 143,925.57 100.00 149,892.99 100.00 

ภาษีอากร  25,565.62  35,882.71  41,419.08  

กําไรสุทธิ 85,844.03  95,582.19  97,803.59  

กําไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท / หุ้น) 30.69  34.14  34.82  

/1  ขอ้มูลตามหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปี 2550 ขอ้ท่ี 26 รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 

/2  ขอ้มูลตามหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปี 2550 ขอ้ท่ี 31  ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 

นอกเหนือจากเป้าหมายเชิงพาณิชยใ์นการทาํรายไดแ้ละกาํไรจากธุรกิจ การสร้างความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล 

และมีการบริหารจดัการ การกาํกบัดูแลท่ีดีเป็นท่ียอมรับของสาธารณชน ปตท. ยงัมุ่งเน้นการดูแลสังคม รวมทั้งส่ิงแวดลอ้มอย่าง

ต่อเน่ืองและจริงจงั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 ปตท. บริษทัย่อย และกิจการร่วมคา้มีพนักงานรวมจาํนวน 10,630 คน (ข้อมูลตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินประจาํปี 2550)                                                      

 

 

 

 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2550 

 

 ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 3 

ปัจจัยเส่ียงท่ีสําคัญ  

 ปัจจยัเส่ียงท่ีสาํคญัของ ปตท. ประกอบดว้ย 

 1. ความเส่ียงทางดา้นกลยทุธ์ 

  1.1 การขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง การปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ การควบรวมกิจการ พร้อมกับการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ภายใตพ้ลงัร่วมของกลุ่ม ปตท. ส่งผลให้โครงสร้างการบริหารจดัการบริษทัในกลุ่ม ปตท.มีความซบัซ้อนมากขึ้นดงันั้น หากไม่มีการ

บริหารจดัการและกาํกบัดูแลบริษทัในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจก่อให้เกิดความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างทิศทาง

กลยทุธ์ของ ปตท.และบริษทัในกลุ่ม และการแข่งขนักนัเองระหว่างบริษทัในกลุ่ม ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของ 

ปตท. 

  1.2 ความเส่ียงในเร่ืองระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล หากไม่สอดคลอ้งกบัแผนการขยายการลงทุนของ ปตท. อาจ

ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและขีดความสามารถในการแข่งขนัของ ปตท. 

 2. ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

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

ไดเ้กิดขึ้นแลว้ในอดีตและอาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลประกอบการของ ปตท.ได ้

  2.2   ความเส่ียงในการจดัหาก๊าซธรรมชาติเพ่ิมเติมในอนาคตตามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีไดล้งนามแลว้ อาจไม่

สามารถทาํการเร่ิมส่งมอบก๊าซธรรมชาติตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติดงักล่าว อีกทั้งอาจมีความเส่ียงในการจดัหา

ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG) ตามแผนการท่ีวางไว ้ซ่ึงอาจไม่สามารถเร่ิมส่งมอบก๊าซธรรมชาติได้ตาม

เป้าหมาย เพ่ือรองรับความตอ้งการก๊าซธรรมชาติท่ีเพ่ิมขึ้นในอนาคต ซ่ึงความเส่ียงดงักล่าวอาจมีผลกระทบถึงโครงการในอนาคตทั้ง

โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติและโครงการขยายกาํลงัผลิตของกลุ่มปิโตรเคมีท่ีใชว้ตัถุดิบจากก๊าซธรรมชาติ 

  2.3 ความเส่ียงท่ีภาครัฐอาจทบทวน ปรับเปล่ียนหลกัการคาํนวณอตัราค่าบริการส่งก๊าซฯ และ/หรือ ค่าตอบแทนใน

การจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซฯ 

  2.4 ความผนัผวนของราคาจาํหน่ายผลิตภณัฑท์ั้งในประเทศและต่างประเทศของ ปตท. ท่ีเปล่ียนแปลงขึ้นลงตามราคา

ตลาดโลก ซ่ึงขึ้นกบัปัจจยัหลายประการ เช่นภาวะเศรษฐกิจโลก อุปสงคแ์ละอุปทาน เสถียรภาพทางการเมือง ฯลฯ 

  2.5 การดาํเนินการของรัฐบาลซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นรายอ่ืน 

  2.6 อาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ของ ปตท.ท่ีไดรั้บตามกฎหมายว่าดว้ยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยผลของ

กฎหมายว่าดว้ยทุนรัฐวิสาหกิจ ถูกงดและจาํกดั ภายใตพ้ระราชกฤษฎีกากาํหนดอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั ปตท.จาํกดั 

(มหาชน) (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 และพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 

 2.7 ความเส่ียงจากคดีปกครองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปลงสภาพและการแปรรูปของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จาก

การท่ีมูลนิธิเพ่ือผูบ้ริโภคและพวกรวม 5 คนไดย่ื้นฟ้องนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังานต่อศาล

ปกครองสูงสุด ขอให้ศาลมีคาํส่ังเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา 2 ฉบบัท่ีตราขึ้นภายใตพ้ระราชบัญญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ใน

กระบวนการแปลงสภาพจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็นบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงศาลปกครองสูดสุดไดพิ้พากษาคดี

เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2550 ให ้ปตท. แบ่งแยกทรัพยสิ์นส่วนท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน สิทธิการใชท่ี้ดินเพ่ือการวางระบบการ

ขนส่งปิโตรเลียมทางท่อและแยกอาํนาจและสิทธิในส่วนท่ีเป็นอาํนาจมหาชนของรัฐออกจากอาํนาจและสิทธิของ ปตท. และให้ยกคาํ

ขอตามคาํฟ้องของผูฟ้้องคดีทั้งห้าท่ีขอให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกากาํหนด อาํนาจ สิทธิและประโยชน์ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

พ .ศ. 2544 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกากาํหนดอาํนาจสิทธิและประโยชน์ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ฉบบัท่ี 2) พ .ศ. 

2550 และพระราชกฤษฎีกากาํหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมายว่าดว้ยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 ซ่ึงขณะน้ี ปตท. อยู่

ระหว่างดาํเนินการแบ่งแยกทรัพยสิ์นตามคาํส่ังของศาลฯ อย่างไรก็ดี กระบวนการในการแบ่งแยกทรัพยสิ์นตามคาํพิพากษาของศาลฯ 
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 ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 4 

ดงักล่าว จะเป็นไปตามดุลยพินิจของศาลฯ ซ่ึงพิจารณาจากผลของการดาํเนินการแบ่งแยกทรัพยสิ์นท่ี ปตท.ไดร้ายงานให้ศาลทราบเป็น

ระยะ 

 3. ความเส่ียงในการดาํเนินโครงการ 

  การพฒันาโครงการต่างๆ อาจล่าชา้กว่าแผนท่ีประมาณการไว ้ ซ่ึงหากโครงการต่าง ๆ ไม่แลว้เสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด  

จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของ ปตท.ได ้

 4. ความเส่ียงทางดา้นปฏิบติัการ 

  4.1 ภยนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นในเชิงพาณิชยใ์นการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงเหตุท่ีเกิดจากการกระทาํของบุคคลภายนอกและ

เหตุอนัตรายอ่ืนท่ีไม่อาจคาดการณ์ได ้ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งมีนัยสําคญั ซ่ึงการทาํประกนัภยัคุม้ครองความเส่ียงไม่

สามารถครอบคลุมความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นไดทุ้กประเภทอยา่งเตม็มูลค่า 

  4.2 การเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั อาจส่งผลต่อการประกอบธุรกิจของ ปตท. 

 5. ความเส่ียงทางการเงิน 

 5.1 ความผนัผวนของค่าเงินบาท จะมีผลกระทบต่อรายไดแ้ละกาํไรขาดทุนของ ปตท.  รวมถึงการวางนโยบายทาง

เศรษฐกิจของรัฐบาล อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลประกอบการโดยรวมของ ปตท. 

  5.2 ปตท. อาจจาํเป็นต้องให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. ในอนาคตหาก ปตท. เห็นว่าการ

ดาํเนินการดงักล่าวจะเป็นประโยชน์มากกว่า 

  5.3 ความสามารถในการจดัหาเงินทุนจากภายนอกและการใชเ้งินทุน ซ่ึงอาจคลาดเคล่ือนจากแผนท่ีวางไว ้

 ทั้งน้ีรายละเอียดต่าง ๆ ของปัจจยัเส่ียง สามารถดูไดจ้ากหวัขอ้ปัจจยัเส่ียง 

ภาวะอุตสาหกรรม 

ปี 2550 เศรษฐกิจไทยขยายตวัในอตัราประมาณร้อยละ 4.8 ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชพ้ลงังานเชิงพาณิชยเ์พ่ิมขึ้นร้อยละ 3.6 

จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

1. ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

ปริมาณการใชก๊้าซธรรมชาติของประเทศในปี 2550 เพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2549 โดยมีปัจจยัหลกัคือ ปริมาณการใชก้ระแสไฟฟ้า

ท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ทาํให้มีการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้น โดยปริมาณการผลิตไฟฟ้าท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น

เช้ือเพลิง (รวม กฟผ. ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ และผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็) คิดเป็นร้อยละ 66.8 ของปริมาณไฟฟ้าท่ี จดัหาไดท้ั้งหมด  

สําหรับความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในระยะยาวยงัคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองตามความตอ้งการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีสูงขึ้น

ตามแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2564 (PDP 2007 ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1) ซ่ึงกระทรวงพลงังานได้

นาํเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) รับทราบเม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2550 เน่ืองจากราคาก๊าซธรรมชาติสามารถ

แข่งขนัไดแ้ละเป็นท่ียอมรับดา้นส่ิงแวดลอ้มเม่ือเปรียบเทียบกบัเช้ือเพลิงชนิดอ่ืน จึงคาดว่าก๊าซธรรมชาติยงัคงเป็นเช้ือเพลิงหลกัใน

การผลิตไฟฟ้าในอนาคต นอกจากน้ี ภาครัฐยงัมีนโยบายผลกัดนัการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งมากขึ้น 

เน่ืองจากมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยกว่าเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆ และช่วยลดผลกระทบต่อผูบ้ริโภคจากการท่ีราคานํ้ ามนัในประเทศ

ปรับตวัสูงขึ้นตามราคานํ้ามนัในตลาดโลก 

2. ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจนํ้ามัน 

ในปัจจุบนัประเทศไทยมีโรงกลัน่นํ้ามนัรวมทั้งส้ิน 7 แห่ง มีกาํลงัการผลิตรวมกนัทั้งส้ินประมาณ 1,067,000 บาร์เรลต่อวนั 

(ไม่รวมกาํลงัการผลิตของหน่วยกลัน่แยกคอนเดนเสทของ PTTAR จาํนวน 70,000 บาร์เรลต่อวนั) เพ่ิมขึ้นจากปี 2549 จาํนวน 50,000 

บาร์เรลต่อวนั เน่ืองจากโครงการขยายกาํลงัการผลิตหน่วยกลัน่ CDU-3 ของโรงกลัน่ไทยออยลแ์ลว้เสร็จ  ในปี 2550 โรงกลัน่นํ้ามนัมี
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 ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 5 

การผลิตจริงรวมกนัจาํนวน 772,772 บาร์เรลต่อวนั เม่ือรวมกบัการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากโรงแยกก๊าซฯ และโรงงานปิโตรเคมี

จาํนวน 83,596 บาร์เรลต่อวนั  ทาํให้มีการผลิตนํ้ ามนัสําเร็จรูปของประเทศรวมทั้งส้ินจาํนวน 856,368 บาร์เรลต่อวนั ในขณะท่ีความ

ตอ้งการใชน้ํ้ ามนัในประเทศมีจาํนวน 724,056 บาร์เรลต่อวนั  ทาํให้ประเทศไทยมีอุปทานส่วนเกิน และมีการส่งออกไปจาํหน่ายใน

ตลาดต่างประเทศจาํนวน 138,195 บาร์เรลต่อวนั 

การกาํหนดราคานํ้ ามนัของโรงกลัน่นํ้ ามนันอกจากจะอิงตามราคาตลาดจรสิงคโปร์แลว้ ยงัคาํนึงถึงสภาพอุปสงค/์ อุปทาน

ของตลาดภายในประเทศดว้ย   สําหรับอุตสาหกรรมการจดัจาํหน่ายนํ้ ามนั การเพ่ิมขึ้นของจาํนวนผูค้า้นํ้ ามนัเป็นกว่า 30 ราย และ

จาํนวนสถานีบริการนํ้ ามนัท่ีเพ่ิมขึ้น เป็นกว่า 18,000 แห่งในปัจจุบนั ทาํให้การแข่งขนัในตลาดคา้ปลีกอยูใ่นระดบัท่ีสูงมาก จนทาํให้

ผูค้า้ไม่สามารถกาํหนดราคาขายปลีกในระดบัท่ีแตกต่างกนัไดม้าก และค่าการตลาดของผูค้า้นํ้ ามนันับตั้งแต่ปี 2539 เป็นตน้มา ได้

ปรับลดลงและอยูใ่นระดบัทรงตวั ซ่ึงเป็นผลจากการแข่งขนัท่ีอยูใ่นระดบัสูง  

3. ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  

ความตอ้งการปิโตรเคมีขั้นตน้ของประเทศไทยในปี 2550 เพ่ิมขึ้นจากปี 2549 ประมาณ 11%  และมีการส่งออกปิโตรเคมี

ขั้นต้นเพ่ิมขึ้น 4% แต่ความต้องการเม็ดพลาสติกเพ่ิมขึ้นเพียง 3%  ปริมาณผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของประเทศไทยโดยเฉพาะเม็ด

พลาสติกยงัคงอยูใ่นสภาวะท่ีมีกาํลงัการผลิตมากกว่าความตอ้งการ  ทั้งน้ีในปี 2550 มีการส่งออกประมาณ 29% ของปริมาณการผลิต 

โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปยงัภูมิภาคเอเชียเป็นหลกั เช่น จีน เวียดนามและมาเลเซีย   

  

 ทั้งน้ีสามารถดูรายละเอียดต่างๆ ของปัจจยัเส่ียงไดใ้นส่วนท่ี 2 หวัขอ้ปัจจยัความเส่ียง 

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 ก่อนการตัดสินใจลงทุน) 
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 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 1  

ส่วนท่ี 2 
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 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 2 

1. ปัจจัยความเส่ียง 

ปตท. ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเส่ียงภายใตก้ารเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจยั

ภายในและภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเส่ียงเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของทุกกระบวนการในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท.  

และตอ้งมีความเช่ือมโยงกนัทุกระดบั จึงไดก้าํหนดเป็นนโยบายบริหารความเส่ียงทัว่องค์กร (Enterprise Risk Management) ท่ี

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม และมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) ทาํหน้าท่ี

บริหารความเส่ียงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด สาํหรับความเส่ียงในระดบัองคก์รจะมีการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ

ผ่านคณะกรรมการจดัการคณะต่างๆ ของ ปตท. และความเส่ียงในการปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้การกาํกับดูแลของผูบ้ริหารท่ี

รับผิดชอบการปฏิบติังานนั้นๆ โดยถือเป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจดัการและควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นระดบั

ท่ียอมรับได ้ซ่ึงมีการระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในคาํบรรยายหนา้ท่ีงาน (Functional Description) ของทุกหน่วยงาน 

จากการบริหารความเส่ียงของ ปตท. ท่ีดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้ปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีปรากฏในปีท่ีผา่นมาไดรั้บการ

บริหารจัดการจนสามารถควบคุมได้ในระดบัหน่ึงรวมกบัปัจจยัเส่ียงใหม่ท่ีได้ดาํเนินการภายใตแ้ผนบริหารความเส่ียงในปี

ปัจจุบนั ปตท. จึงทาํการปรับปรุงหวัขอ้ปัจจยัเส่ียงท่ีปรากฏต่อผูล้งทุนให้สอดคลอ้งกนั   

การลงทุนในหลกัทรัพยข์อง ปตท. ผูล้งทุนควรพิจารณาปัจจยัความเส่ียงหลกัท่ีเกิดจากลกัษณะการประกอบธุรกิจของ 

ปตท. ทั้งน้ี  นอกเหนือจากปัจจยัความเส่ียงท่ีปรากฏในเอกสารฉบบัน้ี อาจมีความเส่ียงอ่ืนๆ ซ่ึง ปตท. ไม่อาจทราบไดใ้นขณะน้ี

หรือเป็นความเส่ียงท่ี ปตท. พิจารณาในขณะน้ีว่าไม่มีผลกระทบในสาระสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. สาํหรับขอ้มูลปัจจยั

ความเส่ียงท่ีอา้งอิงถึงรัฐบาลหรือขอ้มูลเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม ขอ้มูลดงักล่าวไดม้าจากขอ้มูลท่ีเปิดเผยโดยรัฐบาล

และแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ โดย ปตท. มิไดต้รวจทานขอ้มูลดงักล่าว ดงันั้นในการลงทุนผูล้งทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบ โดย

ปัจจยัความเส่ียงหลกัๆ ดงักล่าวสามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 

1.  ความเส่ียงทางด้านกลยุทธ์ 

1.1  การบริหารจัดการบริษัทในกลุ่ม ปตท.  

 ปตท. ไดแ้บ่งโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจออกเป็นธุรกิจหลกัซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มธุรกิจสํารวจ ผลิตและก๊าซธรรมชาติ  

กลุ่มธุรกิจนํ้ ามนั และกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ท่ีกาํกบัดูแลการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจการกลัน่ผ่านบริษทัใน

กลุ่ม  โดยท่ีผ่านมาไดมี้ปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ  การควบรวมกิจการ  การเขา้ร่วมลงทุนในบริษทัต่าง ๆ  การขยายธุรกิจทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ  พร้อมกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้พลังร่วมของกลุ่ม ปตท.  เพ่ือให้มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง  

ต่อเน่ือง และยัง่ยืน จากการขยายธุรกิจดงักล่าวส่งผลให้โครงสร้างการบริหารจดัการบริษทัในกลุ่มมีความซบัซ้อนมากขึ้น  ดงันั้น

หากไม่มีการบริหารจดัการและกาํกบัดูแลบริษทัในกลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจก่อให้เกิดความไม่สอดคลอ้งกนั

ระหว่างทิศทางกลยุทธ์ของ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม  รวมทั้งการแข่งขนักนัเองระหว่างบริษทัในกลุ่ม  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผล

ประกอบการโดยรวมของ ปตท. 

เพ่ือเป็นการลดความเส่ียง ปตท. ไดมุ่้งเนน้ให้มีการบริหารจดัการองคก์รในลกัษณะกลุ่ม ปตท. (PTT Group) เพ่ือให้เกิด

การสร้างมูลค่ารวมสูงสุด โดยท่ีผ่านมาไดมี้การแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นกรรมการบริหารหรือผูบ้ริหารระดบัสูงในบริษทัท่ี 

ปตท. ถือหุ้น  เพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงในเร่ืองนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดาํเนินธุรกิจไปสู่บริษทัในกลุ่มและสามารถ

กาํกับดูแลการขยายงานของบริษทัในกลุ่มได ้ รวมทั้งให้ผูบ้ริหารระดบัสูงของ ปตท. และบริษทัในกลุ่มร่วมกนักาํหนดแผน      

กลยทุธ์ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการจดัทาํแผนธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ   
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1.2  ระบบบริหารบุคคลเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ  

ปตท. ไดมี้การขยายการลงทุนอย่างต่อเน่ืองในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือให้อตัราการเติบโต

ของ ปตท. เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ธุรกิจในภาพรวมของ ปตท. รวมทั้งมีการสร้างความสามารถการแข่งขนัใน

ดา้นต่าง ๆ เพ่ือแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพ่ิมมากขึ้น จากการดาํเนินการดงักล่าว ปตท. จึงมีความจาํเป็นตอ้งจดัเตรียมทรัพยากรใน

ดา้นต่างๆ เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมของบุคลากร โดยให้ความสําคญัต่อการ

พฒันาทักษะ ความรู้ความสามารถ ศกัยภาพ ตลอดจนทศันคติของผูบ้ริหารและพนักงานให้สอดคลอ้งกบัการขยายธุรกิจของ 

ปตท. อน่ึง หากการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่สอดคลอ้งกบัแผนการขยายการลงทุนของ ปตท. อาจส่งผลกระทบต่อ

ผลประกอบการและขีดความสามารถในการแข่งขนัของ ปตท.ได ้  

เพ่ือรองรับการขยายการลงทุนหรือการร่วมลงทุนกบับริษทัในกลุ่ม ปตท. จึงมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลใน

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

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สายงานทรัพยากรบุคคลเขา้ไปร่วมในการจดัทาํแผนเพ่ือเตรียมความพร้อม

ดา้นบุคลากร ทั้งน้ีไดจ้ดัทาํแผนอตัรากาํลงั 5 ปีท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการเพ่ือรองรับการดาํเนินธุรกิจในอนาคต มีการนาํระบบ

การบริหารทกัษะและความสามารถ (Competency Based Management)  รวมทั้งระบบการประเมินทกัษะและความสามารถมาใช้

เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาทรัพยากรบุคคลครบวงจร โดยกาํหนดทกัษะและความสามารถ (Competency) ท่ีจาํเป็นของสายอาชีพ

ต่างๆ เพ่ือให้รองรับความรับผิดชอบขององคก์รท่ีเพ่ิมขึ้นตามการขยายตวัของธุรกิจ และนาํระบบการบริหารสายอาชีพ (Career 

Management) มาใช้ เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานและองค์กรสามารถร่วมกันวางแผนในการกาํหนดความก้าวหน้าและพฒันา

ศกัยภาพของพนกังานเพ่ือตอบสนองต่อการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. นอกจากน้ีเพ่ือเป็นการบริหารผลการปฏิบติังานให้สะทอ้น

และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและวฒันธรรมขององคก์ร ปตท. ยงัไดน้าํระบบการประเมินผลการปฏิบติังานโดยการใชร้ะบบตวัช้ีวดั

เป้าหมายขององคก์รเป็นปัจจยัสาํคญัในการประเมินผลและให้ผลตอบแทนกบัพนกังาน 

 ดงันั้น การปรับปรุงแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทางการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. จึงเป็นปัจจยั

สําคญัต่อความสําเร็จของการดาํเนินงานของ ปตท. ทั้งน้ีการท่ีจะทาํให้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคก์รท่ีกาํหนดมี

ประสิทธิภาพสูงสุดได้ จะต้องอาศยัความร่วมมือของทั้งฝ่ายจดัการและฝ่ายพนักงาน ในการท่ีจะร่วมมือกันดาํเนินงานตาม

แนวทางท่ีองคก์รกาํหนด เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายดา้นทรัพยากรบุคคลซ่ึงเป็นไปตามแนวปฏิบติัขององคก์รชั้นนาํทัว่ไป 

2.  ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

2.1  สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติทุกฉบับมีเง่ือนไขแบบ Take-or-Pay  

  ในการจดัหาก๊าซธรรมชาติ ปตท. ไดมี้การทาํสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกบัผูข้ายก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงสัญญาดงักล่าวทุกฉบบั 

ซ่ึงมีการกาํหนดปริมาณการซ้ือก๊าซธรรมชาติรายปีขั้นตํ่าท่ี 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 สําหรับสัญญาซ้ือก๊าซ

ธรรมชาติใหม่ท่ีมีขอ้ตกลงวนัเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติตามสัญญาในอนาคต ความตอ้งการก๊าซธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นจริงในอนาคต อาจ

มีปริมาณตํ่ากว่าท่ี ปตท.คาดไว ้หรือการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่ีจะทาํการขนส่งก๊าซธรรมชาติดงักล่าวล่าชา้จนไม่สามารถ

จดัส่งก๊าซฯ ให้แก่ลูกคา้ไดท้นัตามวนัท่ีกาํหนด หรือการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ท่ีจะรับก๊าซธรรมชาติดงักล่าวล่าชา้กว่าท่ีกาํหนด 

จนทาํให้ ปตท.ไม่สามารถรับซ้ือก๊าซธรรมชาติดงักล่าวไดต้ามปริมาณขั้นตํ่าในปีสัญญานั้น  
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ในปี 2550 ปตท. มีปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติอยู่ท่ีระดบั 3,294 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั  และไดล้งนามสัญญาขายก๊าซ

ธรรมชาติกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าจะนะ) โดยมีเง่ือนไขในสัญญาขายก๊าซธรรมชาติแบบ Take-or-Pay ท่ี

สอดคลอ้งกบัสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติ นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดมี้การติดตามทบทวนประมาณการความตอ้งการก๊าซธรรมชาติอยู่

ตลอดเวลา เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์พลงังานท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งการติดตามกาํหนดวนัเร่ิมรับก๊าซธรรมชาติของ

สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติท่ีจะมีการผลิตในอนาคต เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความสามารถในการรับก๊าซธรรมชาติของลูกคา้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 ปตท. มีสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติท่ีมีเง่ือนไขสัญญาแบบ Take-or-Pay รวม 13  ฉบบั จาก

สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติทั้งหมดจาํนวน 14 ฉบบั (รายละเอียดตามขอ้มูลการจดัหาก๊าซธรรมชาติในหัวขอ้ท่ี 3.1.1) และ ปตท. มี

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซจากสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติ 2 ฉบบั ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและสัญญาซ้ือ

ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเยตากุน สหภาพเมียนมาร์  ท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปี 2544 เป็นจาํนวนเงินรวม 36,265.8 ลา้นบาท 

โดยมีสาเหตุเน่ืองจากความล่าช้าในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าราชบุรีและโครงการท่อส่งก๊าซราชบุรี-วงัน้อย ประกอบกับความ

ตอ้งการก๊าซธรรมชาติลดลงเน่ืองจากเกิดความตกตํ่าทางเศรษฐกิจ โดยคณะรัฐมนตรีไดมี้มติในเดือนกรกฎาคม 2543 ให้ ปตท. 

ชาํระค่าก๊าซธรรมชาติดังกล่าวตามเง่ือนไข Take-or-Pay ให้แก่ผูข้ายก๊าซธรรมชาติ จากการกู้ยืมเงินหรือระดมทุน และเป็น

แกนกลางในการจดัสรรให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัรับผิดชอบค่าดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นจากภาระ Take-or-Pay ดงักล่าว

รวมถึงส่วนต่างของราคาก๊าซธรรมชาติสําหรับปริมาณท่ี ปตท. ไดช้าํระล่วงหน้าไปแลว้กบัราคาก๊าซธรรมชาติ ณ วนัท่ีรับก๊าซ

ธรรมชาติจริง โดยกาํหนดให้ ปตท. รับภาระร้อยละ 11.4  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับภาระร้อยละ 12.8 และ

ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 75.8 ลูกคา้ผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติจะเป็นผูรั้บภาระ (ตามหลกัการท่ีกล่าวไวใ้นหวัขอ้การประกอบธุรกิจของแต่

ละธุรกิจ : ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ) ทั้งน้ี อตัราดอกเบ้ียของเงินกูยื้มจากภาระ Take-or-Pay ท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปี 2544 อยูใ่น

ระหว่างร้อยละ 3.485-8.745 ต่อปี ในระหว่างปี 2544 – 2550 ปตท.สามารถรับก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและเยตากุนไดเ้กิน

กว่าปริมาณขั้นตํ่าท่ีตอ้งรับ (Make-up) มีผลให้เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติลดลงเป็นจาํนวนสะสมรวม 20,504.08 ลา้น

บาท ดังนั้น ยอดเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซ จึงมียอดสุทธิ 15,761.72 ล้านบาท ดังปรากฏอยู่ในงบดุลของ ปตท. ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2550 และเพ่ือให้สามารถเร่งรัดการรับก๊าซธรรมชาติส่วนท่ีได้ชําระไปแล้วคืนกลับมาเร็วกว่ากําหนด ปตท.ได้

ดาํเนินงานติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมความดัน ณ สถานีควบคุมก๊าซ BVW#7 (จงัหวดักาญจนบุรี) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการส่งก๊าซ

ธรรมชาติของระบบท่อฝ่ังตะวนัตก และโครงการท่อไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ-ใต ้สําหรับการติดตามการแบ่งรับภาระ 

Take-or-Pay ท่ีเกิดขึ้น ปตท.ไดมี้การจดัประชุมประจาํปีร่วมกบั กฟผ. และ สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) เพ่ือ

ติดตามการชาํระภาระดอกเบ้ีย Take-or-Pay โดยมีการจดัทาํรายงานเพ่ือสรุปยอดภาระหน้ี ณ ส้ินปีงบประมาณ ทุกปี 

นอกจากน้ีเน่ืองจากราคานํ้ามนัเตาในปัจจุบนัไดป้รับตวัเพ่ิมสูงขึ้นเป็นอยา่งมากจึงทาํให้ราคาก๊าซธรรมชาติในปัจจุบนั

สูงกว่าราคาท่ี ปตท. ไดช้าํระเงินล่วงหนา้ จึงทาํให้เกิดกาํไรจากการ Make Up ดงักล่าวเป็นจาํนวนมาก โดย ปตท. ไดน้าํเงินกาํไร

ดงักล่าวมาลดภาระดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นจากภาระ Take-or-Pay 

จากประมาณการความต้องการและแนวโน้มราคาของก๊าซธรรมชาติ ปตท. คาดว่าจะสามารถรับก๊าซธรรมชาติจาก

แหล่งพม่าในส่วนของ Make Up ไดห้มดภายในปี 2559 จากเดิมปี 2554  เน่ืองจากมีก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่เขา้มาในระบบมาก

ขึ้นและปตท.จะตอ้งบริหารการรับก๊าซธรรมชาติจากแหล่งต่างๆ ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาและมีราคาท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี

ปตท. ไดรั้บความร่วมมือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติในการดาํเนินการจดัส่งก๊าซธรรมชาติ สูงเกินกว่าปริมาณสูงสุดท่ีกาํหนดไวใ้น

สัญญา เพ่ือให้ ปตท. สามารถเร่งรัดการรับก๊าซธรรมชาติส่วนท่ีไดช้าํระไปแลว้คืนกลบัมาเร็วกว่ากาํหนด 

อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดัว่า 

• ปริมาณความต้องการก๊าซธรรมชาติในอนาคตจะสูงกว่าปริมาณขั้นตํ่าตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติ

ปัจจุบนัหรือไม่  
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• ปริมาณความตอ้งการก๊าซธรรมชาติในอนาคตจะเป็นไปตามท่ีปตท.คาดการณ์หรือไม่ หรือกาํหนดการแลว้เสร็จของ

การก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ภายใต้แผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบับท่ี 3 พ.ศ.2544 - 2554 

(ปรับปรุงเพ่ิมเติม) รวมทั้งการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ท่ีจะใชก๊้าซธรรมชาติ จะเป็นไปตามแผนหรือไม่  

• ปตท.จะสามารถจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในส่วนท่ีไดช้าํระล่วงหนา้ไปแลว้เม่ือใดและท่ีราคาเท่าใด หรือค่าดอกเบ้ียท่ีเกิด

จากภาระ Take-or-Pay ท่ีจดัสรรให้กบั กฟผ. และลูกคา้ผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติรายอ่ืนจะถูกชดเชยไดค้รบถว้นหรือไม่ 

• รัฐบาลจะเปล่ียนแปลงนโยบายซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ ปตท. ในอนัท่ีจะไดรั้บการชดเชยค่าดอกเบ้ียท่ีเกิดจากภาระ 

Take-or-Pay ท่ีจดัสรรให้กบั กฟผ. และลูกคา้ผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติรายอ่ืนหรือไม่ 

• ผูข้ายก๊าซธรรมชาติจะสามารถส่งก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ี ปตท. ไดช้าํระล่วงหนา้ไปแลว้ในภายหน้าไดห้รือไม่ หรือ

จะเกิดเหตุท่ีทาํให้การส่งก๊าซธรรมชาติชะงกัหรือหยดุลงหรือไม่ 

ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตดังท่ีระบุข้างต้น หรือปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นตามเง่ือนไข Take-or-Pay หรือปัญหาทาง

การเงิน หรือความสามารถในการรับก๊าซธรรมชาติส่วนท่ีไดช้าํระไปแลว้ตามเง่ือนไข Take-or-Pay ดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อ

ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของ ปตท.ได ้

2.2 ความเส่ียงจากการจัดหาก๊าซธรรมชาต ิ

 ปตท. ไดด้าํเนินการจดัหาก๊าซธรรมชาติเพ่ิมเติมทั้งจากภายในประเทศและจากสหภาพเมียนมาร์ โดยไดมี้การลงนาม

สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติใหม่หลายฉบบั รวมทั้งมีการเจรจาจดัหาก๊าซธรรมชาติในรูปก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ Liquefied 

Natural Gas (LNG) จากกลุ่มผูข้ายในภูมิภาคต่างๆ เพ่ือให้มีการจดัหาก๊าซธรรมชาติเพ่ิมเติมรองรับความตอ้งการก๊าซธรรมชาติท่ี

ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองในอนาคต ซ่ึงรวมถึงความต้องการก๊าซธรรมชาติเพ่ือรองรับการขยายโครงการโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติของ ปตท. เพ่ือผลิตวตัถุดิบเพ่ิมเติมรองรับการขยายตวัของโครงการปิโตรเคมีขั้นตน้และขั้นต่อเน่ืองของบริษทัในกลุ่ม 

 ปตท.ไม่สามารถยืนยนัไดว่้าการจดัหาก๊าซธรรมชาติตามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีลงนามไปแลว้นั้นจะสามารถส่ง

ก๊าซไดต้ามกาํหนดวนัเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติตามสัญญา และการจดัหา LNG ในอนาคตอาจล่าชา้กว่ากาํหนดตามแผนท่ีวางไว ้ซ่ึง

จะส่งผลกระทบต่อผูใ้ช้ก๊าซธรรมชาติทั้งในภาคไฟฟ้า อุตสาหกรรมและการขนส่ง รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อการล่าช้าของ

โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 และโครงการโรงแยกก๊าซอีเทน รวมทั้งมีผลกระทบต่อเน่ืองถึงโครงการอีเทน      

แครกเกอร์และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต่อเน่ืองของบริษทั PTTPE 

ทั้งน้ี สืบเน่ืองมาจากภาวะราคานํ้ามนัในตลาดโลกท่ีปรับตวัสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ืองในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา ตลาดอุตสาหกรรม

เคร่ืองมือการขดุเจาะและการก่อสร้างแท่นผลิตก๊าซฯไดเ้ติบโตอยา่งรวดเร็วและเป็นท่ีตอ้งการของผูผ้ลิต  การแข่งขนัเพ่ือให้ไดม้า

จึงค่อนขา้งสูง  ทาํให้โครงการพฒันาและผลิตก๊าซฯจากแหล่งใหม่ ๆ ท่ี ปตท. ไดล้งนามสัญญาไวแ้ลว้ อาจจะมีการก่อสร้างแท่น

ผลิตและเตรียมการส่งก๊าซฯไดล่้าชา้กว่าท่ีกาํหนดไว ้

อย่างไรก็ตาม ปตท. ไดเ้ตรียมมาตรการรองรับเพ่ือบรรเทาปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น  โดย ปตท. ไดติ้ดตามความคืบหน้า

โครงการก่อสร้างของผู ้ผลิตก๊าซฯอย่างใกล้ชิด เพ่ือทราบถึงกําหนดวนัท่ีแล้วเสร็จท่ีแน่นอน ในขณะเดียวกัน ปตท. ได้

ประสานงานแจ้งผูผ้ลิตก๊าซฯแหล่งอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้เตรียมกาํลงัการผลิตก๊าซฯส่วนเพ่ิมอยู่ตลอดเวลาในช่วง

ดงักล่าว เพ่ือทดแทนปริมาณก๊าซฯท่ีอาจจะเขา้มาในระบบล่าชา้ 

2.3 การปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ  และค่าตอบแทนในการจัดหาและจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

ราคาก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. จาํหน่ายให้แก่กลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้าซ่ึงเป็นลูกคา้ส่วนใหญ่นั้นอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของ

รัฐบาล ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั คือ ราคาเน้ือก๊าซธรรมชาติ และอตัราค่าบริการส่งก๊าซฯ โดยราคาเน้ือก๊าซธรรมชาติ ไดแ้ก่ 

ผลรวมของราคาเฉล่ียของเน้ือก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. รับซ้ือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติบวกกบัค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่าย
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ก๊าซธรรมชาติ สาํหรับอตัราค่าบริการส่งก๊าซฯ ผา่นท่อซ่ึงคาํนวณโดยอิงกบัประมาณการความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติของลูกคา้

นั้น ประกอบดว้ย (1) ค่าบริการส่วนของตน้ทุนคงท่ี (Demand Charge) ซ่ึงครอบคลุมค่าใชจ้่ายในการลงทุนและค่าใชจ้่ายคงท่ีใน

การดาํเนินการ ซ่ึงมีการกาํหนดให้อตัราผลตอบแทนเงินลงทุนในส่วนทุนของผูถื้อหุ้นไวอ้ยา่งชดัเจนและ (2) ค่าบริการส่วนของ

ตน้ทุนผนัแปร (Commodity Charge) ซ่ึงคาํนวณจากค่าใชจ้่ายผนัแปรของการขนส่งก๊าซธรรมชาติ 

อตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติและค่าตอบแทนการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในปัจจุบนัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ท่ีคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) กาํหนดในประกาศ กพช. ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2544 ซ่ึงครอบคลุมถึงหลกัเกณฑก์าร

คาํนวณอตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติของการขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุง) โดยให้มีการทบทวนหลกัเกณฑด์งักล่าวไดทุ้ก 5 ปี หรือเม่ือสถานการณ์เศรษฐกิจ

และสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

เน่ืองจากสถานการณ์พลงังานและเศรษฐกิจได้มีการเปล่ียนแปลง ปตท. ได้มีการติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอย่าง

ใกลชิ้ด และไดมี้การทบทวนแผนการลงทุนขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการก๊าซธรรมชาติและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2550 คณะรัฐมนตรีไดมี้

มติเห็นชอบตามมติ กพช. เร่ืองการทบทวนแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2544 - 2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) 

เพ่ือใชเ้ป็นกรอบการลงทุนก่อสร้างโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในอนาคต  

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2550 (คร้ังท่ี 116) เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2550 ได้

มีมติให้มีการทบทวนหลกัเกณฑ์การคาํนวณอตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ โดยมอบอาํนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลงังาน (รมว.พน.) เป็นผูพิ้จารณา และให้ความเห็นชอบหลกัเกณฑใ์หม่ของการคาํนวณอตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ โดยให้

มีผลบงัคบัใชใ้นช่วงเวลาท่ีเหมาะสม  รมว.พน. ไดพิ้จารณาถึงหลกัเกณฑ์และขอ้กาํหนดในการคาํนวณอตัราค่าบริการส่งก๊าซ

ธรรมชาติ และไดเ้ห็นชอบในหลกัเกณฑ์การคาํนวณอตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติตามท่ีเสนอในท่ีประชุม กพช. ดงักล่าว

ขา้งตน้  และให้มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 เป็นตน้ไป  โดยมอบหมายให้สํานกันโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) 

จดัทาํคู่มือการคาํนวณราคาก๊าซธรรมชาติ และอตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ เพ่ือให้ ปตท.ใชเ้ป็นคู่มืออ้างอิงสําหรับการ

คาํนวณราคาก๊าซธรรมชาติ และอตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติต่อไป  

ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2551 มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งประธาน

กรรมการและกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน และไดมี้การนาํเสนอการปรับอตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ สาํหรับระบบท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีระยอง (พ้ืนท่ี1) และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝ่ัง (พ้ืนท่ี3) ตามหลกัเกณฑ์การคาํนวณอตัรา

ค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก รมว.พน./กพช. ดงักล่าวขา้งตน้ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการกาํกบักิจการ

พลงังาน เพ่ือให้คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานพิจารณา ตามความในมาตรา 67 แห่งพระราชบญัญติัการประกอบกิจการ

พลังงาน พ.ศ.2550 โดยกระบวนการพิจารณาต้องมีขั้นตอนท่ีโปร่งใส และต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู ้มีส่วนได้เสีย  

คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานจึงไดม้อบหมายให้ สนพ. จดัทาํการรับฟังความคิดเห็น เร่ืองอตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ

ส่วนของตน้ทุนคงท่ีลงในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Website) ของ สนพ. ตั้งแต่วนัท่ี 22-29 กุมภาพนัธ์ 2551 

2.4 ความผันผวนของราคาผลิตภณัฑ์ของ ปตท. 

ราคาจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศของ ปตท.และบริษทัในกลุ่มเปล่ียนแปลงขึ้นลงตามตลาดโลก  

ท่ีผา่นมาราคาก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท นํ้ามนัดิบ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมี ในตลาดโลกมีความผนัผวนสูง เน่ืองจาก

หลากหลายปัจจยั ซ่ึง ปตท.ไม่อาจควบคุมได ้ในปัจจุบนัการปรับตวัขึ้นลงของราคาปิโตรเลียมไม่มีทิศทางท่ีแน่นอน ส่งผลให้ 

ปตท. และบริษทัในเครือซ่ึงเป็นบริษทัประกอบกิจการคา้ปิโตรเลียมไดรั้บผลกระทบอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยความผนัผวนของ

ราคาปิโตรเลียมขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่  
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• ภาวะเศรษฐกิจโลกและในแต่ละภูมิภาคซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการทรุดตวัของตลาดท่ีอยู่อาศยั และภาวะสินเช่ือ

ตึงตวัในสหรัฐอเมริกา 

• การเปล่ียนแปลงของอุปสงค์ อุปทานและปริมาณสํารองของก๊าซธรรมชาติ นํ้ ามนัดิบ คอนดอนเสท ผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียมสาํเร็จรูปและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในตลาดโลก 

• เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศผูผ้ลิตและส่งออกปิโตรเลียม โดยเฉพาะอยา่งย่ิงภูมิภาคตะวนัออกกลาง 

• การกาํหนดนโยบายการผลิตปิโตรเลียมของกลุ่ม OPEC (Organization of The Petroleum Exporting Countries)  

• การเขา้ซ้ือ/ขายตราสารอนุพนัธ์นํ้ามนัของกลุ่มนกัลงทุน (Hedge Funds) ในตลาดซ้ือขายล่วงหนา้ (NYMEX, ICE)  

• สภาพภูมิอากาศ 

• การเปล่ียนแปลงคุณภาพของผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป (Specification) ทั้งในและนอกภูมิภาค 

• อุบติัเหตุและภยัธรรมชาติท่ีอาจส่งผลกระทบกบัโรงกลัน่ แหล่งผลิตนํ้ามนั และเรือขนส่งนํ้ามนั 

• การแข่งขนัโดยพลงังานทดแทน 

 แมว่้าตน้ทุนก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. ซ้ือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติจะสามารถส่งผ่าน (Pass through) ไปให้กบัลูกคา้หลกั 

ซ่ึงไดแ้ก่ ผูผ้ลิตไฟฟ้าท่ีซ้ือก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ตามสูตรราคาในสัญญาขายก๊าซธรรมชาติได ้แต่หากราคาขายก๊าซธรรมชาติ

อยู่ในระดบัท่ีสูงเกินไป จะส่งผลให้ความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติลดลงได ้  ดงันั้นจากกรณีราคานํ้ ามนัในตลาดโลกท่ีปรับตวั

สูงขึ้นมากอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ตน้ปี 2548 ท่ีส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงหลกัสําหรับผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ต่างๆ เพ่ิมขึ้น  ปตท. จึงไดน้าํส่วนลดราคาก๊าซธรรมชาติในอนาคต

ท่ี ปตท. จะไดรั้บจากผูผ้ลิตก๊าซธรรมชาติตามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติต่างๆ ในอ่าวไทยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบนัรวม 4,500 ลา้น

บาทมาเกล่ียลดราคาก๊าซธรรมชาติท่ีจาํหน่ายให้ กฟผ.และผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ต่างๆ ในงวดเดือนตุลาคม 2548 - มกราคม 

2549 เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าท่ีจะเพ่ิมขึ้น ซ่ึงในปี 2550 ปตท.ไดเ้รียกคืนส่วนลด

ราคาก๊าซธรรมชาติในอนาคตดงักล่าวไดท้ั้งหมด  ท่ีผ่านมารวมทั้งในอนาคต ปตท.ไดมี้การกาํหนดค่าสูงสุดของค่าตอบแทนใน

การจัดหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ เพ่ือรักษาฐานลูกค้าไวแ้ละเพ่ือเพิ่มฐานลูกค้าด้วย  ซ่ึงอาจกระทบต่อผลตอบแทนและ 

ผลประกอบการของ ปตท.  

ราคาจาํหน่ายผลิตภณัฑข์อง ปตท. ท่ีขายให้กบัลูกคา้นั้น ปตท. จะไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของราคาจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ์ทั้ งผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมสําเร็จรูปและปิโตรเคมีทางหน่ึง และความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ คือ ก๊าซธรรมชาติ 

นํ้ามนัดิบ คอนเดนเสท และปิโตรเคมีอีกทางหน่ึง ซ่ึงลว้นส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน การวางแผนการลงทุน และผล

ประกอบการของ ปตท. ทั้งส้ิน 

 ปตท. ไดด้าํเนินการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองและมีระบบ โดยไดมุ่้งเน้นให้มีการบริหารจดัการความเส่ียง

ในลกัษณะกลุ่ม ปตท. (PTT Group) เพ่ือให้เกิดการสร้างมูลค่ารวมสูงสุด โดยท่ีผ่านมาผูบ้ริหารกลุ่ม ปตท. มีนโยบายจดัตั้งทีม 

Risk Management เพ่ือบริหารความเส่ียงในเร่ืองราคานํ้ ามันร่วมกันภายในกลุ่ม ปตท. ภายใต้โครงการ Oil Supply Chain 

Integration Management (OIM) เพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลสถานการณ์ความเคล่ือนไหวราคานํ้ ามนัระหว่าง ปตท. และบริษทัในกลุ่ม 

เพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงในเร่ืองนโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางการดาํเนินการบริหารความเส่ียงให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการ

จดัทาํแผนธุรกิจของกลุ่ม ปตท. 

 ปัจจุบนักลุ่ม ปตท.  ดาํเนินการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นราคาปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยการทาํสัญญาซ้ือขาย

ตราสารอนุพนัธ์ทั้งระยะส้ันและระยะยาวระหว่างบริษทัคู่คา้ โดยมีการกาํหนดเป้าหมายของราคา ปริมาณ และระยะเวลาในการ

ดาํเนินการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามเป้าหมายกาํไรของแผนดาํเนินการประจาํปี ซ่ึงการเขา้ซ้ือขายตราสาร

อนุพนัธ์ในตลาดการคา้อนุพนัธ์ทุกคร้ังจะมีการวิเคราะห์ขอ้มูลอย่างถ่ีถว้น รวมทั้งเลือกเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียง
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อย่างเหมาะสมกบัช่วงเวลาและจุดประสงค์ เช่น การทาํ Swap หรือ Option และการดาํเนินการบริหารความเส่ียงทุกคร้ังจะทาํ

ควบคู่และสอดคล้องไปกับปริมาณเน้ือนํ้ ามันของ ปตท. (Physical) เพ่ือบริหารต้นทุนซ้ือ และบริหารราคาขาย ไม่ให้ส่งผล

กระทบต่อผลตอบแทนและผลประกอบการของกลุ่ม ปตท.  

2.5 การดําเนินการของรัฐบาลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายอ่ืน 

การท่ี ปตท. ยงัคงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีรัฐบาลโดยกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอาํนาจควบคุม และ

รัฐบาลโดยผา่นกระทรวงการคลงัไดใ้ชห้รืออาจจะใช ้ปตท. เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคท์างดา้นสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม การ

ดาํเนินการดงักล่าวอาจไม่ก่อให้เกิดผลกาํไรสูงสุดแก่ ปตท. เสมอไป  ก่อนการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน กระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุ้น

ทั้งหมดของ ปตท. แต่เพียงผูเ้ดียว และตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2544 กาํหนดให้กระทรวงการคลงัคงสัดส่วน

การถือหุ้นใน ปตท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ปตท. ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน 

ดงันั้น ตราบเท่าท่ีภาครัฐยงัคงเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงขา้งมากใน ปตท. ภาครัฐจะยงัคงมีสิทธิเลือกกรรมการและผูบ้ริหาร

ระดับสูงส่วนใหญ่ของ ปตท. ซ่ึงรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจรายวนัของ ปตท. ได้  ปตท. ไม่อาจรับรองได้ว่า ปตท.จะไม่

ดาํเนินการเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลมากกว่าดาํเนินธุรกิจเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นซ่ึงรวมถึงการทาํกาํไรท่ีเหมาะสมให้กบั ปตท.  

ตวัอย่างเช่น กรณีท่ีกระทรวงพลงังานอาจมอบหมายให้ ปตท.รับภาระการนาํเขา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในปี 2551 ในช่วงท่ี

กําลังการผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการ ซ่ึงราคาก๊าซ LPG ท่ีนําเข้ามีส่วนต่างจากราคาในประเทศ

ค่อนขา้งมาก  ดงันั้นอาจส่งผลให้ ปตท. ตอ้งจ่ายเงินไปก่อนในช่วงท่ีมีการนาํเขา้ก๊าซ LPG โดย ปตท.จะไดรั้บเงินชดเชยกลบัคืน

เม่ือรัฐบาลปรับสูตรราคาก๊าซ LPG ใหม่ แต่อย่างไรก็ตามยงัคงมีความเส่ียงในเร่ืองความชัดเจนของนโยบายการปรับราคาก๊าซ 

LPG ซ่ึงส่งผลต่อระยะเวลาการไดรั้บเงินชดเชยกลบัคืน รวมถึงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ ปตท.และบริษทัในเครือท่ีมี

การผลิตก๊าซ LPG ทั้งน้ี มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังานในเร่ืองดงักล่าวเป็นดงัน้ี 

เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2550 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังานไดพิ้จารณาเร่ืองแนวทางการแกไ้ขปัญหาราคาก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว (LPG) และไดมี้มติดงัน้ี  

• ยกเลิกการชดเชยราคาก๊าซ LPG โดยปรับขึ้นราคาขายส่ง โดยให้ยกเลิกการเก็บเงินเขา้กองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงจากการ

ส่งออกก๊าซ LPG  และยงัคงนโยบายราคาก๊าซ ณ คลงัเท่ากนัทัว่ประเทศ โดยเก็บเงินเขา้กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิงจากก๊าซ 

LPG ในระดบัท่ีเพียงพอสาํหรับชดเชยการขนส่งไปยงัคลงัก๊าซภูมิภาค 

• เห็นชอบหลกัเกณฑ์การกาํหนดราคา ณ โรงกลัน่ก๊าซ LPG โดยกาํหนดเพดานท่ีตน้ทุนการผลิตจากโรงแยกก๊าซฯ ร้อย

ละ 60 บวกราคาส่งออกก๊าซ LPG ร้อยละ 40 และราคาฐานท่ีตน้ทุนการผลิตจากโรงแยกก๊าซฯ ทั้งน้ี ให้ราคา ณ โรงกลัน่

คาํนวณจากสัดส่วนของตน้ทุนการผลิตระหว่างโรงแยกก๊าซฯ และราคาส่งออกก๊าซ LPG โดยให้ทยอยปรับสัดส่วนการ

ผลิตระหว่างโรงแยกก๊าซฯ และโรงกลัน่นํ้ามนัไปสู่ระดบัจริงคือ 60 ต่อ 40 ซ่ึงมีสูตรคาํนวณดงัน้ี 

 ตน้ทุนการผลิตจากโรงแยกก๊าซ < ราคา ณ โรงกลัน่ < ตน้ทุนการผลิตจากโรงแยกก๊าซฯ 60%  

       + ราคาส่งออกก๊าซ LPG 40% 

 พฤศจิกายน – ก่อนวนัท่ีปรับราคาขายส่ง 

 ราคา ณ โรงกลัน่ = ราคา ณ โรงกลัน่ของเดือนก่อนหนา้ 

 วนัท่ีปรับราคาขายส่ง – มีนาคม 2551 

 ราคา ณ โรงกลัน่ = ตน้ทุนการผลิตโรงแยกก๊าซฯ 95% + ราคาส่งออก 5% 
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 เมษายน - มิถุนายน 2551 

 ราคา ณ โรงกลัน่ = ตน้ทุนการผลิตโรงแยกก๊าซฯ 90% + ราคาส่งออก 10% 

 กรกฎาคม - กนัยายน 2551 

 ราคา ณ โรงกลัน่ = ตน้ทุนการผลิตโรงแยกก๊าซฯ 80% + ราคาส่งออก 20% 

 ตุลาคม - ธนัวาคม 2551 

 ราคา ณ โรงกลัน่ = ตน้ทุนการผลิตโรงแยกก๊าซฯ 70% + ราคาส่งออก 30% 

 มกราคม 2552 เป็นตน้ไป 

 ราคา ณ โรงกลัน่ = ตน้ทุนการผลิตโรงแยกก๊าซฯ 60% + ราคาส่งออก 40% 

• ในการดาํเนินดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังานได้มอบอาํนาจให้ประธานกรรมการบริหาร

นโยบายพลงังานเป็นผูพิ้จารณาให้ความเห็นชอบในการดาํเนินการตามแนวทางดงักล่าวในช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

และเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2551  คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน ไดมี้การพิจารณาเร่ืองแนวทางการแกไ้ข

ปัญหาราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และไดมี้มติท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

• ให้คงราคา ณ โรงกลัน่ ก๊าซ LPG เท่ากบัตน้ทุนการผลิตจากโรงแยกก๊าซฯ ร้อยละ 95 บวกราคาส่งออกก๊าซ LPG ร้อยละ 

5 ของเดือน มีนาคม 2551 ไวจ้นถึงเดือน กรกฎาคม 2551  หลงัจากนั้น ให้มีการพิจารณาปรับสูตรราคา ณ โรงกลัน่ของ

ก๊าซ LPG ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

• ให้รักษาระดบัราคาก๊าซ LPG โดยให้คงราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนไว ้และให้ปรับเพ่ิมราคาก๊าซ LPG ท่ีนาํไปใชใ้น

ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือนําไปชดเชยการนําเข้าก๊าซ LPG จาก

ต่างประเทศ 

• มอบหมายให้กรมธุรกิจพลงังานและสถาบนับริหารกองทุนพลงังาน ร่วมกนัจดัระบบ การจ่ายเงินชดเชยสําหรับก๊าซ   

LPG ท่ีนาํเขา้ และการส่งเงินเขา้กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง จากการใชก๊้าซ LPG ท่ีมิใช่การใชใ้นภาคครัวเรือน 

• มอบหมายให้สาํนกันโยบายและแผนพลงังานรับไปดาํเนินการออกประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน เพ่ือ

กาํหนดอตัราเงินส่งเขา้กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง อตัราเงินชดเชยและอตัราเงินกองทุนนํ้ ามนัฯ คืนสําหรับก๊าซ LPG ท่ีผลิต 

จาํหน่าย และนาํเขา้ เพ่ือให้มีผลบงัคบัใชต้่อไป 

 

2.6 อํานาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ท่ีได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

โดยผลของกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ ถูกงดและจํากัด ภายใต้พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชน์

ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

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

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

นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตน้ไป ซ่ึงในกรณีน้ีมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 18 มีนาคม 2550 เน้ือหาสาระสาํคญัของพระ

ราชกฤษฎีกาฯ ดงักล่าว เป็นการงดหรือจาํกดัอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ท่ี บมจ.ปตท. ไดรั้บตามกฎหมายว่าดว้ย การปิโตรเลียม

แห่งประเทศไทย  โดยผลของกฎหมายว่าดว้ยทุนรัฐวิสาหกิจ ดงัน้ี  
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1.  งดอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ไม่ให้เป็นของ บมจ. ปตท. อีกต่อไป ไดแ้ก่ 

1.1 สิทธิและประโยชน์เสมือนเป็นผูรั้บสัมปทานตามกฎหมายว่าดว้ยปิโตรเลียม (ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญติั

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521) 

1.2 สิทธิในการท่ีทรัพยสิ์นของ บมจ.ปตท.ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบงัคบัคดี ซ่ึงไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจาก

การเวนคืนตามกฎหมายว่าดว้ยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์ทั้งก่อนและหลงัการจดัตั้ง บมจ.ปตท. และทรัพยสิ์น

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

ฯ พ.ศ. 2544) 

1.3 อาํนาจในการเวนคืนตามกฎหมายว่าดว้ยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์ในกรณีท่ี บมจ.ปตท. มีความจาํเป็นตอ้ง

ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพย ์เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงแหล่งปิโตรเลียม เพ่ือจดัสร้างโรงกลัน่ปิโตรเลียม โรงแยกก๊าซ ท่าเรือ 

คลงัปิโตรเลียม หรือเพ่ือใช้ในการวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ หรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนท่ีจาํเป็นและ

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

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

การสํารวจและประกาศเขตระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ  การวางระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ  ไปใต ้ เหนือ  หรือขา้มท่ีดิน

ของบุคคลใดๆ ฯลฯ ไปเป็นของคณะกรรมการกาํกับการใช้อาํนาจของบริษัท  โดยคณะกรรมการกํากับฯ จะต้องกาํหนด

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการปฏิบติัและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 3.  คณะกรรมการกาํกบัการใชอ้าํนาจของบริษทั ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงพลงังาน เป็นประธาน  ผูแ้ทนกระทรวง 

มหาดไทย  ผูแ้ทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  และผูท้รงคุณวุฒิไม่เกิน 3 คน ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ และมี

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังานเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 เหตุผลท่ีรัฐตราพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  เน่ืองจากเห็นว่า  ปตท. มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันการ

ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนักบัผูป้ระกอบธุรกิจปิโตรเลียมอ่ืน 

 คณะกรรมการกาํกบัฯ ไดอ้อกประกาศคณะกรรมการกาํกบัการใชอ้าํนาจของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 4 

ฉบบั ไดแ้ก่ ประกาศคณะกรรมการกาํกบัฯ เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการสร้างและบาํรุงรักษาระบบการขนส่งปิโตรเลียม

ทางท่อ  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัฯ เร่ือง แบบบตัรประจาํตวักรรมการกาํกบัการใชอ้าํนาจของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

และอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการกาํกบัการใชอ้าํนาจของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แต่งตั้ง  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัฯ 

เร่ือง การพิจารณาค่าทดแทนสาํหรับการดาํเนินการในเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ  และประกาศคณะกรรมการกาํกบัฯ 

เร่ือง  กาํหนดเง่ือนไขอ่ืนในการสาํรวจเพ่ือสร้างระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ  โดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัฯทั้ง 4 ฉบบั

ดงักล่าวไดล้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี  11  ธันวาคม 2550  ไดมี้การตราพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 (“พรบ.การ

ประกอบกิจการพลังงาน”) โดยกิจการก๊าซธรรมชาติ รวมถึงโครงข่ายระบบก๊าซธรรมชาติของ ปตท. จะอยู่ภายใตบ้งัคบัของ

กฎหมายฉบบัน้ี และเม่ือกฎหมายน้ีมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ จะมีคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (“คณะกรรมการกํากับกิจการฯ”) 

ซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งมีอาํนาจหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลการประกอบกิจการพลงังานซ่ึงไดแ้ก่ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้

เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของกฎหมาย รวมถึงอาํนาจในการกาํหนดหลกัเกณฑ์การกาํหนดอตัราค่าบริการของผูรั้บใบอนุญาต 

และการใชอ้สังหาริมทรัพยข์องผูรั้บใบอนุญาตซ่ึงมีสาระสาํคญัโดยสรุปดงัน้ี 
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1.  กรณีท่ีมีความจาํเป็นท่ี ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการพลงังาน จะตอ้งใชอ้สังหาริมทรัพยเ์พ่ือสร้างระบบโครงข่าย

พลงังานซ่ึงครอบคลุมโครงข่ายระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ให้ดาํเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าดว้ยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์โดย

ให้สํานักงานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (“สํานักงาน”) เป็นเจา้หน้าท่ีเวนคืนและให้กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยท่ี์

ไดม้าจากการเวนคืนตกเป็นของแผ่นดิน และสํานักงานมีหน้าท่ีปกครองดูแล บาํรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพยด์งักล่าว ตามหลกัเกณฑวิ์ธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกาํกบักิจการฯ กาํหนด 

2.  คณะกรรมการกาํกบักิจการฯ มีอาํนาจให้ความเห็นชอบแนวหรือท่ีตั้งระบบโครงข่ายพลงังานท่ีผูรั้บใบอนุญาตเสนอ 

เพ่ือให้สํานกังานดาํเนินการประกาศกาํหนดเขตระบบโครงข่ายพลงังาน  และเม่ือมีการประกาศเขตระบบโครงข่ายพลงังานแลว้ 

ผูรั้บใบอนุญาต มีอาํนาจวางระบบโครงข่ายพลงังานไปใต ้เหนือ ตาม หรือขา้มระบบโครงข่ายพลงังานของผูรั้บใบอนุญาตราย

อ่ืน สาธารณสมบติัของแผ่นดิน ท่ีดินของบุคคลใด รวมทั้งปักหรือตั้งเสา หรืออุปกรณ์ในพ้ืนดินของบุคคลใดท่ีมิใช่เป็นท่ีตั้งของ

โรงเรือน โดยผูรั้บใบอนุญาต จ่ายค่าใชป้ระโยชน์หรือทดแทนตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการท่ีคณะกรรมการกาํกบักิจการฯ 

ประกาศกาํหนด 

 ดงันั้น เม่ือ พรบ. การประกอบกิจการพลงังาน มีผลใช้บังคบัเป็นกฎหมาย  คณะกรรมการกาํกบักิจการฯ จะเป็นผูมี้

อาํนาจหน้าท่ีต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์และการประกาศเขตระบบโครงข่ายพลงังาน ในส่วนของธุรกิจก๊าซ

ธรรมชาติ  แทนคณะกรรมการกาํกับดูแลการใช้อาํนาจของ ปตท. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกาํหนดอาํนาจ สิทธิ และ

ประโยชน์ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ซ่ึงมีอาํนาจดงักล่าว 

 นอกจากน้ี ในบทเฉพาะกาลของ พรบ.การประกอบกิจการพลงังานยงัไดก้าํหนดว่า เพ่ือให้การประกอบกิจการพลงังาน

ของ ปตท. สามารถดาํเนินงานไดต้่อไป ให้พระราชกฤษฎีกากาํหนดอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ.2544  ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี 2) มีผลใชบ้งัคบักบั ปตท. ต่อไป จนกว่า ปตท. จะไดรั้บใบอนุญาต

ตาม พรบ.การประกอบกิจการพลงังาน 

2.7 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) ในกระบวนการแปลง

สภาพจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ปตท.) ซ่ึงประกอบดว้ยพระราชกฤษฎีกากาํหนด

อาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) พ.ศ. 2544 และพระราชกฤษฎีกากาํหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมาย

ว่าดว้ยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 โดยยกประเด็นต่างๆ อาทิเช่น 

• กระบวนการตราพระราชกฤษฎีกาไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนและเน้ือหาขดัต่อบทบัญญัติแห่ง พรบ.ทุน

รัฐวิสาหกิจฯ และไม่เป็นไปตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 (รัฐธรรมนูญ) 

• การตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบบัมีผลทาํให้มีการโอนท่ีดินและอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงเป็นสาธารณสมบติัของ

แผน่ดินไปให้ ปตท. ท่ีมีฐานะเป็นเอกชน ทาํให้ ปตท. ไดรั้บเอกสิทธ์ิเหนือเอกชนทัว่ไป 

• การท่ี ปตท. ไดรั้บโอนอาํนาจมหาชนของรัฐ ไดแ้ก่ อาํนาจเวนคืนท่ีดิน อาํนาจประกาศเขตและรอนสิทธิเหนือ

พ้ืนดินของเอกชนไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการตามรัฐธรรมนูญ 

• การตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบบัเป็นการใชดุ้ลยพินิจไม่ถูกตอ้ง  ทาํให้ประชาชนไดรั้บความเสียหาย  และไม่

เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
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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 ซ่ึง ปตท. 

ไดย่ื้นคาํให้การต่อศาลปกครองสูงสุดแลว้เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2549  และเม่ือวนัท่ี  31 สิงหาคม 2550 ศาลไดมี้คาํส่ังกาํหนดให้

วนัท่ี 28 กนัยายน 2550  เป็นวนัส้ินสุดการแสวงหาขอ้เท็จจริงสําหรับคดีน้ี  และกาํหนดวนันั่งพิจารณาคดีคร้ังแรกในวนัท่ี 30 

พฤศจิกายน 2550  ทั้งน้ี ศาลปกครองสูงสุดไดอ่้านคาํพิพากษาคดีน้ีเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2550 ดงัน้ี 

 (1) ให้ผูถู้กฟ้องคดีทั้งส่ีซ่ึงประกอบดว้ยคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน และ 

บมจ.ปตท. ร่วมกนักระทาํการดงัน้ี 

  (ก.) แบ่งแยกทรัพยสิ์นในส่วนท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดิน สิทธิการใช้ท่ีดินเพ่ือวางระบบการขนส่ง

ปิโตรเลียมทางท่อ 

  (ข.) แยกอาํนาจและสิทธิ ในส่วนท่ีเป็นอาํนาจมหาชนของรัฐออกจากอาํนาจและสิทธิของ ปตท.  

  ทั้งน้ี ให้เสร็จส้ินก่อนการแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานตาม พรบ. การประกอบกิจการพลงังาน 

  (2) ให้ยกคาํขอตามคาํฟ้องของผูฟ้้องคดีทั้งห้าท่ีขอให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกากาํหนด อาํนาจ สิทธิและประโยชน์

ของบริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) พ .ศ. 2544 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกากาํหนดอาํนาจสิทธิและประโยชน์ของบริษทั 

ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ฉบับท่ี 2) พ .ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกากาํหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2544 

 เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2550  สํานกังานศาลปกครองมีหนงัสือถึงผูถู้กฟ้องคดีเร่ืองขอทราบผลการดาํเนินการตามคาํ

พิพากษา  เพ่ือท่ีจะรายงานให้ศาลปกครองสูงสุดทราบต่อไป ซ่ึงต่อมากระทรวงพลงังานและ ปตท.ไดย่ื้นหนังสือรายงานความ

คืบหนา้การดาํเนินการตามคาํพิพากษาต่อสาํนกังานศาลปกครอง  ดงัน้ี 

   วนัท่ี 9 มกราคม 2551  กระทรวงพลงังานไดย่ื้นหนงัสือรายงานความคืบหน้าการดาํเนินการตามคาํพิพากษา

คร้ังแรก 

   วนัท่ี 11 มกราคม 2551  ปตท. ไดย่ื้นหนงัสือรายงานความคืบหน้าการดาํเนินการตามคาํพิพากษาคร้ังแรก 

พร้อมทั้งไดช้ี้แจงต่อสํานกังานศาลปกครองเก่ียวกบัการแยกอาํนาจมหาชนออกจาก ปตท. ว่า จากการตรา พรบ.ประกอบกิจการ

พลงังาน ปัจจุบนั ปตท.ไม่มีอาํนาจมหาชนแลว้แต่อยา่งใด 

          วนัท่ี 31 มกราคม 2551 ปตท. ไดย่ื้นหนงัสือรายงานความคืบหน้าการดาํเนินการตามคาํพิพากษาคร้ังท่ีสอง 

โดยไดส้รุปมูลค่าและทรัพยสิ์นของการปิโตรเลียม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2544 ท่ีแบ่งแยกให้กระทรวงการคลงั  

 ปตท. ไดมี้หนังสือนาํส่งทรัพยสิ์นท่ีแบ่งแยกให้แก่กรมธนารักษ ์เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2551 โดยปัจจุบนั อยู่ระหว่าง

การตรวจสอบและรับรองจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และอยู่ระหว่างการดาํเนินการจดัทาํสัญญาเช่า / ใชท้รัพยสิ์น

ระหว่างกรมธนารักษแ์ละ ปตท. 

• วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2551 ปตท.ไดย่ื้นหนังสือรายงานความคืบหน้าการดาํเนินการตามคาํพิพากษาคร้ังท่ี

สาม โดยได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมต่อสํานักงานศาลปกครองในประเด็นการทาํหนังสือถึงกรมธนารักษ์ ขอส่งมอบทรัพยสิ์นของการ

ปิโตรเลียมฯท่ีแบ่งแยก และการลงนามในบนัทึกความเข้าใจการกาํหนดหลกัเกณฑ์การคิดค่าตอบแทนในการใช้ทรัพยสิ์นท่ี
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แบ่งแยกให้แก่กระทรวงการคลงัฯ ระหว่างกรมธนารักษแ์ละปตท. รวมทั้งแจง้เร่ืองการตอบขอ้หารือของกรมท่ีดินเก่ียวกบัการ

ออกเอกสารสิทธิท่ีดินท่ีไดม้าโดยการเวนคืน 

  อย่างไรก็ดี  กระบวนการในการแบ่งแยกทรัพยสิ์นตามคาํพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดงักล่าวจะเป็นไปตามดุลย

พินิจของศาล  ซ่ึงพิจารณาจากผลของการดาํเนินการแบ่งแยกทรัพยสิ์นท่ี ปตท.ไดร้ายงานให้ศาลทราบเป็นระยะดงักล่าวขา้งตน้ 

  อน่ึง  ปตท. ไดย่ื้นคาํร้องต่อศาลปกครองสูงสุดเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2551  เพ่ือขอขยายเวลาการดาํเนินการตามคาํ

พิพากษาออกไป 30 วนันบัแต่วนัท่ีพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน  ซ่ึงศาลไดมี้คาํส่ังอนุญาตให้

ตามคาํขอเม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2551  และ ปตท. ไดร้้องขอขยายระยะเวลาต่อศาลอีกคร้ังหน่ึงมีกาํหนด 60 วนันับแต่วนัครบ

กาํหนดท่ีขยายในคร้ังแรก ซ่ึงศาลไดมี้คาํส่ังอนุญาตให้ตามคาํขอเม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2551    

3.   ความเส่ียงในการดําเนินโครงการ 

 การพฒันาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และโรงงานปิโตรเคมี 

ความสาํเร็จของการขยายตวัทางธุรกิจของ ปตท. ขึ้นอยู่กบัปัจจยัหลกั คือ การเติบโตอย่างต่อเน่ืองของความตอ้งการใช้

ก๊าซธรรมชาติ ความสามารถของ ปตท. ในการขยายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือ

รองรับความตอ้งการก๊าซธรรมชาติท่ีเพ่ิมขึ้น นอกจากนั้น การขยายตวัของธุรกิจของ ปตท. ยงัถูกจาํกดัดว้ยความสามารถในการ

ขนส่งของระบบท่อก๊าซธรรมชาติให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีการใช้ ความสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติ  และความสําเร็จในการ

ก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงรับผลิตภณัฑจ์ากการแยกก๊าซธรรมชาตินาํไปเป็นวตัถุดิบในการผลิต 

ปตท. มีแผนพฒันาการขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบบัท่ี 3 

พ.ศ.2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) เพ่ือรองรับการขยายตวัของความตอ้งการก๊าซธรรมชาติในอนาคต  เช่น โครงการท่อส่งก๊าซ

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

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติวงันอ้ย-แก่งคอย ในปี 2549 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรนอ้ย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ-ใต ้ใน

ปี 2549 และปี 2552 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 4 ในปี 2554  และแผนการสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยการขยายโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติหน่วยท่ี 6 ท่ีจงัหวดัระยอง  และโครงการโรงแยกก๊าซอีเทน ในตน้ปี 2553 รวมทั้งการร่วมทุนขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

เช่น โครงการร่วมทุนผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและนํ้ าเย็น โครงการสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG Receiving 

Terminal Project 

การพัฒนาโครงการต่างๆ อาจล่าช้ากว่าแผนท่ีประมาณการไว้จากสาเหตุหลายประการ เช่น การจัดหาบริษัท

ผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีล่าชา้ ผูรั้บเหมาดาํเนินงานก่อสร้างล่าชา้ไม่เป็นไปตามกาํหนด การจดัซ้ืออุปกรณ์ท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ

จดัหาและขนส่งนาน (Long Lead Items)  และยงัขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายประการท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคมุของ ปตท. ซ่ึงรวมถึงการ

ขออนุมติัจากรัฐบาลและการจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment : EIA) ซ่ึง

เปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ ดงันั้นหากโครงการต่างๆ ไม่แลว้เสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด 

จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของ ปตท. ได ้ 

ปตท. ได้ให้ความสําคัญกับการบริหารงานท่ีมีความสําคัญต่อการแล้วเสร็จของโครงการ (Critical Path) เพ่ือให้

โครงการแลว้เสร็จตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือลดระดบัความเส่ียงของการพฒันาโครงการให้อยู่ภายใตก้ารควบคุม อาทิ เช่น 

การเร่งรัดการจดัจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้าง การติดตามการจดัซ้ืออุปกรณ์สาํหรับการก่อสร้างอยา่งใกลชิ้ด การจดัหาทีมงานท่ีมีความรู้

ความสามารถมาปฏิบติังานควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้าง การจดัเตรียมมาตรการในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทุก

ขั้นตอนของการดาํเนินโครงการและนาํไปยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด การติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบต่อการดาํเนินงาน

โครงการ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ การติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
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สมํ่าเสมอเพ่ือช้ีแจงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ และเพ่ือนาํขอ้มูลมาวางแผนงานหรือกาํหนดมาตรการต่าง ๆ รองรับ ซ่ึงเป็นการ

เตรียมความพร้อมในการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัใหม่ทนัทีท่ีมีการประกาศใช ้นอกจากน้ี  ปตท. ยงัไดจ้ดัให้มีหน่วยงาน

มวลชนสัมพนัธ์ ทาํหน้าท่ีวางแผนพฒันากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดาํเนินโครงการ และทาํ

การประชาสัมพนัธ์ช้ีแจงขอ้มูลโครงการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจกบัประชาชนในพ้ืนท่ี และส่งเสริมให้โครงการ

เป็นท่ียอมรับจากประชาชน รวมทั้งการจดัเตรียมแผนงานและมาตรการรองรับ เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น หากกาํหนด

แลว้เสร็จของโครงการล่าชา้กว่าแผนท่ีวางไว ้

4.   ความเส่ียงทางด้านปฏิบัติการ 

4.1 ภยันตรายท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในเชิงพาณิชย์ในการดําเนนิธุรกิจ 

การดาํเนินธุรกิจสาํรวจ ผลิต และขนส่งก๊าซธรรมชาติ นํ้ามนัดิบ ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมสาํเร็จรูป

นั้น อาจทาํให้เกิดอนัตรายไดโ้ดยมีสาเหตุมาจาก ไฟไหม ้ระเบิด นํ้ ามนัร่ัวไหลปนเป้ือน หลุมขุดเจาะระเบิด ท่อก๊าซร่ัว การฟุ้ง

กระจายของก๊าซอนัตราย การก่อการร้าย ภยัธรรมชาติ รวมถึงเหตุท่ีเกิดจากการกระทาํของบุคคลภายนอกและเหตุอนัตรายอ่ืนท่ี

ไม่อาจคาดการณ์ได ้ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสําคญัต่อบุคคล ทรัพยสิ์น ส่ิงแวดลอ้ม การดาํเนินธุรกิจ ช่ือเสียง

องคก์ร ฐานะการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของ ปตท.  

ดงันั้น ปตท. จึงให้ความสาํคญักบัการบริหารความเส่ียงทางดา้นปฏิบติัการ โดยการตรวจสอบและบาํรุงรักษาระบบท่อ

ส่งนํ้ ามันและก๊าซธรรมชาติ รวมทั้ งเคร่ืองจักรอุปกรณ์ต่างๆ ของทุกหน่วยการผลิตตามระยะเวลาท่ีกําหนด (Preventive 

Maintenance)  การนาํระบบบริหารเพ่ือควบคุมความสูญเสีย (Loss Control Management) และการบริหารความมัน่คงปลอดภยั 

(Security Management) มาประยกุต์ใช ้ อีกทั้งยงัดาํเนินการตามระบบมาตรฐานสากล โดยขอการรับรองระบบการจดัการอาชีว 

อนามยัและความปลอดภยั (มอก./OHSAS 18001) ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) และระบบการจดัการคุณภาพ (ISO  

9001) ในทุกพ้ืนท่ีปฏิบัติงานและทุกกระบวนการทาํงานของ ปตท. ตามความเหมาะสม รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการ

ปฏิบติัตามแผนฉุกเฉินและแผนจดัการสภาวะวิกฤต เพ่ือป้องกนัและระงบัเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตท่ีอาจเกิดขึ้น  

นอกจากน้ี ปตท. ไดมี้การซ้ือประกนัภยัคุม้ครองความเส่ียงสาํหรับทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจทั้งหมดตามท่ี

บริษทัอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีพึงปฏิบติั และไดท้าํประกนัภยัเพ่ิมเติมในกรณีท่ีบริษทัตอ้งหยดุดาํเนินการ 

(Business Interruption) แต่การซ้ือประกันภัยดังกล่าวอาจไม่สามารถครอบคลุมความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้ นได้ทุกประเภท 

เน่ืองจากไม่มีบริษัทประกันภัยใดรับประกันภัยความเสียหายทุกประเภท หรือเน่ืองจากบางคร้ังหากซ้ือประกันภัย ค่าเบ้ีย

ประกนัภยัสําหรับการประกนัภยัความเสียหายนั้นๆ จะสูงมากจนไม่คุม้ค่าทางเศรษฐกิจ และถึงแมว่้า ปตท.จะเช่ือว่าบริษทัใน

กลุ่มมีการทาํประกนัภยัตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมก็ตาม ปตท.ไม่สามารถควบคุมวงเงินในการทาํประกนัภยัทรัพยสิ์นของ

บริษทัต่างๆ ให้เพียงพอต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นได ้ซ่ึงบางบริษทั ปตท. ตอ้งพ่ึงพิงการผลิตสินคา้ของบริษทันั้น ดงันั้น หาก

เกิดความเสียหายในทรัพยสิ์นท่ีไม่ได้ทาํประกนัครอบคลุมเต็มมูลค่าในจาํนวนท่ีมีนัยสําคญั หรือในกรณีท่ีผูรั้บประกนัภยัมี

ปัญหาทางการเงินรุนแรงหรือตอ้งเลิกกิจการเน่ืองจากเหตุดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในดา้นลบอยา่งร้ายแรงต่อฐานะทางการเงิน

และผลการดาํเนินงานหรือโอกาสทางธุรกิจของ ปตท.ได ้

4.2 ข้อบงัคับเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

  การดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บังคบัเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และความ

ปลอดภยั ในการสํารวจ การพฒันา การก่อสร้าง การผลิต การขนส่ง และการจาํหน่ายนํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ บริษทัในกลุ่ม 

ปตท.ท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลัน่นํ้ ามนัก็อยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและ

ความปลอดภยัซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะเขม้งวดมากขึ้น ซ่ึงหากมีการตรากฎหมายท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัขึ้นใหม่ใน
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อนาคต หรือการเปล่ียนแปลงนโยบายวิธีการบงัคบัใชก้ฎหมาย อาจจะทาํให้เกิดขอ้จาํกดัต่อการประกอบธุรกิจของ ปตท. หรือ

อาจทําให้ต้นทุนในการสํารวจ การพัฒนา การก่อสร้าง การผลิต การขนส่ง และการจําหน่ายเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยสําคัญได ้ 

นอกจากน้ี ในการดาํเนินการโครงการต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และ

โรงงานปิโตรเคมี จะต้องมีการจัดทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) และได้รับความเห็นชอบก่อนการ

ดาํเนินการก่อสร้าง จึงอาจมีความเส่ียงของการพิจารณาให้ความเห็นชอบในรายงานดงักล่าว รวมถึงการยอมรับของชุมชนท่ี

อาจจะก่อให้เกิดความล่าช้าของการดาํเนินโครงการไม่แลว้เสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด ทั้งน้ีรวมถึงการยอมรับของชุมชนต่อการ

ดาํเนินงานของ ปตท. ในทุก ๆ พ้ืนท่ีปฏิบัติการในช่วงระยะเวลาดําเนินการ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและ

ความสามารถในการเพ่ิมรายไดข้อง ปตท. ในอนาคต 

  จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ในขณะน้ีได้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบของคุณภาพอากาศในเขตพ้ืนท่ีนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง และมีแนวโน้มท่ีจะมีการกาํหนดกฎหมายและขอ้บงัคบัเพ่ือควบคุมมลพิษทางอากาศท่ีเขม้งวด

มากย่ิงขึ้น จึงอาจส่งผลต่อการปฏิบติังานของโรงงานในกลุ่ม ปตท. ท่ีตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีดงักล่าว  ตลอดจนอาจทาํให้โครงการ  

ต่าง ๆ  เกิดความล่าชา้ในการอนุมติัหรือไม่ไดรั้บอนุมติัให้ความเห็นชอบรายงาน EIA 

อย่างไรก็ตาม ปตท. ไดมี้การบริหารความเส่ียงในประเด็นดังกล่าว โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทาํการติดตามและ

วิเคราะห์ผลกระทบต่อการดําเนินงานของ ปตท. อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายและข้อบังคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั รวมทั้งการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานราชการอย่างใกลชิ้ด เพ่ือนาํขอ้มูลมา

วางแผนงานหรือกาํหนดมาตรการต่าง ๆ รองรับ ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัใหม่ทนัที

ท่ีมีการประกาศใช ้และจดัให้มีการดาํเนินงานมวลชนสัมพนัธ์ท่ีมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือสร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่

ประชาชนในพ้ืนท่ีอยา่งต่อเน่ือง 

5.   ความเส่ียงทางการเงิน 

5.1 ความผันผวนของค่าเงินบาท 

การเปล่ียนแปลงของค่าเงินบาทต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ จะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อรายไดส่้วนใหญ่

ของ ปตท. แมว่้ารายไดส่้วนใหญ่ของ ปตท. เป็นเงินบาท แต่จากการท่ีราคาก๊าซธรรมชาติ ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

อา้งอิงกบัราคาตลาดโลก ซ่ึงกาํหนดราคาขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (US$ linked) ทาํให้รายไดข้อง ปตท. ผนัผวนตาม

ค่าเงินบาท อย่างไรก็ตามการเปล่ียนแปลงของค่าเงินบาทจะส่งผลกระทบต่อกาํไร (margin) ของ ปตท. ในระดบัหน่ึง เน่ืองจาก

กาํไรส่วนใหญ่ของ ปตท. จะถูกกาํหนดเป็นเงินบาทไวท่ี้ค่าคงท่ี โดยมีตน้ทุนขายท่ีเป็น สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงอิงกบัราคา

ตลาดโลกเช่นเดียวกบัราคาขาย   

นอกจากน้ีความผนัผวนของค่าเงินบาท ยงัมีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนสุทธิทางบญัชีของ ปตท. จากการท่ี ปตท. และ

บริษัทย่อยมีภาระหน้ีเงินกู้ต่างประเทศคงค้างอยู่ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550  ปตท. และบริษทัย่อยมีเงินกู้ยืมและหุ้นกู้

ต่างประเทศเทียบเท่า 60,837.90 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 27.61 ของยอดรวมเงินกูยื้มระยะยาวและหุ้นกูท้ั้งหมด ซ่ึงประกอบดว้ย

เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากบั 1,592 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินสกุลเยน เท่ากบั 23,000 ลา้นเยน โดยเงินกูส้กุลเยน ปตท. ได้

ทาํการป้องกนัความเส่ียงของค่าเงินเยนโดยใช้อนุพนัธ์ทางการเงิน (Participating Swap) เพ่ือแปลงภาระหน้ีสกุลเยนเป็นสกุล

ดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัรายไดท่ี้อิงกบัสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึง ปตท. สามารถปิดความเส่ียงจากความผนัผวนของ

ค่าเงินเยนต่อสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ไดเ้ป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งบริษทัร่วมทุนของ ปตท. ส่วนใหญ่มีเงินกูต้่างประเทศจาํนวนสูง จึง

กล่าวได้ว่าความผนัผวนของค่าเงินบาทต่อเงินสกุลต่างประเทศ รวมถึงการวางนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล อาจส่งผล

กระทบต่อฐานะทางการเงินและผลประกอบการโดยรวมของ ปตท. ได ้
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เพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของคา่เงินบาท ปตท.ไดด้าํเนินการจดัโครงสร้างของเงินกูท่ี้เป็นเงินสกุลต่างประเทศ 

ให้มีสัดส่วนสมดุลกับรายได้ท่ี เป็นเงินสกุลต่างประเทศ (Natural Hedge) รวมทั้ งบริหารเงินในบัญชีเงินฝากท่ีเป็นสกุล

ต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit) และซ้ือ-ขายเงินสกุลต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) เพ่ือเตรียมการชาํระหน้ีเงินกูส้กุล

ต่าง ๆ และธุรกรรมการคา้ เช่น  ค่าก๊าซธรรมชาติและนํ้ ามนัดิบท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ และการส่งออกผลิตภณัฑอ์ยา่งเหมาะสม 

นอกจากน้ี ปตท.ไดด้าํเนินการจดัทาํนโยบายทางการเงินและสินเช่ือ (Treasury and Credit Policy) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

บริหารการเงินของ ปตท.และกลุ่มบริษทัท่ี ปตท.ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัโดยรวมถึงขอ้กาํหนด

ในเร่ืองการจดัให้มีการบริหารความเส่ียงต่าง ๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินของ ปตท. 

5.2 การให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. 

ในอดีตท่ีผ่านมา ซ่ึงรวมถึงช่วงวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นกบัประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน ปตท.ไดใ้ห้การสนับสนุน

ทางการเงินตามสัญญาสนบัสนุนจากผูถื้อหุ้นแก่บริษทัในกลุ่มหลายบริษทั นอกจากน้ี ปตท.ยงัไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมกบัผูบ้ริหาร 

เจา้หน้ี และผูถื้อหุ้นใหญ่อ่ืนๆ ของบริษทัเหล่าน้ีในการปรับโครงสร้างหน้ีดว้ย โดยรูปแบบของการปรับโครงสร้างหน้ีน้ี อาจจะ

เป็นไปในรูปของ (1) การให้ความสนับสนุนทางการเงินในกรณีท่ีมีการขาดสภาพคล่องในช่วงดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(Cash 

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

ขยายวงเงินสินเช่ือทางการคา้ (Trade Credit) ทั้งน้ี ณ 31 ธนัวาคม 2550 ปตท. ไดใ้ห้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัในกลุ่ม

แลว้เป็นจาํนวนเงิน 285 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ 28,099 ลา้นบาท ประกอบดว้ยการให้เงินกูต้ามสัดส่วนการถือหุ้น จาํนวน 185 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ 28,099 ลา้นบาท และการขยายวงเงินสินเช่ือทางการคา้ 100 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ดูรายละเอียดในหัวขอ้ 

12.3) 

ปตท. มีนโยบายไม่สร้างภาระผูกพนัทางการเงินใหม่เพ่ิมจากท่ีมีอยู่เดิม ยกเวน้ในกรณีจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ 

ปตท. ในระยะยาว ปตท. จะพิจารณาให้ความสนบัสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู ้และ/หรือสินเช่ือทางการคา้เป็นรายกรณี ซ่ึง 

ปตท. มีความเช่ือว่านโยบายและการดาํเนินการดงักล่าวจะสามารถสร้างความแขง็แกร่งให้กบับริษทัในกลุ่ม ปตท. ได ้ 

ในการให้ความสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษทัในกลุ่มเหล่าน้ี ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของหน้ีดอ้ยสิทธิหรือสินเช่ือทาง

การคา้ แมว่้าผลประกอบการของบริษทัเหล่าน้ีตั้งแต่ปี 2546 ส่วนใหญ่จะดีขึ้น ปตท.ไม่สามารถยืนยนัได้ว่าบริษทัเหล่าน้ีจะ

สามารถชาํระคืนเงินให้แก่ ปตท. หรือบริษทัเหล่าน้ีจะไม่ประสบกบัปัญหาทางการเงินอีก หรือจะไม่ตอ้งการการสนบัสนุนทาง

การเงินจาก ปตท. อีก ซ่ึงไม่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก็ตามอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของ ปตท. 

นอกจากน้ี หาก ปตท.หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทใดบริษัทหน่ึงตกเป็นผูผ้ิดนัด (Default) ภายใต้สัญญาข้อตกลงการให้การ

สนบัสนุนจากผูถื้อหุ้น อาจส่งผลให้เจา้หน้ีบางรายเรียกให้หน้ีถึงกาํหนดชาํระโดยพลนัได ้(Acceleration) ปตท.ไม่สามารถยืนยนั

ไดว่้า ปตท.จะไม่เพ่ิมสัดส่วนการลงทุนมากขึ้น หรือเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 50 หรือเขา้ควบคมุการบริหารบริษทั

ในกลุ่มเหล่าน้ี หาก ปตท.เห็นว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะเป็นประโยชน์มากกว่า กรณีท่ี ปตท. ตดัสินใจเขา้ควบคุมการบริหาร

บริษทัในกลุ่มเหล่าน้ี ภายใตม้าตรฐานการบัญชีไทยกาํหนดให้ ปตท.จะตอ้งมีการรวมงบการเงินของบริษทัในกลุ่มเขา้กบังบ

การเงินของ ปตท. ตั้งแต่วนัท่ีมีอาํนาจในการควบคุมดว้ย ซ่ึงการรวมงบการเงินน้ีอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพทางการเงินรวมของ 

ปตท. 

5.3 การจัดหาเงินทุนสําหรับการดําเนนิการตามแผน 

ธุรกิจของ ปตท. โดยเฉพาะอย่างย่ิงธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียม การขนส่งก๊าซธรรมชาติและการผลิต รวมทั้ง

ธุรกิจปิโตรเคมีเป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนสูง ในทางปฏิบติัถึงแม ้ปตท.จะมีการติดตามและบริหารความเส่ียงทางธุรกิจอยา่งใกลชิ้ด 

แต่การใชเ้งินทุนดงักล่าวยงัอาจคลาดเคล่ือนไปจากแผนท่ีวางไวเ้น่ืองจากหลากหลายปัจจยัซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุมของ ปตท. 

เช่น การผนัแปรทางเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงไม่อาจคาดการณ์ได้ การเปล่ียนแปลงอุปสงค์และอุปทานของพลังงาน ก๊าซ
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ธรรมชาติ รวมทั้งราคาก๊าซธรรมชาติ ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และการจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก เป็นตน้  ซ่ึง

อาจมีผลกระทบต่อความสาํเร็จและตน้ทุนโครงการของ ปตท. 

ความสามารถในการจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกของ ปตท. ขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายประการซ่ึงรวมถึง 

• ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสด ของ ปตท. ในอนาคต 

• ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

• ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในประเทศและภูมิภาค 

• ภาวะการระดมเงินทั้งจากตลาดเงิน/ตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ  

• ตน้ทุนเงินกู ้ 

 ซ่ึงจากการประกอบธุรกิจของ ปตท.ท่ีมุ่งเน้นการสร้างความเติบโตอย่างมัน่คงในระยะยาวและการเป็นบริษทัท่ีมีการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทาํให้ ปตท.มีผลประกอบการเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นดว้ยการจดัหาแหล่งเงินทุนโดยมุ่งเนน้นโยบายการ

ดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทุนท่ีระดับไม่เกิน 1:1 และ หน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA ท่ีระดับไม่เกิน 2:1 และการติดตามการ

เปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาเงินทุนอยา่งต่อเน่ือง ปตท.จึงมีความเช่ือว่าจะสามารถจดัหาเงินทุนเพ่ือการขยาย

ธุรกิจในอนาคตไดเ้พียงพอ ดว้ยตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 ความเป็นมาและพฒันาการท่ีสําคัญ 

2.1.1 ความเป็นมา 

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2521 ตามพระราชบญัญติัการปิโตรเลียมแห่งประเทศ

ไทย พ.ศ. 2521 เพ่ือดาํเนินธุรกิจหลกัดา้นปิโตรเลียมและธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัปิโตรเลียม อย่างไรก็ตามภายใตส้ภาวะการ

แข่งขนัท่ีสูงขึ้น รัฐบาลไดเ้ลง็เห็นความจาํเป็นในการเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนในกิจการพลงังาน  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวนัท่ี 

21 สิงหาคม 2544 เห็นชอบแผนการจดัตั้งบริษทัเพ่ือรองรับการแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และในวนัท่ี 25 กนัยายน 

2544 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเร่ืองการแปลงทุนเป็นทุนเรือนหุ้นของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยให้จดัตั้ง บริษทั 

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

เป็นบริษทันํ้ามนัแห่งชาติและไดรั้บสิทธิพิเศษตามสถานะดงักล่าว รวมทั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกาํกบัดูแลใน

ดา้นนโยบายของ ปตท. จนกว่าพระราชบญัญติับรรษทัวิสาหกิจแห่งชาติจะมีผลใช้บงัคบั จนปัจจุบนัเม่ือมีการปรับโครงสร้าง

หน่วยงานรัฐ ปตท.จึงมาอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงพลงังาน 

ปตท.แปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัภายใตพ้ระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยไดจ้ดัตั้งบริษทั ปตท.

จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 20,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 2,000 ลา้นหุ้น 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยมีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุ้นแต่เพียงผูเ้ดียว0

/1 ทั้งน้ี นบัแต่วนัจดทะเบียนจดัตั้งดงักล่าว ปตท.

ไดรั้บโอนกิจการ สิทธิ หน้ี ความรับผิด สินทรัพย ์และพนกังานทั้งหมดจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเพ่ือให้ ปตท.สามารถ

ดาํเนินงานไดอ้ย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ และอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ไดมี้การตราพระ

ราชกฤษฎีกาเม่ือ พ.ศ. 2544 ให้คงอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ของ ปตท. ตามท่ีการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมีอยู่ตาม

พระราชบญัญติัการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 ทั้งน้ี โดยกาํหนดให้อาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ดงักล่าว ส้ินสุดลงเม่ือ 

ปตท.ส้ินสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีงบประมาณ และต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2550 ไดมี้การประกาศ

พระราชกฤษฎีกากาํหนดอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ในราชกิจจานุเบกษา 

โดยเน้ือหาสาระสาํคญัของพระราชกฤษฎีกาฯ ดงักล่าว เป็นการงดหรือจาํกดัอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์บางประการท่ี บมจ.ปตท. 

ไดรั้บตามกฎหมายว่าดว้ยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และกาํหนดให้อาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ ของ บมจ.ปตท. เช่น การ

สํารวจและประกาศเขตระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ  การวางระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ  ไปใต ้ เหนือ  หรือขา้มท่ีดินของ

บุคคลใดๆ ฯลฯ ตามกฎหมายว่าดว้ยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยไปเป็นของคณะกรรมการกาํกบัการใชอ้าํนาจของบริษทั ซ่ึง

ประกอบด้วย ปลดักระทรวงพลงังานเป็นประธาน ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย  ผูแ้ทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ

ผูท้รงคุณวุฒิไม่เกิน 3 คน ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ และมีผูอ้าํนวยการสํานกังานนโยบายและแผนพลงังานเป็นกรรมการ

และเลขานุการ  

นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 11  ธันวาคม 2550  ไดมี้การตราพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 (“พรบ.การ

ประกอบกิจการพลังงาน”) โดยกิจการก๊าซธรรมชาติ รวมถึงโครงข่ายระบบก๊าซธรรมชาติของ ปตท. จะอยู่ภายใต้บังคบัของ

กฎหมายฉบบัน้ี และเม่ือกฎหมายน้ีมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ จะมีคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (“คณะกรรมการกํากับกิจการฯ”) 

ซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้ง มีอาํนาจหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลการประกอบกิจการพลงังานซ่ึงไดแ้ก่ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 

ให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกฎหมาย รวมถึงอาํนาจในการกาํหนดหลกัเกณฑ์การกาํหนดอตัราค่าบริการของผูรั้บใบอนุญาต 

 
/1 ปตท. ได้รับยกเวน้ตามพระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มิให้นําบทบญัญติัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัในส่วนท่ีเก่ียวกับ

สภาพและการจดัตั้งบริษทัมาบงัคบัใช ้
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และการใช้อสังหาริมทรัพยข์องผูรั้บใบอนุญาต ดังนั้นเม่ือ พรบ. การประกอบกิจการพลงังาน มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย  

คณะกรรมการกาํกับกิจการฯ จะเป็นผูมี้อาํนาจหน้าท่ีต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์และการประกาศเขตระบบ

โครงข่ายพลงังานในส่วนของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  แทนคณะกรรมการกาํกบัดูแลการใชอ้าํนาจของ ปตท. ตามพระราชกฤษฎีกาว่า

ดว้ยการกาํหนดอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 แต่ทั้งน้ีเพ่ือให้การประกอบ

กิจการพลงังานของ ปตท. สามารถดาํเนินงานไดต้่อไป ในบทเฉพาะกาลของ พรบ.ประกอบกิจการพลงังานจึงบญัญติัให้พระราช

กฤษฎีกากาํหนดอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) พ.ศ.2544  ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ 

(ฉบบัท่ี 2) มีผลใชบ้งัคบักบั ปตท. ต่อไป จนกว่า ปตท. จะไดรั้บใบอนุญาตตาม พรบ.การประกอบกิจการพลงังาน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ปตท . มีทุนจดทะเบียน 28,572,457,250 บาท เป็นหุ้นสามัญ 2,857,245,725 ล้านหุ้น  

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยเป็นทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 28,173,881,250  บาท เป็นหุ้นสามญั 2,817,388,125 หุ้น 

2.1.2 พฒันาการท่ีสําคัญในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 

ปี 2546 

กุมภาพนัธ์ : ปตท. จดัตั้ง บริษทั ตล่ิงชนั แมนเนจเมน้ท ์แอนดเ์ซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงไดรั้บการจดทะเบียนจากกรมพฒันาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2546 เพ่ือดาํเนินธุรกิจรับจ้างบริหารร้านค้าสะดวกซ้ือ  

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 ผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ 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

ขอรับการส่งเสริมการลงทุน และได้รับสิทธิประโยชน์เก่ียวกับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน และเห็นชอบมิให้นาํคาํส่ัง ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมติคณะรัฐมนตรีท่ีใชก้บัรัฐวิสาหกิจ

ทัว่ไปมาใชบ้งัคบัแก่ ปตท. และบริษทัท่ีจะจดัตั้งขึ้นใหม่ รวมทั้งมิให้นาํประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุนท่ีเก่ียวกบันโยบายและหลกัเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนในส่วนท่ีใช้พิจารณาโครงการลงทุนท่ีเป็น

รัฐวิสาหกิจและกิจการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมาใชบ้งัคบักบั ปตท. ดว้ย 

สิงหาคม : เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2546 ปตท. ได้ลงนามสัญญาปรับราคาขายผลิตภัณฑ์ Ethane กับบริษัทปิโตรเคมี

แห่งชาติ 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 สําหรับปริมาณก๊าซฯ 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 จะขยายระยะเวลาในการซ้ือ
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ก๊าซฯ ส่วนเพ่ิมออกไปเป็นเวลา 3 ปี 10 เดือน จากวนัท่ี 1 มีนาคม 2547 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 โดย

ปริมาณก๊าซฯ ส่วนท่ีเกินกว่า 145 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั เป็น 230 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั จะมีส่วนลดราคา

ร้อยละ 12 

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

Agreement โดย ปตท.จะซ้ือก๊าซฯ เพ่ิมขึ้นจากปริมาณตามสัญญาปัจจุบนั หลงัจากโครงการก่อสร้างท่อส่ง

ก๊าซฯ เส้นท่ี 3 แลว้เสร็จ ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2549 

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

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดเ้สนอขายหุ้นเพ่ิมทุนต่อประชาชนและนักลงทุนทัว่ไป 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 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั ให้กบั ปตท. เป็นเวลาอย่างน้อย 20 ปี ทั้งน้ี 

ขึ้นอยูก่บัปริมาณสาํรองก๊าซฯ โดยเร่ิมส่งก๊าซฯ ไดใ้นไตรมาสท่ี 2 ของปี 2549 

ธนัวาคม : เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2546 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ไดอ้นุมติัและออกบตัรส่งเสริมการ

ลงทุนสําหรับโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 5 โดยจดัอยู่ในประเภทกิจการท่ีให้ความสําคญัเป็น

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

สูตรราคาขายผลิตภณัฑ์ Propane และ LPG ให้กลุ่มลูกค้าปิโตรเคมี โดยปรับมาอิงราคา PP (Film Grade) 

แทนราคา Olefins (Agreed Propylene) โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่มกราคม 2547 เป็นตน้ไป 

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

ผูผ้ลิตก๊าซธรรมชาติ แหล่งอาทิตย ์ได้แก่ บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) บริษทั 

ยูโนแคล ไทยแลนด์ จาํกดั และบริษทัโมเอโกะไทยแลนด์ จาํกัด โดยมีปริมาณการซ้ือก๊าซธรรมชาติตาม

สัญญา 330 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 20 ปี โดยคาดว่าจะเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติ ประมาณ

ตน้ปี พ.ศ. 2550 

กุมภาพนัธ์ : ปตท. แลกหุ้นสามญัเดิมในโรงกลัน่บางจากทั้งหมดเป็นใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย ์

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

เป็นร้อยละ 9.28 และจะลดลงเป็นร้อยละ 6.20 เม่ือผูถื้อหุ้นกู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ DR หุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ

ทั้งหมด (Fully Diluted) โดยมีระยะเวลาห้ามขาย (Silent Period) 18 เดือนนับตั้งแต่วนัแรกท่ีทาํการซ้ือขาย 

DR คือตั้งแต่วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2547 
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 : การก่อสร้างส่วนขยายกาํลงัการผลิตระยะท่ี 2 ของโรงงานอะโรเมติกส์ของบริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

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

ต่อปี ตามลาํดบั 

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

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไทยออยล์ไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2547 และ

ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 16 

กนัยายน 2547 ให้เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (IPO) จาํนวนรวม 1,017,679,564 หุ้น ในราคาหุ้นละ 32 บาท  

เขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นวนัแรกในวนัท่ี 26 ตุลาคม 2547 ในขณะเดียวกนั ปตท. 

ไดจ้าํหน่ายหุ้นทั้งหมดในบริษทัไทยลูบ้เบส จาํกดัและบริษทั ไทยพาราไซลีน จาํกดั ให้กบัไทยออยล ์และนาํ

เงินท่ีไดท้ั้งหมดมาซ้ือหุ้นไทยออยลใ์นราคา IPO ทาํให้ ปตท. สามารถรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในไทยออยล์

หลงัเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดใ้กลเ้คียงระดบัเดิมคือร้อยละ 49.54 

 : เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2547 ปตท.ลงนามในสัญญาร่วมทุนกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีคอื บริษทัปิโตรเคมี

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

(มหาชน) จัดตั้ งบริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกัด โดยมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 40:20:20:20 ตามลาํดับ เพ่ือ

ก่อสร้างโรงงานและดาํเนินการผลิตสารฟีนอลปริมาณ 200,000 ตนัต่อปี 

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

ไดล้งนามบนัทึกขอ้ตกลงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นโครงการวางระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติทาง

ตอนใตข้องประเทศเวียดนาม เพ่ือรองรับความตอ้งการก๊าซธรรมชาติของโรงงานอุตสาหกรรมทางตอนใต้

ของประเทศเวียดนามท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมสูงขึ้น 

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

แอลพีจีและเอ็นจีแอล โดย ปตท. จะจดัส่งก๊าซแอลพีจีเพ่ิมขึ้น 13,000 ตนัต่อเดือน และเอ็นจีแอลเพ่ิมเป็น  

380,000-470,000 ตนัต่อปี  เพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับโครงการเพ่ิมกาํลงัการผลิตโอเลฟินส์ จากการปรับปรุง

หน่วยการผลิตท่ี 1 ซ่ึงจะแลว้เสร็จในปี 2549 

 :  เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2547 ปตท.  บริษทั รังสิตพลาซ่า จาํกดั  และ บริษทั เอ็นไวรอนเมนตอล เอ็นจิเนียร่ิง 

คอนซัลแตนส์ จาํกดั  ไดล้งนามบนัทึกขอ้ตกลงการศึกษาความเป็นไปไดโ้ครงการติดตั้งระบบทาํความเยน็

และผลิตไฟฟ้าดว้ยก๊าซธรรมชาติ  (Gas District Cooling and Cogeneration) ในอาคารศูนยก์ารค้าฟิวเจอร์ 

พาร์ค  รังสิต 

กรกฎาคม  : เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2547 ไดมี้การจดัตั้งบริษทั พีทีที ยูทิลิต้ี จาํกดั โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง ปตท., 

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

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

และบริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (ATC) โดยไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั พีทีที ยูทิลิต้ี 

จาํกดั (PTTUT)  ขึ้น เพ่ือดาํเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้ า (Utilities) ให้กบั

ผูถื้อหุ้น รวมถึงบริษทัในเครือของผูถื้อหุ้นและโรงงานบริเวณใกลเ้คียง  

 : เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2547 ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน

โครงการท่อส่งก๊าซฯ ไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยโครงการจะได้รับสิทธิและประโยชน์ตาม

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

ซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ จาํนวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ บนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ สาํหรับโรงไฟฟ้าพลงัความ

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

รวม 2,800 เมกะวตัต์ โดยมีปริมาณความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ เฉล่ีย 400 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั และ

บนัทึกขอ้ตกลงใชก๊้าซธรรมชาติร่วมกบันํ้ ามนัเตาสําหรับโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนบางปะกงและพระนครใต ้

โดยมีปริมาณซ้ือขายก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าเฉล่ียรวม 215 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั เป็นระยะเวลา 10 ปี เร่ิมตั้งแต่

ปี 2549  

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

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

โรงผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแน่นตํ่า (LDPE) ขนาดกาํลงัการผลิต 410,000 และ 300,000 ตนั

ต่อปี 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 โดยบริษทัมีกาํลงัการผลิตเม็ดพลาสติกชนิด HDPE 200,000 

ตนัต่อปี 

 : การก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิด HDPE ขนาด 250,000 ตันต่อปีของบริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

จาํกดั (มหาชน)  แลว้เสร็จ และเร่ิมดาํเนินการผลิต 

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

(Shareholder Agreement) ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 50:50 เพ่ือร่วมทุนจัดตั้งบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน 

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

พลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแน่นตํ่า (LDPE) ขนาด 300,000 ตัน/ปี ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

จงัหวดัระยอง    

 :  ครม. เห็นชอบให้ ปตท. ปรับโครงสร้างหน้ีบริษทัโรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั โดยให้เชลลข์ายหุ้นทั้งหมดให้ 

ปตท. เขา้ถือสิทธิแทนพร้อมปลดภาระผูกพนัของเชลลต์ามท่ีกาํหนดในสัญญาจดัสร้างและประกอบกิจการ

โรงกลัน่ปิโตรเลียม 

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

ไทยลูบ้เบส จาํกัด (TLB) เพ่ือการควบรวมกิจการกับบริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน) (TOP) ทาํให้ TOP 

เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 100 ใน TPX และ TLB 

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

การให้บริการ TTM (Service Agreement) กบั Trans Thai-Malaysia (Thailand) Ltd. ในฐานะผูใ้ห้บริการ 

(Operator) 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจาํปี 2550 
 

 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 23 

 

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

ก๊าซธรรมชาติ เพ่ือใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงสาํหรับโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมแก่งคอย จงัหวดั 

สระบุรี  รวมกาํลงัการผลิตทั้งส้ิน 1,468 เมกะวตัต ์ในช่วงปี 2550-2575 โดยมีความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติ 

เฉล่ียประมาณ 125 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ในปี 2550 และ เพ่ิมเป็น 250 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ตั้งแต่ ปี 2551 

เป็นตน้ไป 

 :  เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2547 ปตท. ลงนามโอนหุ้นในการปรับโครงสร้างหน้ีบริษทัโรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

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

เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 100 ใน RRC ซ่ึงมีกาํลงัการกลัน่ 145,000 บาร์เรลต่อวนั  

ธนัวาคม :  เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2547 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ ไดมี้มติเห็นชอบการทบทวนแผนแม่บท

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

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 ได้แก่ องค์การร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA),  Petronas Carigali 

(JDA) Sdn.Bhd., Amerada Hess Oil Company of Thailand Co. แ ล ะ  Amerada Hess Oil Company of 

Thailand (JDA) Limited. ในการแก้ไขปัญหา Take-or-Pay โดยการประนีประนอมท่ีจะไม่เกิดภาระทาง

การเงินใดๆ พร้อมกบัขอ้ตกลงในการจดัหาก๊าซธรรมชาติ เพ่ิมขึ้นในระยะยาวในราคาท่ีลดลง 

 : เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2547 ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีมติเห็นชอบให้การส่งเสริมการ

ลงทุนกบัโครงการต่างๆ ตามแผนแม่บทท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ดงัน้ี 

-   โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นท่ี 3 ในทะเลและบนบก 

-   โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล จากแหล่งเจดีเอ-แหล่งอาทิตย ์

-   โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนัของทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นท่ี 3 ทั้งในทะเลและบนบก 

-   โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ วงันอ้ย-แก่งคอย 

โดยโครงการจะไดรั้บสิทธิและประโยชน์ตามหลกัเกณฑกิ์จการท่ีให้ความสาํคญัเป็นพิเศษ  

 : การก่อสร้างโครงการขยายกาํลงัการผลิตเอทิลีนเพ่ิมขึ้น 315,000 ตนัต่อปีของบริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกัด 

(มหาชน) แลว้เสร็จและเร่ิมดาํเนินการผลิต 

ปี 2548 

มกราคม : เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2548 ปตท. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการ และธนาคารออมสิน ได้ลงนามใน

บนัทึกความเขา้ใจในการเขา้ร่วมทุนกบักระทรวงการคลงัในฐานะผูมี้สิทธ์ขาดในการจดัหาผูร่้วมลงทุนตาม

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

ตรวจสอบสถานะและมูลค่าของ TPI และบริษัทย่อยได้อย่างละเอียดครบถ้วน โดยในเบ้ืองต้นคาดว่า

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

ธุรกิจของ TPI ในปัจจุบนัเป็นฐานในการขยายการลงทุนของ ปตท. ไปสู่ธุรกิจปิโตรเคมีแบบครบวงจร (Fully 

Integrated) และจะมุ่งเนน้การใชป้ระโยชน์จากศกัยภาพของธุรกิจท่ีเก้ือกูลกนั  



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจาํปี 2550 
 

 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 24 

 

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

และบริษัท Marubeni Corp. (Thailand) Ltd. เพ่ือการส่งออก ระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคา – 31 

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

ธุรกิจในเครือ ปตท.สามารถขยายปริมาณการคา้ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีสู่ตลาดต่างประเทศให้ไดม้ากขึ้น และ

เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย 

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

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

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

ค่าเงินชดเชยรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 236.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่าประมาณ 9,102 ล้านบาท ท่ีอตัรา

แลกเปล่ียน 38.33 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ) โดยมูลค่าท่ีซ้ือมาในปี 2544 ท่ี 226.37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

(เทียบเท่าประมาณ 9,898 ลา้นบาท ท่ีอตัราแลกเปล่ียน 43.73 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ) โดยผลประกอบการท่ี

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

เป็นการดาํเนินตามนโยบายของ ปตท. ท่ีตอ้งการให้ ปตท.สผ. เน้นการลงทุนโดยตรงในแหล่งปิโตรเลียม

แทนการลงทุนผา่นบริษทั 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 

ของกลุ่มบริษัทในเครือ ปตท. ทาํให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการจัดหา/จดัซ้ือวตัถุดิบและบริการ 

รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการบริหารจดัการการตลาดการจดัจาํหน่ายและการบริหารตวัแทนจาํหน่ายเพ่ือ

สร้างความแขง็แกร่งทางการตลาดให้กบัผลิตภณัฑโ์พลิเมอร์ 

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

ในสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement) จากแหล่งก๊าซธรรมชาติชามส์ (Shams) ของโครงการ

โอมาน 44 กบัรัฐบาลของรัฐสุลต่านโอมาน โดยมีแผนท่ีจะเร่ิมผลิตก๊าซธรรมชาติท่ีอตัราการผลิต 50 ลา้น

ลูกบาศก์ฟุตต่อวนั และคอนเดนเสทท่ีอตัรา 3,000 บาร์เรลต่อวนั ทั้งน้ี ถือว่าเป็นผลสําเร็จอีกขั้นหน่ึงของ 

ปตท.สผ. ท่ีสามารถขายก๊าซธรรมชาติให้แก่ประเทศในตะวนัออกกลางไดเ้ป็นคร้ังแรก 

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

เคมีกลัไทย หรือ TPI ในสัดส่วนร้อยละ 31.5 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของ TPI (ซ่ึงจะปรับลดลงเหลือร้อยละ 

30 ภายหลงัจาก TPI ออกหุ้นเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอขายให้แก่พนกังาน TPI และบริษทัย่อย) คิดเป็นเงินประมาณ 

20,270 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม การซ้ือขายหุ้น ตลอดจนราคาซ้ือขายสุดทา้ยของหุ้น TPI ยงัขึ้นอยู่กบัผลการ

ตรวจสอบสถานะ TPI และบริษทัย่อยในรายละเอียดเพ่ิมเติม เง่ือนไขของสัญญาซ้ือขายหุ้น ความสําเร็จของ

การออกจากแผนฟ้ืนฟูกิจการของ TPI รวมถึงการเขา้ไปมีบทบาทในการบริหารจดัการธุรกิจของ TPI  

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

ซ่ึง ปตท.และบริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) ร่วมทุนจดัตั้งในสัดส่วน 50:50 ขยายกาํลงัการผลิต 

Ethane Cracker จาก 410,000 ตันต่อปี เป็น 1,000,000 ตันต่อปี คงขนาดกําลังการผลิตของโรงผลิตเม็ด

พลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแน่นตํ่า (LDPE) ท่ี 300,000 ตนัต่อปี และก่อสร้างโรงงาน LLDPE ขนาดกาํลงั
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การผลิต 400,000 ตันต่อปี ทั้งน้ี โครงการทั้งหมดของ PTTPE คิดเป็นเงินลงทุนทั้งส้ิน 944 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ มีอตัราหน้ีสินต่อทุน 1:1 คิดเป็นเงินลงทุนส่วนของ ปตท.ประมาณ 236 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เร่ิม

ดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยป์ระมาณไตรมาส 1 ปี 2552   

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

เพ่ือการสํารวจและพัฒนาปิโตรเลียม (Exploration and Development Contract) กับ National Iranian Oil 

Company (NIOC) ซ่ึงเป็นบริษทันํ้ ามันแห่งชาติประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน โดยได้รับสิทธิในการ

สาํรวจและพฒันาเป็นระยะเวลา 25 ปี รวมทั้งเป็นผูด้าํเนินการและถือสัดส่วนทั้งหมดในโครงการสํารวจและ

พฒันาปิโตรเลียมแปลงซาเวห์ (Saveh) ซ่ึงเป็นแปลงสํารวจบนบก มีพ้ืนท่ีประมาณ 13,500 ตารางกิโลเมตร 

การลงทุนคร้ังน้ี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของ ปตท.ท่ีต้องการให้ ปตท.สผ.ขยายฐานการลงทุนใน

ภูมิภาคตะวนัออกกลาง 

พฤษภาคม : เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2548 ปตท.ไดด้าํเนินการจดทะเบียนลดทุนบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงส่งผลให ้

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

หุ้นละ 10 บาท และในวนัเดียวกนั ปตท.ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนบริษทัอีกจาํนวน 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

รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท.จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ 

ผูบ้ริหาร พนกังานปตท. และ พนกังาน บริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. 

ทั้งน้ี การดาํเนินการดงักล่าวเป็นไปตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของ ปตท.ประจาํปี 2548 

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

รวมวายภุกัษห์น่ึง (วายุภกัษ)์ และสถาบนัอ่ืนๆ ไดเ้ขา้ร่วมลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นของบริษทัปิโตรเคมีกลั

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

3.30 บาทต่อหุ้น จาํนวน 17,550 ลา้นหุ้น เทียบเท่าร้อยละ 90 ของหุ้นทั้งหมดท่ีจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้

ของ TPI ภายหลงัการซ้ือขายหุ้นแลว้เสร็จ ทั้งน้ี ภายใตสั้ญญาดงักล่าว ปตท.ตกลงท่ีจะเขา้ร่วมถือหุ้น TPI 

ร้อยละ 31.5 ของหุ้นทั้งหมดดงักล่าว นอกจากน้ี กบข. ธนาคารออมสิน และวายุภกัษ ์ไดเ้ขา้ร่วมลงนามใน

สัญญาระหว่างผูถื้อหุ้นกบั ปตท.เพ่ือสนบัสนุนให้ ปตท.เขา้บริหารจดัการกลุ่ม TPI ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

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

บันทึกความเข้าใจร่วมสําหรับการควบรวมบริษัท โรงกลัน่นํ้ ามันระยอง จาํกัด (RRC) และบริษทั สตาร์

ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกัด (SPRC) ซ่ึง ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และ 36 ตามลาํดับ ในขณะท่ี 

CTTC ถือหุ้นใน SPRC ร้อยละ 64 โดยโครงสร้างของการควบรวมกิจการจะอยู่ในรูปแบบของการแลกหุ้น 

โดยมี RRC เป็นบริษทัหลกั ทั้งน้ี ภายหลงัการแลกหุ้นแลว้เสร็จ ปตท.และ Chevron (ถือหุ้นผ่าน CTTC) จะ

ถือหุ้นในบริษทัท่ีเกิดจากการควบรวมในสัดส่วนร้อยละ 62 และ 38 ตามลาํดบั และสนบัสนุนให้นาํหุ้นของ

บริษทัท่ีควบรวมเสนอขายต่อประชาชนและนักลงทุนทัว่ไป (IPO) และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย คาดว่าจะดาํเนินการทาํ IPO แลว้เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2548 ทั้งน้ี ปตท.มีแผนจะลด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทท่ีเกิดจากการควบรวม โดยการเสนอขายหุ้นท่ี ปตท. ถือบางส่วน เพ่ือทาํให้

สัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท.และ CTTC อยู่ในระดับเท่ากันท่ีประมาณร้อยละ 35 ซ่ึงจะทาํให้ ปตท และ 

Chevron มีความเท่าเทียมกนัในการบริหารบริษทัท่ีเกิดจากการควบรวม 
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 : เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2548 ปตท. ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพ้ืนท่ีพฒันาร่วม ไทย – 

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

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

ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือของ Petroliam Nasional Bhd. (Petronas) และ บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล 

จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ บริษทั ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) โดย ปตท. จะเร่ิมรับ

ก๊าซฯ ในช่วงกลางปี 2551 ในปริมาณเร่ิมตน้เท่ากบั 270 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั เป็นเวลา 10 ปีแรก และ 250 

ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั ในช่วง 6 ปีถดัไป อย่างไรก็ตามปริมาณซ้ือขายก๊าซฯ จะสามารถปรับเพ่ิมขึ้นไดถึ้ง 

470 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ในช่วงปี 2553 - 2555 ในกรณีท่ีมีปริมาณสาํรองก๊าซฯ รองรับ สาํหรับระดบัราคา

ก๊าซฯ จะอยูใ่กลเ้คียงกบัระดบัราคาเฉล่ียของก๊าซฯ ในอ่าวไทย 

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

ร่วมทุนร้อยละ 59.94 กับบริษทั โปโก โอเวอร์ซีส์ โพรดักชั่น บีวี (Pogo Overseas Production B.V.) และ

บริษัท โปโก โพรดิวซ่ิง (Pogo Producing Company) เพ่ือจะเข้าซ้ือหุ้นทั้ งหมดของกลุ่มบริษัทโปโกใน

ประเทศไทย ซ่ึงประกอบดว้ยหุ้นทั้งหมดในบริษทั ไทยโป จาํกดั และหุ้นร้อยละ 46.34 ในบริษทั บี 8/32 

พาร์ทเนอร์ จาํกดั ซ่ึงตามขอ้ตกลง กลุ่มผูซ้ื้อจะขายหุ้นร้อยละ 10 ของสินทรัพยข์องกลุ่มโปโกท่ีไดม้าให้กบั

บริษทั พลงัโสภณสอง จาํกดั เพ่ือแลกเปล่ียนกบัการท่ีบริษทั พลงัโสภณสอง จาํกดั ไดส้ละสิทธิท่ีจะเขา้ซ้ือ

หุ้นก่อนบุคคลภายนอก (First Right of Refusal) ทาํให้ในท่ีสุดแล้วสัดส่วนการร่วมทุนของ PTTEPO ใน

โครงการ B 8/32 & 9A จะเป็นร้อยละ 25.0 โดยสัมปทานปิโตรเลียมแปลง B8/32 อยู่ในอ่าวไทย ครอบคลุม

พ้ืนท่ีประมาณ 2,460 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันผลิตปิโตรเลียมประมาณวนัละ 98,800 บาร์เรลเทียบเท่า

นํ้ ามนัดิบ ส่วนสัมปทานปิโตรเลียมแปลง 9A อยู่ในอ่าวไทย ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 81 ตารางกิโลเมตร 

ดงันั้น การเขา้ซ้ือหุ้นคร้ังน้ี จะทาํให้ ปตท.สผ.เกิดรายไดจ้ากการขายปิโตรเลียมทนัที และจะทาํให้ปริมาณ

สาํรองปิโตรเลียมพิสูจน์แลว้ (Proved reserves) เพ่ิมขึ้นประมาณ 52 ลา้นบาร์เรลเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ ทั้งน้ี การ

เขา้ซ้ือหุ้นคร้ังน้ี จะบรรลุผลสาํเร็จหลงัจากไดรั้บอนุมติัจากรัฐบาลไทย 

 : เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 คณะกรรมการ ปตท.มีมติอนุมัติให้การสนับสนุนการดาํเนินการควบบริษัท 

ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (NPC) และ บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) (TOC) โดย ปตท. มี

นโยบายท่ีจะปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจปิโตรเคมีเพ่ือสร้างความชดัเจนเก่ียวกบัโครงสร้างธุรกิจของ

บริษทัในเครือ และนโยบายในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. ในการขยายธุรกิจในอนาคต และสนบัสนุนให้เกิด

ความร่วมมือในการวางแผนเชิงกลยทุธ์ระหว่าง NPC และ TOC 

กรกฎาคม : เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2548 ปตท. ในฐานะผูซ้ื้อไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติแกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 

4 และสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติเพ่ิม สําหรับโครงการบงกช กบักลุ่มผูร่้วมทุนในฐานะผูข้าย ประกอบดว้ย 

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

เอเชีย แปซิฟิค พีทีอี จาํกดั เพ่ือขยายพ้ืนท่ีพฒันาภายใตสั้ญญาซ้ือขายเดิมให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีปัจจุบันของ

โครงการบงกชทั้งหมด นอกจากน้ี ปตทได้ตกลงรับก๊าซธรรมชาติเพ่ิมเติมเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 61 พนัล้าน

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

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

บริษทั (Credit Rating) เพ่ิมขึ้นให้กบั ปตท. สําหรับการออกตราสารสกุลเงินในประเทศจากระดบั 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) กับบริษัท 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. ได้ดาํเนินการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) 

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

ละ 1.03ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 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.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

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

ลูกบาศก์ฟุตต่อวนั และเพ่ิมขี้ นเป็น 108 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวนั โดยจะนําก๊าซฯ ไปใช้เป็นเช้ือเพลิงท่ี

โรงไฟฟ้านํ้าพองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

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

แบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract) โครงการสํารวจปิโตรเลียม แปลง M11 ประเทศสหภาพพม่า 

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

ประมาณ 7,200 ตารางกิโลเมตร การเข้าร่วมทุนดงักล่าว สอดคล้องกับนโยบายของ ปตท.ท่ีต้องการให้ 

ปตท.สผ.ขยายฐานการลงทุนในภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนปริมาณสํารองปิโตรเลียม และรองรับความตอ้งการ

พลงังานของประเทศท่ีเพ่ิมขึ้น 

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

มติอนุมติัการควบบริษทัระหว่าง TOC กบับริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) และอนุมติัการลดทุนจด

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

จาํนวน 9,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ซ่ึงจะทาํให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัลดลงเท่ากบัทุนชาํระ

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

ผูด้ ําเนินการและถือสัดส่วนร่วมทุนร้อยละ 30 ทั้งน้ี โครงการกัมพูชา B มีพ้ืนท่ีประมาณ 6,551 ตาราง

กิโลเมตร และติดกับพ้ืนท่ีคาดเก่ียวไทย-กัมพูชา ทางด้านทิศตะวนัออก จากการประเมินด้านธรณีวิทยา

เบ้ืองตน้ คาดว่าแปลง B เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพเป็นก๊าซธรรมชาติและนํ้ามนัดิบ 

 : เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2548 คณะกรรมการ ปตท . มีมติเห็นชอบให้ ปตท .เข้าลงทุนในบริษัท บางจาก

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

ปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ์ (Product Quality Improvement Project หรือ PQI Project) ของ BCP โดย ปตท.
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ตกลงท่ีจะจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีราคา 14-16 บาทต่อหุ้น ซ่ึงราคาจองซ้ือสุดทา้ยจะปรับตามผลของการ

ตรวจสอบสถานะสุดทา้ย อน่ึง ภายหลงัจากการเขา้ลงทุนใน BCP ดงักล่าว ปตท. จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน 

BCP (รวมหุ้นท่ีถือผา่นบริษทั สยามดีอาร์ จาํกดั) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดท่ี

จดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ 

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

แยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 6 ขนาด 700-800 ลา้นลูกบาศก์ฟุต/วนั โดยใชเ้งินลงทุน 24,045 ลา้นบาท เพ่ือผลิตอีเทน

เป็นวตัถุดิบให้เพียงพอกบัความตอ้งการของโครงการ Ethane Cracker ของบริษทั พีทีที โพลิเอทิลีน จาํกดั 

(PTTPE) โดยสามารถผลิตอีเทนได้ 630,000-737,000 ตัน/ปี โพรเพนและ LPG 900,000-1,030,000 ตัน/ปี 

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

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

(ธพส.) ร่วมลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าเยน็ดว้ยระบบพลงังานร่วม ความร้อน และ

ไฟฟ้า (Combined Heat and Power : CHP) สําหรับโครงการศูนยร์าชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจง้วฒันะ 

โดยใชเ้งินลงทุนทั้งส้ินประมาณ 750 ลา้นบาท มีอายสัุญญา 30 ปี 

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

จาํกัด (บขส.) ในบันทึกความเข้าใจร่วมเพ่ือดาํเนินโครงการติดตั้งอุปกรณ์และดัดแปลงใช้ NGV ทั้งใน

รูปแบบของการติดตั้งอุปกรณ์ใช้ก๊าซ NGV เพ่ิมเติมให้เป็นระบบเช้ือเพลิงร่วม (Diesel Dual Fuel : DDF) 

และ การดัดแปลงเคร่ืองยนต์ดีเซลเดิมให้เป็นระบบเช้ือเพลิง NGV อย่างเดียว (Dedicated NGV)   ในรถ

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

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

ยกเลิกบนัทึกความเขา้ใจร่วมสําหรับการควบรวมบริษทั โรงกลัน่นํ้ ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) (RRC) และ 

กบั บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียมจาํกดั (มหาชน) (SPRC) เน่ืองจากไม่สามารถหาขอ้ยติุร่วมกนัในสาระสาํคญับาง

ประการในการทาํสัญญาควบรวมกิจการได้ตามเป้าหมายและกาํหนดเวลาท่ีวางไว ้อย่างไรก็ดี การร่วม

ปฏิบติัการกลัน่ระหว่าง RRC และ SPRC ยงัคงถือปฏิบติัต่อไปตามสัญญาท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั โดย ปตท. ยงัคง

ถือหุ้น RRC และ SPRC ร้อยละ 100 และ ร้อยละ 36 ตามลาํดบั 

 : เม่ือวนัท่ี 28 กันยายน 2548 ปตท. กระทรวงพลังงาน และ ปตท.สผ. ร่วมลงนามในกรอบความร่วมมือ

ดาํเนินการทดลองร่วม 3 ฝ่าย เพ่ือนําก๊าซธรรมชาติท่ีเป็นผลพลอยได้จากการผลิตปิโตรเลียม ณ ฐานผลิต

หนองตูม-เอ จงัหวดัสุโขทยั ในโครงการเอส 1  ซ่ึง ปตท.สผ.เป็นผูด้าํเนินการอยู ่ไปใชป้ระโยชน์โดยการแปร

สภาพให้อยู่ในรูปของ LNG เพ่ือแปรสภาพให้เป็น CNG สําหรับจาํหน่ายให้ผูบ้ริโภคใช้ทดแทนนํ้ ามัน

เช้ือเพลิงในภาคขนส่งต่อไป  โดยโครงการทดลองมีมูลค่าประมาณ 130 ลา้นบาท 

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

สํานักงานของบริษทั ชั้น 11 อาคารสํานกังานพระโขนง ทั้งน้ี เป็นการร่วมทุนระหว่าง ปตท.  บริษทั ปิโตร

เคมีแห่งชาติ 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 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพ่ือให้บริษทันาํเงินจากเพ่ิมทุนดังกล่าวไปชาํระ
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ค่าบริการรับล่วงหน้า (Tariff Prepayment - TPP) ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ียินยอมเพ่ิมทุน ทั้งน้ี TPP ดงักล่าวเป็นเงิน

สนับสนุนท่ีผูถื้อหุ้นได้ให้แก่ Thappline ในกรณีท่ีบริษทัขาดสภาพคล่อง ตามสัญญาการใช้บริการขนส่ง

นํ้ามนัทางท่อ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2547 ยอดหน้ีดงักล่าวรวมดอกเบ้ียมีจาํนวนประมาณ 4,301 ลา้นบาท 

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

Thappline จาํนวน 12,938,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และ Thappline ได้นําเงินดังกล่าวมาชาํระคืนค่า 

TPP ให้แก่ ปตท.ในวนัเดียวกนั อน่ึง ภายหลงัการเพ่ิมทุนดงักล่าว สัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท.ใน Thappline 

ไดเ้ปล่ียนแปลงจากร้อยละ 32.74 เป็นร้อยละ 31.4 

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

การร่วมพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเย็น (Gas District Cooling and Cogeneration, GDC & Cogen) 

สาํหรับศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  โดยโครงการมีกาํลงัผลิตความเยน็ 2,150 ตนั และกาํลงัผลิตไฟฟ้า 4.9 

เมกกะวตัต ์ใชเ้งินลงทนุทั้งส้ินประมาณ 182 ลา้นบาท 

 : เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2548 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติให้ ปตท.ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ไทยออยล ์

เพาเวอร์ จาํกดั (TP) จาก ปตท.สผ.อ.บริษทัย่อยของบริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

(ปตท.สผ.) ซ่ึงถือหุ้นอยูท่ั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 26 คิดเป็นจาํนวน 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.สนับสนุนให้บริษทัโรงกลัน่นํ้ ามัน

ระยอง จาํกดั (มหาชน) (RRC) ดาํเนินการกระจายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในไตรมาส

แรก หรือตน้ไตรมาสท่ีสองของปี 2549 รวมถึงการออกหุ้นใหม่เพ่ือระดมทุน พร้อมกบัการเสนอขายหุ้นเป็น

คร้ังแรกให้แก่ประชาชนและพนกังานของบริษทั โดย ปตท.จะลดสัดส่วนการถือหุ้นใน RRC ลงจากร้อยละ 

100 เหลือไม่เกินร้อยละ 50 แต่ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 45 

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

รายงานผลการตรวจสอบสถานะของ TPI ในขั้นสุดท้าย 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 ธันวาคม 2548 บริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (NPC) และบริษทัไทยโอเลฟินส์ จาํกดั 

(มหาชน) (TOC) ไดร่้วมกนัจดัประชุมผูถื้อหุ้นร่วมระหว่างผูถื้อหุ้นของทั้งสองบริษทัเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ 

เก่ียวกบับริษทัใหม่ท่ีเกิดจากการควบบริษทั ระหว่าง NPC และ TOC โดยท่ีประชุมฯ อนุมติัให้ใชช่ื้อบริษทั

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

จํานวน 11 ,311,410,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,131,141,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมฯ ไดอ้นุมติัการจดัสรรหุ้นของ PTTCH ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ NPC และ TOC ท่ีมีช่ือปรากฏ

ในสมุดทะเบียนของผูถื้อหุ้นของแต่ละบริษทั ณ วนัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นร่วมโดยจดัสรรหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นใน

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

หุ้น 
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 : เม่ือวนัท่ี 7 ธันวาคม 2548 NPC และ TOC ไดย่ื้นขอจดทะเบียนการควบ NPC`และ TOC  และนายทะเบียน

หุ้นส่วนบริษทัไดรั้บจดทะเบียนควบรวมบริษทัเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี บริษทัท่ีเกิดจากการควบบริษทัคอื PTTCH 

จะรับไปซ่ึงทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบทั้งหมดของ NPC และ TOC โดยมีผลตาม

กฎหมายตั้งแต่วนัท่ี 7 ธันวาคม 2548 เป็นต้นไป และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้รับหลกัทรัพย ์

PTTCH เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2548 และเร่ิมทาํการซ้ือขายบน

กระดานหลกัตั้งแต่วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2548 

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

ขยายสถานีบริการก๊าซ NGV อาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีใช้ก๊าซ NGV เป็นเช้ือเพลิงในรถยนต ์ 

บรรเทาผลกระทบในภาวะวิกฤตราคานํ้ ามนั  โดย ปตท.จะเป็นผูล้งทุนก่อสร้างสถานีบริการ NGV  ในสถานี

บริการนํ้ ามนับางจาก และ BCP จะให้การสนับสนุนสถานท่ีท่ีจะเป็นจุดบริการก๊าซ NGV และรับก๊าซ NGV 

จาก ปตท.เพ่ือให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีสถานีบริการนํ้ ามนับางจาก  ขณะน้ี ปตท.และ BCP จึงไดเ้ร่ิมการก่อสร้าง

สถานีบริการก๊าซ NGV ในสถานีบริการนํ้ ามันของบางจากแล้ว 3 แห่ง ไดแ้ก่ สถานีบริการนํ้ ามันบางจาก 

สาขาก่ิงแกว้  สาขานวลจนัทร์ และสาขาราษฎร์บูรณะ และเร่ิมให้บริการก๊าซ NGV ไดต้ั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 
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 : เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2548 ปตท.และผูร่้วมลงทุนทุกราย ไดแ้ก่ กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ ธนาคาร

ออมสิน กองทุนรวมวายภุกัษห์น่ึง ผูซ้ื้อเพ่ือกระจายหุ้นให้แก่นกัลงทุนรายยอ่ย และผูซ้ื้อเพ่ือกระจายหุ้นให้แก่

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

คาํนวณจากหุ้นสามญัของ TPI จาํนวน 6,142.5 ลา้นหุ้น ในราคา 3.30 บาทต่อหุ้น 

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

ปตท.ลงทุนร้อยละ 35 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงทุนร้อยละ 35 และการไฟฟ้านครหลวง ลงทุน

ร้อยละ 30 ไดล้งนามสัญญาซ้ือ/ขายไฟฟ้าจาํนวน 50 เมกกะวตัต์ และนํ้ าเยน็ 12,500 ตนัความเยน็  ซ่ึงมีอายุ

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

จาํกดั (บทม.) เพ่ือใช้ทาํระบบปรับอากาศภายในอาคารผูโ้ดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ  นอกจากน้ี บริษทั 

DCAP ไดล้งนามสัญญาซ้ือ/ขายนํ้ าเยน็และไอนํ้ ากบั บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) เพ่ือใชป้ระโยชน์ใน

อาคารครัวการบินไทย (TG Catering) โดยมีปริมาณความต้องการนํ้ าเย็นท่ี 6,600 ตนัความเยน็ และความ

ตอ้งการไอนํ้าท่ี 8.6 ตนัต่อชัว่โมง 

2549 

มกราคม : เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบเห็นชอบในหลกัการในการยกเลิกสัญญา 

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

รีไฟน์น่ิง จาํกัด ( SPRC) ซ่ึงจะมีผลถึงการยกเลิกการดาํเนินการของบริษทั อลัลายแอนซ์ รีไฟน์น่ิง จาํกัด 

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

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

 : เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมติัให้บริษทั พีทีที ยูทิลิต้ี จาํกดั ดาํเนินโครงการ

ระยะท่ี 3 (Central Utility Project 2 : CUP2) โดยมี installed capacity สําหรับไฟฟ้า 126 เมกะวตัต์ และไอนํ้ า 

(ปริมาณผลิตสุทธิ) 80 ตนัต่อชัว่โมง วงเงินลงทุนโครงการประมาณ 5,595 ลา้นบาท คิดเป็นเงินลงทุนในส่วน

ของ ปตท.ประมาณ 746 ลา้นบาท เน่ืองจากความตอ้งการของลูกคา้บริษทัในเครือ ปตท. และลูกคา้รายอ่ืนๆ 
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ท่ีเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ือง เช่น ATC โครงการ CPX II ลูกคา้อ่ืนๆ ในนิคมอุตสาหกรรมระยอง และการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศ เป็นตน้ โครงการดงักล่าวคาดว่าจะสามารถดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นไตรมาสท่ี 3 ปี 2550 

กุมภาพนัธ์ : เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2549  ปตท. และ กฟผ.ไดร่้วมลงนามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ สาํหรับโรงไฟฟ้านํ้ า

พอง เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าสําหรับโรงไฟฟ้านํ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงจะช่วย

เสริมสร้างความมัน่คงในการผลิตไฟฟ้าในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ  โดยโรงไฟฟ้านํ้ าพองของ 

กฟผ. จะใชก๊้าซธรรมชาติ จากแหล่งก๊าซนํ้าพองและแหล่งก๊าซภูฮ่อม (ท่ี ปตท.ไดล้งนามซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ

กบัผูผ้ลิตก๊าซแหล่งภูฮ่อม ไปเม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2548) เม่ือรวมปริมาณก๊าซธรรมชาติทั้งสองแหล่ง ปตท.

จะสามารถส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่โรงไฟฟ้านํ้ าพอง ไดเ้ฉล่ีย 108 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั สัญญามีอายุ 16 ปี 

นบัตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2564  โดยเร่ิมส่งก๊าซฯ ในเชิงพาณิชยต์ั้งแตเ่ดือน ธนัวาคม 2549 

 : เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2549 ได้มีการลงนามในสัญญายกเลิกการร่วมดาํเนินการกลัน่ในรูปแบบพนัธมิตร 

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

ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั (SPRC) เพ่ือเป็นการเพ่ิมความคล่องตวัในการขยายงานในอนาคตของแตล่ะบริษทั 

โดยให้มีผลบงัคบัในอีก 3 ปีขา้งหน้า หรือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2552 เวน้แต่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงให้การยกเลิกมี

ผลก่อนวนัดงักล่าว 

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

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงในหลักการสําหรับการร่วมลงทุนใน

โครงการ Reforming Complex, Aromatics Complex และ Upgrading Complex 

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

ชั้นนาํท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการผลิตและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี ไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจท่ีจะ

ร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้สําหรับการร่วมลงทุนในโครงการผลิตสาร Acrylonitrile และ Methyl 

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

ความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีอ่ืนๆ  ซ่ึงรวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างความ

แขง็แกร่งในการดาํเนินธุรกิจปิโตรเคมีของทั้งสองบริษทั 

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

จาํกดั (มหาชน) (บางจาก) โดยการเข้าซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและหุ้นกูแ้ปลงสภาพ  เพ่ือโครงการปรับปรุง

คุณภาพผลิตภัณฑ์  (Product Quality Improvement Project หรือ PQI Project) ในวงเงินจํานวน 120 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ ในราคาหุ้นละ 14 บาท 

เมษายน : เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2549 คณะกรรมการ ปตท.มีมติให้เพ่ิมเงินลงทุนในบริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั สําหรับ

ส่วนของ ปตท. จากเดิมจาํนวน 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็น 56.7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เน่ืองจากราคาวสัดุและ

ค่าก่อสร้างโรงงานผลิตสารฟีนอลสูงขึ้น ส่งผลให้วงเงินลงทุนโครงการสูงขึ้นจากเดิม 200 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ เป็น 283.4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  

 : เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2549 ปตท.ได้ลงนามในสัญญาจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพ 

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

จะเขา้ร่วมลงทุนซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีราคา 14.00 บาทต่อหุ้นและหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีราคาแปลงสภาพ 14.00 

บาทต่อหุ้น ทั้งน้ี การเขา้ลงทุนดงักล่าวจะเกิดขึ้นพร้อมกบัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนของ บางจาก ให้กบันัก

ลงทุนสถาบนัอีกจาํนวน 50 - 55 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงแลว้เสร็จในเดือนพฤษภาคม 2549  ภายหลงัจากการ
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ซ้ือหุ้นดงักล่าว สัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท.ใน บางจาก ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม (ผ่านบริษทั สยาม ดี

อาร์ จาํกดั) จะเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 7.6 ในปัจจุบนั เป็นประมาณร้อยละ 30 

 : เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติให้ ปตท. จัดตั้ งบริษัทเพ่ือให้บริการด้าน 

โลจิสติกส์ (logistics) ครบวงจรสําหรับธุรกิจปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท. โดยมีเงินลงทุนรวมประมาณ 2,380 

ลา้นบาท โครงสร้างหน้ีสินต่อทุนท่ี 1 : 1 ไดรั้บผลตอบแทนโครงการ (IRR) ประมาณร้อยละ16 ปตท. และจะ

เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยป์ระมาณไตรมาสหน่ึงของปี 2552 

พฤษภาคม :  เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2549 ปตท.ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) สําหรับการร่วมลงทุนใน

โครงการผลิตสาร Acrylonitrile (AN) และ Methyl Methacrylate (MMA) จํานวน 2 ฉบับและลงนามใน

สัญญาการร่วมทุน (JVA) จดัตั้งบริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดัดงัน้ี 

1) MOU สําหรับโครงการ AN ระหว่าง ปตท. Asahi Kasei Chemicals Corporation (AKCC) และบริษัท 

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

โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 47.5  47.5 และ 5 ตามลาํดบั ทั้งน้ี คาดว่าจะสามารถเร่ิมการผลิตในช่วงตน้

ปี 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 

3) JVA ระหว่าง ปตท. AKCC และ Marubeni ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 47.5  47.5 และ 5 ตามลาํดบั เพ่ือ

จัดตั้ งบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล  จํากัด (PTT Asahi Chemical Company Limited) ทุนจดทะเบียน

เบ้ืองตน้ 200 ลา้นบาท สาํหรับดาํเนินการเตรียมงานเบ้ืองตน้ของโครงการทั้ง 3  

ทั้งน้ี ในเบ้ืองตน้คาดว่าวงเงินลงทุนรวมของทั้ง 3 โครงการมีมูลค่าประมาณ 484 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

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

จาก) จาํนวนรวมทั้งส้ิน 4,515,120,000 บาท โดยเป็นการซ้ือหุ้นสามัญจาํนวน 280,680,000 หุ้นในราคา14 

บาทต่อหุ้น และหุ้นกูแ้ปลงสภาพจาํนวน 58,560 หน่วยในราคา 10,000 บาทต่อหน่วย ซ่ึงส่งผลให้สัดส่วนการ

ถือหุ้นของ ปตท.ใน บางจาก ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม (ผ่านบริษทั สยาม ดีอาร์ จาํกดั) เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 

7.6 เป็นร้อยละ 29.75 

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

ปากีสถานในบนัทึกความเขา้ใจร่วม (MOU) ในหลกัการสําหรับการร่วมกนัศึกษาและสํารวจโอกาสการร่วม

ลงทุนเก่ียวกบัธุรกิจดา้นพลงังานในประเทศปากีสถาน รวมถึงการส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างทั้งสอง

ประเทศ 

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

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

ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี บริษทั พีทีที ยูทิลิต้ี จาํกดั ไดรั้บอนุมติัวงเงินลงทุนไปก่อนหน้าน้ีแลว้ 

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

ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 เท่ากบั 3,763.2 ลา้นบาท   
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มิถุนายน : เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2549 ปตท.ไดล้งนามในสัญญาการซ้ือหุ้น (Share Acquisition Agreement) และสัญญา 

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

โดยสัญญาต่างๆ ดงักล่าวจะมีผลใช้บงัคบัเม่ือคู่สัญญาไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี 

ปตท.จะใช้เงินลงทุนเพ่ือถือหุ้นในบริษทั HMC ในสัดส่วนร้อยละ 40 คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 250 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ เพ่ือซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนและซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมของ HMC โดยท่ีการดาํเนินการดงักล่าวแล้ว

เสร็จในเดือนสิงหาคม 2549 อนัจะมีผลให้ ปตท.เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีสุดของ HMC และมีส่วนร่วมในการ

บริหารจดัการบริษทัภายหลงัการลงทุนปตท.มีแผนให้ HMC ดาํเนินโครงการ Propane Dehydrogenation and 

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

ตนัต่อปีตามลาํดับ โดยใช้โพรเพน 388,000 ตันต่อปี จากโรงแยกก๊าซฯ ปตท. เป็นวตัถุดิบ ซ่ึงโครงการ 

PDH/PP จะเร่ิมดาํเนินการใน ไตรมาส 2 ปี 2552 

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

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

จาํนวน 1,397,500,000 หุ้นต่อประชาชนและนักลงทุนทัว่ไป (IPO) ในราคาหุ้นละ 18 บาท และเม่ือวนัท่ี 5 

มิถุนายน 2549 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บหุ้นสามญัของ RRC เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์โดยหุ้น RRC เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ด้ตั้งแต่วนัท่ี 5 มิถุนายน 2549 เป็นต้นไป ทั้งน้ี 

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นดังกล่าว จํานวนหุ้นสามัญของ RRC ซ่ึงถือโดย ปตท.ได้ลดลงจากเดิม 

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

คิดเป็นร้อยละ 49.99 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RRC นอกจากน้ี RRC ได้จดัสรรหุ้นส่วนเกิน

จาํนวน 113,289,000 หุ้น เพ่ือจดัสรรให้แก่ประชาชนทัว่ไปและนกัลงทุนสถาบนัในประเทศ โดยการยืมหุ้น

ทั้งหมดจาก ปตท. และจะดาํเนินการจดัหาหุ้นจาํนวนดงักล่าวเพ่ือส่งคืนให้แก่ ปตท. ภายใน 30 วนันับจาก

วนัท่ีเร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์   

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

ปตท. เคมีคอล จาํกัด (มหาชน)  บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัอะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

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

150 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น 15 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยแต่ละบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 

เท่ากนัทุกบริษทั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้บริการงานส่ือสารและเทคโนโลยี (ICT) ทั้งหมด โดยผูรั้บบริการ

ในระยะแรกคือบริษทัผูถื้อหุ้นใน PTT-ICT อยู ่ณ ปัจจุบนั รวมทั้งบริษทัในเครือของกลุ่ม ปตท. 

 : เม่ือวันท่ี  27 มิถุนายน 2549 ได้มีพิธีลงนามสัญญาซ้ือขายพลังงานความเย็น โครงการศูนย์ราชการ

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

นครหลวง (กฟน.) โดย ธพส. ซ่ึงเป็นผูดู้แลและพฒันาโครงการศูนยร์าชการกรุงเทพมหานคร จะส่งมอบท่ีดิน

ให้ ปตท.และ กฟน. ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการก่อสร้างโรงผลิตนํ้าเยน็ภายในพ้ืนท่ีโครงการ โดยจะเร่ิมดาํเนินการเชิง

พาณิชย ์โดยจ่ายนํ้าเยน็ให้โครงการฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2551 จนถึงวนัส้ินสุดสัญญา 30 มิถุนายน 2581 

เป็นเวลา 30 ปี  ปริมาณความตอ้งการพลงังานความเยน็ 8,700 ตนัต่อชัว่โมง 

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

ร่ ว ม ทุ น ร ะ ห ว่ าง  National Iranian Oil Company (NIOC) บ ริ ษั ท  Total Pars LNG Ltd. แ ล ะ  Petronas 

International Corporation Ltd. เพ่ือนาํเขา้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากโครงการ Pars LNG ของสาธารณรัฐ
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อิสลามอิหร่าน ในปริมาณ 3 ลา้นตนัต่อปี (ประมาณ 400 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั) จากขนาดโครงการทั้งหมด 

15 ลา้นตนัต่อปี เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยเร่ิมนาํเขา้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 

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

กระทรวงพาณิชยอี์กจาํนวน 71,393,400 หุ้น ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ 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 และ   บริษทั 

อลัลายแอนซ์ รีไฟน์น่ิง จาํกดั (ARC) ตอ้งดาํเนินการร่วมกนัเพ่ือให้แผนการยกเลิกการปฏิบติัการกลัน่ร่วม 

พร้อมกบัแผนการดาํเนินการให้แต่ละบริษทัมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติัการกลัน่โดยลาํพงั (Unwinding Plan) 

บรรลุวตัถุประสงค ์

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

สัญญาอนุญาตให้ใชพ้ื้นท่ีเพ่ือการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และสัญญาร่วมดาํเนินงานเพ่ือ

การพฒันาพ้ืนท่ีก่อสร้างท่าเทียบเรือ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดย กนอ.ไดอ้นุญาตให้ ปตท.ใช้พ้ืนท่ี

โครงการท่าเรืออุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ 2 เน้ือท่ี 755 ไร่ เป็นเวลา 30 ปี และร่วม

พฒันาท่าเทียบเรือนํ้ าลึกระยะทางหน้าท่าประมาณ 1,000 เมตร เพ่ือดําเนินโครงการสถานีรับจ่ายก๊าซ

ธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) การก่อสร้างมีกาํหนดแลว้เสร็จส้ินปี 2553 เพ่ือรองรับการนาํเขา้

ก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG สนองความตอ้งการก๊าซธรรมชาติในประเทศ โดยมีความสามารถรับ LNG 

นาํเขา้ในระยะแรก 5 ลา้นตนัต่อปี และสามารถขยายเป็น 10 ลา้นตนัต่อปี ในอนาคต 

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

ร้อยละ 41.443 โดยเป็นการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนจาํนวน 12,900,685 หุ้นและซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมจํานวน 

2,806,373 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 9,089 ลา้นบาท 

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

ดาํเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ โดยการจาํหน่ายหุ้นสามญัของบริษทั พีทีที โพลิเอ

ทิลีน จาํกดั (PTTPE) ท่ี ปตท. ถืออยู่ทั้งหมดจาํนวน 11,500,000 หุ้น และหุ้นสามญัของบริษทั บางกอกโพลี

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

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

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

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

จาํหน่ายหุ้น PTTPE และ BPE ให้แก่ PTTCH จะกระทาํไดภ้ายหลงัการไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ 

PTTCH 

 :    เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2549  ปตท. ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายผลิตภณัฑ์อีเทนกบับริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน 

จาํกดั (PTTPE)   โดยมีปริมาณซ้ือขายอีเทน  1,300,000-1,350,000 ตนัต่อปี ท่ีผลิตไดจ้ากโครงการโรงแยก

ก๊าซอีเทนและโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6  ของ ปตท.  เพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบสําหรับโครงการอีเทนแครก

เกอร์ขนาดกาํลงัการผลิตเอทิลีน  1,000,000  ตนัต่อปี    
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 : เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2549 ปตท.ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใช้สิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกให้แก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั

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

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

กนัยายน : เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2549 ปตท.ได้ลงนามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 (First 

Amendment Agreement) สําหรับโครงการยาดานา เพ่ือเพ่ิมปริมาณการซ้ือก๊าซธรรมชาติตามสัญญา (Daily 

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

ลา้นลูกบาศกฟุ์ต) ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2549 เป็นตน้ไป 

 : เม่ือวนัท่ี 4 กันยายน 2549 ปตท.ได้ชําระเงินค่าหุ้นสามัญของบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกัด 

(PTTPM) จาํนวน 100,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท ให้กับบริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน จาํกดั (มหาชน) 

(BPE) คิดเป็นจํานวนเงินรวมทั้ งส้ิน 10,000,000 บาท ทั้ งน้ี ภายหลังการเข้าซ้ือหุ้นของ ปตท. ดังกล่าว 

PTTPM มีสัดส่วนการถือหุ้นโดย ปตท. และ บริษัท ปตท.เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) ร้อยละ 75 และ 25 

ตามลาํดบั 

ตุลาคม : ในวันท่ี 2 ตุลาคม 2549 ปตท.ได้โอนหุ้นสามัญของ PTTPE และ BPE ท่ี  ปตท. ถืออยู่ทั้ งหมดจํานวน 

11,500,000 หุ้นและ 85,000,000 หุ้นตามลาํดับ ให้แก่ PTTCH เรียบร้อยแล้ว และได้รับชําระเงินค่าหุ้น

ดังกล่าวคิดเป็นจํานวนเงินทั้ งส้ิน 1,750,000,000 บาทและ 2,000,000,000 บาทตามลําดับจาก PTTCH 

เรียบร้อยแลว้ในวนัเดียวกนั ทั้งน้ี ภายหลงัการจาํหน่ายหุ้นดงักล่าว มีผลให้ PTTCH เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่แต่

เพียงรายเดียวใน PTTPE และ BPE ดว้ยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนชาํระแลว้ทั้งหมดของแต่ละ

บริษทั 

พฤศจิกายน : เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2549 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกให้แก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั

ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบัติงานประจําในตําแหน่งงานของ ปตท.  จากเดิม 28,046,004,250 บาท เป็น 

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

2550 

กุมภาพนัธ์ : เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2550 ไดมี้การประกาศพระราชกฤษฎีกากาํหนดอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั 

ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ในราชกิจจานุเบกษา โดยเน้ือหาสาระสาํคญัของพระราชกฤษฎีกา

ฯ ดงักล่าว เป็นการงดหรือจาํกดัอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์บางประการท่ี บมจ.ปตท. ไดรั้บตามกฎหมายว่า

ดว้ยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และกาํหนดให้อาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ ของ บมจ.ปตท. เช่น การ

สํารวจและประกาศเขตระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ  การวางระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ  ไปใต ้ เหนือ  

หรือข้ามท่ีดินของบุคคลใดๆ ฯลฯ ตามกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยไปเป็นของ

คณะกรรมการกาํกบัการใชอ้าํนาจของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย ปลดักระทรวงพลงังานเป็นประธาน ผูแ้ทน

กระทรวงมหาดไทย  ผูแ้ทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  และผูท้รงคุณวุฒิไม่เกิน 3 คน ซ่ึงรัฐมนตรี

แต่งตั้งเป็นกรรมการ และมีผูอ้าํนวยการสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังานเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 : เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2550 ปตท. ไดล้งนามบนัทึกความเขา้ใจขายก๊าซธรรมชาติให้กบั บริษทั ไออาร์พีซี 

จาํกดั (มหาชน) เพ่ือใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนํ้าทดแทนนํ้ามนัเตา สาํหรับโรงไฟฟ้าใหม่ขนาด 200 

เมกะวตัต ์โดยปตท.จะเร่ิมส่งก๊าซฯให้กบั IRPC ไดใ้นอีก 2-3 ปีขา้งหนา้  
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เมษายน : เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2550 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบให้ ปตท.ขยายอายุการใช้งานทางบัญชี

ทรัพยสิ์นของระบบท่อส่งก๊าซฯ และโรงแยกก๊าซฯ ตั้ งแต่รอบปี 2550 เป็นต้นไป ตามผลการประเมิน

ประสิทธิภาพการใช้งานระบบท่อส่งก๊าซฯ และโรงแยกก๊าซฯ ของบริษทัท่ีปรึกษาฯ โดยระบบท่อส่งก๊าซฯ 

หลกัของ ปตท. จะขยายอายุการใชง้าน จาก 25 ปี เป็น 40 ปี  /โรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 3 จาก 15 ปี เป็น 25 ปี/ 

โรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 4 จาก 15 ปี เป็น 20 ปี ทั้งน้ี การขยายอายุการใชง้านดงักล่าวจะมีผลให้ค่าเส่ือมราคา

ในช่วง 15 ปี นบัจากเดือนมกราคม 2550 เป็นตน้ไป ลดลงปีละประมาณ 1,256 ลา้นบาท 

 : ปตท. เร่ิมจ่ายก๊าซฯ จากแหล่งก๊าซฯ เอราวณั ผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ส่วนแรก : เอราวณั-

ระยอง-บางปะกง ซ่ึงเป็นท่อส่งก๊าซฯฝ่ังตะวนัออกเส้นใหม่ ของ ปตท. ให้กับโรงไฟฟ้า และโรงงาน

อุตสาหกรรม โดยในระยะแรกจะเร่ิมจ่ายก๊าซฯ ในปริมาณ 50-250 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั และจะเพ่ิมเป็น 

700 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั เม่ือท่อส่งก๊าซฯ จากแหล่งอาทิตยแ์ละแหล่งเจดีเอแลว้เสร็จ ในตน้ปี 2551 และ

เพ่ิมสูงสุดเป็น 1,900 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวนั เม่ือติดตั้ง Compressor บนแท่นพกัท่อ (PTT Riser Platform, 

PRP) แลว้เสร็จในกลางปี 2552 ซ่ึงเท่ากบัสามารถทดแทนนํ้ามนัเตาไดใ้นปริมาณ 48 ลา้นลิตรต่อวนั 

มิถุนายน : เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2550 ไดมี้พิธีเปิดระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ซ่ึงเป็นท่อ

ส่งก๊าซฯ ฝ่ังตะวนัตกเส้นใหม่ ของ ปตท. โดยสามารถจ่ายก๊าซฯ จากแหล่งก๊าซฯ ในสหภาพพม่า ให้กับ

โรงไฟฟ้าพระนครใต ้เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทนนํ้ามนัเตา เม่ือเดือนธันวาคม 2549 

ปัจจุบัน ปตท. ส่งก๊าซฯ ให้กับโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ในปริมาณ 240 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวนั ซ่ึงเท่ากับ

สามารถทดแทนนํ้ามนัเตาไดใ้นปริมาณ 6.5 ลา้นลิตรต่อวนั 

 : เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2550 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ

เร่ืองแผนการจดัหาก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยในระยะยาวของ ปตท. ซ่ึงรวมถึงแผนการจดัหาก๊าซ

ธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG) และแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 

2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) จาํนวน 14 โครงการ ในวงเงินลงทุนรวม 165,077 ลา้นบาท รวมทั้งรับทราบ

ความกา้วหนา้ในการดาํเนินโครงการสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG Receiving Terminal ของ 

ปตท. และเห็นชอบในหลกัการให้ค่าบริการ LNG Receiving Terminal ซ่ึงประกอบดว้ย การให้บริการรับเรือ

นาํเขา้ LNG ขนถ่าย เก็บรักษาและแปลงสภาพจากของเหลวเป็นก๊าซ และขนส่งเขา้ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ของ ปตท. เป็นส่วนหน่ึงของราคา LNG โดยมอบหมายให ้ สนพ. จดัทาํหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคา LNG 

รวมทั้งหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลค่าบริการ LNG Receiving Terminal   

 : ในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2550 บริษทั ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRB)  ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ ปตท. ไดรั้บ

โอนธุรกิจคา้ปลีกนํ้ ามนัในประเทศไทยภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ JET/Jiffy ของ ConocoPhillips Company 

(COP) ทั้งหมด ประกอบดว้ยเครือข่ายสถานีบริการ JET 146 แห่ง ร้านคา้สะดวกซ้ือ Jiffy ในสถานีบริการ

ทั้งหมด คลงันํ้ามนั และสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  มูลค่ารวมทั้งส้ินประมาณ 281.38 ลา้นเหรียญสหรัฐ (หรือ

ประมาณ 9,758.5 ลา้นบาท  ณ อตัราแลกเปล่ียน 34.681 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ)  ซ่ึงมูลค่าดงักล่าวไดร้วม

สิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ JET และ Jiffy เป็นเวลา 2 ปี และรวมเงินทุนหมุนเวียนสุทธิท่ีเพ่ิมขึ้นจากวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2549 ดว้ย 

กรกฎาคม : เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2550 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมติัให้การสนบัสนุนการดาํเนินการควบรวมบริษทั 

อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (ATC) และบริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) (RRC) 

และการรับซ้ือหุ้นคืนจากผูถื้อหุ้นของ ATC และ RRC ท่ีคดัคา้นการควบรวม เน่ืองจาก ปตท. มีนโยบายท่ีจะ
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ปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษทัในกลุ่มปิโตรเคมีและการกลัน่ โดยการควบรวมกิจการระหว่างบริษทัท่ีมี

ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจท่ีมีความต่อเน่ืองกนัหรือมีผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยกนัเขา้ดว้ยกนั เพ่ือให้เกิดความแขง็แกร่ง

และเสริมสร้างความได้เปรียบทางด้านต้นทุน เพ่ิมมูลค่าในสายธุรกิจโรงกลั่นท่ีมีความเช่ือมโยงกับ              

อะโรเมติกส์และผลิตภณัฑ์ต่อเน่ือง ปตท. ไดก้าํหนดบทบาทของบริษทัใหม่ท่ีเกิดจากการควบรวมให้เป็น

บริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจโรงกลัน่และปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์และผลิตภณัฑต์่อเน่ืองของกลุ่ม ปตท.  

 : เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2550 คณะกรรมการ ATC และ RRC มีมติอนุมัติให้ดาํเนินการควบบริษทั และให้

ดาํเนินการโอนบตัรส่งเสริมการลงทุนของบริษทั ไปให้แก่บริษทัใหม่ท่ีเกิดจากการควบรวม 

สิงหาคม : เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2550 ปตท. ไดเ้ร่ิมทดลองจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพ้ืนท่ีพฒันาร่วม ไทย-มาเลเซีย 

(Malaysia-Thailand Joint Development Area : JDA) ผา่นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสงขลา ซ่ึงเป็นท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติเส้นใหม่ของ ปตท. เพ่ือส่งก๊าซฯ ป้อนให้โรงไฟฟ้าจะนะ จงัหวดัสงขลา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.)  

 : เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2550  คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบร่างพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน 

พ.ศ.... และได้นําเสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเม่ือวนัท่ี 5 ก.ย. 2550 เพ่ือให้สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ (สนช.) พิจารณา และเม่ือวนัท่ี 19 ก.ย. 2550 สนช. ไดมี้มติรับหลกัการแห่งร่างพระราชบญัญติัการ

ประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ....  โดยร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ....ได้แยกงาน

นโยบาย งานกํากับดูแล และการประกอบกิจการพลังงานซ่ึงประกอบด้วยกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซ

ธรรมชาติออกจากกนั เพ่ือเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทมากขึ้น 

เพ่ือให้การประกอบกิจการพลงังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความมัน่คง มีปริมาณเพียงพอและทัว่ถึงใน

ราคาท่ีเป็นธรรมและมีคุณภาพท่ีไดม้าตรฐาน ตอบสนองต่อความตอ้งการภายในประเทศและต่อการพฒันา

ประเทศอยา่งย ัง่ยืนในดา้นสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม อนัสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จึงจาํเป็นตอ้งจดัตั้งคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานขึ้น เพ่ือกาํกบัดูแลกิจการพลงังานโดยกาํหนดให้มี

หน้าท่ีป้องกนัการใช้อาํนาจผูกขาดโดยมิชอบ ให้การคุม้ครองผูใ้ช้พลงังานและผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการ

ประกอบกิจการพลงังาน 

 :  เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2550 บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จาํกดั (Combined Heat and Power Producing 

Company Limited)  ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้เสร็จตามมติคณะกรรมการ ปตท.เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 

2550  เพ่ือดาํเนินโครงการผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเยน็โดยระบบพลงังานร่วมสาํหรับศูนยร์าชการกรุงเทพมหานคร 

ถนนแจ้งวฒันะ ขนาดกําลงัการผลิตไฟฟ้า 9.6  เมกกะวตัต์และนํ้ าเย็น 12,000 ตันความเยน็ กาํหนดเปิด

ดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนกรกฎาคม 2551 ทั้งน้ีบริษทัมีทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท และ ปตท. ถือหุ้น

ร้อยละ 100 

กนัยายน : เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2550 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ปตท. มีมติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุน้ของบริษทั อะโรเมติกส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (ATC) และบริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) (RRC) จากผูถื้อหุ้น

ของ ATC และ RRC ท่ีคดัคา้นการควบบริษทั 

 : เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2550 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ATC และ RRC มีมติอนุมติัการควบบริษทั และการโอน

บตัรส่งเสริมการลงทนุของบริษทั ไปให้บริษทัใหม่ท่ีเกิดจากการควบรวม 

พฤศจิกายน : เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2550 ไดมี้พิธีลงนามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ สําหรับโรงไฟฟ้าจะนะ ระหว่าง 

ปตท. กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย ปตท. จะจัดส่งก๊าซฯให้ กฟผ. เพ่ือมาใช้ใน
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โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมจะนะ จ.สงขลา ในปริมาณสูงสุดวนัละ 114 พนัลา้นบีทียูต่อวนั จากแหล่งก๊าซ

ธรรมชาติจากพ้ืนท่ีร่วม ไทย-มาเลเซีย ผา่นระบบท่อในทะเลของ บริษทั ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

จาํกดั และระบบท่อบนบกของ ปตท. เป็นระยะเวลา 25 ปี เร่ิมตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2551 รวมมูลค่าซ้ือขาย

ก๊าซตลอดอายสัุญญาคิดเป็นเงินประมาณ 200,000 ลา้นบาท และในการจดัหาก๊าซฯ สําหรับโรงไฟฟ้าจะนะ 

ในคร้ังน้ี เป็นการช่วยให้ประเทศลดการนาํเขา้นํ้ ามนัเตาไดป้ระมาณ 920 ลา้นลิตรต่อปี หรือเท่ากบั 23,000 

ลา้นลิตร ตลอดอายสัุญญา รวมมูลค่าท่ีประเทศสามารถประหยดัเงินตราจากการนาํเขา้นํ้ ามนัเตาไดไ้ม่ตํ่ากว่า 

7,200 ลา้นบาทต่อปี หรือ 180,000 ลา้นบาท ตลอดอายสัุญญา 

 : เม่ือวนัท่ี  7 พฤศจิกายน 2550 สภานิติบญัญติัแห่งชาติเห็นชอบให้ตราพระราชบญัญติัการประกอบกิจการ

พลงังาน เป็นกฎหมายใชบ้งัคบั โดยนายกรัฐมนตรีนาํพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังานดงักล่าวขึ้น

ทูลเกลา้ และทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติั พระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน 

พ.ศ. 2550 โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 10 ธันวาคม 2550 และให้มีผลใช้บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี  

11 ธนัวาคม 2550 เป็นตน้ไป 

ธนัวาคม : เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุด ไดต้ดัสินคดีแปรรูป ปตท.  โดยศาลฯไดพิ้พากษายกคาํฟ้อง

ของมูลนิธิเพ่ือผูบ้ริโภคท่ีให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกากาํหนดอาํนาจสิทธิประโยชน์ของบริษทั ปตท.จาํกดั 

(มหาชน) พ.ศ.2544 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกากาํหนดอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั 

ปตท.จาํกดั (มหาชน) (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2550 และพระราชกฤษฎีกากาํหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมาย ว่าดว้ยการ

ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2544 ส่งผลให้บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) ไม่ตอ้งเพิกถอนจากการเป็น

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แต่อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองสูงสุดไดมี้คาํส่ังให้ บริษทั ปตท.จาํกดั 

(มหาชน) ดาํเนินการแบ่งแยกทรัพยสิ์นส่วนท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดิน สิทธิการใชท่ี้ดินเพ่ือวางระบบ

การขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ รวมทั้งแยก อาํนาจและสิทธิในส่วนท่ีเป็นอาํนาจมหาชนของรัฐออกจากอาํนาจ

และสิทธิของ บมจ.ปตท.ให้เสร็จส้ินก่อนการแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานตามพระราชบญัญติั

การประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ.2550 โดย ทรัพยสิ์นตามคาํพิพากษา ท่ี ปตท.ตอ้งโอนให้กระทรวงการคลงั

เป็นทรัพยสิ์นท่ีได ้เน่ืองจากการปิโตรเลียมฯ ใชอ้าํนาจมหาชนเหนือท่ีดินของเอกชนและไดจ้่ายค่าทดแทน

โดยใชเ้งินทุนของรัฐ  ไดแ้ก่ ท่ีดินเวนคืน 32 ไร่ ท่ีการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยโอนให้กบั ปตท.สิทธิการ

ใช้ท่ีดินของเอกชนเพ่ือการวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อท่ีการปิโตรเลียมฯโอนให้กบั ปตท. และ 

ทรัพยสิ์นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ประกอบดว้ยท่อส่งก๊าซ รวมทั้งวสัดุและอุปกรณ์ท่ีประกอบเป็นระบบ

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อนัเกิดจากการใช้อาํนาจมหาชนเหนือท่ีดินของเอกชนเพ่ือวางระบบดงักล่าวในขณะท่ี

เป็นการปิโตรเลียมฯ และไดจ้่ายเงินค่าทดแทนโดยอาศยัทรัพยสิ์นของรัฐซ่ึงการปิโตรเลียมฯไดโ้อนแก่  ปตท. 

นอกจากน้ี ศาลยงัไดวิ้นิจฉัยว่า ให้ปตท. ยงัคงมีสิทธิในการใชท่ี้ราชพสัดุหรือสาธารณสมบติัของแผ่นดิน ท่ี

การปิโตรเลียมฯเคยมีอยู่ต่อไป โดยตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายไดแ้ผ่นดินตามท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด  

ทั้งน้ีเป็นไปตามมาตรา 24 วรรคส่ี ซ่ึงเป็นบทบญัญติัแห่งกฎหมายเฉพาะท่ีกาํหนดเร่ืองการจดัการสินทรัพย์

ของรัฐวิสาหกิจท่ีเปล่ียนสภาพเป็นบริษทั 

 : เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2550 ไดมี้พิธีลงนามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ แหล่งยโูนแคล 123 ระหว่าง ปตท. กบั

กลุ่มผูข้าย ซ่ึงประกอบดว้ย ปตท.สผ. บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั และ บริษทั มิตซุย 

ออยล ์ เอ๊กซโปลเรชัน่ จาํกดั ทั้งน้ีเพ่ือนาํก๊าซฯ มาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงรองรับความตอ้งการใชภ้ายในประเทศท่ี

ขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยสาระสาํคญัของสัญญาเป็นการรวมสัญญายโูนแคล 1 

และ ยโูนแคล 2/3 ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัเขา้เป็นสัญญาฉบบัเดียวกนั ผลจากการรวมสัญญา จะทาํให้ปริมาณซ้ือขาย
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ก๊าซฯ จะสามารถเพ่ิมขึ้นจากเดิมท่ี 740 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เป็น 1,240 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ตั้งแตปี่ 

2555 เป็นตน้ไป    

 : เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2550 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นร่วม ATC และ RRC มีมติอนุมติัรายละเอียดเก่ียวกบัการ

ควบบริษทัและกิจการของบริษทัใหม่ท่ีเกิดจากการควบกนัโดยผลของกฎหมาย  

: เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2550 ปตท.ไดล้งนามในสัญญาซ้ือหุ้นระหว่าง ปตท. และบริษทั Toyo Thai Corporation 

(Toyo Thai) เพ่ือซ้ือหุ้นของบริษทัเอ็นพีทีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (NPTC) 

จาก Toyo Thai ท่ีถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 40 คิดเป็นจาํนวน 168,490 หุ้น ในราคาหุ้นละ 166.1820 บาท รวม

เป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 28 ลา้นบาท โดยไดช้าํระเงินดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2550 และภายหลงัการเขา้

ซ้ือหุ้นดงักล่าว ปตท.และ PTTCH จะถือหุ้นใน NPTC ในสัดส่วนร้อยละ 40 และ 60 ตามลาํดบั ทั้งน้ี การเขา้

ซ้ื อ หุ้ น  NPTC ข อ ง  ป ต ท .ดั ง ก ล่ า ว เป็ น ไ ป ต า ม น โ ย บ า ย ก า ร ป รั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ 

ปิโตรเคมีและบริษทัในเครือเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักลยทุธหลกัของ ปตท. โดย ปตท.ประสงคจ์ะขยายขอบเขต

งานของ NPTC ให้เป็นบริษทักลางดา้นซ่อมบาํรุงและวิศวกรรมสําหรับกลุ่ม ปตท.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการดา้นซ่อมบาํรุงและวิศวกรรมและรองรับการขยายงานของกลุ่มในอนาคต 

 : เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2550 ไดมี้การลงนามในสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ Floating Production, Storage and 

Offloading (FPSO) (FPSO Gas Sale Agreement) ระหว่าง ปตท.และ ปตท.สผ. จากบริเวณพ้ืนท่ีทางตอน

เหนือของโครงการอาทิตย ์ (Arthit North Area) โดย ปตท.สผ.จะเพ่ิมอตัราการผลิตก๊าซธรรมชาติจากบริเวณ

พ้ืนท่ีดงักล่าว เพ่ือขายให้กบั ปตท.เพ่ิมขึ้นประมาณ 120 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยคาดว่า

จะเร่ิมผลิตก๊าซธรรมชาติในเดือนสิงหาคม 2551 

 : เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2550 ATC และ RRC ไดจ้ดทะเบียนควบบริษทั จดัตั้งเป็นบริษทัใหม่คือ “บริษทั ปตท. 

อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) เขียนเป็นภาษาองักฤษว่า “PTT Aromatics and Refining Public 

Company Limited” และมีช่ือยอ่คือ “PTTAR” โดยบริษทัใหม่จะรับมาซ่ึงทรัพยสิ์น หน้ี สิทธิ หนา้ท่ี และ

ความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษทัโดยผลของกฎหมาย  และในวนัเดียวกนันั้น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ไดรั้บหลกัทรัพยข์อง PTTAR เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ โดยเร่ิมทาํการซ้ือ

ขายในวนัแรกคือ วนัท่ี 2 มกราคม 2551  

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ปตท.เป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร (Integrated Gas Company) โดยดาํเนินธุรกิจการสาํรวจ

และผลิต การจดัหา การจดัจาํหน่ายและการคา้ระหว่างประเทศสําหรับผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัและปิโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจ

การกลัน่และปิโตรเคมีในประเทศ และดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 ปตท.

มีการลงทุนในบริษทัต่างๆ จาํนวนรวม 45 บริษทั 

 โครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. แบ่งออกเป็นธุรกิจหลกัและธุรกิจการลงทุน ดงัต่อไปน้ี 

2.2.1 ธุรกิจหลัก 

2.2.1.1 กลุ่มธุรกิจสาํรวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ  

ปตท. และบริษทัในกลุ่มธุรกิจสํารวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ เป็นผูป้ระกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอย่างครบวงจร 

ครอบคลุมตั้งแต่การสาํรวจและผลิต การจดัหาจากทั้งในและต่างประเทศ การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ การแยกก๊าซธรรมชาติ 
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การจดัจาํหน่ายและการลงทุนในบริษทัในกลุ่มท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัก๊าซธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศ ทั้งน้ี การสํารวจและ

ผลิตก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม ปตท. ดาํเนินการโดยบริษทัยอ่ย คือ บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น

บริษทัท่ีมีบทบาทสาํคญัอยา่งย่ิงในการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย 

2.2.1.2 กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั  

การดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจนํ้ามนัของ ปตท. สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

(1) การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์นํ้ ามัน (Oil Marketing) โดยครอบคลุมการตลาดคา้ปลีก การตลาดพาณิชย ์การตลาด

ต่างประเทศ และผูค้า้นํ้ามนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 

(2) การค้าระหว่างประเทศ (International Trading) ได้แก่ การนําเข้าและการส่งออกนํ้ ามันดิบ/คอนเดนเสท และ

ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ซ่ึงรวมถึงวตัถุดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีดว้ย 

นอกจากน้ี กลุ่มธุรกิจนํ้ามนัของ ปตท. ยงัมีการลงทุนในบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบันํ้ามนัทั้งในและต่างประเทศ 

2.2.2 ธุรกิจการลงทุน 

ปตท. มีการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารดูแลของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ของ ปตท.  

และมีการลงทุนในบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน ) ซ่ึงอยู่ภายใต้การดูแลของสายการเงินและบัญ ชีองค์กร
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 ขอ้มูล ณ 31 ธนัวาคม  2550  ทั้งน้ี ปตท.มีการลงทุนโดยการถือหุ้นทางตรงในบริษทัต่างๆ รวมทั้งส้ิน 45 บริษทั  /1 เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรวม 8 บริษทั 

กลุ่มธุรกิจสาํรวจ ผลิตและกา๊ซธรรมชาต ิ

ธุรกิจปิโตรเคม ี

บจ. พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ (PTTPL) 100.00% 

บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง (PTTPM) 75.00% 

บมจ. ปตท. เคมิคอล จาํกดั (PTTCH) /1 49.31% 

บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล (PTTAC) 47.50% 

บจ. พีทีที ฟีนอล (PPCL) 40.00% 

บจ. เอช็เอม็ซี โปลเีมอส์ (HMC) 41.44% 

บจ.  เอน็พีทีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด ์           40.00%  

        เอนจิเนียร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (NPTC) 

บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) /1  31.50% 

ธุรกิจการกล่ัน 

บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 48.66% 

         (PTTAR) /1    

บมจ. ไทยออยล ์(TOP) /1                 49.10% 

บจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง (SPRC)   36.00% 

บมจ. บางจากปิโตรเลียม (BCP)  /1 29.75% 

ν ธุรกิจจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  

ν ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

ν ธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

ν ธุรกิจท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

ν ธุรกิจสาํรวจและผลิต (ดาํเนินการโดย บมจ. 

ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม) 

ν การลงทุนและการร่วมทุน 

 

  

การค้าระหว่างประเทศ (International Trading) 

ν นํ้ามนัดิบ/คอนเดนเสท 

ν ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

ν ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์นํ้ามัน (Oil Marketing) 

ν ตลาดคา้ปลีก  

ν ตลาดพาณิชย ์

 

บจ.พีทีที แอลเอน็จี (PTTLNG) 100.00% 

บจ.ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จาํกดั (CHPP) 100.00% 

บจ. พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล (PTT INTER) 100.00% 

บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 
/1

  65.73% 

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

 

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. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก (PTTRB) 100.00% 

บจ. ปตท.กรีนเอน็เนอร์ยี ่(PTTGE) 100.00% 

บจ.รีเทล บิซิเนส อลัไลแอนซ์ (RBA) 49.00% 

บจ.ไทยลูบ้เบล็นดิ้ง (TLBC) 48.95% 

บจ.ปตท.มาร์ท (PTT Mart) 49.00% 

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) 33.19% 

บจ.บริการนํ้ ามนัอากาศยาน (IPS) 16.67% 

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

PetroAsia(Maoming) (PA(Maoming)) 20.00% 

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

บมจ.บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS) 
/1

 7.06% 

บจ.ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ (FPT) 2.76% 

บมจ. ปตท. 

กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั 

โครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของ ปตท.และบริษัทในกลุ่ม 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 
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2.3 โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลติภัณฑ์ 
 

 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ดําเนินการโดย 

ร้อยละ 

การถือหุ้น 

ปี2548 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2549 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี2550 

(ตรวจสอบ) 

ณ 31 ธ.ค. 50 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ผลิตภณัฑก์๊าซฯ บมจ.ปตท.(กลุ่มธุรกิจสาํรวจ ผลิตและก๊าซธรรมชาติ) - 178,518.61 18.64 187,092.98 14.78 215,511.81 13.88 

 บมจ.ปตท.(กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั) - 29,387.75 3.07 30,643.34 2.42 33,569.36 2.16 

 บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)  /1 33,435.99 3.49 40,870.67 3.23 44,083.34 2.84 

 บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00 2,605.46 0.27 3,291.75 0.26 3,768.28 0.24 

 หกั รายไดค้่าก๊าซ ปตท.สผ.ขายให้ บมจ.ปตท. - (30,377.44) (3.17) (37,981.76) (3.00) (41,000.61)    (2.64) 

 หกั  ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม - (8,981.95) (0.94) (12,848.71) (1.02) (12,529.15) (0.81) 

รวมรายไดจ้ากผลิตภณัฑก์๊าซ   204,588.42 21.36 211,068.27 16.67 243,403.02 15.67 

2. ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั บมจ.ปตท.(กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั) - 582,883.80 60.86 804,365.55 63.55 1,041,941.44 67.09 

 บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) /1 32,921.60 3.44 45,468.59 3.59 46,680.50 3.01 

 หกั รายไดค้่านํ้ามนัดิบ ปตท.สผ.ขายให้ บมจ.ปตท. - (25,644.32) (2.68) (31,719.29) (2.51) (34,739.73) (2.24) 

 PTT International Trading Pte.,Ltd. (PTTT) 100.00 19,196.90 2.00 23,393.95 1.85 28,721.29 1.85 

 PTT (Cambodia)Co.,Ltd. (PTTCL) 100.00 1,277.65 0.13 2,080.86 0.16 3,290.41 0.21 

 บจ. รีเทล บิซิเนส อลัไลแอนซ์ (RBA) 49.00 196.90 0.02 298.71 0.02 306.12 0.02 

 กลุ่ม Subic Bay 100.00 12,624.41 1.32 14,413.67 1.14 15,762.72 1.01 

 บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง (RRC) /2 28,435.17 2.97 12,288.59 0.97 - - 

 บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก (PTTRB) 100.00 0.00 - 0.00 - 14,498.81 0.93 

รวมรายไดจ้ากผลิตภณัฑน์ํ้ามนั   651,892.11 68.07 870,590.63 68.78 1,116,461.56 71.89 
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โครงสร้างรายไดข้อง ปตท. และบริษทัยอ่ย แบ่งตามสายผลิตภณัฑ ์(ต่อ) 

 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ดําเนินการโดย 

ร้อยละ 

การถือหุ้น 

ปี 2548 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2549 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2550 

(ตรวจสอบ) 

ณ 31 ธ.ค. 50 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

3. ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี บมจ.ปตท.(กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั) - 52,678.03 5.50 68,345.37 5.40 59,707.56 3.84 

 บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน (BPE) /3 5,323.54 0.56 106.77 0.01 - - 

 บจ.พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง (PTTPM) 75.00/4 6,941.29 0.72 21,748.13 1.72 24,572.17 1.58 

 บมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH) 49.31 2,733.31 0.29 28,670.06 2.26 33,129.79 2.13 

 บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ (HMC) 41.44 - - 3,390.87 0.27 6,984.40 0.45 

รวมรายไดจ้ากผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี   67,676.17 7.07 122,261.20 9.66 124,393.92 8.01 

4. ผลิตภณัฑส์าธารณูปโภค บจ.ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ (DCAP) 35.00 - - 298.00 0.02 544.01 0.04 

 บจ. พีทีที ยทีูลิต้ี จาํกดั (PTTUT) 40.00 - - 369.25 0.03 617.29 0.04 

 บมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH) 49.31 - - 2,940.87 0.23 2,410.16 0.16 

 บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  100.00     1,887.74 0.12 

รวมรายไดจ้ากผลิตภณัฑส์าธารณูปโภค   - - 3,608.12 0.29 5,459.20 0.35 

5. รายไดจ้ากการให้บริการ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) /1 1,997.45 0.21 2,928.09 0.23 3,295.05 0.21 

 บมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH) 49.31 115.19 0.01 2,032.48 0.16 1,407.92 0.09 

 บ.ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) :TTM-T 50.00 - - 1,386.98 0.11 1,171.81 0.08 

 บ.ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) :TTM-M 50.00 - - 69.81 0.01 68.40 0.00 

 บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00 - - 39.70 0.00 46.38 0.00 

 บ.พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ (PTTPL) 100.00 - - - - 9.31 0.00 

 บ. ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั (DCAP) 35.00 - - - - 1.82 0.00 

 บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก (PTTRB) 100.00 - - - - 87.83 0.01 

รวมรายไดจ้ากการให้บริการ   2,112.64 0.22 6,457.06 0.51 6,088.52 0.39 
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โครงสร้างรายไดข้อง ปตท. และบริษทัยอ่ย แบ่งตามสายผลิตภณัฑ ์(ต่อ) 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ดําเนินการโดย 

ร้อยละ 

การถือหุ้น 

ปี 2548 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2549 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2550 

(ตรวจสอบ) 

ณ 31 ธ.ค. 50 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ   926,269.34 96.72 1,213,985.28 95.91 1,495,806.22 96.31 

6.  อื่นๆ         

6.1  รายไดอ้ื่นๆ   9,434.98 0.99 15,294.94 1.21 12,346.22 0.79 

6.2 กาํไร(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน   0.69 0.00 9,924.88 0.78 5,392.38 0.35 

6.3 กาํไรจากการจาํหน่ายหน่วยเงินลงทุน  - - - 7,130.48 0.56 8,428.00 0.54 

6.4 ผลตามคาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุด   322.74 0.03 321.59 0.03 - - 

รวมรายไดอ้ื่นๆ   9,758.41 1.02 32,671.89 2.58 26,166.60 1.68 

7.  ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนฯ  - 21,651.26 2.26 19,139.45 1.51 31,080.23 2.00 

รวมรายได้   957,679.01 100.00 1,265,476.94 100.00 1,553,053.05 100.00 
 

  /1     ปตท.ถือหุ้น ปตท.สผ. ปี 2548,  2549 และ 2550 ในสัดส่วนร้อยละ 66.32 , 66.13 และ 65.73 ตามลาํดบั 

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

         และเปล่ียนสถานะจากบริษทัยอ่ยเป็น  บริษทัร่วม 

                   /3      วนัท่ี 2 ต.ค. 49 จาํหน่ายหุ้นสามญั BPE ท่ีบริษทัถืออยูท่ั้งหมดให้ PTTCH 

                   /4    วนัท่ี 4 ก.ย. 49 ปตท. ไดซ้ื้อหุ้นสามญั PTTPM ในสัดส่วนร้อยละ 25 จาก PTTCH ทาํให้ ปตท. ถือหุ้นใน PTTPM ในสัดส่วนร้อยละ 75 
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2.4 เป้าหมายการดําเนินธุรกจิ 

แผนการลงทุนในอนาคตของ ปตท. ส่วนใหญ่ยงัคงมุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจสํารวจ ผลิตและก๊าซธรรมชาติ ซ่ึง

เป็นการลงทุนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติ ซ่ึงขยายตวัเพ่ิมขึ้น

ตามการขยายตวัทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่จะถูกนาํไปใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า ซ่ึงประมาณการว่าความ

ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในช่วง 5 ปีขา้งหนา้ (2551-2555) จะมีความตอ้งการเฉล่ียเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 3.7 ต่อปี ดงันั้น ปตท.จึงตอ้ง

วางแผนการจดัหาก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ รวมถึงการลงทุนเพ่ิมใน โครงการ LNG 

Receiving Terminal และระบบเครือข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสอดคล้องกับ

แผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2564 (PDP 2007) และเป็นไปตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ฉบบัท่ี 3 ซ่ึงใชเ้ป็นกรอบในการลงทุนก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งในทะเลและบนบกจาํนวนรวม 14 โครงการ ไดแ้ก่ 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 บนบกและในทะเล โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและ

พระนครใต ้โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 4 บนบก เป็นตน้ ทั้งน้ีจะทาํให้ ปตท. มีความสามารถในการส่งก๊าซฯ ในทะเล

และบนบกเพ่ิมขึ้นอีก 1,900 และ 2,600 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนัตามลาํดบั โดยโครงการต่าง ๆ ตามแผนแม่บทฯ จะมีผลตอบแทน

การลงทุนในส่วนของทุนตลอดอายโุครงการ (Internal Rate of Return on Equity, IRROE) ร้อยละ 12.5 

 นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัก๊าซธรรมชาติและเกิดประโยชน์สูงสุดตลอดสายผลิตภณัฑ์ ตลอดจนเป็น

การสนบัสนุนการขยายธุรกิจปิโตรเคมีจากขั้นตน้สู่ขั้นกลางและขั้นปลาย ปตท.จึงมีแผนการลงทุนโครงการโรงแยกก๊าซอีเทน 

และโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยท่ี 6 ซ่ึงมีขนาดกําลังการแยกก๊าซฯ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวนั (โดยมีอัตรา

ผลตอบแทนการลงทุนประมาณร้อยละ 12-15) เพ่ือผลิตก๊าซอีเทนสําหรับเป็นวตัถุดิบให้กบัโครงการอีเทนแครกเกอร์ขนาด 

1,000,000 ตันต่อปี ของบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปตท.เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) และ

สนับสนุนการขยายธุรกิจปิโตรเคมีของบริษัทในกลุ่มไปยงัธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลายด้วย นอกจากน้ี ปตท.ได้ส่งเสริมและ

สนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicle หรือ NGV) เน่ืองจากก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงท่ี

สะอาดและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 

2.5 นโยบายการลงทุนของ ปตท. 

 นโยบายการลงทุนของ ปตท. ในธุรกิจต่างๆ ทั้งในส่วนของการลงทุนใหม่ การขยายหรือเพ่ิมกาํลงัการผลิตเดิม การเขา้

ซ้ือขายหุ้นหรือซ้ือขายกิจการนั้น ปตท. พิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ประกอบดงัน้ี แนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจ การลงทุนท่ี

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและให้ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัให้กบับริษทั โดยการลงทุนนั้น

อาจจะเป็นการลงทุนโดย ปตท. หรือผา่นบริษทัในเครือ ปตท.  ขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมและศกัยภาพของแต่ละบริษทันั้นๆ เป็น

สาํคญั   

 นโยบายของ ปตท.ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจปิโตรเคม ี     

• การดาํเนินธุรกิจปิโตรเคมีของ ปตท. เร่ิมแรกเป็นการดาํเนินงานตามนโยบายรัฐ ซ่ึงขณะนั้นรัฐมีนโยบายส่งเสริม

การลงทุนและมุ่งเน้นการพฒันาธุรกิจปิโตรเคมีในประเทศเพ่ือทดแทนการนาํเขา้ และเน่ืองจากการลงทุนดงักล่าวตอ้งใช้เงิน

ลงทุนจาํนวนมาก (Capital Intensive) ปตท.ในฐานะหน่วยงานของรัฐจึงเป็นแกนนาํในการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ 

โดยจดัตั้งบริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (NPC) ซ่ึงใชอี้เทนและโพรเพนจากก๊าซธรรมชาติ เป็นวตัถุดิบ(Gas Base) ใน

การผลิตสารโอเลฟินส์และต่อมา ไดมี้การจดัตั้งบริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (ATC) ซ่ึงใชผ้ลิตภณัฑ์จาก

คอนเดนเสทเป็นวตัถุดิบในการผลิตสารอะโรเมติกส์และ บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) (TOC) ใชแ้นฟทาเป็นวตัถุดิบใน

การผลิตสารโอเลฟินส์ (Liquid Base) และในส่วนขยายกาํลงัการผลิตของ TOC ซ่ึงใชอี้เทนจากก๊าซธรรมชาติเป็นวตัถุดิบ โดยท่ี

การดําเนินธุรกิจจะแบ่งสายลักษณะธุรกิจตามวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตเป็น Gas Base และ Liquid Base และ/หรือแบ่งตาม
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ผลิตภณัฑ ์เช่น สายโอเลฟินส์และสายอะโรเมติกส์ ซ่ึงสายของผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีสามารถผลิตผลิตภณัฑต์่อเน่ืองตั้งแต่ขั้นตน้นํ้า

ถึงปลายนํ้ า ทั้งน้ี การท่ีจะใชว้ตัถุดิบชนิดใดเป็นวตัถุดิบในการผลิต หรือการท่ีจะเลือกผลิตผลิตภณัฑ์ตวัใด จะตอ้งมีการกาํหนด

ก่อนการเร่ิมดาํเนินการก่อตั้งบริษทั ก่อสร้างโรงงาน ตลอดจนเลือกเทคโนโลยีท่ีจะใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์นั้นๆ เพ่ือให้เกิด

ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ เน่ืองจากการลงทุนตอ้งใชเ้งินจาํนวนมาก  

• ในการดาํเนินการท่ีผา่นมา การลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีของ ปตท.มีการลงทุนทั้งในส่วนของ ปตท.และการลงทุน

โดยผ่านบริษทัร่วมและบริษทัในเครือ ลกัษณะการทาํธุรกิจเป็นลกัษณะปกติทัว่ไป (Arm’s Length Basis) จากโครงสร้างการถือ

หุ้นภายในกลุ่ม ปตท. นอกเหนือจากนโยบายการลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ ปตท.มีการกาํหนดทิศทางและนโยบายการดาํเนินธุรกิจ

โดยพยายามสร้างกลไกการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าวเป็นแนวทางหน่ึงเพ่ือสร้างความ

ชดัเจนและป้องกนัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น ดงัจะเห็นไดว่้า 

 1. ราคาของวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์ มีลกัษณะเป็น Commodity มีราคาตลาดอา้งอิงจากแหล่งต่างๆ ลกัษณะการซ้ือขาย

เป็นการอา้งอิงจากราคาตลาดโลกโดยใชแ้หล่งอา้งอิงท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่ไป 

 2. ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทัในกลุ่มปิโตรเคมีของ ปตท.เป็นไปบนพ้ืนฐานของการดาํเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส 

โดยจดัทาํเป็นสัญญาระยะยาว ท่ีมีเง่ือนไขเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจปกติ 

 3. มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ โดยมีการบริหารจดัการท่ีโปร่งใสผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) 

ของแต่ละบริษทั มีการคานอาํนาจการบริหารจดัการโดยผา่นคณะกรรมการบริษทัซ่ึงเป็นผูอ้นุมติัการลงทุน มีกรรมการอิสระ (ใน

กรณีเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั) ท่ีจะดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นรายยอ่ย  

 4. มีการจดัโครงสร้างในการดาํเนินธุรกิจของแต่ละบริษทัท่ีชดัเจน เช่น การท่ี ปตท.มีทิศทางและนโยบายในการควบ

รวมกิจการระหว่างบริษทัท่ีมีลกัษณะการดาํเนินธุรกิจหรือมีผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยกนัเขา้ดว้ยกนั  

• ปตท. มีทิศทางและนโยบายการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและบริษัทในเครือ เพ่ือให้สอดคลอ้งกับ 

กลยทุธ์หลกัของ ปตท. โดยภายใตก้ลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี แบ่งออกเป็น 

1. สายโอเลฟินส์ท่ี ใชว้ตัถุดิบจากก๊าซธรรมชาติ (Gas based value chain) โดยกาํหนดให้มีการรวมบริษทัท่ีมีลกัษณะ

การดาํเนินกิจการหรือมีผลิตภณัฑ์ท่ีคลา้ยกนั มีกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน และลกัษณะของผลิตภณัฑ์หลกัเป็น Commodity 

เช่น ในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีจะมีการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจในรูปแบบ Integrated Value Chain Flagship โดยแบ่งสายลกัษณะ

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

(มหาชน)) เพ่ือเป็นแกนนาํในการดาํเนินธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ท่ีใชว้ตัถุดิบจากก๊าซธรรมชาติ (Gas based value chain) 

โดยมุ่งเน้นสายเอทิลีนเป็นหลกั เพ่ือรองรับและเป็นการต่อยอดธุรกิจก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม ปตท. เป็นลาํดบัแรก และเพ่ือให้มี

ความเช่ือมโยงในการส่งต่อวตัถุดิบสาํหรับการขยายงานของปิโตรเคมีขั้นต่อเน่ืองของ บริษทั ปตท. เคมิคอล 

2.  สายธุรกิจบริการ (Strategic Support Business) เป็นธุรกิจท่ีสนบัสนุนการดาํเนินงานของธุรกิจหลกั เพ่ือเสริมสร้าง

ความแขง็แกร่งและความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัในเชิงการคา้ให้แก่ทั้งกลุ่ม ปตท. 

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

Plastic เช่นธุรกิจสาย Phenol , Polycarbonate แม้ว่ามีกระบวนการผลิตซับซ้อน แต่ยงัคงสามารถซ้ือลิขสิทธ์ิจากเจ้าของ

เทคโนโลยี เพ่ือดาํเนินการผลิตไดเ้อง เช่น ธุรกิจสาย Phenol , Polycarbonate 

4. สายธุรกิจร่วมทุน (Joint Venture) เป็นธุรกิจท่ีมีกระบวนการผลิตซับซ้อน และไม่สามารถซ้ือลิขสิทธ์จากเจา้ของ

เทคโนโลยีได ้จึงตอ้งอาศยัผูร่้วมลงทุนท่ีเป็นเจา้ของเทคโนโลยี หรือเป็นกิจการท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการลงทุนร่วมกบั ปตท. โดยตรง 

เน่ืองจาก ปตท. มีศกัยภาพในเร่ืองวตัถุดิบ แต่ทั้งน้ีผลิตภณัฑ์หลกัจะไม่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเหมือนกบัผลิตภณัฑ์หลกัของบริษทัใน

กลุ่มอ่ืน ซ่ึง ปตท. จะพิจารณาการลงทุน ทั้งในส่วนของการลงทุนใหม่ และ/หรือการซ้ือกิจการ 

 สาํหรับสายอะโรเมติกส์ ไดด้าํเนินการปรับโครงสร้างทางธุรกิจแลว้เสร็จเพ่ือให้เกิด Synergy ระหว่างกนั โดยการ

ควบรวมกิจการระหว่างบริษทัโรงกลัน่นํ้ ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) หรือ RRC และ บริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
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(มหาชน) หรือ ATC  เป็นบริษทัใหม่ช่ือว่า “บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) หรือ PTTAR เม่ือวนัท่ี 27 

ธนัวาคม 2550 เพ่ือให้เป็นบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจโรงกลัน่และปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์และผลิตภณัฑต์อ่เน่ืองของ ปตท. 

 

  

การลงทุนในบริษัท ไออาร์พซีี จํากัด (มหาชน) ของ ปตท. 

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

วันท่ี 31 ตุลาคม 2549) IRPC ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร ซ่ึงกลุ่มโรงงานปิโตรเคมีของ IRPC 

ประกอบดว้ย ปิโตรเคมีตน้นํ้ า ไดแ้ก่ โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ ซ่ึงจะเป็นวตัถุดิบป้อนให้แก่ปิโตรเคมีขั้นกลางและขั้นปลายของ

ตนเองเช่นกนั จะเห็นไดว่้า ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีส่วนใหญ่ของ IRPC ไม่ซํ้ าซ้อนกบัผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. (โปรดดู

ภาพประกอบ) สาํหรับผลิตภณัฑ์ขั้นปลายซ่ึงเป็นเม็ดพลาสติก ในอนาคตบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะให้ บริษทั พีทีที โพลิเมอร์ มาร์

เก็ตติ้ง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ ปตท. เป็นผูจ้าํหน่าย 

 สาํหรับทางดา้นธุรกิจการกลัน่ของ IRPC ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมตามประเภทของโรงกลัน่โดยทัว่ไป และ

ทาํการจาํหน่ายโดยผา่นสถานีบริการของ IRPC ซ่ึงกระจายอยู่ทัว่ประเทศ ท่ีเหลือเป็นการขายโดยตรงให้กบัลูกคา้อุตสาหกรรม 

ลูกคา้ขายส่ง และส่งออก ซ่ึงเป็นการทาํธุรกรรมทางการคา้เป็นปกติ และปตท.อาจใชช่้องทางการจาํหน่ายของ IRPC ท่ีมีอยู ่เสริม

การทาํการตลาดของกลุ่ม ปตท. และ IRPC ร่วมกนั 

 อน่ึง การเขา้ลงทุนใน IRPC ซ่ึงเป็นบริษทัมหาชนเช่นเดียวกนั ไม่ไดมี้ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เน่ืองจาก ปตท. 

ลงทุนใน IRPC ร้อยละ 31.5 ของหุ้นทั้ งหมดของ IRPC โดยมีผูร่้วมลงทุนรายใหญ่รายอ่ืน ได้แก่ กองทุนบาํเหน็จบาํนาญ

ขา้ราชการ ธนาคารออมสินและกองทุนรวมวายภุกัษ ์1 ซ่ึงถือหุ้นใน IRPC รวมกนัร้อยละ 30 และผูร่้วมลงทุนกลุ่มธนาคารเจา้หน้ี

เงินกู ้ซ่ึงจะเป็นกลไกหน่ึงในการรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกฝ่าย นอกจากน้ี การเขา้ลงทุนใน IRPC ของ ปตท.จะช่วย

เสริมความเขม้แข็งให้ IRPC และกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ของ ปตท. เน่ืองจากมีความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ และ

ครอบคลุมเกือบทุกประเภทท่ีเป็นความตอ้งการของตลาด และสามารถเป็นกา้วกระโดดในการเป็นผูน้าํในธุรกิจ 

กลุ่มธุรกจิปิโตรเคมี 

สายโอเลฟินส์ท่ีใช้วัตถุดิบจากก๊าซธรรมชาต ิ
PTTCH 

สายธุรกิจบริการ 

PTTPE 

BPE 

Other 
Downstream 

PTTPM 

PTTPL 

NPTC 

สาย Specialties และ Engineering 

 

สายธุรกิจร่วมทุน (Joint Ventures) 

PTTAC 

HMC 

PPCL 
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การลงทุนในบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จํากัด  

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

Polypropylene (PP) ซ่ึงปัจจุบนัมีกาํลงัการผลิต 450,000 ตนั/ปี โรงงานตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง โดยผูถื้อ

หุ้นของบริษทั ก่อนท่ี ปตท. จะเขา้ซ้ือหุ้นประกอบไปดว้ยนกัลงทนุฝ่ายไทยและต่างประเทศในสัดส่วน ร้อยละ 51 : 49 ตามลาํดบั 

 ในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2549 ปตท. ได้ลงนามในสัญญาการซ้ือหุ้น (Share Acquisition Agreement) สัญญาผู ้ถือหุ้น 

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

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือถือหุ้นใน HMC ในสัดส่วนร้อยละ 41.44 โดยเป็นการซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและหุ้นสามญัจากผูถื้อหุ้นเดิม

ของ HMC ทําให้สัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท. กลุ่มนักลงทุนไทย 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 โดยจะรับวตัถุดิบเป็นก๊าซโพรเพนประมาณ 

388,000 ตนั/ปี จากโรงแยกก๊าซฯ ปตท. เพ่ือผลิตเม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) ประมาณ 300,000 ตนั/ปี โดยจะมุ่งเน้นการ

ผลิตเม็ดพลาสติก PP Specialty Grade ซ่ึงมีราคาสูงกว่าเมด็พลาสติก PP Commodity Grade ทัว่ไป คาดว่าจะดาํเนินการแลว้เสร็จ

และเร่ิมผลิตเชิงพาณิชยใ์นไตรมาส 3 ปี 2552 ซ่ึงจะทาํให้ ปตท. มีความหลากหลายในแง่ของผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติกมากย่ิงขึ้น 
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3. การประกอบธุรกจิของแต่ละธุรกจิ 

3.1 กลุ่มธุรกจิสํารวจ ผลติ และก๊าซธรรมชาต ิ

ณ ปัจจุบนั ปตท.และบริษทัในกลุ่มธุรกิจสํารวจ ผลิตและก๊าซธรรมชาติ เป็นผูป้ระกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอย่างครบ

วงจรเพียงรายเดียวในประเทศ โดยครอบคลุมตั้งแต่การสํารวจและผลิต การจดัหา การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ การแยกก๊าซ

ธรรมชาติ และการจัดจําหน่าย โดย ปตท.เป็นเจ้าของและผูด้ ําเนินการโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission 

Network) เพียงรายเดียวในประเทศไทย และเป็นผูด้าํเนินการจดัหา ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ และ

ดาํเนินธุรกิจแยกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 

กลุ่มธุรกิจสํารวจ ผลิตและก๊าซธรรมชาติ ของ ปตท. ประกอบดว้ยหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใน

ของ ปตท. และบริษทัในกลุ่มท่ีประกอบกิจการเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจก๊าซธรรมชาติ โดยหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ ปตท. แบ่ง

ออกเป็น 5 หน่วยธุรกิจยอ่ย ไดแ้ก่  

(1) หน่วยธุรกิจจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ รับผิดชอบจดัหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซธรรมชาติทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศเพ่ือจาํหน่ายให้กบัลูกคา้ผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติรายใหญ่ 

(2) หน่วยธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) รับผิดชอบดาํเนินการ บาํรุงรักษา และพฒันา

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  

(3) หน่วยธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ รับผิดชอบดาํเนินการและพฒันาธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงในปัจจุบนัมี

จาํนวนทั้งส้ิน 5 โรง  โดยโรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 5 ของ ปตท.ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จและไดเ้ร่ิมทดสอบการผลิต

ปลายเดือนธนัวาคม 2547 และเร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2548 เป็นตน้มา 

(4) หน่วยธุรกิจท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) รับผิดชอบดาํเนินการและพฒันาระบบท่อจดั

จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นท่อย่อยท่ีต่อเช่ือมจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ไปยงั

ลูกคา้อุตสาหกรรม เพ่ือจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้อุตสาหกรรมต่างๆ  

(5) นอกจากหน่วยธุรกิจยอ่ย 4 หน่วยขา้งตน้แลว้ ปตท. ยงัไดมี้โครงการก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์(Natural Gas 

for Vehicles) เพ่ือรับผิดชอบการขยายสถานีบริการ NGV และการส่งเสริมการขยายการใชก๊้าซธรรมชาติในภาค

การขนส่ง เพ่ือให้ก๊าซธรรมชาติเป็นทางเลือกเช้ือเพลิงในด้านขนส่งท่ีมีราคาถูกกว่านํ้ ามัน และเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม เพ่ือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเช้ือเพลิงให้กับผูบ้ริโภคและลดปัญหามลภาวะทางอากาศท่ีทวีความ

รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ในปี2550 ปตท. มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ก๊าซธรรมชาติ (กลุ่มธุรกิจสํารวจ ผลิตและก๊าซธรรมชาติ) รวม 

215,511.81 ลา้นบาท เพ่ิมขี้น 28,418.83 ลา้นบาท หรือ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.2 จากรายไดใ้นปี 2549 จาํนวน 187,092.98 ลา้นบาท 

(รายละเอียดตามโครงสร้างรายไดข้องปตท. และบริษทัยอ่ย แบ่งตามสายผลิตภณัฑ ์ในหวัขอ้ท่ี 2.3) 

นอกเหนือจากหน่วยธุรกิจท่ีกล่าวขา้งตน้ ปตท. มีบริษทัในกลุ่มธุรกิจสาํรวจ ผลิตและก๊าซธรรมชาติ ท่ีมีบทบาทสําคญั

และช่วยส่งเสริมให้กลุ่ม ปตท. ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอยา่งครบวงจร ดงัน้ี 

(1) บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) เป็นผูป้ระกอบธุรกิจสํารวจและผลิต

ปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี ปตท.

เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 ปตท. ถือหุ้นใน ปตท.สผ. สัดส่วนร้อยละ 65.73 ของทุนท่ีออก

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

แห่งประเทศเบลเย่ียม และบริษทั ทุนลดาวลัย ์จาํกดั เพ่ือดาํเนินธุรกิจพฒันาและก่อสร้างระบบท่อยอ่ย เพ่ือขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้ในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2550 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”) บริษัทนํ้ ามันแห่งประเทศมาเลเซีย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 เท่ากันในทั้งสองบริษัท ทั้งน้ี 

TTM(T) จะดาํเนินธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อท่ีไดจ้ากแหล่งพ้ืนท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย 

(Malaysia-Thailand Joint Development Area หรือ เจดีเอ) มาใช้ประโยชน์ในประเทศไทย และขนส่งต่อไปท่ี

ชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมทั้งให้บริการแยกก๊าซธรรมชาติ และขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) ทางท่อ

ไปท่ีชายแดนไทย-มาเลเซีย  ส่วน TTM (M) จะดาํเนินธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียม

เหลว (ก๊าซหุงตม้) ทางท่อจากชายแดนไทย-มาเลเซีย ไปใชป้ระโยชน์ในประเทศมาเลเซีย 

(4) บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ จาํกดั (DCAP) เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง ปตท. กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)    เพ่ือดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ให้กบัลูกคา้

บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 ปตท.ถือหุ้นใน DCAP สัดส่วนร้อยละ 35 ของทุนท่ี

ออกและชาํระแลว้ 

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

และบริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั(มหาชน) (ATC) (ซ่ึงต่อมา ATC ไดค้วบรวมกิจการกบั บริษทัโรง

กลัน่นํ้ ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) (RRC) เป็นบริษทัภายใตช่ื้อ บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกัด 

(มหาชน) (PTTAR) เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2550) เพ่ือดาํเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ า (Utilities) จาํหน่ายให้กบั

ผูถื้อหุ้น รวมถึงบริษทัในเครือของผูถื้อหุ้นและโรงงานบริเวณใกลเ้คียง ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 ปตท. ถือ

หุ้นใน PTTUT สัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

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

กฟผ. ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 ปตท.ถือหุ้นใน RPCL สัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

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

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ดําเนินธุรกิจให้บริการ/จัดการเก่ียวกับการปฏิบัติการและบํารุงรักษาท่าเรือรับ

ผลิตภณัฑ์ LNG คลงัสํารอง LNG และ LNG Re-gasification Plant Unit ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550  ปตท.

ถือหุ้นใน PTTLNG สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

(8) บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั (IPT) เป็นผูป้ระกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 

(IPP) ให้กบั กฟผ. ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 ปตท.ถือหุ้นใน IPT สัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนท่ีออกและ

ชาํระแลว้ 

(9) บริษทั ไทยออยล์ เพาเวอร์ จาํกดั (TP) เป็นผูด้าํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้ าในโครงการผูผ้ลิต

ไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมแบบโคเจนเนอเรชัน่ ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 

(Combined-Cycle Co-generation Power Plant) มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 118 เมกะวตัต์ และผลิตไอนํ้ า 168 ตนัต่อ

ชั่วโมง ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 TP มีทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 2,810 ล้านบาท โดย ปตท. ถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 26  
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(10) บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เป็นตวัแทน ปตท. ในการลงทุนในโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัก๊าซธรรมชาติ 

พลงังาน และธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองของ ปตท. ในต่างประเทศ โดย ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียน

เร่ิมตน้ 100 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 

2550  

(11) บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จาํกดั (CHPP) เป็นบริษทัเพ่ือดาํเนินการผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ให้แก่ศูนย์

ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจง้วฒันะ โดยจดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 

2550 มีทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 CHPP มีทุนจด

ทะเบียนชาํระแลว้ 270 ลา้นบาท 

แผนภาพต่อไปน้ีแสดงการประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม ปตท. 

 

รายละเอียดการประกอบธุรกิจสาํรวจ ผลิตและก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม ปตท. แบง่ไดเ้ป็น 6 ส่วน ดงัตอ่ไปน้ี 

3.1.1 การจดัหาก๊าซธรรมชาติ  

3.1.2 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  

3.1.3 โรงแยกก๊าซธรรมชาติ  

3.1.4 การจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  

3.1.5 ธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  

3.1.6 การลงทุนและการร่วมทุนของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  
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3.1.1 การจัดหาก๊าซธรรมชาติ 

การจดัหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยธุรกิจจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ โดย 

ปตท. เป็นผูซ้ื้อก๊าซธรรมชาติจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติภายใตสั้ญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติซ่ึงปัจจุบนัมีอยู่ทั้งส้ิน 14 ฉบบั แบ่งเป็น

สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติในประเทศจาํนวน 12 ฉบบั ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติยูโนแคล 1 (แหล่งเอราวณั), สัญญาซ้ือก๊าซ

ธรรมชาติยูโนแคล 2-3/1, สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบงกช, สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งไพลิน, สัญญาซ้ือก๊าซ

ธรรมชาติจากแหล่งทานตะวนั/เบญจมาศ/2, สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งนํ้ าพอง, สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเจดีเอ 

A-18/3 , สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอาทิตย์2 /4, สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเจดีเอ B-17&C-19 และ B-17-01/5 และ

สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งภูฮ่อม/6, สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยโูนแคล 123 (ส่วนเพ่ิม)/7, สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติ

จากแหล่งอาทิตยเ์หนือ/8 และสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งต่างประเทศอีกจาํนวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจาก

แหล่งยาดานา/9 และสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเยตากุนในสหภาพเมียนมาร์  

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : 

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

จกัรวาล โกมิน สุราษฎร์ ปลาหมึก ตราด และปะการัง 

/2   แหล่งทานตะวนัและเบญจมาศไดม้ีการลงนามสัญญาแกไ้ขเพิ่มเตมิฉบบัท่ี 7 เมื่อวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2550 โดยมีปริมาณ Maximum Dairy Quantity (MDQ) เท่ากบั 

23.5 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั  รวมปริมาณท่ีผูข้ายตอ้งส่งก๊าซฯ ให้ ปตท. เท่ากบั 177 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 –  1 ตุลาคม 2554 

/3  เมื่อวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2547 ปตท. และ เปโตรนาส ไดล้งนามใน Settlement Agreement และ Supplementary Agreement  ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงประนีประนอมแกไ้ข

ปัญหา Take-or-Pay อนัสืบเน่ืองมาจากการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ของบริษทัทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั  ล่าชา้  โดยกลุ่มผู ้

ซ้ือซ่ึงประกอบดว้ย ปตท.และเปโตรนาส ไม่มภีาระ Take-or-Pay และเล่ือนกาํหนดการเร่ิมซ้ือขายก๊าซฯ  จากเดิมปี 2545 มาเป็นตน้ปี 2548 โดย เปโตรนาส จะ

เป็นผูรั้บก๊าซฯ ในระยะท่ีหน่ึงจาํนวน 200-390 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนัก่อน  ส่วน ปตท.จะ  รับก๊าซฯ ระยะท่ี 2 จาํนวน 400 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั  ซ่ึงจะเร่ิมรับ

ก๊าซฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2551 

/4 ปัจจุบนัยงัไม่ไดด้าํเนินการผลิต  ทั้งน้ีคาดว่าแหล่งอาทิตยจ์ะเร่ิมผลิตก๊าซฯ เขา้สู่ระบบไดป้ระมาณตน้ปี 2551 

/5  ปัจจุบนัยงัไม่ไดด้าํเนินการผลิต  ทั้งน้ีคาดว่าแหล่งเจดีเอ B-17&C-19 และ B-17-01จะเร่ิมผลิตก๊าซฯ เขา้สู่ระบบไดป้ระมาณปลายปี 2552 

/6  แหล่งภูฮ่อมเร่ิมจ่ายผลิตก๊าซฯ ให้ ปตท.  เขา้สู่ระบบตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2549 

/7    แหล่งยโูนแคล 123 (ส่วนเพิ่ม) ลงนามสัญญาฯ เมื่อวนัท่ี 17 ธนัวามคม 2550  สามารถส่งก๊าซฯ ให้ ปตท. ไดเ้พิ่มขึ้นอีก 500 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั ตั้งแต่ ปี  

       2555 – 2565 (10 ปี)   

/8    แหล่งอาทิตยเ์หนือ ลงนามสัญญาฯ เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2550 สามารถส่งก๊าซฯ ให้ ปตท. ไดต้ั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551  ในปริมาณ 60 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั  

       และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 – กรกฎาคม 2554 ในปริมาณ 120 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั โดยไม่มขีอ้ผูกพนัในการรับและส่งก๊าซฯ ของทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย         
       (Shortfall and Take-or-Pay) 

/9   แหล่งยาดานาไดม้ีการลงนามสัญญาแกไ้ขเพิ่มเตมิฉบบัท่ี 1  โดยเพิ่ม DCQ จากเดิมอีก 40 ลา้นลบ.ฟุตต่อวนั  ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2549 

 
 
 



     บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2550 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 55 

ทั้งน้ี การจดัหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ส่วนใหญ่จะมาจากแหล่ง/แปลงสัมปทานก๊าซธรรมชาติในประเทศ โดยมี

ปริมาณและสัดส่วนการจดัหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในช่วงปี 2548-2550  เป็นดงัน้ี  

แหล่ง/แปลงสัมปทาน 
ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

ล้าน ลบ.ฟุต/วัน ร้อยละ ล้าน ลบ.ฟุต/วัน ร้อยละ ล้าน ลบ. ฟุต/วัน ร้อยละ 

ในประเทศ       

- ยโูนแคล 1,2,3 944 31.3 988 32.0 1,070 32.5 

- บงกช 574 19.0 590 19.1 596 18.1 

- ไพลิน 369 12.2 387 12.5 400 12.2 

- ทานตะวนั/เบญจมาศ 242 8.0 221 7.1 211 6.4 

- นํ้าพอง/ภูฮ่อม 32 1.1 36 1.2 110 3.3 

- เจดีเอ - - - - 1 - 

รวมการจัดหาในประเทศ 2,161 71.6 2,222 71.9 2,388 72.5 

ต่างประเทศ       

- ยาดานา 431 14.3 452 14.6 473 14.4 

- เยตากุน 426 14.1 417 13.5 432 13.1 

รวมการจัดหาจากต่างประเทศ 857 28.4 869 28.1 906 27.5 

รวมการจัดหาทั้งหมด 3,019 100.0 3,091 100 3,294 100 

ราคาซ้ือก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 

(บาท/ลา้นบีทีย)ู 
145.2 168.7 170.1 

 หมายเหตุ    :       ปริมาณก๊าซธรรมชาติคาํนวณ ณ ค่าความร้อน 1,000 บีทีย ูต่อ 1 ลูกบาศกฟ์ุต  

 

เง่ือนไขหลักของสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติ 

สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติระหว่าง ปตท.และผูข้ายก๊าซธรรมชาติ มีอายุสัญญาประมาณ 25-30 ปี โดยคู่สัญญาตกลงท่ีจะ

ซ้ือและขายก๊าซธรรมชาติกนั ณ จุดส่งมอบตามสัญญา เช่น ปากหลุม หรือจุดส่งมอบอ่ืนๆ แลว้แต่สัญญากาํหนดในปริมาณ 

คุณภาพและความดนั ตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้

ผูข้ายก๊าซธรรมชาติมีหน้าท่ีจดัเตรียมความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ือให้ ปตท.สามารถเรียกรับก๊าซธรรมชาติ

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

สัญญา ในขณะท่ี ปตท.จะตอ้งรับก๊าซธรรมชาติให้ไดต้ามปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่ารายวนั (Daily Contracted Quantity 

หรือ DCQ) อีกทั้ง ปตท.ยงัมีสิทธิซ้ือก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ีเกินกว่า CDC ท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาได ้หากผูข้ายก๊าซธรรมชาติ

สามารถผลิตและส่งมอบได ้

อย่างไรก็ตาม หากในปีสัญญาใด ปตท.ไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติตามปริมาณขั้นตํ่าไดค้รบตามท่ีกาํหนดสําหรับปี

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

มีสิทธิรับก๊าซธรรมชาติสาํหรับปริมาณท่ีไดช้าํระไปแลว้ในปีต่อๆ ไป โดยไม่มีกาํหนดเวลา และไม่ตอ้งชาํระค่าก๊าซธรรมชาติใน

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

จะตอ้งรับซ้ือก๊าซธรรมชาติให้ไดค้รบตามปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าตามสัญญาสําหรับปีนั้นๆ ก่อน ในทางกลบักนั กรณีท่ี 

ปตท.ซ้ือก๊าซธรรมชาติเกินกว่าปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าของปีสัญญาใดๆ ปตท.จะสามารถนําปริมาณก๊าซธรรมชาติ

ส่วนเกินนั้นแต่ไม่รวมส่วนท่ีเกินกว่า CDC ตามสัญญา (Carry-Forward) ไปหักลดปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าในปีสัญญา

ต่อๆ ไปไดใ้นปริมาณไม่เกินร้อยละ 15 หรือร้อยละ 20 แลว้แต่สัญญา ของปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าในปีสัญญาดงักล่าว 

โดยสิทธิดงักล่าวในปริมาณก๊าซธรรมชาติส่วนเกินนั้นๆ จะส้ินสุดภายในระยะเวลา 5 ปี นบัจากปีท่ีเกิดก๊าซ Carry-Forward  
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ในกรณีท่ีผูข้ายก๊าซธรรมชาติไม่สามารถส่งมอบก๊าซธรรมชาติให้กบั ปตท.ไดค้รบตามปริมาณท่ี ปตท.เรียกรับจาก

ผูข้ายก๊าซธรรมชาติในแต่ละวนั (Shortfall) ปตท.จะชาํระค่าก๊าซธรรมชาติตามปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีรับจริง โดยมีสิทธิไดรั้บ

ส่วนลดร้อยละ 20-25 สําหรับราคาของปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีขาดส่งในเดือนนั้น หรือเดือนถดัไป หรือปีถดัไป แลว้แต่สัญญา 

ทั้งน้ี เม่ือส้ินปีสัญญา ปตท.สามารถนาํปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีผูข้ายก๊าซธรรมชาติขาดส่งไปลดปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่า

รายปีของ ปตท. ได ้

สําหรับการรับก๊าซฯ จากแหล่งยาดานาและเยตากุน เน่ืองจากเกิดความล่าช้าในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าราชบุรี ทาํให้

โรงไฟฟ้าราชบุ รีไม่สามารถรับซ้ือก๊าซธรรมชาติได้ในปี 2541 และการลงนามในสัญญา Ratchaburi Master Gas Sales 

Agreement กบั กฟผ.ล่าชา้ออกไปเป็นเดือนตุลาคม 2543 ประกอบกบัความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติท่ีลดลงเน่ืองจากเกิดความ

ตกตํ่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซราชบุรี-วงัน้อย ส่งผลให้ ปตท.ต้องชาํระค่าก๊าซ

ธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและแหล่งเยตากุนตามเง่ือนไขแบบ Take-or-Pay ท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปี 2544 เป็นจาํนวนเงิน

รวม 36,265.8 ลา้นบาท ทั้งน้ี มติคณะรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคม 2543 กาํหนดให้จดัสรรภาระค่าดอกเบ้ียท่ีเกิดจากภาระ Take 

or Pay ให้หน่วยงานต่างๆร่วมรับผิดชอบ โดย ปตท.รับภาระร้อยละ 11.4 กฟผ.รับภาระร้อยละ 12.8 และส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 

75.8 ลูกคา้ผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติจะเป็นผูรั้บภาระ อย่างไรก็ตาม ระหว่างปี 2544 –2550 ปตท.สามารถรับก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง

ยาดานาและเยตากุนไดเ้กินกว่าปริมาณขั้นตํ่าท่ีตอ้งรับ (Make-up) มีผลให้เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติลดลงเป็นจาํนวน

สะสมรวม 20,504.08 ลา้นบาท ดงันั้น ยอดเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติ จึงมียอดสุทธิ 15,761.72 ลา้นบาท ดงัปรากฎอยู่

ในงบดุลของ ปตท. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 

สําหรับราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีกาํหนดในสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจะมีการกาํหนดราคาฐานเร่ิมตน้ (Initial Base 

Price) ซ่ึงเป็นราคาคงท่ี โดยจะมีสูตรปรับราคาซ่ึงกําหนดสูตรราคาสูงสุดและราคาตํ่าสุด เพ่ือคุ ้มครองผูซ้ื้อและผูข้ายก๊าซ

ธรรมชาติ โดยสูตรปรับราคาก๊าซธรรมชาติ จะประกอบดว้ยปัจจัยต่อไปน้ี คือ ราคานํ้ ามันเตากาํมะถนัปานกลางในตลาด

สิงคโปร์ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และดชันีทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ดชันีราคาขายส่งของประเทศไทย และดชันีราคา

ผูผ้ลิตของสหรัฐอเมริกาสําหรับธุรกิจนํ้ ามนัและก๊าซ เป็นตน้ ทั้งน้ี ระยะเวลาในการปรับราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติดงักล่าวจะ

แตกต่างกนัไปในแต่ละสัญญา กล่าวคือ ทุก 12 เดือน 6 เดือน 3 เดือน หรือ 1 เดือน แลว้แต่สัญญา ราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติน้ีจะ

ส่งผา่น (Pass through) ไปให้กบัลูกคา้ในกลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้าซ่ึงซ้ือก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัตามสูตรราคาใน

สัญญาขายก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้ความเส่ียงของ ปตท.จากการเปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติอยู่ในระดับท่ี

ค่อนขา้งตํ่า 

สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติทุกสัญญามีขอ้กาํหนดเร่ืองเหตุสุดวิสัยซ่ึงเป็นกรณีท่ี ปตท. หรือผูข้ายก๊าซธรรมชาติสามารถยก

เป็นเหตุในการท่ีไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีตามสัญญาได ้ซ่ึงเหตุสุดวิสัยท่ีกาํหนดในสัญญาดงักล่าวหมายรวมถึงเหตุการณ์ใดๆ ท่ี

เกิดขึ้นโดยคู่สัญญาไม่สามารถควบคุมได ้นอกจากน้ี สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติบางฉบบัไดก้าํหนดให้กรณีท่ี ปตท. ไม่สามารถรับ

ซ้ือก๊าซธรรมชาติไดอ้นัเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นกบัลูกค้าของ ปตท. จนเป็นเหตุให้ลูกคา้ดงักล่าวไม่สามารถรับซ้ือก๊าซ

ธรรมชาติจาก ปตท.ได ้ซ่ึงในการน้ี ปตท.จะอา้งเหตุสุดวิสัยดงักล่าวไดต้่อเม่ือ ปตท.จะตอ้งลดปริมาณรับก๊าซธรรมชาติจากผูข้าย

ก๊าซธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้งทุกรายลงตามสัดส่วนการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติท่ีลดลง 

สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจะส้ินสุดลงเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี (1) ส้ินสุดระยะเวลาตามท่ีกาํหนด

ในสัญญา หรือ (2) เม่ือระยะเวลาตามสัมปทานส้ินสุดลง (เฉพาะกรณีแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศ) หรือ (3) เม่ือปริมาณ

สาํรองก๊าซธรรมชาติในแหล่งดงักล่าวหมดลง  
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3.1.2 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

เม่ือผูข้ายก๊าซธรรมชาติไดส่้งมอบก๊าซธรรมชาติให้กบั ปตท. ท่ีจุดส่งมอบแลว้ ก๊าซธรรมชาติทั้งหมดจะถูกส่งไปยงั

ลูกคา้ต่างๆ โดยผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ทั้งน้ี การดาํเนินงานและการบาํรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจะ

อยูใ่นความรับผิดชอบของหน่วยธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

ณ 31 ธันวาคม 2550 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท. มีความยาวรวมประมาณ 3,180  

กิโลเมตร ซ่ึงประกอบดว้ยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกความยาวประมาณ 1,397 กิโลเมตร และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ในทะเลความยาวประมาณ 1,783 กิโลเมตร (ไม่รวมระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ/Distribution Pipeline อีกประมาณ 770 

กิโลเมตร) โดยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. จะต่อเช่ือมแหล่งก๊าซธรรมชาติต่างๆ ในอ่าวไทย และท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

จากแหล่งยาดานาและเยตากุน สหภาพเมียนมาร์ ท่ีชายแดนไทย-สหภาพเมียนมาร์ เขา้กบัผูผ้ลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

และลูกคา้อุตสาหกรรม ภายในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ยงัประกอบดว้ย หน่วยควบคุมจุดกลัน่ตวัของก๊าซธรรมชาติ 

(Dew Point Control Unit) และอุปกรณ์รวมก๊าซธรรมชาติ (Common Header) ซ่ึงเป็นกระบวนการเพ่ือควบคุมคุณภาพก๊าซ

ธรรมชาติจากแหล่งต่างๆในอ่าวไทยให้มีค่าความร้อนคงท่ีเป็นหน่ึงเดียวและมีคุณภาพเดียวกนัทั้งระบบ  
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ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะระบบท่ีสาํคญั ณ ปัจจบุนั  เป็นดงัน้ี 

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ความยาวรวม 

(กิโลเมตร) 

ขนาดท่อ 

(น้ิว) 

ความสามารถสูงสุดในการส่งก๊าซธรรมชาติ/1 

(ล้าน ลบ.ฟุต/วัน) 

ปีท่ีเร่ิม 

ดําเนินงาน 
รายละเอียด 

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล      

เอราวัณ-โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ท่อสายประธาน) 415 34 850 2524 เป็นระบบท่อจากแท่นเอราวณัในอ่าวไทยไปยงัโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง 
ตาํบลมาบตาพุด จงัหวดัระยอง 

แหล่งบงกช-เอราวัณ (ท่อสายประธาน) 171 32 635 2539 เป็นระบบท่อจากแหล่งบงกชในอ่าวไทยท่ีเช่ือมกบัแท่นเอราวณั 

เอราวณั-โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ท่อคู่ขนาน) 418 36 1,180 2539-2540 เป็นระบบท่อคู่ขนานจากแท่นเอราวณัไปยงัโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง 
ตาํบลมาบตาพุด จงัหวดัระยอง 

PRP Platform-โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ท่อเส้นท่ี 3) 418 42 1,900 /3 2550 เป็นระบบท่อเส้นท่ี 3 จากแท่น ปตท. ไปยงัโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง 
ตาํบลมาบตาพุด จงัหวดัระยอง 

เอราวณั-โรงไฟฟ้าขนอม  161 24 210 2539 เป็นระบบท่อจากแท่นเอราวณัไปยงัโรงไฟฟ้าขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก      

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟ้าบางปะกง (ท่อสายประธาน) 104 28 540 2524 เป็นระบบท่อจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ตาํบลมาบตาพุด จงัหวดั
ระยอง ไปยงัโรงไฟฟ้าบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

โรงไฟฟ้าบางปะกง-โรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ท่อสายประธาน) 57 28 n.a. /2 2524 เป็นระบบท่อจากโรงไฟฟ้าบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไปยงัโรงไฟฟ้าพระ
นครใต ้จงัหวดัสมุทรปราการ 

บางพลี-สระบุรี (ท่อสายประธาน) 99 24 280 2524 เป็นระบบท่อจากอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ไปยงั  
โรงปูนซิเมนตข์อง บมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย ท่ีอาํเภอท่าหลวง จงัหวดัสระบุรี 

แหล่งนํ้าพอง-โรงไฟฟ้านํ้าพอง 3.5 16 140 2533 เป็นระบบท่อจากแหล่งนํ้าพอง ไปยงัโรงไฟฟ้านํ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟ้าบางปะกง (ท่อคู่ขนาน) 105 28 660 2539 เป็นระบบท่อคู่ขนานจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ตาํบลมาบตาพุด 
จงัหวดัระยอง ไปยงัโรงไฟฟ้าบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

บางปะกง-โรงไฟฟ้าวงันอ้ย (ท่อคู่ขนาน) 101 36 860 2539 เป็นระบบท่อคู่ขนานจากสถานีเพิ่มความดนับางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไป
ยงัโรงไฟฟ้าวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากชายแตนไทยและสหภาพเมียนมาร์-โรงไฟฟ้าราชบุรี 238 42 1,300 2541 เป็นระบบท่อจากจุดรับมอบก๊าซธรรมชาติชายแดนไทยและสหภาพเมยีนมาร์ 
ท่ีบา้นอีต่อง จงัหวดักาญจนบุรี เพื่อนาํก๊าซธรรมชาติจากโครงการยาดานาและ
เยตากุน ไปยงัโรงไฟฟ้าราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 

ราชบุรี-วงันอ้ย 154 30 330 2543 เป็นระบบท่อท่ีเช่ือมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณสถานีวดัปริมาณ
ก๊าซธรรมชาติราชบุรีเขา้กบัระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบางปะกง-โรงไฟฟ้าวงั
นอ้ย (ท่อคู่ขนาน) ท่ีสถานีวดัปริมาณก๊าซธรรมชาติวงันอ้ย 



     บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)                                                                  แบบ 56-1 ประจาํปี 2550 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 59 

ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะระบบท่ีสาํคญั ณ ปัจจบุนั  เป็นดงัน้ี (ต่อ) 

 

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ
ความยาวรวม 
(กิโลเมตร) 

ขนาดท่อ 
(น้ิว) 

ความสามารถสูงสุดในการส่งก๊าซธรรมชาต/ิ1 
(ลา้น ลบ.ฟุต/วนั) 

ปีท่ีเร่ิม 
ดาํเนิน

งาน 
รายละเอียด 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟ้าบางปะกง  (ท่อเส้นท่ี 3) 110 36 1,200 /3 2549 เป็นระบบท่อเส้นท่ี 3 จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ตาํบลมาบ
ตาพุด จงัหวดัระยอง ไปยงัโรงไฟฟ้าบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

โรงไฟฟ้าวงันอ้ย-โรงไฟฟ้าแก่งคอย 72 36 510 /1 2549 เป็นระบบท่อจากโรงไฟฟ้าวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไปยงั
โรงไฟฟ้าแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ 
 #RA6 – โรงไฟฟ้าพระนครใต ้

70 30 300 /1 2550 เป็นระบบท่อจากสถานีควบคุมความดนัก๊าซธรรมชาติ #RA6 ไปยงั
โรงไฟฟ้าพระนครใต ้จงัหวดันนทบุรี 

 

/1 ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติเป็นความสามารถเฉพาะของท่อแต่ละเส้นเท่านั้น และขึ้นอยุก่บัองคป์ระกอบของก๊าซธรรมชาติ                                                                                                                                                                 

 /2
 ไม่สามารถระบุความสามารถสูงสุดในการส่งก๊าซธรรมชาตไิด ้เน่ืองจากมีการส่งก๊าซธรรมชาติทั้งไปและยอ้นกลบั (Reverse Flow) 

/3
 ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดภายหลงัการติดตั้งเคร่ืองเพิ่มความดนัก๊าซธรรมชาต ิ
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3.1.3 โรงแยกก๊าซธรรมชาต ิ

 นอกจาก ปตท.จะจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้โดยตรงแลว้ ปตท.ไดน้าํก๊าซธรรมชาติบางส่วนผ่านเขา้โรง

แยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับก๊าซธรรมชาติและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการแยกสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนชนิดต่างๆ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญในก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. 

ประกอบดว้ย ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงตม้และก๊าซโซลีนธรรมชาติ นอกจากน้ี ยงัมีผลพลอยได้

จากการแยกก๊าซธรรมชาติ คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆได ้ทั้งน้ี ผลิตภณัฑ์

จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติและวตัถุประสงคใ์นการนาํไปใชแ้สดงตามตารางขา้งล่างน้ี 

ปัจจุบนั ปตท. เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ในประเทศไทย โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 

ปตท. มีโรงแยกก๊าซธรรมชาติทั้งส้ิน 5 โรง มีความสามารถแยกก๊าซธรรมชาติไดสู้งสุด 1,710 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั โดยโรง

แยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 2 3 และ 5 ตั้งอยู่ท่ีตาํบลมาบตาพุด อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง มีความสามารถแยกก๊าซธรรมชาติได ้

350 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั 250 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั 350 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั และ 530 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั ตามลาํดบั 

และโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 4 ตั้งอยู่ท่ีอาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช มีความสามารถแยกก๊าซธรรมชาติได ้230 

ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั ทั้งน้ี สําหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 2 3 และ 5 ไดใ้ช้

ความสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 111 ร้อยละ 114 ร้อยละ 112 และร้อยละ 90 ตามลาํดบั สําหรับโรงแยก

ก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 4 ไดใ้ชค้วามสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 80เน่ืองจากความตอ้งการก๊าซธรรมชาติของ

โรงไฟฟ้าขนอมในปัจจุบนัไม่สามารถรองรับปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีไดจ้ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 4 เม่ือมีการผลิตเตม็ท่ี

ได ้ซ่ึงหากความตอ้งการก๊าซธรรมชาติในอนาคตสูงขึ้น โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 4 จะสามารถเพ่ิมการผลิตได ้ทั้งน้ี ปตท.

ได้ทําการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงแยกก๊าซฯ อย่างต่อเน่ือง โดยปัจจุบันโรงแยกก๊าซฯ ทั้ ง 5 หน่วยของ ปตท. มี

ความสามารถแยกก๊าซฯ สูงสุดท่ีระดบั 1,770 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั 

สัดส่วนของผลิตภณัฑต์่างๆ ท่ีผลิตไดจ้ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในช่วงปี 2548 – 2550 เป็นดงัน้ี 

ผลิตภณัฑ์ ปี 2548 ปี 2549 ปี2550 

ก๊าซอีเทน (ตนั) 839,288 988,106 931,373 

ก๊าซโพรเพน (ตนั) 292,733 262,722 283,194 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) (ตนั) 1,865,812 1,916,085 2,200,569 

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ /1  (ตนั) 313,864 305,448 344,620 

รวม 3,311,697 3,472,361 3,759,756 

 ท่ีมา   :   ปตท. 

           /1       ไม่รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติท่ีไดจ้ากหน่วยควบคุมจุดกลัน่ตวัของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit)  

 

 

ผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์ในการนําไปใช้ 

ก๊าซอีเทน เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ 

ก๊าซโพรเพน เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) เป็นเช้ือเพลิงในครัวเรือน ยานพาหนะ และโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีขั้นตน้ 

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ เป็นวตัถุดิบสาํหรับป้อนเขา้โรงกลัน่นํ้ามนัเพ่ือผลิตนํ้ามนัสาํเร็จรูป และเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีขั้นตน้ 
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สาํหรับปริมาณการจาํหน่ายผลิตภณัฑต์่างๆ ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในช่วงปี 2548 – 2550 เป็นดงัน้ี 

  

 

 

 

 

 

 

 

         ท่ีมา : ปตท. 

/1   รวมการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ี ปตท. ซ้ือมาจากผูผ้ลิตปิโตรเคมีเพ่ือนาํมาขายต่อประมาณ 197,111  ตนัในปี 2548, 217,671 ตนั 

ใน ปี 2549 และ 250,727  ตนั ในปี 2550  

/2   รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติท่ีไดจ้ากหน่วยควบคุมจุดกลัน่ตวัของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit) 

 ราคาจาํหน่ายผลิตภณัฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้ปิโตรเคมีจะเป็นไปตามสูตรราคาท่ีตกลงกบัลูกคา้เป็น

รายๆ ไป โดยจะอา้งอิงกบัราคาผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลก ส่วนราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) และก๊าซโซลีน

ธรรมชาติ ซ่ึงจดัจาํหน่ายภายในประเทศและส่งออกผา่นหน่วยธุรกิจนํ้ามนัของ ปตท. จะอิงกบัราคาตลาดโลก 

3.1.4 การจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

ปตท. จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ให้กบักลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้า ไดแ้ก่ กฟผ. ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ และผูผ้ลิตไฟฟ้า

รายเลก็และจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้อุตสาหกรรมโดยตรงผา่นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) และ

ท่อจัดจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) โดย ณ 31 ธันวาคม 2550 จาํนวนลูกค้าอุตสาหกรรมมีทั้งส้ิน 244 ราย 

นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดน้าํก๊าซธรรมชาติบางส่วนผ่านเขา้โรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. โดยผลิตภณัฑ์ส่วนหน่ึงจากโรงแยก

ก๊าซธรรมชาติจะถูกจาํหน่ายผา่นหน่วยธุรกิจนํ้ามนัของ ปตท.  

ปริมาณการส่งก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆ (รวมปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีใช้ในโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ 

ปตท.) ในช่วงปี 2548 –2550 มีรายละเอียดดงัน้ี 

กลุ่มลูกค้า 
ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

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

1. กฟผ. 1,010 33.7 1,015 32.9 1,040 31.8 

2. ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ 802 26.8 824 26.7 847 25.9 

3. ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ 428 14.3 417 13.5 445 13.6 

4. ลูกคา้อุตสาหกรรม/1 263 8.8 301 9.8 367 11.2 

5. โรงแยกก๊าซธรรมชาติ/2 491 16.4 527 17.1 571 17.5 

รวม 2,994 100.0 3,084 100.0 3,270 100.0 

ท่ีมา : ปตท. 

หมายเหตุ : ปริมาณก๊าซธรรมชาติคาํนวณ ณ ค่าความร้อน 1,000 บีทีย ูต่อ 1 ลูกบาศกฟุ์ต  และคาํนวณโดยใชจ้าํนวนวนัตามปีปฏิทิน 

/1 รวมก๊าซธรรมชาติท่ีจาํหน่ายให้กบับริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั และก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง 

/2 ก๊าซธรรมชาติท่ีใชใ้นโรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ีถูกแยกเป็นผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติซ่ึงไดแ้ก่ ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงตม้ และก๊าซโซลีนธรรมชาติ เพ่ือจาํหน่ายให้กับลูกคา้ต่อไป และผลิตภณัฑ์ส่วนหน่ึงจะจาํหน่ายผ่าน

หน่วยธุรกิจนํ้ ามนัของ ปตท. โดยรวมปริมาณก๊าซโซลีนธรรมชาติท่ีได้จากหน่วยควบคุมจุดกลัน่ตวัของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control 

Unit) จาํนวน  20.7, 22.7 และ 21.7 ลา้นลูกบาศกฟ์ุต/วนั ในปี 2548 - 2550 ตามลาํดบั 

ผลิตภัณฑ์ ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

ก๊าซอีเทน (ตนั) 831,893 979,762 928,917 

ก๊าซโพรเพน (ตนั) 221,062 239,126 241,296 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) /1 (ตนั) 2,130,219 2,186,336 2,503,680 

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ /2(ตนั) 475,848 480,489 511,424 

รวม 3,659,022 3,885,713 4,185,317 
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 โดยทัว่ไป โครงสร้างราคาจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบักลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้าจะประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ 

ราคาเน้ือก๊าซธรรมชาติ และอตัราค่าผา่นท่อ รายละเอียด  ดงัน้ี 

(1) ราคาเน้ือก๊าซธรรมชาติ 

ราคาเน้ือก๊าซธรรมชาติ คือ ผลรวมของราคาเฉล่ียของเน้ือก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. รับซ้ือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติ

และค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  

สําหรับค่าตอบแทนในการจัดหาและจําหน่ายก๊าซธรรมชาติซ่ึงครอบคลุมค่าใช้จ่ายและความเส่ียงในการ

ดาํเนินการจดัหาก๊าซธรรมชาติและการตลาดนั้นจะมีอตัราแตกต่างกนัขึ้นอยู่กบัประเภทของลูกคา้ผูซ้ื้อก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบนั 

ค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติสําหรับ กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระเท่ากบัร้อยละ 1.75 ของราคาเฉล่ียของ

เน้ือก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท.รับซ้ือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติ ทั้งน้ีค่าตอบแทนท่ีคิดจาก กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระดงักล่าวจะตอ้ง

ไม่เกิน 2.15 บาท/ลา้นบีทียู ส่วนผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กซ่ึงซ้ือก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ีตํ่ากว่าลูกคา้สองกลุ่มแรกนั้น ปตท.จะคิด

ค่าตอบแทนดงักล่าวในอตัราร้อยละ 9.33 ของราคาเฉล่ียของเน้ือก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท.รับซ้ือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง/

แปลงสัมปทานต่างๆ ทั้งน้ี ค่าตอบแทนท่ีคิดจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ดงักล่าวจะตอ้งไม่เกิน 11.48 บาท/ลา้นบีทีย ู

(2)  อตัราค่าผา่นท่อ 

อัตราค่าผ่านท่อประกอบด้วย 2 ส่วน โดยส่วนแรกได้แก่ ค่าบริการส่วนของต้นทุนคงท่ี (Demand Charge)  

ซ่ึงคาํนวณจากตน้ทุนการลงทุนและค่าใชจ้่ายคงท่ีในการดาํเนินการ โดยกาํหนดให้มีอตัราผลตอบแทนเงินลงทุนในส่วนทุนของ 

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

ตน้ทุนผนัแปร (“Commodity Charge”) ซ่ึงคาํนวณจากตน้ทุนการให้บริการผนัแปร (Variable Cost) ของการให้บริการขนส่งก๊าซ

ธรรมชาติ 

ในการกาํหนดอตัราค่าผ่านท่อสําหรับการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้แต่ละรายนั้นขึ้นอยู่กบัพ้ืนท่ีการใช้

ก๊าซธรรมชาติของลูกคา้ ดงัน้ี 

• โซน 1 พ้ืนท่ีในทะเล (ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีระยอง) 

• โซน 2 พ้ืนท่ีนอกชายฝ่ังขนอม (ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีขนอม) 

• โซน 3 พ้ืนท่ีบนบก (ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 อตัราค่าผา่นท่อในส่วนของ Demand Charge เป็นดงัน้ี 

         หน่วย : บาท/ลา้นบีทีย ู

โซน ระบบท่อ 
อัตราค่าผ่านท่อในส่วนของ 

Demand Charge 

1 พ้ืนท่ีในทะเล (ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีระยอง) 7.9365 

2 พ้ืนท่ีนอกชายฝ่ังขนอม (ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีขนอม) 14.2177 

3 พ้ืนท่ีบนบก (ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก) 11.4664 

ทั้งน้ี กลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ซ่ึงรับก๊าซธรรมชาติจาก ปตท.จะอยู่ในเขตพ้ืนท่ีโซน 3 ซ่ึงตอ้งรับภาระค่า

ผ่านท่อเท่ากับผลรวมของอตัราสําหรับพ้ืนท่ีโซน 1 และอตัราสําหรับพ้ืนท่ีโซน 3 ซ่ึงปัจจุบัน อตัราค่าผ่านท่อในส่วนของ 

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

ตามปริมาณก๊าซธรรมชาติตามท่ีกาํหนดในสัญญาแมจ้ะซ้ือก๊าซธรรมชาติสูงหรือตํ่ากว่าปริมาณดงักล่าวก็ตาม ส่วนผูผ้ลิตไฟฟ้า

รายเล็กจะชาํระค่าผ่านท่อในส่วนของ Demand Charge ตามปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีรับจริง ทั้งน้ี ตอ้งไม่ตํ่ากว่าปริมาณขั้นตํ่า

ตามท่ีกาํหนดในปีสัญญานั้นๆ นอกจากน้ี ยงัไดก้าํหนดให้มีการปรับเปล่ียนอตัราคา่ผา่นท่อเป็นระยะ (Periodic Adjustment) โดย

สามารถทบทวนการคาํนวณอตัราค่าผ่านท่อทุก 5 ปี หรือในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคญัเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งอตัรา

ผลตอบแทนเงินลงทุนในส่วนทุนของผูถื้อหุ้นตามท่ีไดรั้บอนุมติั นอกจากน้ี ในทุกๆ ปี อตัราค่าผา่นท่อในส่วนของ Commodity 

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

กาํหนดไวเ้ท่ากบั 0.3418 บาทต่อลา้นบีทีย ูโดยมีผลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2546 

สําหรับโครงสร้างราคาจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้อุตสาหกรรมจะแตกต่างจากโครงสร้างราคาจาํหน่าย

ก๊าซธรรมชาติให้กบักลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้า กล่าวคือ ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ค่าก๊าซธรรมชาติตามปริมาณก๊าซธรรมชาติ

ท่ีใชจ้ริงในแต่ละเดือน และค่าใชท้่อตามปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีไดแ้จง้ไวก้บั ปตท. เป็นการล่วงหนา้ (Capacity Charge) ทั้งน้ี ค่า

ก๊าซธรรมชาติดงักล่าวถูกกาํหนดให้แข่งขนัไดก้บัราคาเช้ือเพลิงทดแทนอ่ืนๆ คือ นํ้ามนัเตา 

 โครงการก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ 

เพ่ือส่งเสริมการใชก๊้าซธรรมชาติเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงทางเลือกในภาคขนส่ง ลดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจอนัเน่ืองมา 

จากราคานํ้ ามนัดิบและนํ้ ามนัสําเร็จรูปในตลาดโลกไดป้รับตวัสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสนบัสนุน

ยทุธศาสตร์พลงังานของประเทศ ท่ีสนบัสนุนให้ใชเ้ช้ือเพลิงท่ีสามารถจดัหาไดจ้ากแหล่งภายในประเทศ ปตท.ไดเ้ร่ิมนาํ NGV มา

ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงให้กบัรถโดยสารประจาํทาง NGV ของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแต่ปี 2536 และมีการขยาย

ตลาด NGV อย่างต่อเน่ืองจน ณ 31 ธันวาคม 2550  มียานยนต์ท่ีใช้ NGV ประมาณ 55,868 คนั โดยมีสถานีบริการก๊าซ NGV ท่ี

เปิดให้บริการแลว้ 166 สถานี  กรุงเทพและปริมณฑล 90 สถานี ต่างจงัหวดั 76 สถานี และยอดจาํหน่าย NGV เฉล่ียเดือนธนัวาคม 

2550 ประมาณ 36.5 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วนั โดย ปตท. มีเป้าหมายให้ใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทนนํ้ ามันในภาคขนส่ง 20% เป็น

ปริมาณประมาณ 417 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต/วนั ในปี 2555 

3.1.5 ธุรกิจสํารวจและผลติปิโตรเลียม 

ปตท. ดาํเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมผ่านบริษทัย่อย ไดแ้ก่ บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด 

(มหาชน) (ปตท.สผ.) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 ปตท. ถือหุ้น

ใน ปตท.สผ. สัดส่วนร้อยละ 65.73 ของทุนท่ีออกและชําระแล้วของ ปตท.สผ. ซ่ึงส่งผลให้กลุ่ม ปตท. ประกอบธุรกิจก๊าซ

ธรรมชาติอยา่งครบวงจร  

ในการประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ ปตท.สผ. จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขวิธีการให้

สัมปทานของประเทศ นั้ นๆ เช่น ในการลงทุนต่างประเทศ อาจเป็นรูปแบบ Production Sharing Agreement/Contract หรือ 

Services Agreement โดยปัจจุบัน ปตท.สผ.ประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมอยู่ในประเทศ สหภาพพม่า เวียดนาม 

กมัพูชาอินโดนีเซีย โอมาน อลัจีเรีย อิหร่าน อียิปต์  บาร์เรน ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์  ส่วนการลงทุนภายในประเทศไทย 

ปตท.สผ. จะตอ้งปฏิบัติตามพระราชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซ่ึงไดก้าํหนดรายละเอียดและขั้นตอนการย่ืนขอและอนุมัติ

สัมปทาน (Concession) การยกเลิกแปลงสํารวจ ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมตามสัมปทาน รวมถึงกาํหนดผลตอบแทนในรูปแบบ

ต่างๆ ท่ีรัฐพึงได้ในฐานะท่ีเป็นเจา้ของทรัพยากรปิโตรเลียม  โดยผลตอบแทนดังกล่าวอาจอยู่ในรูปค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้

ปิโตรเลียมและสิทธิพิเศษอ่ืนๆ เป็นตน้ 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2550  
 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 65 

3.1.5.1 การลงทุน 

ปตท.สผ. มีการลงทุนในโครงการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมจาํนวนทั้งหมด 38 โครงการ เป็นโครงการลงทุนใน

ประเทศไทย จาํนวน 15 โครงการ  ลงทุนในพ้ืนท่ีคาบเก่ียว 2 โครงการ และลงทุนในต่างประเทศ 21 โครงการ สัดส่วนการร่วม

ทุนของ ปตท.สผ.และบริษทัยอ่ยในแต่ละโครงการ เป็นดงัน้ี (ขอ้มูล ณ 31 ธนัวาคม  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 พฒันา 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 70 

 9. โครงการ E5 ผูร่้วมทุน ผลิต 20 

 10. โครงการ UNOCAL III ผูร่้วมทุน ผลิต 5 

 11. โครงการไพลิน ผูร่้วมทุน ผลิต 45 

 12. โครงการ G4/43 ผูร่้วมทุน ผลิต 21.375 

 13. โครงการภูฮ่อม  ผูร่้วมทุน ผลิต 20 

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

 15. โครงการเอ 4, 5 และ 6/48 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100   

(2)  ต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย   

 ประเทศสหภาพพม่า    

 16. โครงการพม่า M7 & M9 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 

 17. โครงการพม่า M3 & M4 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 

 18. โครงการพม่า M11 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 

 19. โครงการยาดานา (M5, M6) ผูร่้วมทุน ผลิต 25.50 

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

 ประเทศอินโดนีเซีย    

 21. โครงการอินโดนีเซีย เมรางิน-1 ผูร่้วมทุน สาํรวจ 40 

 22.โครงการเบงการา -1 ผูร่้วมทุน สาํรวจ 40 

 ประเทศเวียดนาม    

 23. โครงการเวียดนาม 9-2 ผูร่้วมดาํเนินการ พฒันา 25 

 24. โครงการเวียดนาม 16-1 ผูร่้วมดาํเนินการ สาํรวจ 28.5 

 25. โครงการเวียดนาม B & 48/95 ผูร่้วมทุน สาํรวจ 8.5 

 26. โครงการเวียดนาม 52/97 ผูร่้วมทุน สาํรวจ 7 

 ประเทศกมัพูชา    

 27. โครงการกมัพูชา B ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 33.33 
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โครงการ 

ลักษณะการลงทุน 

ของ ปตท.สผ. 

ระยะดําเนิน 

โครงการ 

สัดส่วนการร่วมทุน

(%) 

 พ้ืนท่ีพฒันาร่วม    

 28. โครงการ(G9/43) ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 

 29. โครงการพ้ืนท่ีพฒันาร่วม ไทย-มาเลเซีย B17 ผูร่้วมดาํเนินการ พฒันา 50 

 ประเทศนิวซีแลนด ์    

 30.โครงการนิวซีแลนด ์เกรทเซาธ์ ผูร่้วมทุน สาํรวจ 36 

(3)  ต่างประเทศนอกภูมิภาคเอเชีย   

 รัฐสุลต่านโอมาน    

 31. โครงการโอมาน 44 ผูด้าํเนินการ ผลิต 100 

 32. โครงการโอมาน 58 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 

 ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน    

 33. โครงการอิหร่าน ซาเว่ห์  ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 

 ประเทศอลัจีเรีย    

 34. โครงการอลัจีเรีย 433a & 416b ผูร่้วมทุน สาํรวจ 35 

 ประเทศอียิปต ์    

 35. โครงการโรมมานา ผูร่้วมทุน สาํรวจ 30 

 36.โครงการซิติ อบั เอล รามาน ออฟชอร์ ผูร่้วมทุน สาํรวจ 30 

 ประเทศบาร์เรน    

 37. โครงการบาร์เรน 2 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 

 ประเทศออสเตรเลีย    

 38. โครงการออสเตรเลีย AC/P36 ผูร่้วมทุน สาํรวจ 20 

  /1   PTTEPO ถือหุ้นในบริษทั ออเร้นจ ์เอน็เนอร์ย่ี จาํกดั และบริษทั บี8/32 พาร์ทเนอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูถ้ือสัมปทานในโครงการ 

นอกจากน้ี ปตท.สผ. ไดร่้วมลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ ดงัน้ี  

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

ธรรมชาติยาดานา 

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

ธรรมชาติเยตากุน 

• ร่วมลงทุนกับ ปตท. โดยถือหุ้นเท่ากันร้อยละ 50 ในบริษัท เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ จํากัด (Energy Complex 

Company Limited) เพ่ือก่อสร้างอาคารสาํนกังานสาํหรับผูป้ระกอบธุรกิจดา้นพลงังาน  

• ร่วมลงทุนกบับริษทัในกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย ปตท. ปตท.สผ. บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกัด 

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

20 เท่ากันทุกบริษทั เพ่ือจดัตั้งบริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จาํกดั เพ่ือสร้างศกัยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถ

ทางดา้น ICT สนบัสนุนให้เกิดความเช่ือมโยงในกลุ่มธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและตอบสนองทิศทางและกล

ยทุธ์ของบริษทัในกลุ่ม ปตท. 
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3.1.5.2 ปริมาณสํารองปิโตรเลียม 

ปริมาณสํารองพิสูจน์แล้ว หมายถึง ปริมาณสํารองปิโตรเลียมท่ีสามารถผลิตไดจ้ากแหล่งกกัเก็บท่ีค้นพบแลว้ โดย

ประเมินไดอ้ย่างมัน่ใจพอสมควรจากขอ้มูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรม ซ่ึง ปตท.สผ. จะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบปี

โดยนักธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพ่ือให้ได้ตัวเลขท่ีได้มาตรฐาน โดยปริมาณสํารอง

ปิโตรเลียมพิสูจน์แลว้ในรายงานน้ีจะรวมถึงปริมาณสุทธิท่ีเป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจา้ของแหล่ง

ปิโตรเลียม 

ปตท.สผ. จะไม่ถือว่าปริมาณสาํรองท่ีสาํรวจพบทั้งหมดเป็นปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ จนกว่าจะมีการทาํสัญญาซ้ือขาย

ก๊าซธรรมชาติหรือคอนเดนเสทกบัลูกคา้ ดงันั้น ปริมาณสํารองพิสูจน์แลว้ท่ีรายงานน้ี ไม่รวมปริมาณปิโตรเลียมท่ีสํารวจพบแลว้

ในแปลงสาํรวจ บี, แปลงสาํรวจ 48/95, แปลงสาํรวจ 52/97, แปลงสาํรวจ 16-1 นอกชายฝ่ังประเทศเวียดนาม และแปลงสาํรวจของ

โครงการพม่า เอ็ม 7 และ เอ็ม 9 ในอ่าวมะตะบัน เน่ืองจากยงัไม่มีการยืนยนัการพฒันาในเชิงพาณิชยแ์ละ ปตท.สผ. อาจปรับ

ปริมาณสํารองปิโตรเลียมพิสูจน์แลว้เพ่ิมขึ้นเม่ือ ปตท.สผ. คาดว่าปริมาณสํารองส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นสามารถนาํมาใชไ้ดอ้ย่างแน่นอน 

ภายใตก้ารดาํเนินงานและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ ซ่ึงนโยบายการประเมินปริมาณสํารองดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวทางของ 

U.S. Society of Petroleum Engineers ในดา้นการประเมินปริมาณสํารองส่วนท่ีเพ่ิมขึ้น แต่การประเมินปริมาณสํารองพิสูจน์แลว้

ของ ปตท.สผ. จะเขม้งวดกว่าเน่ืองจากจะปรับปริมาณสํารองส่วนเพ่ิมต่อเม่ือมีการทาํสัญญาซ้ือขายปิโตรเลียมแลว้เท่านั้น ปริมาณ

สํารองพิสูจน์แลว้ ทั้งน้ี ปริมาณสํารองพิสูจน์แลว้รวมทุกโครงการของ ปตท.สผ.และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 เป็น

ดงัน้ี 

        หน่วย : ลา้นบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบ 

ปริมาณสํารองพสูิจน์แล้ว ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

ในประเทศ 

ต่างประเทศ 

688 

262 

652 

271 

647 

299 

รวม 950 923 946 

ปริมาณสํารองพิสูจน์แล้วของ ปตท.สผ. ณ 31 ธันวาคม 2550 เม่ือแบ่งตามผลิตภณัฑ์จะเป็นก๊าซธรรมชาติ 4,844 

พนัลา้นลูกบาศก์ฟุต และเป็นนํ้ ามันดิบและคอนเดนเสท 196 ลา้นบาร์เรล หรือรวมทั้งหมดเป็น 946 ล้านบาร์เรลเทียบเท่า

นํ้ามนัดิบ 

3.1.5.3 ผลการดําเนินงาน 

(1) การผลิต 

 อตัราการผลิตรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ.และบริษทัย่อยคิดเป็น 76 ล้านบาร์เรลเทียบเท่านํ้ ามันดิบ หรือ

ประมาณ 209,000 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีแลว้ประมาณ 15,000 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั หรือคิด

เป็นร้อยละ 8 ซ่ึงการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการผลิตส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพ่ิมการผลิตในโครงการยโูนแคล 3 โครงการภูฮ่อม 

และโครงการโอมาน 44 ในรอบปีท่ีผา่นมา โดยมีปริมาณการผลิตเฉล่ียรวมทุกโครงการในช่วงปี 2548 - 2550 เป็นดงัน้ี  

 หน่วย  : บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั 

ปริมาณการผลิต ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

รวมทุกโครงการ 184,000 194,000 209,000 
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(2)    การจดัจาํหน่าย 

        ผลิตภัณฑ์ท่ี ปตท.สผ.และบริษัทย่อยทําการผลิตเพ่ือจําหน่ายมี 4 ชนิด คือ นํ้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวและคอนเดนเสท โดย ปตท.เป็นผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑ์เกือบทั้งหมดของ ปตท.สผ.และบริษทัยอ่ย (คิดเป็นร้อยละ 

85.37 ของผลิตภณัฑ)์ของ ปตท.สผ. ในปี 2550 สําหรับการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ ปตท. ไดท้าํสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติระยะ

ยาวกบั ปตท.สผ. อายสัุญญาประมาณ 25-30 ปี มีการกาํหนดปริมาณซ้ือขายขั้นตํ่าเป็นรายปี ส่วนการซ้ือขายนํ้ามนัดิบและ คอน

เดนเสท จะอิงราคานํ้ ามันในตลาดโลกซ่ึงมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับนํ้ ามันดิบท่ีผลิตได้ เพ่ือให้สามารถสะท้อนมูลค่าของ

ผลิตภณัฑไ์ดใ้กลเ้คียงกบัราคาตลาด โดย ปตท. ทาํสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบและคอนเดนเสทกบั ปตท.สผ. เช่นเดียวกนั 

 สําหรับปี 2550 ปตท.สผ.และบริษทัย่อยมีการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์รวมทั้ง 4 ชนิดเพ่ิมขึ้นเป็น 179,767 บาร์เรล

เทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณขายของปี 2549 ท่ี 169,348 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ ามนัดิบต่อวนั โดยปริมาณขาย

ท่ีเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่มาจากการขายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมของโครงการโอมาน 44 และสินภูฮ่อม (เร่ิมผลิตตั้งแต่ปลายปี 2549) 

รวมทั้งการขายนํ้ ามนัดิบจากโครงการเอส1 และการขายก๊าซธรรมชาติจากโครงการไพลิน ยาดานา ทั้งน้ี ปริมาณการจาํหน่าย

ผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดของ ปตท.สผ.และบริษทัยอ่ยในช่วงปี 2548 – 2550 เป็น ดงัน้ี 
 

ผลิตภัณฑ์ ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

นํ้ามนัดิบ (พนับาร์เรลตอ่วนั) 

ก๊าซธรรมชาติ (ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั) 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เมตริกตนัตอ่วนั) 

คอนเดนเสท (พนับาร์เรลต่อวนั) 

19.5 

625.5 

273.0 

15.45 

36.1 

698.4 

264.43 

18.20 

35.6 

758.9 

264.08 

19.59 

รวมทุกผลิตภณัฑ ์

(บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั) 
153,531 169,348 179,767 

ราคาขายผลิตภณัฑโ์ดยเฉล่ีย 

(เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเทา่นํ้ามนัดิบ) 
29.37 36.52 39.78 

(3) การบริหาร 

 ปตท. บริหารการลงทุนใน ปตท.สผ. โดยร่วมเป็นคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพ่ือใช้อาํนาจหน้าท่ีในการกาํหนด

นโยบายและกํากับดูแลการดําเนินกิจการของ ปตท.สผ. ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 14 คน เป็นตัวแทนจากคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ปตท. 5 คน 

นอกจากน้ี ผูบ้ริหารของ ปตท.ไดรั้บคดัเลือกตามระเบียบว่าดว้ยคณะกรรมการสรรหาให้เป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท.สผ. 

ดว้ย 

(4) การเงิน 

 ผลการดาํเนินงานของ ปตท.สผ.  ในช่วงปี 2548 - 2550 เป็นดงัน้ี 

หน่วย  :  ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

รายไดร้วม 

ค่าใชจ้่ายรวม (รวมภาษี) 

กาํไร (ขาดทนุ) สุทธิ 

69,582 

45,847 

23,735 

91,723 

63,676 

28,047 

96,773 

68,318 

28,455 

สินทรัพยร์วม 

หน้ีสินรวม 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

143,317 

71,620 

71,697 

157,813 

69,288 

88,525 

190,039 

83,252 

106,787 
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(5) ผลดา้นปฏิบติัการ 

 ในช่วงปี 2550 ปตท.สผ.สามารถดาํเนินงานตามแผนให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไวเ้ป็นอย่างดี โดยมีการขยายการ

ลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกับแนวนโยบายของ ปตท. และแผนธุรกิจของ 

ปตท.สผ. โดยมีการดาํเนินการและ/หรือพฒันาการท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 ปตท.สผ. ประสบผลสําเร็จจากการเจาะหลุมสํารวจและประเมินผลโดยมีอตัราส่วนของการคน้พบปิโตรเลียม 36

หลุมต่อจาํนวนหลุมสาํรวจและหลุมประเมินผล 51 หลุม 

ด้านการลงทุน  ในปี 2550 ปตท.สผ. ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมอย่างต่อเน่ืองทั้งในและ

ต่างประเทศ โดย ปตท.สผ. ไดรั้บการอนุมติัสัมปทานในประเทศแปลงหมายเลข A4/48, A5/48, และ A6/48 บริเวณทะเลอนัดามนั 

และแปลง G6/50 G7/50 และ G8/50 ในอ่าวไทย  สําหรับการลงทุนในต่างประเทศ ปตท.สผ. ไดรั้บอนุมัติและลงนามในสัญญา

สัมปทานปิโตรเลียม (Concession Agreement) อยา่งเป็นทางการจากรัฐบาลประเทศอียิปต ์จาํนวน 2 แปลง ไดแ้ก่แปลงโรมมานา 

และแปลงซิดิ อบั เอล รามาน ออฟชอร์  ซ่ึง ปตท.สผ. และบริษทัร่วมทุนชนะการประมูลสิทธิสํารวจและผลิตปิโตรเลียมเม่ือปี 

2549 ท่ีผ่านมา นอกจากน้ี  ปตท.สผ. และกลุ่มผูร่้วมทุนไดช้นะการประมูลเพ่ือดาํเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลง

สัมปทานทั้งหมด 6 แปลง นอกชายฝ่ังทางตอนใตข้องเกาะใต ้ประเทศนิวซีแลนด์ และชนะการประมูลในการดาํเนินการสํารวจ

แปลงหมายเลข 2 ซ่ึงตั้งอยูน่อกชายฝ่ังทะเลทางทิศเหนือของประเทศบาห์เรน  สาํหรับประเทศออสเตรเลีย ปตท.สผ. ไดเ้ขา้ไปร่วม

ทุนเพ่ือดาํเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงสํารวจ AC/P36 นอกชายฝ่ังทางตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย  

ซ่ึงความสําเร็จในการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ในคร้ังน้ี ถือเป็นการขยายการลงทุนของ ปตท.สผ. ในภูมิภาคท่ีมีศกัยภาพปิโตรเลียม

สูงตามแผนการลงทุนของ ปตท.สผ. 

เพ่ือเป็นการขยายการลงทุนในโครงการท่ีมีอยู่  ปตท.สผ. ไดเ้พ่ิมสัดส่วนการร่วมทุนในโครงการจี 4/43 โดยเพ่ิม

สัดส่วนการลงทุนจากเดิมร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 21.375   ในโครงการกมัพูชา บี โดยไดซ้ื้อสัดส่วนการร่วมทุนจากบริษทั CE 

Cambodia B Ltd. (CEL) ทาํให้สัดส่วนการร่วมทุนของ ปตท.สผ. เพ่ิมขึ้นจากเดิมท่ีถือร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 33.333334   และ

โครงการอินโดนีเซีย เมรางิน-1 จากเดิม ร้อยละ 39 เป็นร้อยละ 40 

เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงในการดาํเนินงานสํารวจและผลิตปิโตรเลียม  ปตท.สผ. ไดล้งนามสัญญาซ้ือขายสิทธิ

ในแปลงหมายเลข L21/48 L28/48 และ L29/48 กบับริษทั Resourceful Petroleum (Thailand) Limited หรือ RPL ในสัดส่วนร้อย

ละ 30 ทาํให้สัดส่วนการลงทุนลดลงจากเดิมซ่ึงปตท.สผ. (ผูด้าํเนินการ) เคยถือร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 70 และ RPL ถือร้อยละ 30  

สาํหรับโครงการนางนวล (แปลง B6/27) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัการโอนสิทธิสัมปทานปิโตรเลียมให้กบับริษทั Nippon 

Oil Exploration Limited (NOEX) ในสัดส่วนร้อยละ 40 ทาํให้สัดส่วนการลงทุนลดลงจากเดิม   ซ่ึง ปตท.สผ. เคยถือร้อยละ 100 

เป็นร้อยละ 60 และ NOEX ถือร้อยละ 40   อยา่งไรก็ตาม การโอนสัดส่วนการร่วมทุนดงักล่าวจะมีผลสมบูรณ์เม่ือไดรั้บการอนุมติั

จากรัฐบาลไทย และมีการลงนามในสัมปทานฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม 

3.1.5.4 แผนการลงทุนในอนาคต 

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

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ในช่วงปี 2551-2555 รวม 5 ปี เป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 286,898 ล้านบาท ซ่ึงมีการปรับปรุงเพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัแผนงาน ทั้งน้ีประมาณการรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายดาํเนินงาน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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          หน่วย  :  ลา้นบาท 

 2551 2552 2553 2554 2555 2551-2555 

รายจ่ายลงทุน 59,805 50,054 32,726 27,629 21,892 192,106 

รายจ่ายดาํเนินงาน 21,427 19,268 19,142 18,264 16,691 94,792 

รายจ่ายรวมทั้งส้ิน 81,232 69,322 51,868 45,893 38,583 286,898 

 

ปตท.สผ.คาดว่าตัวเลขประมาณการขายปิโตรเลียมเฉล่ียต่อวนั (จากโครงการปัจจุบัน) ระหว่างปี 2551-2555 มี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย  :  บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั 

 2551 2552 2553 2554 2555 

ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉล่ีย 223,334 250,194 261,491 278,299 251,778 

3.1.6 การลงทุนและการร่วมทุนของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

3.1.6.1 บริษัท ปตท. จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด 

บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกัด เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง ปตท. กับ Suez-Tractebel S.A. แห่งประเทศ 

เบลเย่ียม และบริษทั ทุนลดาวลัย ์จาํกดั จดทะเบียนจดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2539 เพ่ือดาํเนินธุรกิจพฒันาและก่อสร้าง

ระบบท่อย่อยเพ่ือขนส่งก๊าซธรรมชาติและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้ในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มีทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 500 ลา้นบาท โดย 

ปตท. ถือหุ้นอยูร้่อยละ 58 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

ในการประกอบธุรกิจ บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั เป็นผูล้งทุนสร้างระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

(Distribution Pipeline) โดยใช้ท่อเหล็กและท่อ High Density Polyethylene (HDPE) ซ่ึงเช่ือมต่อจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

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

ความช่วยเหลือในการจดัหาท่ีดินตลอดจนสิทธิในการใชท่ี้ดินเพ่ือการก่อสร้างระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  

(1) การจดัหา 

 ปตท.เป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติทั้งหมดให้กบับริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั โดยมีสัญญาซ้ือขายก๊าซ

ธรรมชาติระยะยาวของแต่ละพ้ืนท่ี อายุสัญญา 10 ปี และมีโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติท่ีประกอบดว้ยราคาเน้ือก๊าซธรรมชาติ 

อตัราค่าผา่นทอ่ และค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

(2) การจดัจาํหน่าย 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มีระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติเพ่ือ

ขนส่งก๊าซธรรมชาติเป็นเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 6 แห่ง ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมบริเวณรังสิต สวนอุตสาหกรรมโรจนะและนิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดย

สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบัลูกคา้มีอายุสัญญา 5 - 7 ปี ซ่ึงราคาก๊าซธรรมชาติจะถูกกาํหนดให้สามารถแข่งขนัไดก้บัเช้ือเพลิง

ทดแทน คือ นํ้ ามนัเตาหรือก๊าซหุงตม้ ผลการจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติของบริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ปี 2550 มี
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ปริมาณ 36.77 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เพ่ิมขึ้น 11.36% จากปี 2549  เน่ืองจากมีจาํนวนลูกคา้ท่ีรับก๊าซฯ แลว้เพ่ิมขึ้นเป็นทั้งหมด 

146 ราย ทั้งน้ี  ปริมาณการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในช่วงปี 2548 – 2550  เป็นดงัน้ี 

 

การจัดจําหน่าย ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

ปริมาณ (ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั) 30.02 33.02 36.77 

จาํนวนลูกคา้ (ราย) 106 127 146 

  บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มีเป้าหมายการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในปี 2551  เฉล่ียวนัละ 39.60  

ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั 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 จาํกัด ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 12 คน ปตท.เป็นผู ้

แต่งตั้งจาํนวน 6 คน รวมประธานกรรมการ นอกจากน้ี ปตท.ไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของ

บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ซ่ึงรวมตาํแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไป 

(4) การเงิน 

 ผลการดาํเนินงานของบริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ในช่วงปี 2548 - 2550 เป็นดงัน้ี 

                   หน่วย  :  ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

รายไดร้วม 2,704   3,470 3,961 

ค่าใชจ้่ายรวม 2,007   2,684 3,022 

กาํไร (ขาดทนุ) สุทธิ 697   786 939 

สินทรัพยร์วม 1,637   1,832 2,090 

หน้ีสินรวม 338   396 502 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,299   1,436 1,588 

 

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

ขึ้นในประเทศมาเลเซีย เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2543 โดย TTM (T) จะดาํเนินธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อจากพ้ืนท่ี

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

ชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมทั้งให้บริการแยกก๊าซธรรมชาติ ท่ีจงัหวดัสงขลา และขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ทางท่อจาก

จงัหวดัสงขลาไปยงัชายแดนไทย-มาเลเซีย ส่วน TTM (M) จะดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียม

เหลวทางท่อจากชายแดนไทย-มาเลเซีย ไปใชป้ระโยชน์ในประเทศ มาเลเซีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 TTM (T) มีทนุท่ีออกและ
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ชาํระแลว้ 10,970 ลา้นบาท และ TTM (M) มีทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 52.8 ลา้นริงกิต (มาเลเซีย)  โดยมี ปตท. และ Petronas ถือ

หุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 50 ของทนุท่ีชาํระแลว้เท่ากนัทั้งสองบริษทั 

 (1) ลกัษณะของโครงการ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะท่ี  1 

- วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 34 น้ิว จากแปลงเอ 18 ในพ้ืนท่ีเจดีเอไปท่ี อาํเภอจะ

นะ จงัหวดัสงขลา รวมเป็นระยะทาง 277 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดประมาณ

วนัละ 1,020 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต   

- วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 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 ลา้นลูกบาศก์ฟุต 

ให้บริการแยกก๊าซธรรมชาติท่ีนาํขึ้นฝ่ังท่ีจงัหวดัสงขลา โดยมีความสามารถในการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

ปีละ 166,800 ตนั  และก๊าซธรรมชาติเหลวปีละ 43,000 ตนั  

- วางท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 8 น้ิว จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 ขนานไปกบั

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจนถึงชายแดนไทย-มาเลเซีย ท่ีอาํเภอสะเดา จังหวดัสงขลา รวมเป็นระยะทาง 89 

กิโลเมตร และวางท่อต่อไปถึงเมือง Prai ในรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย รวมเป็นระยะทาง 150 กิโลเมตร มี

ความสามารถในการส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวสูงสุดประมาณวนัละ 1,166 ตนั 

ระยะท่ี  2 

- วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาด 42 น้ิว จากแปลง A-18 เช่ือมต่อกบัท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ของ 

ปตท. เป็นระยะทาง 61.5 กิโลเมตร  โดยในอนาคตจะมีการวางท่อก๊าซธรรมชาติจากแปลงB-17 มาเช่ือมใน

ภายหลงั  โดย เช่ือมเขา้กบัระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) โดยคาดว่าจะเร่ิมทาํการส่งก๊าซธรรมชาติไดป้ระมาณ ไตรมาสท่ี 2  

ปี 2551  และในส่วนท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแปลง B-17 มีเป้าหมายแลว้เสร็จในปลายปี 2552 

 (2) ความกา้วหนา้ 

- การดาํเนินงานในระยะท่ี 1 แลว้เสร็จและไดด้าํเนินการเชิงพาณิชย ์ โดยการวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้ง

ในทะเลและบนบกแลว้เสร็จในเดือน ม.ค. 2549 และการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 และการ

วางท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวแลว้เสร็จในเดือน เม.ย. 2549 ซ่ึงขณะน้ีก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ไดถู้กส่งผา่นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยงัลูกคา้ของ Petronas ในประเทศมาเลเซีย 

-  การก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลระยะท่ี 2 จากแปลง A-18 มาเช่ือมต่อเขา้กบัท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

เส้นท่ี 3 ของ ปตท.นั้น ไดเ้ร่ิมดาํเนินการ ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2549 ซ่ึงขณะน้ีกาํลงัอยูร่ะหว่างการเตรียมการ 

Pre-comissioning  ของระบบท่อส่งก๊าซโดยคาดว่าจะแลว้เสร็จ ตน้ปี 2551 
 

 (3) การบริการ 

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

ขนส่งก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลวและให้บริการแยกก๊าซธรรมชาติแก่ลูกคา้ของบริษทัเพียง 2 รายคือ ปตท. และ 
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Petronas  ซ่ึงทั้ง 2 รายเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั โดยมีสัญญาให้บริการ (Service Agreement) ระหว่างกนั บริษทัไดใ้ห้บริการขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติในทะเล และบนบกแลว้ ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2548 โดยเป็นก๊าซธรรมชาติท่ีผ่านกระบวนการบาํบดัจากหน่วยแยก

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และให้บริการแยกก๊าซฯ และขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ  ตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 และจะขยาย

บริการขนส่งก๊าซฯ ให้ ปตท. อีก 200 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนัในช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 2551 ซ่ึงโครงการขยายบริการขนส่งก๊าซ

ดงักล่าว ไดเ้ร่ิมงานวางท่อแลว้ ตั้งแต่ ธันวาคม 2549 จากแหล่งก๊าซฯ เจดีเอแปลง เอ 18 เช่ือมต่อกบัท่อส่งก๊าซฯ เส้นท่ี 3 ของ 

ปตท. เม่ือวางท่อฯ เสร็จและให้บริการขนส่งก๊าซฯ แลว้ นอกจากบริษทัจะมีรายไดเ้พ่ิม ยงัช่วยให้ ปตท. จดัหาก๊าซฯ ไดเ้พียงพอ

กับความต้องการของลูกค้า ซ่ึงสร้างเสถียรภาพและเพ่ิมความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศไทยด้วย ทั้ งน้ี ในปี 2550 มี

รายละเอียดการให้บริการดงัน้ี  

• การผลิตก๊าซธรรมชาติ (Feed Gas) 307 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั 

• การส่งมอบก๊าซเช้ือเพลิง (Sales Gas) 263 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั 

• การส่งมอบก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 71,000 เมตริกตนั 

• การส่งมอบก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) 22,000 เมตริกตนั 

  (4) การบริหาร 

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

ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 6 คน ปตท.เป็นผูแ้ต่งตั้งจาํนวน 3 คน นอกจากน้ี ปตท. ไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารจาก ปตท.เขา้

ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของทั้งสองบริษทั ปัจจุบนักรรมการท่ีแต่งตั้งจาก ปตท. ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทั โดยต่างฝ่าย

จะสลบัการดาํรงตาํแหน่งน้ีคราวละ 3 ปี 

(5) การเงิน 

  ผลการดาํเนินงานของบริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั ส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 2550 ประกอบดว้ย  

   หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2549 ปี 2550 

รายไดร้วม 5,069 3,507 

ค่าใชจ่้ายรวม 2,808 2,995 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 2,260 513 

สินทรัพยร์วม 30,249 32,227 

หน้ีสินรวม 20,062 21,257 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 10,187 10,970 

 

  ผลการดาํเนินงานของ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550  ประกอบดว้ย 

   หน่วย : ลา้นริงกิต 

งบรวม ปี 2549 ปี 2550 

รายไดร้วม 21.322 21.202 

ค่าใชจ่้ายรวม 16.419 18.126 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 4.913 3.076 

สินทรัพยร์วม 164 165 

หน้ีสินรวม 115 112 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 49 53 
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3.1.6.3 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเย็น จํากัด 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ จาํกดั เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง ปตท. กบั กฟผ. และ กฟน. จดทะเบียนจดัตั้งขึ้นเม่ือ

วนัท่ี 2 เมษายน 2546 เพ่ือดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ให้กบับริษทัท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) และ

ลูกคา้อ่ืนๆ ภายในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ จาํกดั มีทุนท่ีออกและ

ชาํระแลว้ 1,000 ลา้นบาท โดย ปตท.ถือหุน้ร้อยละ 35 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

โครงการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ (District Cooling System and Power Plant) สําหรับท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูมิของบริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ จาํกดั เป็นโครงการท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัก๊าซธรรมชาติ โดยการใชก๊้าซธรรมชาติมาเป็น

เช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และนาํพลงังานความร้อนท่ีเหลือมาผลิตไอนํ้ า และนาํไอนํ้ าท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์ในการผลิต

กระแสไฟฟ้าเพ่ิมเติม ส่วนไอนํ้ าท่ีเหลือนาํมาใชป้ระโยชน์ในการผลิตนํ้ าเยน็ (Chilled Water) เพ่ือใชใ้นระบบปรับอากาศ จึงเป็น

การใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า และเป็นการลดมลภาวะทางอากาศ 

 (1) ลกัษณะของโครงการ 

 - บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั มีหน่วยผลิต Utilities ดงัน้ี 

• โรงไฟฟ้า Cogeneration มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบ Combined Cycle รวมประมาณ 50 เมกกะวตัต ์

(MW) 

• ห น่ วยผ ลิ ต นํ้ า เย็น แ บ บ  Steam Absorption Chiller (SAC) มี กําลังก ารผ ลิ ต นํ้ า เย็น รวม ป ระม าณ 

29,440  Refrigerant Ton (RT)  

- วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด 8 น้ิว จากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท . บริเวณถนนก่ิงแก้ว–

ลาดกระบงั เขา้สู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิความยาว 2 กิโลเมตร มีความสามารถในการขนส่ง ก๊าซธรรมชาติ

สูงสุดวนัละ 25 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต 

 (2) ความกา้วหนา้ 

งานก่อสร้างดาํเนินการแลว้เสร็จ เร่ิมผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ให้กบัอาคารต่างๆ ภายในพ้ืนท่ีท่าอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม 2549 

(3) การจดัหาเช้ือเพลิง 

  ปตท.จะเป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัท ผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเย็น จาํกัด เพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิต

กระแสไฟฟ้าและไอนํ้า โดยมีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าท่ีปริมาณวนัละ 7 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต  มีอายสัุญญา 25 ปี 

(4) การจดัจาํหน่าย 

 การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั ประกอบดว้ย 

- จาํหน่ายไฟฟ้าให้กบับริษทั การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) (ทอท.) ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขาย

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)  ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขายนํ้ าเยน็ 6,600 Refrigerant Ton 

(RT)  และไอนํ้า 8.6 Ton/Hr. 

• บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาํกดั ปริมาณรวม 1,500 Refrigerant Ton (RT)ไอนํ้ าประมาณ 

2 Ton/Hr.  
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• สถานีรถไฟฟ้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณรวม 700 Refrigerant Ton (RT) (อยู่ระหว่างการ

จดัทาํสัญญาซ้ือขาย) 

(5) การบริหาร 

  คณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 7 คน ปตท.เป็นผูแ้ต่งตั้งจาํนวน 

2 คน นอกจากน้ี ปตท.ไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดัดว้ย 

3.1.6.4  บริษัท พทีีที ยูทิลิตี ้จํากัด 

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

แห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (NPC) บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) (TOC) (ซ่ึงต่อมาไดค้วบรวมเป็นบริษทัใหม่ช่ือ บริษทั 

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

(ATC) (ซ่ึงต่อมา ATC ไดค้วบรวมกิจการกบั บริษทั โรงกลัน่นํ้ ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน)  (RRC) เป็นบริษทัภายใตช่ื้อบริษทั 

ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (PTTAR) เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2550) โดยไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั 

(PTTUT) ขึ้นเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2547 เพ่ือดาํเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้ า (Utilities) 

ให้กบัผูถื้อหุ้นรวมถึงบริษทัในเครือของผูถื้อหุ้นและโรงงานบริเวณใกลเ้คียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั 

มีทุนจดทะเบียนท่ีออกและชาํระแลว้ 6,859 ลา้นบาท ทั้งน้ี ปตท.ถือหุ้นร้อยละ 40 ของทุนท่ีชาํระแลว้ 

 (1) ลกัษณะของโครงการ 

- บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั จะดาํเนินการก่อสร้างและขยายขนาดโครงการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้าให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพ่ิมขึ้นเป็นระยะๆ ของกลุ่มปิโตรเคมี ปตท. และลูกคา้นอกกลุ่มโดย

บริษทัไดจ้ดัทาํแผนขยายขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้าและไอนํ้าติดตั้งแบ่งตามเขตพ้ืนท่ี ดงัน้ี 
 

พ้ืนท่ี กลุ่มลูกค้า 
ขนาดกําลังผลิตไฟฟ้า 

(เมกกะวัตต์) 

ขนาดกําลังผลิตไอนํ้า 

(ตัน/ช่ัวโมง) 

1 บริษทัในกลุ่ม ปตท. และบริษทัอื่น ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมตะวนัออก 150 610 

2 บริษทัในกลุ่ม ปตท. และบริษทัอื่น ๆ ในเขตนิคมอุตสาหกรรม  RIL 

(Rayong Industrial Land) และบริษทัอื่นๆ ในบริเวณใกลเ้คียง 

130  330 

3 บริษทัในกลุ่ม ปตท. และบริษทัอื่น ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมผาแดง 132.5 420 

4 บริษทัในกลุ่ม ปตท. และบริษทัอื่น ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 112.5 700 

รวม 525 2,060 

หมายเหตุ: ขนาดกาํลงัการผลติตามแผนธุรกิจของ PTTUT ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความตอ้งการของลูกคา้ได ้

(2) ความกา้วหนา้ 

- วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2547  ไดรั้บอนุมติัสิทธิประโยชน์การลงทุนจากสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน 

- วนัท่ี 24 ธันวาคม 2547 ไดรั้บอนุมติัรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มสําหรับโรงงานผลิตไฟฟ้าจาก

สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สาํหรับเขตพ้ืนท่ี 1 ระยะท่ี 1-4)  

- วนัท่ี 23 สิงหาคม 2548 บริษทั พีทีที ยูทิลิต้ี จาํกัด ได้ทาํสัญญา Steam Sale and Purchase Agreement  กับ 

NPC (PTTCH) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการการผลิตและจาํหน่ายไอนํ้ าและไฟฟ้า โดยในช่วง

แรก (ระหว่างพฤศจิกายน 2548 – พฤษภาคม 2549) บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี  จํากัด จะซ้ือไอนํ้ าจาก NPC 

(PTTCH) ปริมาณ 10-40 ตัน/ชั่วโมง ส่วนช่วงท่ี 2 (ระหว่างมิถุนายน 2549 – มีนาคม 2550) บริษทั พีทีที 
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ยูทิลิต้ี จาํกัดจะขายไอนํ้ าให้ NPC (PTTCH) ปริมาณ 40-50 ตัน/ชั่วโมง นอกจากน้ีทั้ง 2 ฝ่าย ได้ทาํสัญญา 

Steam Back-up Agreement ตามปริมาณท่ีแต่ละฝ่ายสามารถจ่ายให้ได ้

- วนัท่ี 26 กนัยายน 2548 บริษทั พีทีที ยูทิลิต้ี จาํกดัไดรั้บสัมปทานจากกระทรวงพลงังานให้เป็นผูผ้ลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้า มีกาํลงัการผลิต 150 เมกกะวตัต ์

- การก่อสร้างโครงการพ้ืนท่ี 1 ระยะแรก ซ่ึงประกอบดว้ยโรงผลิตไฟฟ้าขนาด 37.5 เมกกะวตัต์ และโรงผลิต 

ไอนํ้าขนาด 120 ตนั/ชัว่โมงแลว้เสร็จและเร่ิมดาํเนินการผลิตเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2549 

-      เม่ือเดือนกรกฎาคม 2550 PTTUT เดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าหน่วยท่ี 2 ขนาด 37.5 เมกกะวตัตแ์ละโรงผลิตไอนํ้ า

ขนาด 70 ตนัต่อชัว่โมง เพ่ิมเติมจากกาํลงัการผลิตเดิม 

(3) การจดัหาเช้ือเพลิงและวตัถุดิบ 

 ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติให้กบั บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า

และไอนํ้ า โดยจะมีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติระหว่างกนัท่ีปริมาณวนัละ 8,000 ลา้นบีทียู มีอายุสัญญา 15 ปี และบริษทั พีทีที 

ยทิูลิต้ี จาํกดั มีความตอ้งการไฟฟ้าสาํรองจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประมาณ 20-50 เมกกะวตัต ์ 

 เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2549 บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จาํกัด เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นส่วนของโครงการพ้ืนท่ี 1 

ระยะแรก ซ่ึงประกอบดว้ยโรงผลิตไฟฟ้าขนาด 37.5 เมกกะวตัต์ และโรงผลิตไอนํ้ าขนาด 120 ตนั/ชัว่โมง ขายให้ลูกคา้ซ่ึงเป็น

บริษทัในกลุ่ม ปตท. และบริษทัอ่ืนๆ ในนิคมอุตสาหกรรมตะวนัออก 

(4) การจดัจาํหน่าย 

  บริษทั พีทีที ยูทิลิต้ี 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  

2551 - โรงงานผลิต Ethanolamines ของ Thai Ethanolamines Company Limited (TEA) 

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

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

- โรงงาน ATC-2 

2552 - โรงงานผลิต Choline Chloride ของบริษทั Thai Choline Chloride Company Limited (TCC) 

- 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) 

2553 - โรงงานผลิต EO/EG หน่วยท่ี 2 ของ TOCGC 

- โรงงานผลิต AN/MMA/PMMA ของ PTT Asahi Chemical Company Limited 

2554 - โรงงาน ATC-1 
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การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทั พีทีที ยูทิลิต้ี จาํกดั ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 9 คน เป็นผูแ้ทนจาก ปตท. 6  คน (โดย

เป็นผูแ้ทนจาก ปตท.โดยตรง 3 คนและทางอ้อม 3 คน ผ่านบริษัทย่อยของ ปตท. ท่ีร่วมทุน) รวมประธานกรรมการด้วย 

นอกจากน้ี ปตท. ไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั ดว้ย 

3.1.6.5  บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด 

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

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

แลว้เป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 805.5 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั มีทุนท่ีออกและชาํระแล้ว

จาํนวน 5,370 ลา้นบาท  

(1) ลกัษณะของโครงการ 

  เป็นโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) จัดตั้งขึ้ นเพ่ือประกอบกิจการผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยเป็นโรงไฟฟ้าแบบพลงัความร้อนร่วมท่ีใชก๊้าซธรรมชาติ

เป็นเช้ือเพลิง (Natural Gas Fired Combined-Cycle Power Plant) จาํนวน 2 หน่วย มีกาํลงัผลิตสุทธิหน่วยละ 700 เมกะวตัต์ รวม

เป็น 1,400 เมกะวตัต์ โครงการตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกนักบัโรงไฟฟ้าของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั และทาํการขอบา้นเลขท่ี

ใหม่ ตั้งอยูท่ี่ 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 28 มีนาคม 2549 ได้รับอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติไปยงัโครงการบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั ของ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  

- เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2549 ไดรั้บใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารสาํหรับติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมก๊าซธรรมชาติจาก 

อบต. สามเรือน 

- เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ประกาศกําหนดเขตระบบการขนส่ง

ปิโตรเลียมทางท่อจากศูนยป์ฏิบติัการเขต 5 ปตท. ไปยงัสถานีรับก๊าซโรงไฟฟ้าบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั  

- งานก่อสร้างโรงไฟฟ้านบัถึง 31 ธนัวาคม 2550  สาํเร็จแลว้ 96.38%  
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(3) การจดัหาเช้ือเพลิง 

 ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติให้กบั บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั  เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า  โดย

มีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีปริมาณวนัละ 240 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต (ท่ีประมาณการค่าความร้อน 1,000 บีทียตู่อ 1 ลูกบาศกฟุ์ต) มี

อายสัุญญา 25 ปี 

(4) การจดัจาํหน่าย 

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

ไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) กบั กฟผ. สัญญาจดัหาก๊าซธรรมชาติ (Gas Sale Agreement: GSA) กับบริษทั ปตท. 

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

ไฟฟ้าท่ีบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั ผลิตไดท้ั้งหมด มีอายุสัญญา 25 ปี นับตั้งแต่โรงไฟฟ้าหน่วยท่ี 1 จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบของ 

กฟผ. ในเดือนมีนาคม 2551 และหน่วยท่ี 2 ประมาณเดือนมิถุนายน 2551   

(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  แอลเอ็นจี จาํกดั 

โดย ปตท.ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ในระยะเร่ิมตน้ และ ปตท. จะหาพนัธมิตรร่วมทุนในภายหลงั โดย ปตท.เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ทั้งน้ี 

ปตท. ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัขึ้นเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2547 เพ่ือประกอบกิจการให้บริการ/จดัการเก่ียวกบัการปฏิบติัการและ

บาํรุงรักษาท่าเรือ Terminal รับผลิตภัณฑ์ LNG และหน่วยเปล่ียนสถานะ LNG เป็นก๊าซธรรมชาติ (LNG Re-gasification & 

Receiving Terminal) ขนาดประมาณ 5 ลา้นตนัต่อปีในระยะท่ี 1 และจะเพ่ิมขนาดเป็นประมาณ 10 ลา้นตนัต่อปีในระยะท่ี 2 โดย

บริษทัจะคิดค่าบริการในรูป Throughput & Service Fee และ ปตท.จะเป็นผูจ้ดัหาและนาํเขา้ LNG  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จาํกดั มีทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาทซ่ึงชาํระเต็มมูลค่าแลว้ และจะ

ทยอยเพ่ิมทุนตามความจาํเป็น ทั้งน้ี คาดว่าโครงการระยะท่ี 1 จะก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2554 และระยะท่ี 2 ประมาณปี 2557 เพ่ือ

รองรับแผนการนาํเขา้ LNG ของ ปตท.  

 (1) ลกัษณะของโครงการ 

  ก่อสร้าง LNG Receiving Terminal ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือขนถ่าย LNG  ถงัเก็บสํารอง LNG (LNG Storage 

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

จะเพ่ิมขนาดเป็นประมาณ 10 ลา้นตนัต่อปี ในระยะท่ี 2 ซ่ึงขึ้นอยูก่บัผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 

(2) ความกา้วหนา้ 

 บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จาํกัด ไดด้าํเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และไดจ้ดัหาท่ีดินบริเวณพ้ืนท่ี

โครงการพฒันาท่าเรืออุตสาหกรรมระยะ 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง สําหรับเป็นสถานท่ีก่อสร้างโครงการ

ขณะน้ีอยู่ระหว่างการดาํเนินการขดุลอกและถมพ้ืนท่ีโครงการโดยคาดว่าจะแลว้เสร็จในตน้ปี 2552 นอกจากน้ี บริษทั พีทีที แอล

เอน็จี จาํกดัไดค้ดัเลือกผูรั้บเหมาสาํหรับงานก่อสร้าง LNG Receiving Terminal แลว้เสร็จ  คาดว่าจะสามารถให้ผูรั้บเหมาเร่ิมงาน

ไดใ้นไตรมาส 1 ปี 2551 โดยมีเป้าหมายก่อสร้างโครงการระยะท่ี 1 แลว้เสร็จในไตรมาส 1 ปี 2554  และเร่ิมรับ LNG ไดใ้นกลาง

ปี 2554  เพ่ือรองรับแผนการนาํเขา้ LNG ของ ปตท. ในอนาคต 

 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2550 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.)

ในหลกัการให้ค่าบริการสถานี LNG อนัประกอบดว้ย การให้บริการรับเรือนาํเขา้ LNG ขนถ่าย เก็บรักษาและแปลงสภาพจาก
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ของเหลวเป็นก๊าซ และขนส่งเขา้ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เป็นส่วนหน่ึงของราคา LNG โดยมอบหมายให้ สนพ. 

จัดทําหลักเกณฑ์การกําหนดราคา LNG รวมทั้ งหลักเกณฑ์การกํากับดูแลค่าบริการสถานี  LNG เพ่ือเสนอ กพช. และ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป 

 (3)   การบริการ 

  บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จาํกดั จะให้บริการ/จดัการ LNG Receiving Terminal และคิดค่าบริการรับจ่ายและสํารอง

ก๊าซธรรมชาติเหลว  (Throughput & Service Fee) โดย ปตท.จะเป็นผูจ้ดัหาและนาํเขา้ LNG 

 (4) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 3 คน ซ่ึง ปตท.เป็นผูแ้ต่งตั้งทั้งหมด 

3.1.6.7 บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด 

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

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

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

จาํกดั จากบริษทั Siemens AG จาํกดั ทั้งหมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดัมีทุนท่ีออก

และชาํระแลว้ 1,771 ลา้นบาท 

 บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดัจดัตั้งขึ้นเพ่ือประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า โดยเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้า

เอกชนรายใหญ่ (IPP) มีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (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 อายุสัญญา 25 ปีนบัจาก Commercial Operation Date เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2543 โดยมี

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

ความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้า (Availability Payment) ในจาํนวนท่ีตกลงกันเพ่ือให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายคงท่ี  ภาระหน้ีสิน และ

ผลตอบแทน  และจ่ายค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ตามสูตรคาํนวณท่ีระบุไวต้ามขอ้สัญญา 

(3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั  ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 9 คน  เป็นผูแ้ทนจาก 

ปตท. 6 คน โดยเป็นผูแ้ทนจาก ปตท. โดยตรง 2 คนและทางออ้ม 4 คนรวมประธานกรรมการ  ผ่านบริษทัย่อยของบริษทั ไทย

ออยล ์จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จาํกดั  
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(4) การเงิน 

 ผลการดาํเนินงานของบริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั ในช่วงปี 2548 - 2550 เป็นดงัน้ี 

                                 หน่วย  :  ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

รายไดร้วม 8,068 9,359 9,174 

ค่าใชจ้่ายรวม 7,625 7,786 8,547 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 443 1,573 627 

สินทรัพยร์วม 12,569 12,503 11,119 

หน้ีสินรวม 8,047 6,408 4,642 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 4,522 6,095 6,477 
 

3.1.6.8  บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จํากัด 

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

เพาเวอร์ จาํกดั จากบริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (บริษทัย่อยของบริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด 

(มหาชน) (ปตท.สผ.)) ซ่ึงถืออยู่ทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 26 เป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 2,300 ลา้นบาท โดย ปตท.ไดรั้บโอนหุ้น

สามญัของบริษทั ไทยออยล ์เพาเวอร์ จาํกดัเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2548 

  บริษทั ไทยออยล ์เพาเวอร์ จาํกดัเป็นผูด้าํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้าในโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก 

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

Power Plant) มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 118 เมกะวตัต์ และผลิตไอนํ้ า 168 ตนัต่อชัว่โมง นอกจากน้ีบริษทั ไทยออยล ์เพาเวอร์ จาํกดั

เป็นผูถื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 56 ในบริษทัผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดัซ่ึงเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) มี

ขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 700 เมกะวตัต ์ณ 31 ธนัวาคม 2550 TP มีทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 2,810 ลา้นบาท   

  การซ้ือหุ้นบริษทั ไทยออยล ์เพาเวอร์ จาํกดัสอดคลอ้งกบัทิศทางการดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงให้ความสาํคญักบั

การลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัก๊าซธรรมชาติ ในขณะท่ีสนบัสนุนให้ ปตท.สผ. ให้ความสาํคญักบัการ

ดาํเนินธุรกิจตน้นํ้า (Upstream) คือธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นหลกั และการเขา้ลงทุนดงักล่าวมีความเส่ียงตํ่า เน่ืองจาก

ทั้งบริษทั ไทยออยล ์เพาเวอร์ จาํกดัและบริษทัผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดัมีการดาํเนินกิจการอยูแ่ลว้ และมีสัญญาระยะ

ยาวกบัลูกคา้ อายสัุญญา 25 ปี ซ่ึงประกอบดว้ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และลูกคา้ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่ม บมจ. 

ไทยออยล ์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. 
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(3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทั ไทยออยล ์เพาเวอร์ จาํกดัประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 13 คน  เป็นผูแ้ทนจาก ปตท. 3 คน 

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 8 คน และบริษทั อิเลค็ทริค เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (EPDC) จาํนวน  2 คน   

(4) การเงิน 

 ผลการดาํเนินงานของบริษทั ไทยออยล ์เพาเวอร์ จาํกดัในช่วงปี 2548 – 2550 เป็นดงัน้ี 

                              หน่วย  :  ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

รายไดร้วม 3,373 4,335 3,436 

ค่าใชจ้่ายรวม 2,653 3,173 3,034 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 720 1,198 402 

สินทรัพยร์วม 7,320 7,942 5,270 

หน้ีสินรวม 1,645 1,421 895 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 5,675 6,521 4,375 

3.1.6.9 บริษัท  พทีีที อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 

  คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2550  ไดมี้มติอนุมติัการจดัตั้งบริษทั พีทีที อินเตอร์เนชั่น

แนล จํากัด (PTT  International Company  Limited – PTT INTER)  โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจาํกัดในประเทศไทย และมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นตวัแทน ปตท. ในการลงทุนในโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัก๊าซธรรมชาติ พลงังาน และธุรกิจอ่ืนท่ีต่อเน่ืองของ 

ปตท. ในต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 100 ลา้นบาท  ซ่ึงไดด้าํเนินการจดทะเบียนบริษทัแลว้เสร็จ เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 

2550 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษทั PTT INTER  มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 25 ลา้นบาท  

  (1) ความกา้วหนา้โครงการ 

PTT INTER ไดท้าํสัญญาเงินกู ้ (Shareholder’s Loan) กบั ปตท. เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2550 และในวนัท่ี  

4 ธนัวาคม 2550 PTT INTER ไดเ้บิกใชว้งเงินกูด้งักล่าวเพ่ือซ้ือหุ้นบริษทั East Mediterranean Gas (EMG) เป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 16,479 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทั EMG เป็นบริษทัแห่งเดียวท่ีไดรั้บสิทธิในการส่งออกก๊าซธรรมชาติจากประเทศอียิปตไ์ป

ขายยงัประเทศอิสราเอลภายใต ้MOU ของทั้งสองประเทศ โดยบริษทั EMG จะรับซ้ือก๊าซธรรมชาติจากบริษทั Egyptian General 

Petroleum Corp. (EGPC)/Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) ในปริมาณ 677 ลา้นลบ.ฟุต/วนั เป็นเวลา 20 ปี และ

ขนส่งผา่นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลจากเมือง El-Arish ในประเทศอียิปตไ์ปยงัเมือง Ashkelon ทางตอนใตข้องประเทศ

อิสราเอล คาดว่าจะสามารถเร่ิมดาํเนินโครงการไดใ้นไตรมาส 1 ปี 2551 จากการเขา้ซ้ือหุ้นในคร้ังน้ี ทาํให้ PTT INTER เป็นผูถื้อ

หุ้นบริษทั EMG ในสัดส่วน 25% และ PTT INTER ไดสิ้ทธิในการเป็นกรรมการในบริษทั EMG จาํนวน 3 คน  

  (2) การบริหาร 

   บริษทั PTT INTER  ปัจจุบนัมีกรรมการ 4 คนซ่ึงเป็นตวัแทนจาก ปตท. ทั้งหมด 

3.1.6.10 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จํากัด  

  ท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท. คร้ังท่ี 10/2549 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2549 ไดมี้มติอนุมติัให้ดาํเนินโครงการผลิตไฟฟ้า

และนํ้าเยน็โดยระบบพลงังานร่วม (Combined Heat and Power) สาํหรับศูนยร์าชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจง้วฒันะ และต่อมา

ท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท. คร้ังท่ี 6/2550 เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2550 ไดมี้มติอนุมติัให้จดัตั้ง บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังาน
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ร่วม จาํกัด (Combined Heat and Power Producing Company Limitedหรือช่ือย่อ CHPP) เพ่ือดาํเนินโครงการดังกล่าว โดยใน

ระยะแรก ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 จดทะเบียนบริษทัแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2550 มีทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท  

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษทั CHPP มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 270 ลา้นบาท เม่ือโครงการแลว้เสร็จจะมีขนาด

กาํลงัการผลิตติดตั้งไฟฟ้า 9.6 เมกกะวตัต ์และนํ้าเยน็ 12,000 ตนัความเยน็ (RT) โดยมีกาํหนดแลว้เสร็จในเดือนกรกฎาคม 2551  

  (1)  ความกา้วหนา้โครงการ 

  -  เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2549 ปตท. ไดล้งนามสัญญาซ้ือขายนํ้าเยน็จาํนวน 7,500 RT กบับริษทั ธนารักษพ์ฒันา

สินทรัพย ์จาํกัด หรือช่ือย่อ ธพส. (ศูนยร์าชการ) อายุสัญญา 30 ปี (ขณะน้ีกาํลงัดาํเนินการโอนสิทธ์ิตาม

สัญญาให้บริษทั CHPP โดยสัญญาโอนสิทธ์ิอยูร่ะหว่างการพิจารณาของอยัการสูงสุด)  

- เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2550 ไดจ้ดัหาผูรั้บเหมาแลว้ 

-  เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2550 บริษทั CHPP ได้ทาํสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีปริมาณ 1.5 ลา้นลูกบาศก ์

ฟุต  ต่อวนั อายสัุญญา10 ปี กบั ปตท.   

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 มีความกา้วหนา้งานก่อสร้างโดยรวมร้อยละ 51.27 

  (2)  การจดัหาเช้ือเพลิง 

   บริษทั CHPP ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ โดย ปตท. เป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติ

ให้แก่บริษทั CHPP ทั้งหมด มีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีปริมาณ 1.5 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั อายสัุญญา 10 ปี 

  (3) การจดัจาํหน่าย 

   CHPP จะเร่ิมจ่ายนํ้ าเย็นให้แก่อาคารศูนยร์าชการและจ่ายไฟฟ้าเพ่ือขายเข้าระบบของ กฟน. ประมาณเดือน

กรกฎาคม 2551 โดยมีสัญญาซ้ือขายนํ้ าเยน็จาํนวน 7,500 RT อายุ 30 ปีกบั ธพส. (ศูนยร์าชการ) และจะทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า

จาํนวนประมาณ  6.5 เมกกะวตัตก์บั กฟน. ตามโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP)  

  (4)  การบริหาร 

   บริษทั CHPP ปัจจุบนัมีกรรมการ 2 คนซ่ึงเป็นตวัแทนจาก ปตท. ทั้งหมด 
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3.2 กลุ่มธุรกจิน้ํามัน 

ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจนํ้ามนั ของ ปตท. แบง่เป็น 2 กิจกรรมหลกัไดแ้ก่ 

(1) การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (Oil Marketing) ดาํเนินธุรกิจการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัเช้ือเพลิงและ

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืน 

(2) การคา้ระหว่างประเทศ (International Trading) ดาํเนินธุรกิจนาํเขา้ ส่งออกนํ้ามนัดิบ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม วตัถุดิบ

และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี  

 กลุ่มธุรกิจนํ้ามนัมีสายงานสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไดแ้ก่หน่วยบริหารและปฎิบติัการคลงั 

การบริหารการจดัหาและจดัส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม และการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในตลาดขายส่งให้แก่ผูค้า้ตามมาตรา 7 แห่ง

พระราชบญัญติัการคา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ.2543   

 นอกจากธุรกิจหลกัและสายงานสนับสนุนแลว้ ปตท. ยงัมีการลงทุนและการร่วมทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจนํ้ ามนัทั้งภายในและภายนอกประเทศจาํนวน 18 บริษทั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสนบัสนุนธุรกิจท่ี

ก่อให้เกิดรายไดห้ลกัและเพ่ือส่งเสริมให้ ปตท. สามารถดาํเนินธุรกิจนํ้ามนัอยา่งครบวงจรและสามารถให้บริการลูกคา้ไดดี้ท่ีสุด  
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แผนภาพแสดงโครงสร้างธุรกจินํ้ามันของ ปตท. 

 

 

 

กลุ่มธุรกจินํ้ามัน 

การจัดจําหน่าย การค้าระหว่างประเทศ 

การตลาดค้าปลกี 
- สถานีบริการ 
- ธุรกิจเสริม 
- อ่ืนๆ 

 

การตลาดพาณิชย์ 
- ตลาดรัฐและอุตสาหกรรม 
- ตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง 
- ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
- การตลาดต่างประเทศ 

 

ธุรกิจค้านํ้ามันดิบและคอน

เดนเสท 

ธุรกิจการค้าผลิตภณัฑ์นํ้ามนั

เช้ือเพลิง 

ธุรกิจการค้าผลิตภณัฑ์ 

ปิโตรเคมี 

การจัดหาและจัดส่งปิโตรเลยีม 
การบริหารและปฏิบัติการคลงั 

การบริหารคลงัและท่าเรือปิโตรเลียม คลงันํ้ามนั คลงัก๊าซปิโตรเลียมเหลว โรงบรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว คลงัสถานีเติมนํ้ามนัอากาศยาน ทัว่ประเทศ 

การบริหารบริษัทในเครือ 

ดูแลบริษทัร่วมทุนท่ีอยูใ่น กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั 

- การจดัหา ขนส่ง และจาํหน่ายกา๊ซปิโตรเลียมเหลวใหผู้ ้คา้นํ้ามนัมาตรา 7 
- การจดัหา ขนส่งและรับซ้ือนํ้ ามนัสาํเร็จรูปจากโรงกลัน่นํ้ามนั 

การบริหารความเส่ียงจากการคา้นํ้ามนั 

 การจดัหา การขนส่งทางเรือระหวา่งประเทศ 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2550 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 85 

3.2.1 การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Oil Marketing) 

 การจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Oil Marketing) ดําเนินธุรกิจการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์นํ้ ามันเช้ือเพลิงและ

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืน โดยแบ่งการจดัจาํหน่ายออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ 

(1) การจดัจาํหน่ายผา่นตลาดคา้ปลีก (Retail Marketing) เป็นการจดัจาํหน่ายผา่นสถานีบริการนํ้ามนัของบริษทั  สถานี

บริการนํ้ามนัผูแ้ทนจาํหน่ายทัว่ประเทศ รวมถึงการดาํเนินธุรกิจเสริมในสถานีบริการ และตลาดขายส่งนํ้ามนั

ให้กบัผูค้า้ตามมาตรา 7 

(2) การจดัจาํหน่ายผา่นตลาดพาณิชย ์(Commercial Marketing) เป็นการจดัจาํหน่ายให้กบัลูกคา้ท่ีเป็นส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ ลูกคา้อุตสาหกรรมและพาณิชย ์ ตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง  ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว และ

การตลาดต่างประเทศ 

 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 เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจาํพวกก๊าซโพรเพน

และก๊าซบิวเทน ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการแยกก๊าซธรรมชาติในโรงแยกก๊าซหรือการกลัน่นํ้ ามนัจากโรงกลัน่นํ้ ามนั จะมี

สภาพเป็นของเหลวภายใต้แรงดัน ส่วนมากนําไปใช้ในการหุงตม้ในครัวเรือน และใช้เป็นเช้ือเพลิงในงานอุตสาหกรรมต่างๆ 

เน่ืองจากมีคุณสมบติัพิเศษคือให้ความร้อนสูง สะอาด เผาไหมไ้ดง้่ายและสะดวกในการใชง้าน นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นวตัถุดิบใน

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และสามารถใชแ้ทนนํ้ ามนัเบนซินในรถยนต์เพราะมีค่าออกเทนสูง ปตท.จาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ให้กบัผูใ้ช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยตรง และจาํหน่ายให้กบัผูค้า้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามพระราชบญัญติัการคา้นํ้ ามนัเช้ือเพลิง 

พ.ศ.2543 เพ่ือจาํหน่ายต่อให้กบัผูใ้ชก๊้าซปิโตรเลียมเหลวอีกทอดหน่ึง 

(2) นํ้ามนัเบนซิน (Gasoline) 

นํ้ ามนัเบนซินเป็นนํ้ ามันเช้ือเพลิงประเภทระเหยง่ายมีปริมาณกาํมะถนัตํ่า เหมาะสําหรับใช้งานกบัเคร่ืองยนต์

เบนซินทุกชนิด นํ้ ามันเบนซินได้มาจากการผสมนํ้ ามันเบาท่ีมีช่วงจุดเดือดเหมาะสมหลายชนิดในอตัราท่ีเหมาะสม และมี

ส่วนผสมของสารกนัน็อคและอ่ืนๆ เพ่ือให้ไดคุ้ณภาพตามขอ้กาํหนด ปัจจุบนัในประเทศไทยนั้น นํ้ามนัเบนซินแบ่งออกไดเ้ป็น 

4 ประเภทหลกั คือ นํ้ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่ออกเทน 91 ออกเทน 95 และนํ้ามนัแก๊สโซฮอลอ์อกเทน 91 ออกเทน 95 

(3) นํ้ามนัก๊าด (Kerosene) 

นํ้ามนัก๊าดเป็นนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ียงัใชใ้นการจุดตะเกียงให้ความสว่าง

ตามชนบท ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงสาํหรับเคร่ืองยนต์ท่ีออกแบบเป็นพิเศษ ใชใ้ห้ความร้อนในเตาอบ นาํไปเป็นส่วนผสมในยาฆ่าแมลง 

นํ้ามนัชกัเงา และสีนํ้ามนั เป็นตน้  
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(4) นํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน (Aviation Fuel) 

นํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชส้าํหรับเคร่ืองบินไอพ่นของสายการบินพาณิชยท์ัว่ไป เคร่ืองบินของกองทพัและเคร่ืองบินฝึก

นกับินเป็นนํ้ามนัท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้กาํหนดคุณภาพของเช้ือเพลิงท่ีเป็นมาตรฐานสากลสาํหรับใชท้ัว่โลก 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) 

เป็นนํ้ ามันท่ีมีจุดเดือดสูงกว่านํ้ ามันก๊าดเหมาะสําหรับรถเคร่ืองยนต์ดีเซล เช่น รถยนต์กระบะ รถบรรทุก รถ

โดยสาร เคร่ืองยนต์ทางการเกษตร นอกจากน้ียงัใช้กบัเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าและเรือ ปัจจุบนันํ้ ามนัดีเซลเป็นนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมี

ปริมาณการใชสู้งท่ีสุดในประเทศ  แบง่ออกเป็น 4 ประเภท คือ 

• นํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่านํ้ามนัโซล่า มีคุณสมบติัเหมาะสาํหรับ 

เคร่ืองยนตท่ี์มีรอบหมุนเร็ว ไดแ้ก่ รถยนต ์รถกระบะ รถบรรทุก รถโดยสาร เรือประมง เป็นตน้ 

• นํ้ ามนัดีเซลหมุนชา้ (Low Speed Diesel) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่านํ้ ามนัขี้โล ้หรือ Industry Diesel Oil (IDO) 

เหมาะสําหรับใช้กบัเคร่ืองยนต์ท่ีมีรอบหมุนปานกลางหรือหมุนช้า ใชส้ําหรับงานหนักต่อเน่ืองโดยมีรอบ

คงท่ี ไดแ้ก่เรือประมงบางประเภท หรือเคร่ืองยนตท่ี์ติดตั้งตามโรงงานต่างๆ เคร่ืองผลิตไฟฟ้า เป็นตน้ 

• นํ้ามนัดีเซลปาลม์(บริสุทธ์ิ)  เป็นนํ้ามนัดีเซลหมุนเร็วผสมนํ้ามนัปาลม์บริสุทธ์ิ ซ่ึงมีคุณภาพเทียบเท่านํ้ามนั

ดีเซลหมุนเร็ว แต่ส่งผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกว่า 

• นํ้ามนัไบโอดีเซล เป็นนํ้ามนัดีเซลหมุนเร็วผสมเมธิลแอสเตอร์ ซ่ึงมีคุณภาพเทียบเทา่นํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว แต่

ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกว่า 

(6) นํ้ามนัเตา (Fuel Oil) 

เป็นผลิตภณัฑน์ํ้ามนัท่ีไดจ้ากส่วนท่ีมีจดุเดือดสูงสุดของนํ้ามนัดิบ เป็นนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีหนกัและมีจุดเดือดสูง

ท่ีสุด นํ้ามนัเตาจดัเป็นนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีสาํคญัท่ีสุดในอุตสาหกรรม เพราะราคาถูก ใชง้านง่าย ใหค้วามร้อนสูง สามารถแบ่งออก

ไดเ้ป็นหลายชนิดขึ้นอยูก่บัความหนืด และประเภทของเตาเผาและหวัฉีดในการเผา โดยทัว่ไปนํ้ามนัเตาใชส้าํหรับเป็นเช้ือเพลิง

ในโรงงานอุตสาหกรรม 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) 

ปี 2550  ปตท. จดัจาํหน่ายนํ้ามนัสาํเร็จรูปจาํนวนรวมทั้งส้ิน 21,551 ลา้นลิตร คิดเฉพาะการจาํหน่ายในประเทศ   ปตท. 

มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 32.5  หากไม่รวมนํ้ามนัเตาท่ีจาํหน่ายให้ กฟผ. แลว้ ปตท. จะมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 31.0  

การจัดจําหน่ายนํ้ามันในประเทศของ ปตท. ในช่วงปี 2548 - 2550 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่ีมา  :  ปตท. ยกเวน้ขอ้มูลส่วนแบ่งการตลาดจากกระทรวงพลงังาน 

/1 รวมปริมาณการจาํห          
/2 ไม่รวมก๊าซปิโตรเลี    

/3 ของ ปตท.และผูแ้ทนจาํหน่าย (ไมร่วมสถานีบริการก๊าซ) 
/4 ของผูแ้ทนจาํหน่าย 

ปตท. มีเป้าหมายในการรักษาส่วนแบ่งตลาดคา้ปลีก ตลาดอุตสาหกรรม ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตลาดอากาศยาน

และเรือขนส่ง และมุ่งเน้นขยายส่วนแบ่งตลาดนํ้ ามันหล่อล่ืน  โดยเน้นการสร้างความมัน่ใจเร่ืองคุณภาพ และเพ่ิมชนิดของ

นํ้ ามนัหล่อล่ืน เพ่ือขยายตลาดนํ้ ามนัหล่อล่ืนในกลุ่มอุตสาหกรรมและเรือเดินสมุทร  รวมถึงเน้นตลาดคา้ปลีกนํ้ ามนั จึงมีการ

ปรับปรุงภาพลกัษณ์สถานีบริการนํ้ ามนัให้ทนัสมยัและสะดวกสบาย ให้การบริการท่ีสร้างความพึงพอใจต่อลูกคา้มากขึ้น โดย

ขยายรูปแบบการบริการเสริมในสถานีบริการเพ่ือดึงดูดลูกคา้  ทั้งน้ี การลงทุนในสถานีบริการจะเน้นเฉพาะท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมี

ศกัยภาพทางการคา้เท่านั้น 

ผลิตภัณฑ์/การจําหน่าย ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550  

การจัดจําหน่าย/การตลาด       

ปริมาณจดัจาํหน่าย (ลา้นลิตร) /1       

- ไม่รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 19,522 20,089 20,658 

- รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 21,559 22,074 21,551 

ส่วนแบ่งตลาดในประเทศ (ร้อยละ) /2       

- ไม่รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 30.7 32.8 31.0 

- รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 34.0 37.5 32.5 

มูลค่าการจดัจาํหน่าย (ลา้นบาท)       

- ไม่รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 300,353 371,870 383,205 

- รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 327,213 402,214 396,467 

การสาํรอง (ความจุคลงั)       

- นํ้ามนัดิบ นํ้ามนัสาํเร็จรูป (ลา้นลิตร) 1,497 1,402 1,360 

- ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ตนั) 95,600 95,600 98,800 

สถานีบริการนํา้มนั /3 (แห่ง) 1,277 1,216 1,198 

ร้านค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว /4 (แห่ง) 1,081 1,091 1,272 

โรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว /4 (แห่ง) 142 141 144 
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สาํหรับนโยบายการตั้งราคา ปตท.กาํหนดราคาขายให้กบัลูกคา้ในกลุ่มต่างๆ โดยคาํนึงถึงการแข่งขนั ระดบัราคานํ้ามนั

ในภูมิภาค และระดบัราคาจาํหน่ายในตลาดเป็นสาํคญั เพ่ือให้ไดร้าคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค 

ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดของ ปตท. แยกตามผลิตภณัฑ์ของธุรกจินํ้ามันในประเทศ 

เปรียบเทียบ ปี 2549 และปี 2550  

ผลิตภัณฑ์ 
ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ)

ม.ค. 50 – ธ.ค. 50 

ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ)

ม.ค. 49 – ธ.ค. 49 
เพิม่/(ลด) 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว /1 35.9 37.5  (1.4) 

นํ้ามนัเบนซิน 27.6  29.9  (1.8) 

นํ้ามนัก๊าด 23.2  27.6  (5.1) 

นํ้ามนัเคร่ีองบินพาณิชย ์(Jet A-1) 28.5  25.6  0.6  

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

นํ้ามนัเคร่ีองบินไอพ่นแบบใบพดั (Avgas) 100.0  100.0  0.0  

นํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว 28.2  31.6  (3.9) 

นํ้ามนัดีเซลหมุนชา้ 13.9  68.7  (46.4) 

นํ้ามนัเตา (ไม่รวมท่ีจาํหน่ายให้ กฟผ.) 48.5  43.7  4.3  

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืน /2 26.4  23.8  2.8  

ส่วนแบ่งตลาดโดยรวม       

 - ไม่รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 31.0  32.8  (2.0) 

 - รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 32.5  37.5  (5.4) 

 ท่ีมา : กระทรวงพลงังาน 

 /1  ไม่รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีจาํหน่ายเพ่ือนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

 /2 ไม่รวมนํ้ ามนัหล่อลื่นพ้ืนฐาน 

3.2.1.2.1 การจดัจาํหน่ายผา่นตลาดคา้ปลีก (Retail Marketing) 

ดาํเนินการโดยสายงานการตลาดค้าปลีก (Retail Marketing) ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบในการจาํหน่ายผลิตภัณฑ์นํ้ ามัน

เช้ือเพลิงและนํ้ ามันหล่อล่ืนในตลาดค้าปลีกให้กับลูกคา้ทั่วไปผ่านเครือข่ายสถานีบริการทั่วประเทศรวมทั้งรับผิดชอบการ

กาํหนดกลยุทธ์ตลาดคา้ปลีก การพฒันาตลาดคา้ปลีกและการขยายเครือข่ายสถานีบริการ การปฏิบัติการ การลงทุน และการ

บริหารสถานีบริการตวัแทน การพฒันาตลาดหล่อล่ืน และการพฒันาธุรกิจเสริม การประกอบธุรกิจคา้ปลีกนํ้ ามนัจะเน้นการ

ดาํเนินการขายผา่นสถานีบริการเป็นหลกั ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูง แมว่้าการแข่งขนัเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดโดยคู่แข่งจะทวี

ความรุนแรงขึ้น ปตท. ก็ยงัคงมีส่วนแบ่งตลาดในระดบัสูงท่ีสุดอย่างต่อเน่ืองติดต่อกนันานกว่า 10 ปี  ทั้งน้ี การจดัจาํหน่ายผ่าน

ช่องทางสถานีบริการ ปตท. ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2550 รวม 1,198 แห่ง ซ่ึงสูงท่ีสุดในบรรดาบริษทัผูค้า้นํ้ ามนั คู่แข่งท่ีสําคญัใน

ดา้นเครือข่ายสถานีบริการนํ้ ามนัของ ปตท.ไดแ้ก่ บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย 

จาํกดั และบริษทั เชฟรอน (ไทย) จาํกดั  

ตารางจําแนกสถานีบริการแบ่งตามประเ ภทผู้ประกอบการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

ช่ือผู้ประกอบการ จํานวนสถานีบริการ ร้อยละ 

1. บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 1,198 6.6 
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2. บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 1,067 5.9 

3. บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 564 3.1 

4. บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 559 3.1 

5. บริษทั เชฟรอน (ไทย) จาํกดั 392 2.2 

6. บริษทั ภาคใตเ้ช้ือเพลิง จาํกดั (มหาชน) 206 1.1 

7. บริษทั สยามสหบริการ จาํกดั (มหาชน) 174 1.0 

8. บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั 146 0.8 

9. บริษทั ปิโตรนาส รีเทล (ประเทศไทย) จาํกดั 112 0.6 

10. บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) 76 0.4 

11. บริษทั พี.ซี.สยามปิโตรเลียม จาํกดั 17 0.1 

12. บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 14 0.1 

13. บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 3 0.0 

14. อ่ืนๆ และผูค้า้นํ้ามนัอิสระ /1 13,609 75.0 

รวมท้ังหมด 18,137 100.0 

 ท่ีมา    :    กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน : ขอ้มูลจาํนวนสถานีบริการของผูป้ระกอบการรายอ่ืนท่ีมิใช่ ปตท.   

  /1   ส่วนใหญ่เป็นสถานีบริการในส่วนภูมิภาคท่ีจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ต่มีปริมาณและมูลค่าการจาํหน่ายต่อสถานีนอ้ย 

 สถานีบริการของ ปตท. สามารถแบ่งตามลกัษณะได ้5 ประเภทดงัน้ี 

(1)  สถานีบริการประเภท Company Own Company Operate (COCO) 

ปตท.เป็นผูล้งทุนและเป็นเจา้ของสถานีบริการท่ีดาํเนินกิจการและบริหารงานภายในสถานีบริการเองทั้งหมด โดย

การพิจารณาลงทุนเปิดสถานีบริการ COCO จะขึ้นอยู่กบัสถานท่ีตั้ง และยอดขายเป็นหลกั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2550  ปตท. มีสถานีบริการ COCO อยูท่ั้งส้ิน 64 สถานี  

(2) สถานีบริการประเภท Company Own Dealer Operate (CODO) 

ปตท. เป็นผูล้งทุนและเป็นเจา้ของสถานีบริการท่ีเปิดให้ผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์และสนใจบริหารงาน

ภายในสถานีบริการประเภทน้ีเขา้มาเช่าดาํเนินงาน โดยจะมีสัญญาซ้ือขายนํ้ ามนัขั้นตํ่าตามท่ีกาํหนดโดย ปตท. 

และให้ส่วนลดราคาแก่ผูป้ระกอบการสําหรับการซ้ือนํ้ ามันในปริมาณท่ีเกินกว่าปริมาณขั้นตํ่าท่ีกาํหนด และมี

สัญญาเช่าทรัพยสิ์นจาก ปตท. เพ่ือการดาํเนินงาน  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 ปตท. มีสถานีบริการ CODO อยู่

ทั้งส้ิน 167 สถานี  

(3) สถานีบริการประเภท ร่วมลงทุน (Joint Venture) 

สถานีบริการเหล่าน้ีเป็นการร่วมลงทุนระหว่าง ปตท. และผูป้ระกอบการภาคเอกชน โดยสัดส่วนในการร่วมลงทุน

จะแตกต่างกนัไปขึ้นอยู่กบัการเจรจา โดยผูป้ระกอบการเป็นผูด้าํเนินการบริหารและจดัการทั้งหมด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2550  ปตท. มีสถานีบริการ Joint Venture อยูท่ั้งส้ิน 260 สถานี  

 

 

 

(4)     สถานีบริการประเภท สหกรณ์ และสวสัดิการราชการและรัฐวิสาหกิจ (Co-operative) 

ปตท.เป็นผูส้นบัสนุนในส่วนส่ิงปลูกสร้างและอุปกรณ์ในส่วนท่ีสหกรณ์หรือส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจขอมา 

แต่จะมอบหมายให้หน่วยงานนั้นๆ เป็นผูบ้ริหารเอง โดยวตัถุประสงคห์ลกัในการดาํเนินการสถานีบริการคือ เพ่ือ
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รองรับผูบ้ริโภคในส่วนของสหกรณ์ และเป็นสวสัดิการให้แก่พนกังานของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

ต่างๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550  ปตท. มีสถานีบริการ Co-operative อยูท่ั้งส้ิน 71 สถานี 

(5) สถานีบริการประเภท Dealer Own Dealer Operate (DODO) 

ผูป้ระกอบการเอกชนเป็นเจา้ของสถานีบริการเหล่าน้ี โดยทาํหน้าท่ีเป็นตวัแทนการบริหารสถานีบริการและการ

จาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของ ปตท. โดยมีขอ้ตกลงว่าจะตอ้งซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิง

เช่น นํ้ ามนัเบนซิน นํ้ ามันดีเซล เป็นต้น ในปริมาณขั้นตํ่าต่อเดือน และจะต้องบริหารจดัการสถานีบริการตาม

มาตรฐานของ ปตท. โดยท่ี ปตท. มีภาระท่ีจะให้การสนบัสนุนการลงทุนและการบริหารงานสถานีบริการประเภท

น้ีน้อยมาก โดยทั่วไปแล้ว ปตท .มีสิทธิท่ีจะเลิกสัญญากับผู ้ประกอบการสถานีบริการประเภทน้ี  หาก

ผูป้ระกอบการผิดสัญญา และในบางคร้ัง ปตท. อาจพิจารณาซ้ือกิจการจากผูป้ระกอบการถา้เห็นว่าสถานีบริการ

นั้นๆ อยูใ่นทาํเลท่ีเหมาะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550  ปตท. มีสถานีบริการ DODO อยูท่ั้งส้ิน 636 สถานี 

ตารางจําแนกสถานีบริการของ ปตท. 

รูปแบบสถานีบริการ 
ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. COCO 51 4.0 56 4.6 64 5.3 

2. CODO 177 13.9 174 14.3 167 13.9 

3. Joint-Venture 279 21.8 262 21.5 260 21.7 

4. Co-Operative 78 6.1 75 6.2 71 5.9 

5. DODO 692 54.2 649 53.4 636 53.1 

รวม 1,277 100.0 1,216 100.0 1,198 100.0 

ท่ีมา: ปตท. 

 นอกเหนือจากการพฒันาสถานีบริการให้เป็นสถานีบริการแบบครบวงจรแลว้  ปตท. มีแผนพฒันาสถานีบริการให้เกิด

ภาพลกัษณ์ใหม่และพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง ในส่วนของการพฒันาและขยายแนวธุรกิจไปสู่ธุรกิจคา้ปลีกเสริมอ่ืนๆ ท่ี

สนบัสนุนธุรกิจการตลาดคา้ปลีกนํ้ ามนั เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูใ้ชบ้ริการและดึงดูดผูใ้ชบ้ริการเขา้สู่สถานีบริการนํ้ ามนั

เพ่ิมขึ้น โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมผลกาํไรของบริษทั โดยใช้กลยุทธ์ในการลงทุนในธุรกิจเสริมต่างๆ เช่น ร้านคา้สะดวกซ้ือ

ภายในสถานีบริการ (Convenience-Store) ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2550  มีร้าน 7-Eleven ในสถานีบริการกว่า 600 แห่ง   ร้านอาหาร  

ศูนยบ์ริการนํ้ามนัหล่อล่ืน บริการลา้งรถอตัโนมติั ร้านกาแฟ (Cafe’ Amazon) และธนาคาร เป็นตน้ 

3.2.1.2.2 การจดัจาํหน่ายผา่นตลาดพาณิชย ์(Commercial Marketing)  

 ดาํเนินงานโดยสายงานธุรกิจการตลาดพาณิชย ์ ซ่ึงรับผิดชอบการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิงและนํ้ามนัหล่อล่ืน

ให้กลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรม บริษทัสายการบิน การเดินเรือขนส่ง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มลูกคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และการจดัจาํหน่ายไปยงัตลาดต่างประเทศ ปี 2550 ปตท. จาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว นํ้ามนัเบนซิน นํ้ามนัเตา นํ้ามนัเช้ือเพลิง

อากาศยาน นํ้ามนัดีเซล ผา่นตลาดพาณิชย ์ รวมทั้งส้ินประมาณ 8,870 ลา้นลิตร คิดเป็นประมาณร้อยละ 41.2 ของปริมาณการจดั

จาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปทั้งหมดของ ปตท. ทั้งน้ีสามารถแบ่งตลาดในการจดัจาํหน่ายผา่นตลาดพาณิชย ์ออกเป็น 4 กลุ่ม

หลกั ไดแ้ก่ 

(1) กลุ่มตลาดรัฐและอุตสาหกรรม 

• ตลาดรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานราชการ  
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จากการท่ี ปตท.ยงัมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ทาํให้ ปตท. สามารถจาํหน่ายผลิตภณัท์นํ้ ามนัส่วนใหญ่ให้แก่

หน่วยงานของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจและสามารถเสริมสร้างฐานส่วนแบ่งลูกคา้ในตลาดน้ีไดเ้ป็นอย่างดี  

ปี 2550  ปตท. จาํหน่ายผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัสาํเร็จรูปรวมทั้งส้ินประมาณ 1,529 ลา้นลิตร ให้แก่ลูกคา้ในกลุ่มน้ี 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 ปตท.มีลูกคา้ในกลุ่มน้ีจาํนวนมากกว่า 1,400 ราย อาทิเช่น กฟผ. กองทพับก 

กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) องค์การรับส่ง

สินคา้และพสัดุภณัฑ ์(รสพ.) และองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นตน้  ทั้งน้ี ในขณะท่ียงัคงความ

เป็นรัฐวิสาหกิจอยู่นั้น ไดมี้มติคณะรัฐมนตรีลงวนัท่ี 15 มิถุนายน 2542 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีจะ

ซ้ือนํ้ามนัเช้ือเพลิงและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมอ่ืนท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงหรือเป็นส่ิงหล่อล่ืนในจาํนวนตั้งแต่ 10,000 

ลิตรขึ้นไป จะตอ้งซ้ือจาก ปตท. หรือ คลงันํ้ามนั หรือสถานีบริการจาํหน่ายนํ้ ามนัเช้ือเพลิงของ ปตท. เท่านั้น 

โดย ปตท. จะขายผลิตภณัฑอ์า้งอิงตามราคาขายปลีกในประเทศ แต่อาจมีส่วนลดในกรณีท่ีซ้ือในปริมาณมาก 

ต่อมาในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2545 ได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้ บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  

ไดรั้บสิทธิขายนํ้ามนัให้หน่วยงานรัฐไดเ้ช่นเดียวกนักบั ปตท. ทั้งน้ี กลุ่มตลาดรัฐวิสาหกิจและหน่วยราชการ 

จดัว่าเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีปริมาณการจาํหน่ายค่อนขา้งสูงในธุรกิจการจดัจาํหน่ายผา่นตลาดพาณิชย ์แต่ลูกคา้ใน

กลุ่มน้ีจะมีระยะเวลาการเรียกเก็บเงินนานกว่าลูกคา้กลุ่มอ่ืน  

• ตลาดอุตสาหกรรม  

ปตท. จาํหน่ายผลิตภณัฑ์เช้ือเพลิงท่ีใชใ้นภาคอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ นํ้ ามนัเตา ก๊าซหุงตม้ นํ้ ามนัดีเซล ยางมะ

ตอย และผลิตภณัฑ์หล่อล่ืนโดยตรงกบัโรงงานอุตสาหกรรม และผูบ้ริโภครายใหญ่ เช่น ผูป้ระกอบกิจการ

โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตถุงมือยาง ผูป้ระกอบการเดินรถโดยสารและขนส่ง และ

ผูป้ระกอบการในภาคเกษตรกรรม เป็นต้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 ปตท. มีลูกคา้ในกลุ่มน้ีรวมทั้ง

ประเทศจาํนวนมากกว่า 1,400 ราย ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัท่ีจาํหน่ายให้กบัลูกคา้กลุ่มน้ีโดยมากเป็นนํ้ ามนัเตา และ 

นํ้ามนัดีเซล และก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ปี 2550  ปตท. ขายผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัให้แก่ลูกคา้กลุ่มน้ีจาํนวน 1,963 

ลา้นลิตร  แต่เน่ืองจากภาวะการแข่งขนัท่ีสูง การขายผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัให้กบัลูกคา้โดยทัว่ไป  ปตท. จะลงทุน

สร้างอุปกรณ์ในการเก็บสํารองเช้ือเพลิงหรือส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการแก่ลูกคา้รายนั้นๆ 

รวมทั้งให้การบริการแนะนาํการประหยดัพลงังานและความปลอดภยั สาํหรับราคาขายจะใชร้าคาท่ีอา้งอิงจาก

ราคาขายปลีกในประเทศ ซ่ึงลูกค้าในกลุ่มน้ียงัมีโอกาสในการทาํตลาดอีกมาก จึงต้องเพ่ิมหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ เพ่ือรองรับการขยายตลาดในผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ เช่น ยางมะตอย นํ้ ามนัหล่อล่ืนพ้ืนฐาน (Base Oil) 

และเคมีภณัฑ ์เป็นตน้ 

(2) กลุ่มตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง  

ปตท. เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายนํ้ามนัสําหรับเคร่ืองบินต่างๆ เช่น Jet A-1  JP-5  JP-8 และ Avgas ท่ีเป็นท่ียอมรับจากสาย

การบินระหว่างประเทศและหน่วยงานราชการเกือบ 200 ราย ทั้งในและต่างประเทศ นอกเหนือจากการจาํหน่ายนํ้ ามันท่ี 

ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแลว้ ปตท. ยงัเป็นผูป้ระกอบการจาํหน่ายและให้บริการเติมนํ้ ามนัอากาศ

ยานผูเ้ดียวในท่าอากาศยานภูมิภาคทัว่ประเทศไทย  ปตท. มีส่วนแบ่งตลาดในการจาํหน่ายนํ้ ามนัอากาศยานประมาณร้อยละ 

29.9  โดยปี 2550  ปตท. ไดข้ายนํ้ ามนัอากาศยานรวมผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ให้แก่ลูกคา้ในกลุ่มน้ีจาํนวน 3,086 ลา้นลิตร นอกจากน้ี 

ปตท. ยงัไดข้ยายการให้บริการจาํหน่ายนํ้ ามนัให้กบัท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศ  ฮ่องกง และในกมัพูชา และยงัเป็นผูจ้ดั

จาํหน่ายนํ้ามนัอ่ืนๆ เช่น นํ้ามนัดีเซลหมุนชา้ และนํ้ามนัเตา สาํหรับเรือขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศและเรือรบต่างๆ ท่ีเป็นลูกคา้

อยูป่ระมาณ 130 ราย ดว้ย 

(3) ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซหุงตม้ 
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ปตท. ดาํเนินธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงตม้ทัว่ประเทศ โดยเป็นผูน้าํในตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลวและ

มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดอย่างต่อเน่ือง  โดยมีปริมาณจาํหน่ายทั้งส้ิน  ปี 2550 จาํนวน 1,555 ลา้นลิตร หรือ 840 พนัเมตริกตัน 

ปตท. มีคลงัเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว 8 แห่ง โดยในจาํนวนน้ีมีโรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 4 แห่ง กระจายอยู่ทัว่ทุกภูมิภาค

ของประเทศ ณ 31 ธนัวาคม 2550  มีความจุรวมประมาณ 98,800 เมตริกตนั และมีร้านคา้ท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่ายก๊าซหุงตม้ 1,272

แห่ง และโรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวเอกชน 144 แห่ง 

(4) ตลาดต่างประเทศ (International Marketing) 

เป็นการขายส่งออกผลิตภณัฑ์ของ ปตท.ไปยงัตลาดต่างประเทศ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบั ปตท. โดยการขายผา่น

บริษทัท่ี ปตท. ไปลงทุน บริษทัร่วมทุนของ ปตท. รวมทั้งบริษทันํ้ ามนัอ่ืนๆ ในต่างประเทศ เป็นการดาํเนินการเพ่ือขยายตลาด

ผลิตภณัฑข์อง ปตท. ในต่างประเทศ เน่ืองจากตอ้งการเพ่ิมช่องทางการจาํหน่าย อีกทั้งประเทศไทยอยู่ในสภาวะอุปทานมากกว่า

อุปสงค ์ ทาํให้ ปตท.มีนโยบายขยายการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป และก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปสู่ตลาดต่างประเทศ ไดแ้ก่

ประเทศฮ่องกง ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กมัพูชา มาเลเซีย สหภาพเมียนมาร์ ลาว และจีน ในลกัษณะของการ

ขายผ่านบริษทัท่ี ปตท. ไปลงทุน หรือร่วมทุนในต่างประเทศ รวมทั้งลูกคา้ท่ีเป็นบริษทันํ้ามนัในทอ้งถ่ิน อยา่งไรก็ตามในสภาวะ

ท่ีเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีเขา้ไปลงทุนมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลามีผลให้ 

ปตท. พิจารณาปรับเปล่ียนกลยุทธ์และนโยบายการลงทุนในบางประเทศเพ่ือให้เหมาะสมกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ

การเมืองของประเทศท่ีเขา้ไปลงทุนอยูเ่สมอ  

3.2.1.3 สายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกจินํ้ามัน  

ปตท. มีสายงานสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจนํ้ามนั ดงัต่อไปน้ี 

3.2.1.3.1 การบริหารและปฎิบติัการคลงั 

3.2.1.3.2 การจดัหาและจดัส่งปิโตรเลียม 

3.2.1.3.1 การบริหารและปฏิบติัการคลงั (Terminal Operations) 

ดาํเนินการบริหาร ควบคุมดูแลการเก็บสาํรอง รับจ่าย บรรจุผลิตภณัฑน์ํ้ามนั ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงตม้ (LPG) 

ของคลงัทัว่ประเทศ โดยปฎิบติัการเก็บสํารองรับจ่าย และบรรจุผลิตภณัฑ์ เพ่ือการจ่ายโอนระหว่างคลงัและจาํหน่ายให้ลูกคา้ทั้ง

ทางรถยนต ์รถไฟ และทางเรือ  ทั้งน้ี ปตท. มีสถานีเติมนํ้ ามนัอากาศยานจาํนวน 13 แห่ง  คลงัปิโตรเลียม คลงันํ้ ามนั และ คลงั

ก๊าซ รวม 20 แห่ง กระจายอยูท่ัว่ประเทศเพ่ือให้บริการลูกคา้และสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจนํ้ ามนัของ ปตท. และไดมี้การพฒันา

คลงัปิโตรเลียมศรีราชาให้เป็นคลงัปลอดอากร เพ่ือการกกัเก็บและส่งออกผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม และไดเ้ร่ิมพฒันาคลงัปิโตรเลียม 

ศรีราชาให้เป็นคลงัสรรพสามิตและคลงัสินคา้ปลอดอากร เพ่ือส่งเสริมธุรกิจการนาํเขา้และส่งออกและเพ่ิมมูลค่าของผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียมโดยให้เช่าคลงัเก็บนํ้ ามนัเพ่ือการคา้แก่ลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากน้ีคลงัปิโตรเลียมศรีราชายงัเป็นแหล่ง

สนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจนํ้ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับเติมเรือเดินสมุทร เพ่ือรองรับการขยายตวัของท่าเรือแหลมฉบงั และผลกัดนัให้

ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการเติมนํ้ามนัเช้ือเพลิงเรือเดินสมุทรอีกแห่งหน่ึงของภูมิภาคเอเซีย 

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. 
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ปตท.ขายผลิตภณัฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากอุปทานส่วนเกินท่ีเหลือจากการขายผ่านช่องทางต่างๆ แลว้ ให้แก่ตลาด

ผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้นํ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ.2543 (Reseller) เช่น บริษทั ยูนิคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมี

คลัส์ จาํกัด (มหาชน) บริษทั เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จาํกัด บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั(มหาชน) บริษทั 

ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) เป็นตน้ ปี 2550 ปตท. ไดจ้าํหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมให้แก่ผูค้า้มาตรา 7 คิดเป็นมูลค่า 

102,542 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 25.9 ของรายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมทั้งหมด 

3.2.1.4 โครงสร้างรายได้ของการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Oil Marketing)  

ในปี 2550 มีมูลค่าการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์รวมมูลค่าทั้งส้ิน 396,467 ลา้นบาท  ดงัรายละเอียดตามตารางต่อไปน้ี 

ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าของการจัดจําหน่ายแยกตามผลิตภณัฑ์ /1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ท่ีมา :   ปตท. (ปริมาณและมูลค่าของการจดัจาํหน่ายไม่รวมการขายระหว่างกนัใหธุ้รกิจการคา้ระหว่างประเทศและรายการซ้ือ-ขายคืนโรงกลัน่เพ่ือสํารองตามก  

 /1   รวมการจาํหน่ายผลิตภณัฑย์างมะตอย คอนเดนเสท ก๊าซโซลีนธรรมชาติ สารเติมแต่ง และสินคา้ใชเ้พ่ือการส่งเสริมการขาย ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงมลูค่าการจัดจําหน่ายแยกตามลกัษณะตลาดและประเภทลูกค้า 
              หน่วย  : ลา้นบาท 

การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

-  ตลาดคา้ปลีก 124,852 164,982 157,489 

-  ตลาดพาณิชย ์       

- ตลาดรัฐวิสาหกิจและหน่วยราชการ 43,706 46,238 28,356 

ผลิตภัณฑ์ 

ปี 2548 ปี 2549  ปี 2550 

มูลค่าการ

จําหน่าย 

ปริมาณการ

จําหน่าย 

มูลค่าการ

จําหน่าย 

ปริมาณการ

จําหน่าย 

มูลค่าการ

จําหน่าย 

ปริมาณการ

จําหน่าย 

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

การจัดจําหน่าย             

- ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 26,947 3,844 28,779 4,035 32,058 4,505 

- นํ้ามนัเบนซิน 65,328 3,129 78,936 3,296 81,209 3,262 

- นํ้ามนัก๊าด 137 6 139 5 109 4 

- นํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน 38,933 2,225 49,036 2,455 51,819 2,600 

- นํ้ามนัดีเซล 138,183 7,766 180,427 7,888 184,088 7,994 

- นํ้ามนัเตา 52,896 4,357 58,144 4,135 39,871 2,881 

- อ่ืนๆ /1 4,789 232 6,753 260 7,313 245 

รวมการจัดจําหน่าย 327,213 21,559 402,214 22,074 396,467 21,551 
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- ตลาดอุตสาหกรรม 24,211 28,083 29,050 

- ตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง 40,169 51,524 55,838 

- ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว 9,083 10,445 11,131 

- ตลาดต่างประเทศ 8,305 11,480 12,061 

-  ตลาดผูค้า้นํ้ามนัมาตรา 7 76,887 89,462 102,542 

รวมการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 327,213 402,214 396,467 

    ท่ีมา :   ปตท. (ปริมาณและมูลค่าของการจดัจาํหน่ายไม่รวมการขายระหว่างกนัให้ธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศและรายการซ้ือ-ขายคืนโรง

กลัน่เพ่ือสาํรองตามกฎหมาย) 

       /1  รวมมูลค่าท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียงสาํหรับนํ้ามนั JET A-1 และการขายท่ี HKIA 

3.2.2 การค้าระหว่างประเทศ (International Trading) 

 ดาํเนินการเก่ียวกบัธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (International Trading) ซ่ึงแบ่งออกเป็นธุรกิจการคา้นํ้ ามันดิบและ  

คอนเดนเสท ธุรกิจการคา้ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัเช้ือเพลิง ธุรกิจการคา้ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี การบริหารความเส่ียงจากการคา้นํ้ ามนั และ

การจดัหาการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ กิจกรรมในธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ ครอบคลุมการจดัหาและการคา้ระหว่าง

ประเทศสาํหรับผลิตภณัทปิ์โตรเลียม และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษทัในเครือ

ให้มีศักยภาพในการแข่งขนัและทาํกาํไร และเพ่ือพฒันาความสามารถในการทาํกําไรจากการค้าผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและ

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เน่ืองจากในอดีตประเทศไทยเป็นประเทศท่ีนาํเขา้นํ้ามนัสาํเร็จรูปมาโดยตลอด ปตท. จึงมีความคุน้เคยกบัธุรกรรม

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

รูปแบบธุรกรรมเปล่ียนไปเป็นแบบส่งออก (IN-OUT Trading) กล่าวคือ การส่งนํ้ ามันสําเร็จรูปส่วนเกินจากความตอ้งการใน

ประเทศออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศ ส่วนธุรกรรมแบบการคา้ในต่างประเทศ (OUT-OUT Trading) หรือ Proprietary Trading 

นั้น เป็นรูปแบบธุรกรรมหน่ึงท่ีดาํเนินการโดย ปตท. ซ่ึงจะสามารถทาํกาํไรไดจ้ากส่วนต่างของราคาซ้ือกบัราคาขายซ่ึงเป็นไปตาม

กลไกตลาด 

 การดาํเนินธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ  สามารถจาํแนกออกเป็น 3 ส่วนหลกั ๆ ไดแ้ก่ 

(1)  ธุรกิจการคา้นํ้ามนัดิบและคอนเดนเสท 

(2)  ธุรกิจการคา้ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิง 

(3)  ธุรกิจการคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 
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3.2.2.1 ลักษณะของสินค้าและผลิตภัณฑ์ 

สินคา้และผลิตภณัฑข์องการคา้ระหว่างประเทศ แบง่ไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

3.2.2.1.1 นํ้ามนัดิบ (Crude oil) 

นํ้ามนัดิบเป็นสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอน คุณภาพของนํ้ามนัดิบอาจแตกต่างกนัไปขึ้นอยูก่บัชนิดของอินทรีย์

สารท่ีเป็นตน้กาํเนิดและสารประกอบอ่ืนๆ รวมทั้งสภาพแวดลอ้ม เช่นความดนั และอุณหภูมิใตพ้ื้นผิวโลก ในประเทศไทยมี

แหล่งนํ้ามนัดิบหลายแหล่ง แต่เน่ืองจากปริมาณนํ้ ามนัดิบท่ีขดุพบและนาํขึ้นมาใชใ้นประเทศมีเพียงประมาณร้อยละ 10 ของความ

ตอ้งการนํ้ ามนัดิบทั้งหมดของโรงกลัน่นํ้ ามนัในประเทศไทย ดงันั้น จึงตอ้งนาํเขา้นํ้ ามนัดิบ ซ่ึงส่วนใหญ่นาํเขา้จากกลุ่มประเทศ

ในตะวนัออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ โอมาน อิรัก คูเวต ซาอุดีอารเบีย เยเมน และกาตาร์ เป็นตน้ และนํ้ามนัดิบจากกลุ่ม

ประเทศในตะวนัออกไกล เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน  

3.2.2.1.2 คอนเดนเสท (Condensate) 

 ในการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยจะได้ส่วนท่ีเป็นของเหลว ณ  อุณหภูมิและความดันบรรยากาศท่ีเรียกว่า 

คอนเดนเสท ซ่ึงจะถูกแยกออกและขนส่งโดยทางเรือ การจดัหาคอนเดนเสทของปตท. ในปี 2550 มีปริมาณรวมทั้งส้ิน 4,445 ลา้น

ลิตร (รวมการจดัหาในประเทศ การนาํเขา้ และการคา้ระหว่างประเทศ)  หรือคิดเป็น 12.2 ลา้นลิตรต่อวนั ( 27,959 พนับาร์เรล 

หรือ 76.6  พนับาร์เรลต่อวนั) เพ่ิมขึ้นจากปี 2549  ร้อยละ 2  

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 เบนซีน เอททีลีน มิกซ์ไซลีน ออโทไซลีน พาราไซลีน โพรเพลีน โซโครเฮก

เซน  และผลิตภณัฑพ์ลอยไดอ่ื้นๆ เป็นตน้ เพ่ือเป็นวตัถุดิบสาํหรับการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลายต่อไป 

3.2.2.2 การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (International Trading) 

ปตท. ดาํเนินธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ 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) 

 ดาํเนินธุรกิจการจดัหาและการคา้ระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกบันํ้ ามนัดิบและคอนเดนเสท โดยการจดัซ้ือ การขาย การคา้

และการขนส่งนํ้ามนัดิบและคอนเดนเสทจากแหล่งในประเทศและต่างประเทศให้กบัโรงกลัน่ รวมถึงการวิเคราะห์หาโอกาสทาง

การคา้ การแลกเปล่ียน (Physical Swap) การจา้งกลัน่ (Processing) นํ้ ามนัดิบและคอนเดนเสทเพ่ือผลกาํไรและความสมดุลใน

ระบบ รวมทั้งการดูแลให้มีการใชน้ํ้ามนัดิบและคอนเดนเสทท่ีผลิตไดใ้นประเทศอยา่งคุม้ค่า  
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 (1) การจดัหาและการคา้นํ้ามนัดิบ (Crude Oil) จากแหล่งในประเทศ 

จากการท่ีประเทศไทยมีปริมาณนํ้ ามนัดิบในประเทศค่อนขา้งจาํกดัและมีสถานะเป็นผูน้าํเขา้นํ้ ามนัดิบ ดงันั้น 

นํ้ ามันดิบในประเทศจึงเป็นทรัพยากรท่ีต้องใช้อย่างคุ ้มค่าท่ีสุด โดยปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งนํ้ ามันดิบ 9 แหล่ง ได้แก่  

สิริกิตต์ิ (เพชร) กาํแพงแสนและอู่ทอง (บีพี) บึงหญา้และบึงม่วง (นอร์ทเซ็นทรัล) วิเชียรบุรีและศรีเทพ (วิเชียรบุรี) ทานตะวนั 

เบญจมาศ ปัตตานี Jasmine และ นางนวล โดย ปตท. จะซ้ือนํ้ ามันดิบในประเทศบางส่วนจากผูไ้ด้รับสัมปทานต่างๆ และ

จาํหน่ายนํ้ามนัดิบดงักล่าวให้กบัโรงกลัน่นํ้ามนัในประเทศโดยไดก้าํไรจากส่วนต่างราคา (Margin) ซ่ึงปี 2550 ปตท. มีการจดัหา

นํ้ามนัดิบจากแหล่งในประเทศประมาณ 81.4 พนับาร์เรลต่อวนั 

(2) การจดัหาและการคา้นํ้ามนัดิบจากต่างประเทศ 

ปตท. เป็นผูจ้ดัหานํ้ ามนัดิบให้โรงกลัน่ในประเทศท่ี ปตท.ถือหุ้น และรวมถึงการดาํเนินการขนส่งให้บางส่วน 

โดยโรงกลั่นท่ี ปตท. จัดหานํ้ ามันดิบและคอนเดนเสทให้ทั้ งหมดได้แก่ บริษทั อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกัด(มหาชน) 

(PTTAR)  (เป็นบริษทัท่ีควบรวมกนัระหว่างบริษทัโรงกลัน่นํ้ ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) และบริษทั อะโรเมิติกส์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน)) และบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (BCP)  ส่วนโรงกลัน่ท่ี ปตท. จดัหาให้ตามสัดส่วนการ

ถือหุ้น ไดแ้ก่ บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั  (SPRC) ซ่ึง ปตท.จดัหาให้ประมาณร้อยละ 36 และจดัหาให้บริษทั ไทย

ออยล ์จาํกดั (มหาชน) (TOP) ประมาณร้อยละ 55 รวมทั้งบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) ประมาณร้อยละ 48  ซ่ึงทั้งน้ี 

ปตท. อาจสามารถขายไดม้ากกว่าสัดส่วนการถือหุ้น และอาจขายนํ้ ามนัดิบและขนส่งให้กบัโรงกลัน่อ่ืนท่ี ปตท. มิไดถื้อหุ้น 

ขึ้นอยูก่บัการเสนอราคา การประมูล และเง่ือนไขทางการคา้ต่างๆ  

สาํหรับปี 2550 ปตท. เป็นผูจ้ดัหานํ้ามนัดิบให้แก่โรงกลัน่นํ้ามนัทั้ง 5 แห่ง ท่ี ปตท. ถือหุ้นอยูค่ดิเป็นปริมาณ

ทั้งส้ินเฉล่ียประมาณร้อยละ 60 ของปริมาณความตอ้งการนํ้ามนัดิบเพ่ือการกลัน่ของโรงกลัน่นํ้ามนัทั้ง 5 แห่ง อีกทั้ง ปตท.ยงัทาํ

หนา้ท่ีเป็น Marketing Arm ใหก้บั บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (ปตท.สผ.) สาํหรับนํ้ามนัดิบใน

ต่างประเทศท่ี ปตท.สผ.เขา้ร่วมลงทุน 

สาํหรับราคาขายให้โรงกลัน่ในประเทศจะเป็นราคาตน้ทุนท่ี ปตท. จดัหามาบวกกาํไร (Margin) ซ่ึงจะเป็นไปตาม

กลไกตลาด 

(3) การจดัหาและการคา้คอนเดนเสท 

ปตท.เป็นผูจ้ดัหาและขนส่งรายเดียวท่ีจดัหาคอนเดนเสทให้โรงงานปิโตรเคมีและโรงกลัน่ภายในประเทศ โดยมี

บริษทั อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั(มหาชน) (PTTAR)  (เป็นบริษทัท่ีควบรวมกันระหว่างโรงกลัน่นํ้ ามนัระยอง จาํกัด 

(มหาชน) และบริษทั อะโรเมติกส์(ประเทศไทย) ) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของ ปตท.ท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเคมีขั้นตน้ ใชค้อนเดน

เสทเป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิต โดย ปตท.เป็นผูรั้บซ้ือคอนเดนเสทจากผูไ้ดรั้บสัมปทานในประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่มาจาก

แหล่งเชฟรอน (ยูโนแคลเดิม) ไพลิน และบงกช และขายคอนเดนเสทท่ีราคาตลาดโดยอิงกบัราคาตน้ทุนบวกอตัราส่วนกาํไร 

อย่างไรก็ตาม หากปริมาณคอนเดนเสทท่ีบริษทัอะโรเมติกส์ ต้องการมีปริมาณลดลง ปริมาณคอนเดนเสทท่ีเหลือสามารถ

ส่งออกขายต่างประเทศไดห้รือขายให้แก่โรงกลัน่นํ้ ามนัในประเทศ โดยปัจจุบนั ปตท. ไดข้ายคอนเดนเสทส่วนหน่ึงให้กบัโรง

กลัน่ไทยออยล์ และโรงกลัน่บางจาก  หรือหากคอนเดนเสทในประเทศไม่เพียงพอ จะมีการนําเขา้มาจากต่างประเทศ เช่น 

ประเทศพม่า ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นตน้ 
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ปริมาณการจัดหานํ้ามันดิบและคอนเดนเสทของ ปตท. 

หน่วย : ลา้นบาร์เรล 

 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

นํ้ามนัดิบในประเทศ 16.1 9.3 21.2 11.6 29.7 12.0 

คอนเดนเสทในประเทศ 22.1 12.7 23.6 13.0 24.4 10.0 

นาํเขา้นํ้ามนัดิบ 125.3 72.1 127.5 70.0 164.6 67.2 

นาํเขา้คอนเดนเสท - - 2.5 1.4 3.1 1.3 

การคา้นํ้ามนัดิบระหว่างประเทศ 10.3 5.9 7.2 4.0 23.2 9.5 

รวมทั้งส้ิน 173.8 100.0 182.0 100.0 245.0 100 

  ท่ีมา : ปตท. 

3.2.2.2.2  ธุรกิจการคา้ผลิตภณัทน์ํ้ามนัเช้ือเพลิง (Oil Refined Product) 

 ดาํเนินการจดัหา นาํเขา้ ส่งออก และทาํการคา้ระหว่างประเทศสําหรับผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัเช้ือเพลิง และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ 

ให้กับกลุ่มธุรกิจ บริษัท / โรงกลั่นในเครือ และลูกค้า ของ ปตท. ตลอดจนการวิเคราะห์หาโอกาสในการทําการค้า การ

แลกเปล่ียน (Physical Swap) นํ้ามนัเช้ือเพลิงทุกชนิดและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทั้งน้ี ปตท. จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงจากโรงกลัน่ใน

ประเทศ ทั้งในส่วนท่ี ปตท. ถือหุ้นอยู่ ไดแ้ก่ โรงกลัน่ไทยออยล ์โรงกลัน่ PTTAR โรงกลัน่สตาร์ และโรงกลัน่ IRPC โดยการ

เจรจาขอซ้ือตรงจากโรงกลัน่หรือการเขา้ประมูลซ้ือ และในส่วนท่ี ปตท. ไม่ไดถื้อหุ้น ไดแ้ก่โรงกลัน่เอสโซ่และบริษทั Rayong 

Purifier เพ่ือนําไปส่งออกในตลาด รวมถึงการทําธุรกรรมอ่ืนๆ เช่น การทํา Location Swap และการทํา blending เป็นต้น 

นอกจากน้ีดาํเนินการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

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

โดยราคาซ้ือขายจะเป็นไปตามราคาตลาดโลก และไดรั้บกาํไรจากส่วนต่างตามกลไกตลาดและการแข่งขนั 

 ปี 2550 ปตท. ทาํการคา้ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิงรวมทั้งส้ิน 36.3 ลา้นบาร์เรลหรือ 5,762.4 ลา้นลิตร 

3.2.2.2.3 ธุรกิจการคา้ผลิตภณัทปิ์โตรเคมี (Petrochemical Product) 

 ดาํเนินการจดัหาวตัถุดิบสําหรับโรงงานปิโตรเคมีของบริษทัในกลุ่ม ปตท. และดาํเนินการคา้ (Trading) และการตลาด

ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีหลกั (Main Petrochemical Products) และผลิตภณัฑ์พลอยได  ้(By-Products) จากโรงงานปิโตรเคมี โดย

ครอบคลุมตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมสี ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมนํ้ามนั 

 ปตท. เป็นผูท้าํการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑห์ลกัของ PTTAR ไดแ้ก่ เบนซีน โทลูอีน มิกส์ไซลีน  ออโทไซลีน และพารา

ไซลีน โดย ปตท. เป็นผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑ์หลกัทั้งหมดของ PTTAR และให้ PTTAR เป็นผูจ้ดัส่งผลิตภณัฑ์โดยตรงให้แก่ลูกคา้ 

ดงันั้น ปตท. จึงเปรียบเสมือนคนกลางในการซ้ือขาย ซ่ึงมีกาํไรจากการดาํเนินงาน ขึ้นกบัประเภทของผลิตภณัฑ์และผูซ้ื้อ และ

นอกเหนือจาก PTTAR ปตท.ยงัเป็นตวักลางในการส่งออกผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีให้กบับริษทั ปตท.เคมีคอล จาํกดั (มหาชน)

บริษทั  อลัลายแอนซ์ รีไฟน์น่ิง จาํกดั  และบริษทัอ่ืนๆ โดยวิธีการเขา้ไปประมูลเสนอราคา 

 ปี 2550 ปตท. ทาํการคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี รวมทั้งส้ินประมาณ 2.66 ลา้นตนั  
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3.2.2.3 สายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 

 ปตท. มีสายงานสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ 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 เพ่ือรับผิดชอบการวิเคราะห์และบริหารความเส่ียงราคาผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม

ในการซ้ือขายนํ้ามนัดิบ ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ทั้งในประเทศและการคา้

ระหว่างประเทศใหก้บั ปตท. รวมทั้งบริษทัในเครือฯ โดยทาํการซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ในตลาดการคา้อนุพนัธ์ เพ่ือป้องกนัความ

เส่ียงจากการผนัผวนของราคาผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมดว้ยวิธีการทาํ Paper Swap หรือ Option เพ่ือ Lock กาํไรคงท่ีแน่นอน เพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดของ ปตท.  

 นอกจากน้ี หน่วยงานบริหารความเส่ียงยงัเป็นหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางขอ้มูลปิโตรเลียมในตลาดโลกของ 

ปตท. โดยศึกษา วิเคราะห์แนวโน้มราคา สถานการณ์ตลาดนํ้ ามนัทัว่โลก ทั้งปัจจยัพ้ืนฐาน ปัจจยัทางความรู้สึก และปัจจยัทาง

เทคนิค สนับสนุนหน่วยงานซ้ือขายนํ้ ามันดิบและผลิตภณัฑ์นํ้ ามันเช้ือเพลิง รวมทั้งหน่วยงานขายตลาดในประเทศเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท.  

3.2.2.3.2 การจดัหาการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ (International Marine Transportation) 

 ปตท. จดัตั้งหน่วยจดัหาการขนส่งต่างประเทศ เป็นหน่วยเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ 

และการนาํเขา้ส่งออกนํ้ ามนัดิบ นํ้ ามนัเช้ือเพลิง  ผลิตภณัฑพิ์เศษ และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี โดยการจดัหาเรือให้หน่วยงานภายใน 

และบริษทัในกลุ่ม ปตท.  เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัและการดาํเนินธุรกิจแบบครบวงจร   

3.2.2.4 โครงสร้างรายไดข้องการคา้ระหว่างประเทศ  (International Trading)  

ปี 2550 สายการคา้ระหว่างประเทศมีมูลค่าการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์รวมมูลค่าทั้งส้ิน 780,014 ลา้นบาท  ดงัรายละเอียด

ตามตารางต่อไปน้ี 

 ตารางแสดงปริมาณและมลูค่าของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศแยกตามผลิตภณัฑ์ 

ท่ีมา: ปตท. 

/1 รวมแนฟทาและก๊าซโซลีนธรรมชาติ 

/2 ไม่รวมการขายระหว่างกลุ่มธุรกิจและการจา้งกลัน่กบัโรงกลัน่ไทยออยล์ 

ผลิตภัณฑ์ 

ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

มูลค่าการ

จําหน่าย 

(ล้านลิตร) 

ปริมาณการ

จําหน่าย 

(ล้านลิตร) 

มูลค่าการ

จําหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณการ

จําหน่าย 

(ล้านลิตร) 

มูลค่าการ

จําหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณการ

จําหน่าย 

(ล้านลิตร) 

การคา้ระหว่างประ เทศ       

- นํ้ามนัดิบ 306,046 23,105 370,513 24,553 529,059 34,497 

- คอนเดนเสท 49,142 3,578 68,205 4,367 69,681 4,445 

- นํ้ามนัเช้ือเพลิง /1 47,642 3,061 77,617 4,626 104,165 5,762 

- ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 52,721 2,115 68,308 2,822 77,109 3,224 

รวมการคา้ระหว่างประเทศ/2 455,551 31,859 584,643 36,368 780,014 47,928 
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3.2.3  การลงทุนและการร่วมทุนของธุรกิจนํ้ามัน  

 นอกเหนือจากสายงานภายใน ปตท. ท่ีทาํหน้าท่ีสนับสนุนธุรกิจท่ีก่อให้เกิดรายไดห้ลกัแลว้ ปตท. ยงัมีการลงทุนใน

บริษทัร่วมทุนท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบันํ้ ามนัทั้งในและต่างประเทศอีกจาํนวน 18 บริษทั โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือสนับสนุน

ธุรกิจท่ีก่อให้เกิดรายไดห้ลกัและเพ่ือส่งเสริมให้ ปตท. สามารถดาํเนินธุรกิจนํ้ามนัอยา่งครบวงจร และสามารถให้บริการลูกคา้ได้

ดีท่ีสุด 

 สายงานการบริหารธุรกิจในเครือมีหนา้ท่ีดูแลบริษทัร่วมทนุท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจนํ้ามนัใหบ้ริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เอ้ือประโยชนต์่อธุรกิจในกลุ่มนํ้ามนัและธุรกิจอ่ืนๆ ของ ปตท. โดยจะมุ่งเนน้การปรับโครงสร้างทางธุรกิจและบริหารการลงทุน

เชิงพาณิชย ์
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3.3 กลุ่มธุรกจิปิโตรเคมีและการกลัน่ 

ปตท.ไดล้งทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ผ่านบริษทัในเครือซ่ึง ปตท.มีการทาํธุรกิจในลกัษณะปกติทัว่ไป (Arm's 

Length Basis) โดยบริษทัท่ี ปตท.เขา้ร่วมลงทุน มีดงัน้ี 

ธุรกิจปิโตรเคม ี ธุรกิจการกลั่น 

1. บริษทั ปตท. เคมิคอล  จาํกดั (มหาชน) 

2. บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จาํกดั 

3. บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั 

4. บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 

5. บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั 

6. บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั 

7. บริษทั พีทีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ จาํกดั 

8. บริษทั เอน็พีทีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง  

    เซอร์วิสเซส จาํกดั 

1. บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

2. บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) 

3. บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

4. บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

3.3.1 ธุรกิจปิโตรเคมี   

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

บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) (PTTCH) เป็นบริษทัท่ีเกิดขึ้นจากการควบบริษทัตามพระราชบัญญติับริษทั

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 และมีฐานะทางการเงินท่ีเข้มแข็งขึ้น โดย PTTCH ได้รับมาซ่ึงทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิ หน้าท่ี และความ

รับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษทัดงักล่าวโดยผลของกฎหมาย  

PTTCH เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี ผลิตภณัฑ์ต่อเน่ืองและบริการเสริมต่างๆ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.31 

โดยมีผูถื้อหุ้นใหญ่รายอ่ืนคือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท เอชเอ็มซี โปลีเมอส์ จาํกัด และ OMAN OIL 

COMPANY S.A.O.C. 

โรงงานของ PTTCH ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง โดยมีโรงงานแยกเป็น 2 โรงงาน ซ่ึงได้

เร่ิมดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่ปี 2533 และ ปี 2538 ตามลาํดับ ปัจจุบันมีกาํลังการผลิตผลิตภัณฑ์หลกัโอเลฟินส์รวม 

1,713,000 ตันต่อปี จาํแนกเป็น เอทิลีน 1,276,000 ตันต่อปี และโพรพิลีน 437,000 ตันต่อปี และมีกําลังการผลิตผลิตภัณฑ์

ต่อเน่ือง 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 

วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตโอเลฟินส์ได้แก่ ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน แอลพีจี เอ็นจีแอล แนฟทาชนิดเบา และราฟ

ฟิเนท ทั้งน้ีวตัถุดิบส่วนใหญ่จะจดัหาจากแหล่งในประเทศ โดย ปตท.เป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบก๊าซจากโรงแยกก๊าซของ ปตท. ภายใต้
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สัญญาซ้ือขายวตัถุดิบระยะยาว ในส่วนของแนฟทาชนิดเบาและราฟฟิเนท เป็นผลิตภณัฑจ์ากโรงกลัน่นํ้ามนัและผลิตภณัฑพ์ลอย

ไดจ้ากโรงงานอะโรเมติกส์ซ่ึงจดัหาจากภายในประเทศภายใตสั้ญญาระยะยาวเช่นกนั 

(2) การจดัจาํหน่าย 

PTTCH มีสัญญาซ้ือขายโอเลฟินส์ระยะยาวกบักลุ่มโรงงานผลิตปิโตรเคมีขั้นต่อเน่ือง ซ่ึงส่วนใหญ่ เป็นผูถื้อหุ้น

หรือเป็นบริษทัร่วมของผูถื้อหุ้นของบริษทั ทั้งน้ี PTTCH ไดส้วมสิทธิมาจากสัญญาเดิมของ บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั 

(มหาชน) และ บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน)  

สําหรับผลิตภณัฑ์เม็ดพลาสติก HDPE PTTCH ไดท้าํสัญญากับตัวแทนจาํหน่ายในประเทศ (Domestic Agent) 

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

PTTCH ไดจ้าํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดท้ั้งหมดผา่นบริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จาํกดั ซ่ึง เป็นบริษทัท่ีเกิดจากการร่วมทุน

ระหว่าง PTTCH และ ปตท. ซ่ึงจดัตั้งขึ้นเพ่ือดาํเนินธุรกิจทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศของผลิตภณัฑ์โพลีเมอร์ท่ีผลิตโดย

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 2548- 2550 เป็นดงัน้ี 

                       หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2548/1 ปี 2549 ปี 2550/3-4 

รายไดร้วม 59,829 72,747 76,902 

ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษ)ี (46,668) (55,152) (57,541) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 70 1,073 210 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ /2 12,925 18,282 19,167 

 ปี 2548/1 ปี 2549 ปี 2550/3-4 

สินทรัพยร์วม 86,518 111,531 133,513 

หน้ีสินรวม 29,032 29,712 39,116 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 57,485 81,819 94,397 

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต (ร้อยละ)    

- โอเลฟินส์ 95 104 87 

- HDPE 80 96 93 

/1 งบการเงินเสมือนรวมบริษทั ตั้งแต่ 1 มกราคม 2548 
/2 กาํไร(ขาดทุน)สุทธิหลงัหกักาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นส่วนนอ้ย  
  (ปี 2548 = 306 ลา้นบาท / ปี 2549 =  361 ลา้นบาท/ ปี 2550 =  403 ลา้นบาท) 
/3 ปิดโรงโอเลฟินส์ I4-1 เพ่ือขยายกาํลงัการผลิตและบาํรุงรักษาเป็นเวลา 67 วนั (30 ม.ค.-6 เม.ย.2550) และโรงโอเลฟินส์ I4-2 

เพ่ือตรวจสอบอุปกรณ์และบาํรุงรักษาในช่วงรับประกนั เป็นเวลา 40 วนั (1 ก.พ.-12 มี.ค.2550)  ตามแผนงาน 
/4 หยดุโรงโอเลฟินส์ I1 ชัว่คราว เพ่ือซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรเป็นเวลา 46 วนั (28 พ.ค.- 12 ก.ค. 50)  

(5) การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆ  

 บริษัท ทีโอซีไกลคอล จํากัด : PTTCH ถือหุ้นร้อยละ 100 เพ่ือดําเนินโครงการผลิตผลิตภัณฑ์ Mono 

Ethylene Glycol (MEG) และสารEthylene Oxide (EO) จาํนวน 300,000 ตนัต่อปี เงินลงทุนโครงการประมาณ 210 ลา้นเหรียญ
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สหรัฐฯ โดยใชว้ตัถุดิบ เอทีลีน 200,000 ตนัต่อปี ไดด้าํเนินการผลิตเชิงพาณิชยแ์ลว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2549 โดยสาร EO 

ดงักล่าวน้ีจะใชเ้ป็นวตัถุดิบสําหรับโครงการ EO Derivatives ของบริษทั นอกจากนั้น บริษทัยงัมีแผนการลงทุนเพ่ือขยายกาํลงั

การผลิต MEG เพ่ิมขึ้น 95,000 ตนัต่อปี เพ่ือสนองความตอ้งการภายในประเทศท่ีเพ่ิมขึ้นอยา่งตอ่เน่ือง โดยประมาณการเงินลงทนุ 

58 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงคาดว่าจะเร่ิมผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาส 4 ปี 2551 

 การลงทุนในโครงการ EO Derivatives ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองของบริษทั ทีโอซีไกลคอล จาํกัด 

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

โครงการดงักล่าวน้ีจะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบับริษทั  

- บริษทั ไทยอีทอกซีเลท จาํกัด เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง PTTCH กับบริษัท Cognis Thai Ltd. ซ่ึงเป็น

บริษัทในเครือของ Cognis Deutschland GmbH & Co.KG โดย PTTCH ถือหุ้นร้อยละ 50 และมีทุนจด

ทะเบียน 420 ลา้นบาท เพ่ือผลิต Ethoxylates 50,000 ตนัต่อปี ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิตแชมพู  นํ้ ายาลา้ง

จาน  นํ้ายาซกัแห้งต่างๆ โดยมีความตอ้งการ EO ประมาณ 18,000 – 20,000 ตนัต่อปี ทั้งน้ีไดเ้ร่ิมดาํเนินการ

ผลิตเชิงพาณิชยแ์ลว้ตั้งแต่ในไตรมาส 4 ปี 2549  

- บริษทั ไทยโคลีนคลอไรด์ จาํกดั โดย PTTCH ถือหุ้นร้อยละ 100 เพ่ือดาํเนินโครงการผลิตสาร Choline 

Chloride มีกาํลงัการผลิต 20,000 ตนัต่อปี ซ่ึงเป็นสารอาหารท่ีจาํเป็นใช้ผสมกบัอาหารเล้ียงสัตวปี์กและ

สุกร โดยความตอ้งการ  EO ประมาณ 7,000 ตนัต่อปี และคาดว่าจะเปิดดาํเนินการไดใ้นไตรมาส 2 ปี 2552  

-  บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จํากัด โดย PTTCH ถือหุ้นร้อยละ 100  เพ่ือดําเนินโครงการผลิตสาร 

Ethanolamines มีกาํลงัการผลิต 50,000 ตนัต่อปี ใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิตครีมนวดผม  นํ้ ายาปรับผา้นุ่ม  

เคร่ืองสําอางค์ และอุตสาหกรรมยา โดยมีความต้องการ  EO ประมาณ 40,000 ตันต่อปี และคาดว่าจะ

สามารถเร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาส 4 ปี 2551   

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

100  ทั้งน้ี Fatty Alcohol เป็นวตัถุดิบสําคญัอีกตวัหน่ึงของโครงการ Ethoxylates นอกเหนือไปจาก Ethylene Oxide และยงัคง

ตอ้งมีการนําเข้าอยู่ จึงเป็นการทาํ Backward integration โครงการฯ ผลิตผลิตภณัฑ์หลกั 2 ชนิดคือ Methyl Ester เป็นสารเพ่ิม

ประสิทธิภาพในนํ้ ามันดีเซล และ Fatty Alcohol เป็นสารตั้งต้นสําหรับอุตสาหกรรม Oleochemicals ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือ

สุขอนามยัส่วนบุคคล เงินลงทุนรวม 165 ลา้นเหรียญสหรัฐ มีกาํลงัการผลิต 331,000 ตนัต่อปี เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยใ์น

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

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

เพ่ือผลิตไบโอดีเซล (Bio Diesel) คุณภาพสูงเป็นรายแรกของประเทศไทย เพ่ือจาํหน่ายผา่นเครือข่ายนํ้ ามนัดีเซลทัว่ประเทศของ 

ปตท.   

 บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั  : PTTCH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 จดัตั้งขึ้นเพ่ือดาํเนินโครงการ 

อีเทนแครกเกอร์ ขนาดกาํลงัการผลิตเอทิลีน 1,000,000 ตนัต่อปีและโรงผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนความหนาแน่นตํ่า (Low 

Density Polyethylene - LDPE) ขนาดกาํลงัการผลิต 300,000 ตนัต่อปี และโรงผลิตเม็ดพลาสติก โพลิเอทิลีนความหนาแน่นตํ่า

เชิงเส้น (Linear Low Density Polyethylene - LLDPE) ขนาด 400,000 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนทั้งโครงการประมาณ 

1,300 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยคาดว่าจะสามารถดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาส 4 ปี 2552 

  การลงทุนในโครงการผลิตและจาํหน่ายสาร Ethylene Vinyl Acetate (EVA)  ขนาดกาํลงัการผลิต 100,000 

ตนัต่อปี โดยโครงการจะใชเ้อทิลีนจากโครงการอีเทนแครกเกอร์ของบริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน เป็นวตัถุดิบ เงินลงทุนทั้งโครงการ 

118 ลา้นเหรียญสหรัฐ  ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2550 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้ชะลอการลงทุนออกไป 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2550 
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 โครงการ HDPE ในประเทศอิหร่าน : PTTCH ร่วมกบั บริษทั Itochu Corporation  บริษทั เคมีภณัฑซี์เมนต์

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

และ 40 ตามลาํดับ เพ่ือร่วมทุนในโครงการ HDPE ขนาดกาํลงัการผลิต 300,000 ตนัต่อปี ท่ีประเทศอิหร่าน วงเงินลงทุนของ 

PTTCH คิดเป็นจาํนวน 22.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ  โดยคาดว่าจะสามารถเร่ิมดาํเนินการผลิตไดใ้นไตรมาส 1 ปี 2552  

 โครงการขยายกาํลงัการผลิตโรงโอเลฟินส์ 1 (Plant I Debottleneck) : เพ่ือขยายกาํลงัการผลิตเอทิลีนและ  

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

ขยายกาํลงัการผลิตโพรพิลีนส่วนแรกจาํนวน 60,000 ตนัต่อปีไดเ้ร่ิมผลิตและดาํเนินการเชิงพาณิชยต์ั้งแตปี่ 2549 และส่วนท่ีเหลือ

ไดเ้ร่ิมผลิตและดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นไตรมาสท่ี 2 ปี 2550 

 โครงการขยายกาํลงัการผลิตโรงโอเลฟินส์ 2 (Plant II Debottleneck) : เพ่ือขยายกาํลงัการผลิตเอทิลีนและ

โพรพิลีนเพ่ิมขึ้น 100,000 ตันต่อปี และ 50,000 ตันต่อปี ตามลาํดับ ใช้เงินลงทุนประมาณ 75 ล้านเหรียญสหรัฐ กาํหนดการ

ก่อสร้างโรงงานจะแลว้เสร็จเร่ิมผลิตไดใ้นไตรมาส 4 ปี 2551 ทั้งน้ี ผลิตภณัฑเ์อทีลีนท่ีเพ่ิมขึ้นจะจาํหน่ายให้กบั บริษทั ทีโอซีไกล

คอล  เพ่ือเป็นวตัถุดิบในโครงการต่อเน่ือง ส่วนผลิตภัณฑ์โพรพิลีนจะจาํหน่ายให้กับลูกค้าภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ 

เน่ืองจากความตอ้งการภายในประเทศและภูมิภาคเอเชียอยูใ่นระดบัสูงในขณะท่ีกาํลงัการผลิตมีอยูอ่ยา่งจาํกดั 

 โครงการขยายกาํลงัการเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene : 

HDPE) ของ PTTCH  จากปัจจุบนัมีกาํลงัการผลิตอยู่ท่ี 250,000 ตนัต่อปีเป็น 300,000 ตนัต่อปี กาํหนดการแลว้เสร็จในไตรมาสท่ี 

1 ปี 2552 

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

ธุรกิจท่ีมีแนวโน้มขยายตัวต่อเน่ือง มีวงจรราคาในทิศทางขาขึ้น และมีวงจรราคาแตกต่างไปจากผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ท่ีบริษัท

ดาํเนินการอยู ่นอกจากนั้นบริษทั วีนิไทย ไดข้ยายกาํลงัการผลิต VCM ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิต PVC ขึ้นอีก 200,000 ตนัต่อปี 

รวมเป็น 400,000 ตนัต่อปีแลว้เสร็จไตรมาส 1 ปี 2550 ซ่ึงทาํให้ความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั วีนิไทยดีขึ้น และช่วย

รองรับเอทิลีนจากการขยายกาํลงัการผลิตของ PTTCH อีกดว้ย การท่ีจะเขา้ไปร่วมถือหุ้นใน บริษทั วีนิไทย จึงก่อให้เกิด Synergy 

และเป็นวิธีท่ีเร็วท่ีสุดในการขยายธุรกิจสู่อุตสาหกรรม PVC โดยบริษทัฯถือหุ้นสามญัในบริษทั วีนิไทยคิดเป็นสัดส่วน 24.98 %   

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

สัดส่วน 30 : 40 : 30 ตามลาํดบั จดัตั้งบริษทั พีทีที ฟีนอล เพ่ือผลิตสารฟีนอล (Phenol) ขนาดกาํลงัผลิต 200,000 ตนัต่อปี   และ 

อะซีโตน 125,000 ตนัต่อปี ซ่ึงเป็นวตัถุดิบขั้นตน้ในการผลิตโพลีคาร์บอเนต ท่ีใชเ้ป็นพลาสติกวิศวกรรม เช่น แผ่นซีดี  ช้ินส่วน

รถยนต์ และคอมพิวเตอร์ เงินลงทุนในส่วนของ PTTCH 42.5 ล้านเหรียญสหรัฐ คาดว่าโรงงานจะแลว้เสร็จและเร่ิมผลิตเชิง

พาณิชยไ์ดใ้นไตรมาส 3 ปี 2551   

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

40 : 20 ตามลาํดบั เพ่ือลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตสาธารณูปโภคได้แก่ ไฟฟ้า ไอนํ้ า และนํ้ า เพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตของ

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

ในไตรมาส 2 ปี 2549 และระยะท่ี 3 ในไตรมาส 4 ปี 2550 และ Central Utility Plant 2 (CUP2) เร่ิมดาํเนินการในไตรมาส 3 ปี 

2551 

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

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

และต่างประเทศ เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2548 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2549 ปตท.ไดซ้ื้อหุ้นสามญั
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ของบริษทั พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั จาก BPE ทั้งหมด ทาํให้ ปตท.และ PTTCH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 และ 25 

ตามลาํดบั 

 บริษทั เอ็นพีทีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จาํกดั : PTTCH และ PTT ไดร่้วมทุนใน

สัดส่วนร้อยละ 60 : 40 จดัตั้งบริษทัเพ่ือดาํเนินธุรกิจบริการงานบาํรุงรักษา งานออกแบบและวิศวกรรม ให้กบับริษทัในกลุ่ม

ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในประเทศและภูมิภาคเอเซีย  

 บริษทั เอ็นพีซี เซฟต้ี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จาํกดั : PTTCH ถือหุ้นร้อยละ 100 เพ่ือดาํเนิน

ธุรกิจงานบริการดา้นเทคโนโลยีการป้องกนัอคัคีภยัแก่ลูกคา้ในกลุ่มบริษทั ปตท. และลูกคา้ทัว่ไป เช่น หน่วยงานราชการและ

เอกชนต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกนัแลระงบัเหตุฉุกเฉิน และยงัเป็นศูนยก์ลางในการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของ

กลุ่มบริษทัท่ีไดร้ะดบัมาตรฐานสากล 

 บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน จาํกดั(มหาชน) (BPE) : PTTCH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ตั้งแต่วนัท่ี 

2 ตุลาคม 2549 เพ่ือประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายเมด็พลาสติกโพลีเอททีลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density 

Polyethylene : HDPE)  ปัจจุบนัมีกาํลงัการผลิต 250,000 ตนัต่อปี โรงงานตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง 

ทั้งน้ี ทางบริษทัฯ ได้มีโครงการขยายกาํลงัการผลิต HDPE จากกาํลงัการผลิตในปัจจุบันเป็น 500,000 ตันต่อปี ใช้เงินลงทุน

ประมาณ 168 ลา้นเหรียญสหรัฐ เร่ิมผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาส 4 ปี 2552 

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

ATC และ TOP ในสัดส่วนร้อยละ 20 เท่ากนัทุกบริษทั เพ่ือให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแก่บริษทัในกลุ่ม 

ปตท. โดยกลุ่ม ปตท. จะไดรั้บผลประโยชน์ดา้นการบริหารจดัการสินทรัพย ์การบริการและการสร้างศกัยภาพทางดา้น ICT และ

เพ่ิมประสิทธิภาพการลงทุนดา้น ICT รวมถึงเป็นพ้ืนฐานในการสนบัสนุน Synergy ดา้นอ่ืนๆ ร่วมกนัภายในกลุ่ม ปตท.โดยเร่ิม

ดาํเนินการในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2549 

(6) การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจดทะเบียน  

 เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2549 PTTCH ไดด้าํเนินการเพ่ิมทุนจาํนวน 358,974,300 หุ้น ในราคาหุ้นละ 78 บาท ส่งผลให้ 

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

สามัญจาํนวน 1,490,115,300 หุ้น) จากนั้นในวนัท่ี 28 กันยายน และ 28 ธันวาคม 2550 ไดด้าํเนินการเพ่ิมทุนภายใตโ้ครงการ

เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษาและ

พนักงานของบริษัทฯ พนักงานของ ปตท. และบริษัทในเครือของ ปตท. ท่ี ส่งมาปฏิบัติหน้าท่ีในบริษัทฯ เต็มเวลา  

("Secondment") และผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพย ์(ESOP) จาํนวน 5,756,300 หุ้น และ 700, 000หุ้น ตามลาํดบั ในราคาหุ้นละ 66.5

บาท ทาํให้ PTTCH มีทุนจดทะเบียนส้ินปี 2550 เป็น 14,965,716,000 บาท 

3.3.1.2 บริษัท พทีีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จํากัด (PTTPM) 

 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2548 เพ่ือประกอบธุรกิจดา้นการตลาดและจาํหน่ายผลิตภณัฑโ์พลีเมอร์ทั้งในและต่าง 

ประเทศ ให้กบับริษทัในกลุ่ม ปตท. ดว้ยทุนจดทะเบียน 40 ลา้นบาท ผูถื้อหุ้นประกอบดว้ย ปตท., บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทั บางกอกโพลีเอททิลีน จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 75 : 25 : 25 ตามลาํดบั โดยมีท่ีตั้งสาํนกังานท่ี อาคาร

สาํนกังาน ปตท. คลงันํ้ามนัพระโขนง กรุงเทพฯ เร่ิมดาํเนินกิจการในเชิงพาณิชยต์ั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2548 โดยจดัจาํหน่าย

ผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติกของบริษทัในกลุ่ม ปตท.  

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

เอททีลีน จาํกดั (มหาชน) ถืออยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 25 ตามนโยบายการปรับโครงสร้างธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์  โดย ปตท. 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2550 
 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 105 

ไดร้ายงานการชาํระเงินค่าหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ เม่ือ 7 กนัยายน 2549 ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท. เป็นร้อยละ 75 และ

บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 25 

(1) การจดัหาผลิตภณัฑ ์

PTTPM รับผลิตภณัฑ์เม็ดพลาสติก PE และผลิตภณัฑ์พลอยไดจ้ากโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกของ PTTCH  BPE 

และ PP จากโรงงานบริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC) รวมถึงบริษทัฯ มีแผนรับผลิตภณัฑจ์ากโรงงานผลิตโพลิเมอร์อ่ืนๆ

ของกลุ่มปตท. ท่ีกาํลงัดาํเนินการก่อสร้าง ไดแ้ก่ บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั (PTTPE) นอกจากน้ี บริษทัฯยงัจดัหาผลิตภณัฑ์

เมด็พลาสติกวิศวกรรม เช่น Nylon 6, POM, PBT และอ่ืนๆ จากการนาํเขา้มาจดัจาํหน่ายเพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

(2) การจดัจาํหน่าย 

PTTPM จดัจาํหน่ายเมด็พลาสติกชนิดต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ผ่านระบบตวัแทนจาํหน่าย (Agents) 

และขายโดยตรง  

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการ PTTPM ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 7 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. จาํนวน 5 คน  นอกจากน้ี 

ปตท. ยงัไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั 

(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของ PTTPM ในช่วงปี 2548 (1 กนัยายน – 31 ธนัวาคม 2548) –  2550 เป็นดงัน้ี 

                หน่วย : ลา้นบาท 

งบเด่ียว 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2548 ปี 2549 ปี 2550 

รายไดร้วม 6,948 21,758 24,593 

ค่าใชจ้่ายรวม (รวมภาษี) (6,946) (21,704) (24,526) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 8 (42) 21 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 10 12 88 

 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2548 ปี 2549 ปี 2550 

สินทรัพยร์วม 1,983 1,873 2,779 

หน้ีสินรวม 1,933 1,811 2,629 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 50 62 150 

 

3.3.1.3 บริษัท พทีีที ฟีนอล จํากัด (PPCL) 

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2547 ได้มีมติอนุมัติให้ ปตท.ร่วมทุนกบับริษทั  

อะโรเมติกส์ จาํกดั (มหาชน) (ATC) บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (NPC) และบริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) 

(TOC) ลงทุนในโครงการฟีนอล ในสัดส่วนร้อยละ 40 : 20 : 20 : 20 ตามลาํดบั เพ่ือผลิตสารฟีนอล ขนาดกาํลงัการผลิต  200,000 

ตนัต่อปี และอะซีโตน 125,000 ตนัต่อปี วงเงินลงทุนทั้งหมด 200 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยไดด้าํเนินการจดัตั้งบริษทั พีทีที ฟีนอล 

จาํกัด (PPCL) เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2547 ทั้งน้ี จากการควบบริษัทระหว่าง NPC กับ TOC เป็น บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) (PTTCH)  เม่ือวนัท่ี 7 ธันวาคม 2548 ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ เปล่ียนเป็น ปตท. PTTCH และ ATC ใน

สัดส่วนร้อยละ 40 : 40 : 20 ตามลาํดบั 

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

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



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2550 
 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 106 

เบนซินและโพรพิลีนเป็นวตัถุดิบในการผลิต ซ่ึงในกลุ่มปิโตรเคมีของ ปตท.เองมีการผลิตทั้งเบนซินและโพรพิลีนอยู่แลว้ การ

ลงทุนผลิตสาร Phenol จึงนบัเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑใ์นกลุ่มปิโตรเคมีของ ปตท.อีกดว้ย  

 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมติัการเพ่ิมวงเงินลงทนุเป็นประมาณ 283.4 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัราคาวสัดุและค่าก่อสร้างท่ีสูงขึ้น และต่อมาไดมี้การควบรวมกิจการระหว่างบริษทั ATC และโรงกลัน่ RRC 

ภายใตช่ื้อบริษทัใหม่ว่า บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) หรือ PTTAR  ดงันั้นจึงทาํให้โครงสร้างผูถื้อหุ้น

เปล่ียนแปลงเป็น ปตท. : PTTCH : PTTAR  ในอตัราร้อยละ 40 : 30 : 30 ตามลาํดบั 

การลงทุนในโครงการผลิตสารฟีนอล ถือเป็นการดาํเนินการตามกลยทุธ์ ปตท. ในการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจปลาย

นํ้ าท่ีมีกาํไรและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัผลิตภณัฑ์จากกลุ่มบริษทัปิโตรเคมีของ ปตท. โดยการใช้วตัถุดิบโพรพิลีนจาก PTTCH 

ปริมาณ 95,000 ตนัต่อปี และเบนซีนจาก PTTAR ปริมาณ 180,000 ตนัต่อปี เพ่ือผลิตสารฟีนอลทดแทนการนาํเขา้ ซ่ึงปัจจุบนั

ประเทศไทยมีการนาํเขา้ประมาณ 150,000 ตนัต่อปี โดยบริษทัฯ มีแผนการขายฟีนอลภายในประเทศไม่นอ้ยกว่า 100,000 ตนัต่อ

ปี  และส่งออกส่วนท่ีเหลือ โดยมุ่งเน้นตลาดแถบเอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นหลกั ทั้งน้ี โรงงานฯ จะตั้งอยู่

ในนิคมอุตสาหกรรมตะวนัออก ตาํบลมาบตาพุด จงัหวดัระยอง และคาดว่าจะเร่ิมผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2551  

3.3.1.4 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

ชาํระเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุน เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2548 ทาํให้ ปตท. ถือหุ้นในบริษทัฯ เป็นสัดส่วนร้อยละ 31.5 โดยมีผูถื้อหุ้นใหญ่

รายอ่ืน ไดแ้ก่ ธนาคารออมสิน  กองทุนรวมวายภุกัษห์น่ึง และกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ และเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2549 

ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํส่ังยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯ 

โรงงานของบริษทัฯ ตั้งอยู่ท่ีตาํบลเชิงเนิน อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง ประกอบดว้ยโรงกลัน่นํ้ ามนัและโรงงาน 

ปิโตรเคมีครบวงจร โดยโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ สามารถผลิตผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิดต่างๆ รวมถึงผลิตภณัฑพ์ลอยได้

อ่ืน คือ นํ้ ามันหล่อล่ืน ยางมะตอย  ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัส่วนหน่ึงนํามาใช้เป็นวตัถุดิบของผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี ไดแ้ก่ โอเลฟินส์  

อะโรเมติกส์ ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ เม็ดพลาสติกชนิด High Density Polyethylene (HDPE), 

Polypropylene (PP), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Styrene Acrylonitril (SAN), Expanded Polystyrene (EPS) แ ล ะ 

Polystyrene (PS) เพ่ือจาํหน่ายให้ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกขั้นต่อเน่ืองนาํไปเป็นวตัถุดิบเพ่ือผลิตเป็นผลิตภณัฑ์

พลาสติกสําเร็จรูปชนิดต่างๆ บริษทัฯ มีสาธารณูปโภคท่ีใชใ้นการสนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทัฯ เช่น ท่าเรือนํ้ าลึก คลงั

นํ้ามนั โรงไฟฟ้า ทาํให้บริษทัฯไดเ้ปรียบดา้นการบริหารจดัการและสามารถประหยดัตน้ทุนโดยขนาด (Economy of Scale) เช่น 

ค่าขนส่งวตัถุดิบ   

(1) การจดัหาวตัถุดิบ 

วตัถุดิบหลกัของบริษทัมากกว่าร้อยละ 90 คือ นํ้ ามนัดิบ (Crude) โดยนํ้ ามนัดิบส่วนใหญ่นาํเขา้จากกลุ่มประเทศ

ในตะวนัออกกลาง บริษทัฯ มีนโยบายจดัหาวตัถุดิบจากแหล่งต่างๆ ท่ีนาํมาผลิตแลว้ให้ผลตอบแทนสูงสุด ปัจจุบนั IRPC ซ้ือ

นํ้ามนัดิบบางส่วนผา่นบริษทัในกลุ่มปตท. เพ่ือลดค่าใชจ้่ายต่างๆ เช่น ค่า L/C, ค่าขนส่ง เป็นตน้  
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(2) การจดัจาํหน่าย 

 ผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก  

 บริษทัฯ มีนโยบายเน้นการขายในประเทศ โดยเป็นการขายผ่านตวัแทนจาํหน่าย และการขายตรง ส่วนการ

ขายต่างประเทศจะขายผา่นตวัแทนการคา้ในต่างประเทศ และในอนาคตอนัใกล ้บริษทัฯ มีนโยบายจะขายผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก

ผ่านบริษทั พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ ปตท. เพ่ิมเป็นทางเลือกนอกเหนือจากขายผ่านตวัแทน

จาํหน่าย และการขายตรงท่ีผา่นมา 

 ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั  

 ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนั มีลกัษณะช่องทางการจาํหน่าย ไดแ้ก่ การจาํหน่ายผ่านสถานีบริการ (Retail), การจาํหน่าย

ให้ผูใ้ช้โดยตรง , การจาํหน่ายให้ลูกคา้ขายส่ง (Wholesales), การจาํหน่ายให้ลูกค้ามาตรา 7, การส่งออก (Export) ให้กับผูค้ ้า

นํ้ามนัในต่างประเทศ  , การจาํหน่ายนํ้ ามนัดีเซล หรือ Automotive Diesel Oil (ADO) และ นํ้ ามนัเตา (Fuel Oil) ให้กบัเรือท่ีมาใช้

บริการท่าเทียบเรือของ IRPC และการจาํหน่ายนํ้ามนัให้กบัสมาคมประมงในน่านนํ้า  

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการ IRPC ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 17 คน (ณ วนัท่ี 20 เมษายน 2550) เป็นตวัแทนจาก ปตท. 

จาํนวน 4 คน  นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของ IRPC ซ่ึงรวมถึงกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่  

(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของ  IRPC ในปี 2548 -  2550 เป็นดงัน้ี     

           หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

รายไดร้วม 206,292 207,001 231,042 

ค่าใชจ้่ายรวม (177,938) (202,618) (219,307) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 28,353 2,451 1,265 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 60,770 6,823 12,986 

 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

สินทรัพยร์วม 152,677 127,828 130,814 

หน้ีสินรวม 51,966 44,875 40,399 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 100,710 82,953 90,415 

(5) การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆ 

หลังจากบริษัทฯ ได้ออกจากแผนฟ้ืนฟูกิจการเม่ือเมษายน 2549 IRPC มีโครงการลงทุนต่างๆ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการผลิตและลดค่าใช้จ่ายลง ได้แก่ โครงการปรับปรุงโรงกลัน่นํ้ ามันเพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานยูโร 4 ซ่ึงจะ

ประกาศใช้ปี 2555, โครงการขยายกาํลงัการผลิตของโรงกลัน่ (debottleneck), โครงการสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่เพ่ือใชภ้ายใน, 

โครงการขดุลอกท่าเรือนํ้าลึก เป็นตน้  

(6) การจดัหาเงินกูใ้หม่ 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2549 มีมติอนุมติัใหอ้อกหุ้นกูไ้ม่มี

หลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิในวงเงินไม่เกิน 600 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือ เทียบเท่าในเงินสกุลต่างประเทศ และ/ หรือ สกุลบาท 

ภายในระยะเวลา 4 ปี (2549-2552)  
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คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติในการประชุมคร้ังท่ี 5/2550 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2550 อนุมติัให้บริษทัฯ เสนอ

ขายหุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนั และไม่ดอ้ยสิทธิ โดยเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

1. หุ้นกูส้กุลเหรียญสหรัฐ จาํนวน 200-250 ลา้นเหรียญสหรัฐ อาย ุ10 ปี โดยมี Barclays Capital และ Citigroup 

Global Markets เป็นผูจ้ดัการ การจดัจาํหน่าย และไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือจาก Moody’s และ S&P ท่ีระดบั Baa3 และ 

BBB- ตามลาํดบั 

2. หุ้นกูส้กุลบาท จาํนวน 10,000 ลา้นบาท อาย ุ7-10 ปี 

ทั้งน้ี เงินท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายหุ้นกูจ้ะนาํไปชาํระคนืเงินกูร้ะยะส้ัน (Bridge Loan) ซ่ึงจะครบกาํหนดชาํระใน

วนัท่ี 29 กนัยายน 2550 

3.3.1.5 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์  จํากัด (HMC) 

บริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC) จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม 2526 โดยนกัลงทุนฝ่ายไทยและต่างประเทศ ใน

สัดส่วน ร้อยละ 51 : 49 ตามลาํดบั เพ่ือประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายเมด็พลาสติก Polypropylene (PP) ซ่ึงปัจจุบนัมีกาํลงัการ

ผลิต  450,000 ตนั/ปี โดยโรงงานตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง 

 เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบในการเข้าลงทุนในบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ใน

สัดส่วนร้อยละ 40 คิดเป็นจํานวนเงินประมาณ 250 ล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมทั้ งได้ลงนามในสัญญาการซ้ือหุ้น (Share 

Acquisition Agreement) และสัญญาผูถื้อหุ้น (Shareholders Agreement) และสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีการดาํเนินการดงักล่าว

แลว้เสร็จ และ ปตท. ไดช้าํระเงินค่าซ้ือหุ้นเม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2549 ทั้งน้ีสัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท. กลุ่มนกัลงทุนไทย และ 

Basell  Thailand Holdings B.V. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 คือร้อยละ 41.44 : 30.00 : 28.56 ตามลาํดบั 

(1) การจดัหาวตัถุดิบ 

 วตัถุดิบหลกัของบริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ คือ โพรพิลีน (Propylene) ซ่ึงจดัหามาจากภายในประเทศภายใต้

สัญญาซ้ือขายระยะยาว 

(2) การจดัจาํหน่าย 

 บริษทัฯ จาํหน่ายเม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) ในประเทศและส่งออกต่างประเทศ  บริษทัฯ ไดจ้าํหน่ายเม็ด

พลาสติกในประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณร้อยละ 80 และส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 20 เป็นการส่งออกไปยงัประเทศต่างๆ 

(3) การบริหาร 

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

ตวัแทนเขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตามขอ้ตกลงท่ีมีระหว่างผูถื้อหุ้น 

(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของบริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ ในช่วงปี 2548 –2550 เป็นดงัน้ี 

                หน่วย: ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

รายไดร้วม 19,144 22,193 19,569 

ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษ)ี (16,156) (19,269) (17,139) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 30 (46) (87) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 3,018 2,878 2,321 
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 หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

สินทรัพยร์วม 10,226 18,932 21,209 

หน้ีสินรวม 3,145 4,268 3,092 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 7,081 14,664/1 18,117 

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต (ร้อยละ) 85 95 86 

 

   /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 โดย

จะรับวตัถุดิบเป็นก๊าซโพรเพนประมาณ 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 

3.3.1.6 บริษัท  พทีีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (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 เท่ากับ 47.5 : 47.5 : 5 และไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัขึ้นเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2549 ทั้งน้ี ณ 

วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2550  มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 200 ลา้นบาท  

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

ซ่ึงนาํไปใชใ้นการผลิตเส้ือผา้ พรม และส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้าและดาํเนินการในเบ้ืองตน้เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการ

ร่วมทุนก่อสร้างโรงงาน  และผลิตสาร Methyl Methacrylate (MMA) ท่ีกาํลงัการผลิต 70,000 ตนั/ปี ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิต

เมด็พลาสติก PMMA เป็นหลกั  โดยจะใชเ้ทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ AKCC และเป็นคร้ังแรกของโลกท่ีสามารถใชก๊้าซโพรเพน

จากโรงแยกก๊าซฯ ของ ปตท.เป็นวตัถุดิบแทนโพรพิลีน โดยคาดว่าจะเร่ิมผลิตปี 2553 นอกจากน้ี ปตท. และ Asahi อยูใ่นระหว่าง

การศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนการผลิตเม็ดพลาสติก Poly MethylMethacrylate  ( PMMA : โพลีเมททิลเมตาคริวเลต)  

ขนาด 25,000 ตนัต่อปี ซ่ึงนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตเป็นส่ิงของพลาสติกท่ีโปร่งใสและทนทาน เช่น กระจกไฟทา้ยรถยนต ์

เลนส์แว่นตา หลงัคาแบบโปร่งใส  จอโทรศพัทมื์อถือ จอโทรทศัน์แบบจอแบน จอคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

ท่ีตั้งของโครงการอยู่ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมตะวนัออก จ. ระยอง  เพ่ือรองรับความตอ้งการของสาร AN, MMA 

และเมด็พลาสติก PMMA เพ่ือจาํหน่ายภายในประเทศ และส่งออกบางส่วน โดยใชก๊้าซโพรเพนจากโรงแยกก๊าซฯ ปตท. หน่วยท่ี 

6 และ Acetone จาก บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั (PPCL) เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต 

3.3.1.7 บริษัท  พทีีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ จํากัด (PTTPL) 

บริษทั พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2549  โดย ปตท. ถือหุ้นทั้งหมดแต่ผูเ้ดียว เพ่ือ

ดาํเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรประกอบด้วย การบรรจุ  การจัดเก็บ การบริหารคลงัสินค้า และการขนส่งให้แก่

บริษทัผูผ้ลิตเม็ดพลาสติกของกลุ่มบริษทั ปตท.  ให้บริการงานโลจิสติกส์สําหรับเม็ดพลาสติกประมาณ 1.65 ลา้นตนัต่อปี  และ

จะขยายงานเพ่ิมขึ้นตามการขยายตวัของธุรกิจปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. โดยมีทุนจดทะเบียน 1,200 ลา้นบาท เรียกชาํระแลว้ 600 

ลา้นบาท (50% ของทุนจดทะเบียน) 
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วตัถุประสงค์หลกัของการจัดตั้งบริษทั พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ ขึ้นนั้น เพ่ือให้เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการด้าน 

โลจิสติกส์ครบวงจรแก่บริษทัปิโตรเคมีกลุ่ม ปตท. ในราคาท่ีแข่งขนัไดใ้นตลาด และมุ่งเน้นการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ และ

ทนัสมยั ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในดา้น Achieve Cost Competitiveness และสร้างความแข็งแกร่งให้กบัธุรกิจปิโตรเคมีของ 

กลุ่ม ปตท.   

บริษทัไดมี้การลงทุนในโครงการก่อสร้างศูนยโ์ลจิสติกส์  ซ่ึงจะก่อสร้างบนพ้ืนท่ี 87.67 ไร่ ณ ตาํบลมาบตาพุด จงัหวดั

ระยอง ขนาดจดัเก็บสินคา้ 1, 200,000 ตนั โดยคาดว่าจะดาํเนินการก่อสร้างศูนยโ์ลจิสติกส์แลว้เสร็จและเร่ิมดาํเนินการให้บริการ

เตม็รูปแบบไดภ้ายในไตรมาส 3 ปี 2552  

(1) การบรรจุ การจดัเก็บ และการบริหารคลงัสินคา้ 

ปัจจุบนั PTTPL ให้บริการบรรจุสินคา้ เลือกจดัเก็บ/ ส่งออกสินคา้ รวมทั้งจดัเก็บขอ้มูลของเม็ดพลาสติกให้แก่ 

คลงัสินคา้โรงงาน PTTCH และ BPE  

(2) การขนส่งสินคา้ 

PTTPL ให้บริการขนส่งเม็ดพลาสติกทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้บริการขนส่งแบบ Multi Modal ทั้ง

ทางรถไฟ ขนส่งหลายรูปแบบ (รถ-รถไฟ) รวมถึงการขนส่งทางเรือดว้ย 

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการ PTTPL ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. จาํนวน 3 คน  นอกจากน้ี 

ปตท. ยงัไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของ PTTPL ซ่ึงรวมถึงกรรมการผูจ้ดัการ  

(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของ PTTPL ในช่วง ปี 2549 (11 กนัยายน – 31 ธนัวาคม 2549) – 2550 เป็นดงัน้ี 

              หน่วย : ลา้นบาท 

งบเด่ียว 11 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2549 ปี 2550 

รายไดร้วม 23 202 

ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษ)ี (24.5) (192) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน - - 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (1.5) 9 

 11 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2549 ปี 2550 

สินทรัพยร์วม 322 656 

หน้ีสินรวม 24 48 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 298 608 

(5) การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆ 

บริษทัฯ อยู่ในระหว่างการดาํเนินโครงการก่อสร้างศูนยโ์ลจิสติกส์ของกลุ่ม ปตท. บนพ้ืนท่ี 140,249.32 ตาราง

เมตร (จาํนวน 87.67 ไร่) ณ ตาํบลมาบตาพุด จงัหวดัระยองโดยมีขนาดจดัเก็บสินคา้ 1.2 ลา้นตนั คาดว่าจะเร่ิมเปิดให้บริการใน 

ไตรมาส 3 ปี 2552 
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3.3.1.8 บริษัท เอ็นพทีีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จํากัด (NPTC)  

ก่อตั้งเม่ือเดือน กรกฎาคม 2547 โดยการร่วมทุนระหว่าง บริษทั Toyo-Thai Corporation Ltd. และ บริษทั ปิโตรเคมี 

แห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)ในอตัราส่วน 40 : 60 เพ่ือประกอบ

ธุรกิจด้านวิศวกรรม การออกแบบก่อสร้าง และงานก่อสร้างโครงการต่างๆ รวมทั้ งให้บริการงานซ่อมบํารุงต่างๆ ใน

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยสาํนกังานของบริษทัตั้งอยู่ท่ี 14 ถนนไอ-หน่ึง ตาํบลมาบตาพุด 

อาํเภอเมือง ระยอง  

 เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2550  คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบต่อนโยบายการจดัตั้งหน่วยงานกลางดา้นซ่อม

บาํรุง และวิศวกรรม (Maintenance & Engineering: M&E) สาํหรับให้บริการบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยให้ซ้ือหุ้นในบริษทัเอน็พีที

ซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (NPTC) จาํนวน 168,490 หุ้น หรือร้อยละ 40 ในราคาหุ้นละ 166.1820 

บาท จากบริษทั Toyo Thai Corporation โดย ปตท. ไดช้าํระค่าหุ้นเม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2551 ทาํให้โครงสร้างการถือหุ้นของ

บริษทัในปัจจุบนัเป็น สัดส่วนของ บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 60 และ ปตท. ร้อยละ 40  

 

(1) การให้บริการ 

 บริษทั  NPTC ให้บริการดา้นซ่อมบาํรุง และวิศวกรรม (Maintenance & Engineering: M&E) การออกแบบ 

 ก่อสร้าง และงานก่อสร้างโครงการต่างๆ สาํหรับ บริษทัในกลุ่ม ปตท. และลูกคา้ทัว่ไป 

(2) การบริหาร 

คณะกรรมการ  NPTC ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 5 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. จาํนวน 2 คน   

(3) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของ NPTC ในช่วงปี 2547 (4 สิงหาคม – 31 ธ.ค. 2547) – ปี 2550   เป็นดงัน้ี 

                           หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม 4 ส.ค. -31 ธ.ค. 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

รายไดร้วม 16.5 183.7 488.2 201.0 

ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษ)ี (15.7) (187.6) (446.1) (536.6) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน - - - - 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.8 (3.9) 41.1 21.9 

 4 ส.ค. -31 ธ.ค. 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

สินทรัพยร์วม 23.6 90.0 209.8 201.7 

หน้ีสินรวม 7.8 63.1 129.7 99.7 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 15.8 26.9 80.1 102.0 
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3.3.2  ธุรกิจการกลั่น  

ปตท.ได้ร่วมลงทุนในธุรกิจโรงกลั่นนํ้ ามันผ่านบริษัทในเครือรวมทั้ งส้ิน 4 บริษัทได้แก่บริษัท ไทยออยล์ จาํกัด 

(มหาชน) (ไทยออยล)์ บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) (PTTAR) บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

จาํกดั (SPRC) และบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (บางจาก) 

ปตท.ดาํเนินธุรกิจขายนํ้ามนัดิบท่ี ปตท.จดัหามาจากแหล่งนํ้ามนัในประเทศและตา่งประเทศใหก้บั 4 บริษทัขา้งตน้ โดย

นํ้ามนัดิบจากแหล่งในประเทศทั้งหมดจะขายให้กบั ไทยออยล ์และ บางจาก 

นอกจากการขายนํ้ ามนัดิบให้กบัโรงกลัน่แลว้ ปตท.ยงัรับซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัสําเร็จรูปจากทั้ง 4 บริษทัเพ่ือจาํหน่ายต่อ

ให้แก่ลูกคา้ของกลุ่มธุรกิจนํ้ ามนั ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ ปริมาณผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัสําเร็จรูปท่ี ปตท.รับซ้ือจะอา้งอิงจากสัดส่วนการถือ

หุ้นของ ปตท.ในบริษทันั้นๆ 

ในช่วงระยะเวลาสามปีท่ีผ่านมา โรงกลัน่นํ้ ามนัของแต่ละบริษทัในเครือ ปตท. มีกาํลงัการกลัน่และอตัราการใชก้าํลงั

การกลัน่ท่ีเกิดจากการนาํนํ้ามนัดิบและวตัถุดิบเขา้กลัน่ ดงัน้ี 

หน่วย : พนับาร์เรลต่อวนั 

 

 

โรงกล่ัน 

 

 

 

 

กําลัง 

การกล่ัน 

ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

ปริมาณ 

นํ้ามันดิบ/ 

วัตถุดิบ 

ท่ีใช้กล่ัน 

อัตราการ 

ใช้กําลัง 

การกล่ัน 

(ร้อยละ) 

ปริมาณ 

นํ้ามันดิบ/ 

วัตถุดิบ 

ท่ีใช้กล่ัน 

อัตราการ 

ใช้กําลัง 

การกล่ัน 

(ร้อยละ) 

ปริมาณ 

นํ้ามันดิบ 

/วัตถุดิบ 

ท่ีใช้กล่ัน 

อัตราการ 

ใช้กําลัง 

การกล่ัน 

(ร้อยละ) 

ไทยออยล ์/1 275 226 102.9 229 101.9 209 91.2 

PTTAR/2 145 139 95.7 154 106.0 146 100.7 

SPRC/3 150 139 92.5 154 102.5 148 98.5 

บางจาก/4 120 63 52.3 57 47.6 66 54.9 

ท่ีมา  : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 /1 ในปี 2548 ไทยออยล ์หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่ CDU -3 ตามกาํหนดเวลา ในเดือนกุมภาพนัธ์ เป็นเวลา 17 วนัต่อเน่ือง 

  ในปี 2549 ไทยออยล ์หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่ CDU-1ตามกาํหนดเวลา ในเดือนตุลาคม เป็นเวลา 24 วนัต่อเน่ือง 

                   โครงการ Hot Oil แลว้เสร็จ ทาํให้กาํลงัการผลิตเพ่ิมขึ้น 5 พนับาร์เรลต่อวนั เป็น 225 พนับาร์เรลต่อวนั 

  ในปี 2550 ไทยออยล ์หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่ CDU-3 ตามกาํหนดเวลา ในวนัท่ี 6 ต.ค. – 5 ธ.ค. 50 เป็นเวลา 60 วนัต่อเน่ือง 

                                   โครงการขยายกาํลงัการผลิตหน่วยกลัน่ CDU- 3 แลว้เสร็จ ทาํให้กาํลงัการผลิตเพ่ิมขึ้น 50 พนับาร์เรลต่อวนั เป็น 275 พนั

บาร์เรลต่อวนั 

  /2 ในปี 2548 PTTAR หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่ตามกาํหนดเวลา ในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็นเวลา 33 วนัต่อเน่ือง 

                  ในปี 2550 PTTAR หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่ตามกาํหนดเวลา ในวนัท่ี 20 – 30 ก.ย. เป็นเวลา 10 วนัต่อเน่ือง 

                                  กาํลงัการกลัน่เฉพาะหน่วยกลัน่นํ้ามนัดิบ 145 พนับาร์เรลต่อวนั ไม่รวมหน่วยกลัน่แยกคอนเดนเสท 70 พนับาร์เรลต่อวนั

 /3 ในปี 2550 SPRC หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่ตามกาํหนดเวลา ในวนัท่ี 6 มี.ค. – 10 เม.ย. เป็นเวลา 35 วนัต่อเน่ือง 

 /4 ในปี 2548 บางจาก หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่ท่ี 3 ตามกาํหนดเวลา ในเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ เป็นเวลา 25 วนัต่อเน่ือง 

                  ในปี 2550 บางจาก หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่ตามกาํหนดเวลา ในวนัท่ี 25 มิ.ย. – 8 ก.ค. เป็นเวลา 10 วนัต่อเน่ือง 

                                   บางจาก หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่ตามกาํหนดเวลา ในวนัท่ี 27 ส.ค. – 9 ก.ย. เป็นเวลา 13 วนัต่อเน่ือง 
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โดยทั้ง 4 โรงกลัน่มีการผลิตผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปออกมา ในปี 2548 – 2550 ดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาร์เรล 

ผลิตภัณฑ์ ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว /1 11 12 11 

นํ้ามนัเบนซิน 36 35 31 

นํ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าด 26 31 29 

นํ้ามนัดีเซล 81 84 83 

นํ้ามนัเตา 29 30 33 

ยางมะตอย 1 2 1 

อ่ืนๆ 19 15 24 

รวม 203 209 212 

 ท่ีมา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน  

/1      LPG   1 ตนั เท่ากบั 11.64 บาร์เรล  ( หรือ  1 บาร์เรล เท่ากบั  0.0859 ตนั) 
  

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีผลิตไดจ้ากแต่ละโรงกลัน่ไดมี้การจดัจาํหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปจาํหน่าย

ยงัตลาดต่างประเทศ ดงัน้ี 

หน่วย : พนับาร์เรลต่อวนั 

โรงกลั่น 

ปี 2548 ปี 2549 ปี.2550 

ปริมาณการ 

จําหน่าย 

จําหน่ายใน 

ประเทศ 

(ร้อยละ) 

จําหน่าย 

ต่างประเทศ 

(ร้อยละ) 

ปริมาณการ 

จําหน่าย 

จําหน่ายใน 

ประเทศ 

(ร้อยละ) 

จําหน่าย 

ต่างประเทศ 

(ร้อยละ) 

ปริมาณการ 

จําหน่าย 

  จําหน่ายใน 

ประเทศ 

(ร้อยละ) 

จําหน่าย 

ต่างประเทศ 

(ร้อยละ) 

ไทยออยล ์ 248 85.6 14.4 256 81.8 18.2 232 86.6 13.4 

PTTAR/1 143 91.0 9.0 157 84.6 15.4 153 81.1 18.9 

SPRC 142 92.5 7.5 156 84.8 15.2 153 83.3 16.7 

บางจาก/2 70 98.8 1.2 73 94.1 5.9 80 74.6 25.4 

 ท่ีมา  : ปตท. 
 /1 PTTAR เป็นปริมาณการจาํหน่ายเฉพาะจากโรงกลัน่ 
 /2 บางจาก มีการจดัหา/แลกเปลี่ยนผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสําเร็จรูปจากโรงกลัน่อ่ืนในประเทศ ในส่วนท่ีผลิตไดไ้ม่เพียงพอมาจาํหน่ายใน ตลาด

ของตนเอง 
 

3.3.2.1 บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) (ไทยออยล์) 

ไทยออยล์เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดําเนินธุรกิจการกลั่นนํ้ ามันเพ่ือจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัสาํเร็จรูปแก่ลูกคา้ในประเทศเป็นหลกั ส่วนท่ีเหลือจะทาํการส่งออก นอกจากน้ี ไทยออยลย์งัไดข้ยายการลงทุน

ในธุรกิจปิโตรเคมีและนํ้ ามนัหล่อล่ืนพ้ืนฐาน ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจขนส่งนํ้ ามนัสําเร็จรูปและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีต่างๆ เพ่ือ

สนบัสนุนธุรกิจท่ีก่อให้เกิดรายไดห้ลกัและเพ่ือเพ่ิมรายได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.10 ส่วนท่ี

เหลือเป็นนกัลงทุนรายยอ่ยในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในสัดส่วนร้อยละ 50.90  
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ไทยออยลต์ั้งอยูท่ี่อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนกนัยายน 2507 มีกาํลงัการกลัน่ 

220,000 บาร์เรลต่อวนั ในเดือน มิถุนายน 2550 ไทยออยลมี์กาํลงัการกลัน่เพ่ิมขึ้นจากความสําเร็จของโครงการ Hot Oil  ซ่ึงทาํ

การเช่ือมโยงให้ระบบของ TLB ส่งความร้อนมาเพ่ิมอุณหภูมิของนํ้ ามนัดิบให้สูงขึ้นก่อนเขา้สู่หน่วยกลัน่ท่ี 1 ทาํให้กาํลงัการกลัน่

ของไทยออยล ์เพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 5,000 บาร์เรลต่อวนัเป็น 225,000 บาร์เรลต่อวนั และในเดือน ธันวาคม 2550 การดาํเนินการ

ก่อสร้างหน่วยกลัน่ส่วนขยายเพ่ือเพ่ิมกาํลงัการผลิตของหน่วย CDU-3 แลว้เสร็จ ทาํให้ปัจจุบนัไทยออยลมี์กาํลงัการกลัน่เพ่ิมจาก 

225,000 บาร์เรลต่อวนั เป็น 275,000 บาร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 24.2 ของกาํลงัการกลัน่ทั้งหมดของประเทศ   ทั้งน้ีไทยออยล์

จดัว่าเป็นโรงกลัน่หลกัซ่ึง ปตท.จะใชเ้ป็นฐานการผลิตเชิงพาณิชยเ์พ่ือสนบัสนุนการตลาดของธุรกิจนํ้ามนัของ ปตท. 

(1) การผลิต 

ไทยออยล์จดัเป็นโรงกลัน่ท่ีมีศกัยภาพทางดา้นการผลิตสูง มีความคล่องตวัในการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต

และการเลือกใชน้ํ้ามนัดิบ สามารถผลิตผลิตภณัฑ์นํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีมีมูลค่าในเชิงพาณิชยสู์ง โดยมีกระบวนการผลิตท่ีหลากหลาย

คือมีหน่วย Hydrocracking (HCU), Thermal Cracking (TCU) และ Fluid Catalytic Cracking (FCC) ท่ีสามารถกลัน่นํ้ ามนัเตาให้

เป็นนํ้ ามนัดีเซลและนํ้ ามนัเบนซินไดเ้พ่ิมขึ้น การผลิตของไทยออยลจ์ะใชน้ํ้ ามนัดิบท่ีจดัหาจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ 

โดยแหล่งภายนอกประเทศจะเป็นการนาํเขา้ทั้งจากแหล่งตะวนัออกกลางและตะวนัออกไกล สําหรับแหล่งภายในประเทศจดัหา

จากแหล่งสิริกิต์ิ จงัหวดักาํแพงเพชร โดยการขนส่งทางรถไฟ และจากแหล่งปัตตานี 

ในการจดัหานํ้ามนัดิบ ปตท.จะเป็นผูจ้ดัหาให้แก่ไทยออยล ์ตามสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบและรับซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ ามนั

สําเร็จรูป ในสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของกาํลงัการกลัน่ อีกทั้ง ปตท. ยงัจดัหานํ้ ามนัดิบในประเทศให้แก่ไทยออยล์ตามสัญญาซ้ือ

ขายนํ้ ามนัดิบเพชร โดยทาํสัญญาซ้ือขายนํ้ ามนัดิบระยะยาวตลอดอายกุารผลิต  มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่ปี 2528  และสัญญาซ้ือขาย

นํ้ามนัดิบในประเทศอ่ืน ๆ ระยะเวลา 1 ปี โดยจะมีการเจรจาต่ออายสัุญญาปีต่อปี 

นอกจากน้ี ไทยออยลย์งัไดท้าํสัญญาบริการรับจา้งกลัน่นํ้ามนัปิโตรเลียมดิบกบั ปตท. ซ่ึงมีการคิดค่าธรรมเนียม

การกลัน่นํ้ามนั โดย ปตท. จะจดัส่งนํ้ามนัดิบและวตัถุดิบท่ีใชใ้นการกลัน่นํ้ามนัให้แก่ไทยออยลใ์นกรณีท่ี ไทยออยลไ์ดมี้การแจง้

ความตอ้งการให้แก่ ปตท.  

ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัสําเร็จรูปท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตประกอบดว้ยก๊าซปิโตรเลียมเหลวร้อยละ 6.3 นํ้ามนัเบนซิน

ร้อยละ 21.5 นํ้ามนัอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าดร้อยละ 19.0 นํ้ามนัดีเซลร้อยละ 40.3 นํ้ามนัเตาร้อยละ 9.9  และอ่ืนๆร้อยละ 2.9 

(2) การจาํหน่าย 

ในปี 2550 ไทยออยลมี์การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ในประเทศประมาณร้อยละ 87 และส่งออกประมาณร้อยละ 13 

ของปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

 (3) การบริหาร 

คณะกรรมการของไทยออยลป์ระกอบดว้ย กรรมการทั้งหมด 13 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. จาํนวน 4 คน  
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(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของไทยออยล ์ในช่วงปี 2548– 2550 เป็นดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา  : บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

/1 ปี 2548 รวมรายการภาษีเงินได ้3,406 ลา้นบาท  และปี 2549 รวมรายการภาษีเงินไดจ้าํนวน 3,203 ลา้นบาท  
และปี 2550 รวมรายการภาษีเงินไดจ้าํนวน 5,308 ลา้นบาท 

/2 ปี 2548 ประกอบดว้ย ขาดทุนจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 232 ลา้นบาท  

 (5) การปรับโครงสร้างหน้ีและการจดัหาเงินกู ้ 

 ในปี 2548 ไทยออยล์ได้จ่ายชาํระคืนเงินกู้เดิมส่วนท่ีเหลือทั้งจาํนวนก่อนกาํหนดตามสัญญาเงินกู ้Refinance 

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

Dollar) และ Base Facility (Yen) ซ่ึงครบกาํหนดในปี 2553 โดยยกเลิกสัญญาเงินกูแ้ละยกเลิกภาระผูกพนัตามสัญญาดังกล่าว 

รวมถึงการยกเลิกสัญญาหลกัประกนัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชเ้งินกูใ้หม่ภายใตสั้ญญาเงินกูร่้วม 65 ลา้นเหรีญสหรัฐฯ และ 2,600 ลา้น

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

เหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงจะครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 

 ในระหว่างปี 2549 ไทยออยลไ์ดช้าํระคืนหน้ีเงินกูจ้าํนวนเงิน 100 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ตามสัญญาวงเงินกูแ้บบ

หมุนเวียน 200 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (Revolving Credit Facility Agreement)  และเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2549 ไทยออยลไ์ดอ้อกหุ้นกู้

อาย ุ3 ปี และ 7 ปี เสนอขายต่อนกัลงทุนสถาบนั เป็นจาํนวนเงินรวม 5,500 ลา้นบาท ซ่ึงจะครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 31 ตุลาคม 

2552 และ 2556 ตามลาํดบั เพ่ือนาํมาใชใ้นการดาํเนินกิจการของบริษทั 

 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2550  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติเห็นชอบให้ไทยออยลอ์อกและเสนอขายหุ้นกูใ้ห้แก่นักลงทุน

ทั้งภายในและต่างประเทศ ในวงเงิน 500 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า โดยสกุลเงิน อายุ อตัราดอกเบ้ียและเง่ือนไขอ่ืนๆ 

ขึ้นอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกูเ้พ่ือใช้ในการดาํเนินงาน การขยายธุรกิจ การชาํระหน้ีสิน หรือทดแทน

เงินกูเ้ดิมและกิจการอ่ืนๆของไทยออยล ์โดยการออกหุ้นกูจ้ะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

 

 

งบรวม ปี 2548 ปี 2549 ปี  2550 

รายไดร้วม 250,004 283,708 263,833 

ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษ)ี/1 (232,601) (266,049) (244,657) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2,614 - - 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (1,032) 3,489 1,520 

รายการพิเศษ/2 (232) - - 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 18,753 17,659 19,176 

 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

สินทรัพยร์วม 124,169 110,324 137,063 

หน้ีสินรวม 57,316 50,158 65,177 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 66,853 60,166 71,885 
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(6) โครงการขยายกาํลงัการกลัน่และโครงการอ่ืนๆ 

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

ซ่ึงจะทาํให้ไทยออยลมี์กาํลงัการกลัน่เพ่ิมขึ้นเป็น 275,000 บาร์เรลต่อวนั โครงการไดด้าํเนินการแลว้เสร็จ

ในเดือน ธนัวาคม 2550 ดว้ยงบประมาณการลงทุนทั้งส้ิน 218 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ   

• โครงการขยายระบบรับนํ้ ามนัดิบชนิดทุ่นเดียว (SBM Expansion) เพ่ือลดตน้ทุนค่าขนส่งนํ้ ามนัดิบ  ซ่ึงจะ

ทาํให้ขีดความสามารถในการแข่งขนัของไทยออยลสู์งขึ้น  ไทยออยลไ์ดล้งนามว่าจา้งบริษทัผูรั้บเหมาใน

การออกแบบทางวิศวกรรม จดัหาอุปกรณ์ และดาํเนินการก่อสร้างโครงการเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2548  

ดว้ยงบประมาณการลงทุน  150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยโครงการก่อสร้างมีกาํหนดแล้วเสร็จประมาณ   

ไตรมาส 1 ปี 2551  ทั้งน้ีโครงการดงักล่าวไดรั้บอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเรียบร้อยแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 29 

ธนัวาคม 2548 โดยไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   สิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคลสําหรับกาํไรสุทธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการและสิทธิ

ประโยชน์อ่ืนตามเกณฑ ์คาดว่าโครงการจะแลว้เสร็จในไตรมาสท่ี 1 ปี 2551 

• โครงการติดตั้งเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ กาํลงัการผลิตกระแสไฟฟ้า  38 เมกกะวตัต ์เพ่ือเป็นการรองรับ

ปริมาณความตอ้งการกระแสไฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึ้นจากการขยายกาํลงัการผลิตของไทยออยลแ์ละบริษทัในเครือ  

โครงการไดด้าํเนินการแลว้เสร็จ ดว้ยงบประมาณการลงทุนทั้งส้ิน  43 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

• โครงการผลิตเช้ือเพลิงเอทานอล ไทยออยลไ์ดศึ้กษาการลงทุนในการผลิตเอทานอล 2 โครงการคือ  

- โครงการผลิตเอทานอลขนาด 1 แสนลิตรต่อวนั จากนํ้ าออ้ย ไทยออยลไ์ดท้าํสัญญาร่วมทุนกบับริษทั 

ผาแดงอินดสัตรี จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เพโทรกรีน จาํกดั จดัตั้งบริษทัร่วมทุนภายใตช่ื้อ บริษทั

แม่สอดพลงังานสะอาด จาํกดั เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2549 เพ่ือก่อสร้างและประกอบกิจการโรงงานผลิต

เอทานอล ณ อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก โดยไทยออยลถื์อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30  

- โครงการผลิตเอทานอลขนาด 5 แสนลิตรต่อวนั จากมนัสําปะหลงั คาดว่าโครงการจะใชง้บประมาณ

การลงทุนประมาณ 160 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และกาํหนดเสร็จประมาณปี 2553  ทั้งน้ีโครงการอยู่

ระหว่างการทบทวนการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ และสถานการณ์อุปสงคแ์ละอุปทานของ

เอทานอล  

3.3.2.2  บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จํากัด (มหาชน) (PTTAR) 

บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เกิด

จากการควบรวมบริษทัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ระหว่าง บริษทั โรงกลัน่นํ้ ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) 

(RRC) และบริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (ATC) เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2550 และไดรั้บมาซ่ึงทรัพยสิ์น หน้ี 

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษทัดงักล่าวโดยผลของกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 ปตท.ถือหุ้น

ในสัดส่วนร้อยละ 48.66 ส่วนท่ีเหลือเป็นนกัลงทุนรายยอ่ยในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในสัดส่วนร้อยละ 51.34 

PTTAR ตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง การดาํเนินธุรกิจของ PTTAR ประกอบดว้ย การกลัน่

นํ้ามนัและจดัหาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมสาํเร็จรูป การผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์อะโรเมติกส์ รวมถึงผลิตภณัฑต์่อเน่ืองจากสารอะ

โรเมติกส์ และธุรกิจร่วมทุนต่าง ๆ รายละเอียดดงัน้ี 
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1. ธุรกิจการกลัน่นํ้ามนัและจดัหาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมสาํเร็จรูปไดแ้ก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แนฟทาชนิดเบา รีฟอร์เมท 

นํ้ ามนัอากาศยาน นํ้ ามนัดีเซล และนํ้ ามนัเตา ณ วนัจดทะเบียนควบบริษทั PTTAR มีกาํลงัการกลัน่รวม 215,000 บาร์เรลต่อวนั 

ประกอบดว้ยหน่วยกลัน่นํ้ามนัดิบกาํลงัการกลัน่ 145,000 บาร์เรลต่อวนั และหน่วยกลัน่แยกคอนเดนเสทหน่วยท่ี 1 กาํลงัการกลัน่ 

70,000 บาร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 18.9 ของกาํลงัการกลัน่ทั้งหมดของประเทศ 

2. ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ ไดแ้ก่ เบนซีน พาราไซลีน ออร์โธไซลีน โทลูอีน และมิกซ์ไซลีนส์ ณ 

วนัจดทะเบียนควบบริษทั PTTAR มีกาํลงัการผลิตอะโรเมติกส์รวม 1,189,000 ตนัต่อปี  

3. ธุรกิจร่วมทุนไดแ้ก่  

บริษทัอลัลายแอนซ์รีไฟน์น่ิง จาํกดั (ARC) : เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2542 PTTAR ในขณะนั้นคือ RRC ไดท้าํสัญญา

การดาํเนินงานร่วม (Operating Alliance : OA) กบั SPRC เพ่ือร่วมกนับริหารและจดัการการดาํเนินงานของโรงกลัน่ของทั้ง 2 

บริษทั โดยไดจ้ดัตั้งบริษทั อลัลายแอนซ์ รีไฟน์น่ิง จาํกดั (ARC) ซ่ึงถือหุ้นโดย RRC และ SPRC ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั เพ่ือให้ ARC 

เป็นผูบ้ริหารการดาํเนินการร่วมของโรงกลัน่ทั้ง 2 แห่ง 

บริษทัพีทีที ฟีนอล จาํกดั (PPCL) เพ่ือผลิตและจาํหน่ายสารฟีนอล และสารอะซีโตน PTTAR ถือหุ้นร้อยละ 30  

บริษทัพีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั (PTTUT) เพ่ือผลิตและจาํหน่ายสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ไฟฟ้า ไอนํ้า และนํ้าทุกประเภทท่ีใชใ้น

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และสาธารณูปการอ่ืน ๆ ให้กบัโครงการต่าง ๆ ของบริษทัในเครือ ปตท. PTTAR ถือหุ้นร้อยละ 20 

บริษัทพีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จาํกัด (PTT ICT) เพ่ือให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับบริษทัในเครือ ปตท. 

ทั้งหมด PTTAR ถือหุ้นร้อยละ 20  

 (1) การผลิต 

โรงกลัน่ของ PTTAR ซ่ึงรับมาจาก RRC จัดเป็นโรงกลัน่ท่ีมีศักยภาพสูงในการผลิต มีความคล่องตัวในการ

เลือกใช้นํ้ ามันดิบและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์นํ้ ามันสําเร็จรูปท่ีมีมูลค่าในเชิงพาณิชยสู์ง โดยมีกระบวนการผลิตท่ีมีหน่วย 

Hydrocracking (HCU) และ Thermal Cracking (TCU) ท่ีสามารถกลัน่นํ้ ามันเตาให้เป็นนํ้ ามันดีเซลได้เพ่ิมขึ้น นอกจากน้ียงัมี

หน่วยกลัน่แยกคอนเดนเสทหน่วยท่ี 1 ท่ีรับมาจาก ATC  ซ่ึงทาํการผลิตรีฟอร์เมทเพ่ือส่งให้กบัหน่วยผลิตอะโรเมติกส์  และ

หน่วยผลิตอะโรเมติกส์ 1 ท่ีรับมาจาก ATC มีกาํลงัการผลิตผลิตภณัฑห์ลกัคือ พาราไซลีน 540,000 ตนัต่อปี เบนซีน 307,000 ตนั

ต่อปี ออร์โธไซลีน 66,000 ตันต่อปี มิกซ์ไซลีน 76,000 ตันต่อปี และไซโคลเฮกเซน 200,000 ตันต่อปี และยงัมีผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ แนฟทาชนิดเบา แรฟฟิเนท ก๊าซปิโตรเลียมเหลว คอนเดนเสท เรซิดิว และสารอะโรเมติกส์หนกั  

การผลิตของ PTTAR จะใชน้ํ้ ามนัดิบจากภายนอกประเทศ และคอนเดนเสท  โดย ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหานํ้ ามนัดิบ

ให้ PTTAR ตามสัญญาจัดหานํ้ ามันดิบและวตัถุดิบอ่ืนชั่วคราว (Interim Crude Supply Agreement)  มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ 9 

กุมภาพันธ์ 2549 จนถึงวนัท่ี Operating Alliance มีผลส้ินสุด และสัญญาจัดหานํ้ ามันดิบและวตัถุดิบอ่ืน (Feefstock Supply 

Agreement) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี Operating Alliance มีผลส้ินสุดเป็นตน้ไป โดย ปตท. เป็นผูจ้ดัหานํ้ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน

ทั้งหมดให้แก่ PTTAR ตามชนิดและปริมาณท่ี PTTAR กาํหนดดว้ยราคาตลาด สําหรับคอนเดนเสท ปตท.ทาํสัญญาซ้ือขายคอน

เดนเสทระยะยาวกบั PTTAR โดย ปตท.เป็นผูจ้ดัหาคอนเดนเสท ให้แก่ ATC โดยอิงกบัตะกร้าราคานํ้ ามนัดิบ (Basket of Crude 

Oil Prices) 

ผลิตภณัฑ์นํ้ ามันสําเร็จรูปท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิต (เฉพาะจากโรงกลัน่ ไม่รวมหน่วยกลัน่แยกคอนเดนเสท)

ประกอบดว้ยก๊าซปิโตรเลียมเหลวร้อยละ 5.5 โพรไพลีนร้อยละ 1.1 แนฟธาร้อยละ 6.5 รีฟอร์เมทร้อยละ 7.5 นํ้ามนัเบนซินร้อยละ 

10.1 นํ้ามนัอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าดร้อยละ 11.1 นํ้ามนัดีเซลร้อยละ 39.4  นํ้ามนัเตาร้อยละ 15.4 และอ่ืนๆร้อยละ 3.4 
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(2) การจดัจาํหน่าย 

PTTAR ดาํเนินการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัสําเร็จรูปตามสัญญารับซ้ือผลิตภณัฑ์ (Product Offtake Agreement) 

โดย ปตท. จะตอ้งรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสําเร็จรูปจาก PTTAR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตได ้ตามกาํลงัการผลิต

ในปัจจุบนั ดว้ยราคาตลาดในประเทศ  และเม่ือ PTTAR ขยายการลงทุน ปตท.จะรับซ้ือผลิตภณัฑข์อง PTTAR ร้อยละ 100 ของ

ปริมาณผลิตภณัฑท่ี์ PTTAR ผลิตไดจ้าก Reforming Complex และ Upgrading Complex โดย ปตท. จะรับซ้ือผลิตภณัฑอ์ยา่งนอ้ย

ร้อยละ 50 ของจาํนวนผลิตภณัฑท์ั้งหมดในราคาตลาดในประเทศ  นอกจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปดงักล่าวขา้งตน้

แล้ว PTTAR ยงัมีการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ ได้แก่ โพรพิลีน แนฟธาชนิดเบา และรีฟอร์เมท นําไปใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิต

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

ในปี 2550 PTTAR มีการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์นํ้ ามันสําเร็จรูปในประเทศประมาณร้อยละ 81 และส่งออก

ประมาณร้อยละ 19 ของปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

สาํหรับผลิตภณัฑ์อะโรเมติกส์ ผลิตภณัฑ์หลกัทั้งหมดจาํหน่ายผ่าน ปตท. ภายใตสั้ญญาระยะยาว โดย ปตท. เป็น

ผูรั้บซ้ือและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑห์ลกัทั้งหมดและให้ PTTAR เป็นผูจ้ดัส่งผลิตภณัฑโ์ดยตรงให้กบัลูกคา้ โดยสัญญาดงักล่าวเป็น

สัญญาทั้งในลกัษณะ Take-or-Pay และ Take-and-Pay โดย ปตท.จะไดรั้บค่าดาํเนินการในการทาํตลาดให้กบั PTTAR 

 (3) การบริหาร 

คณะกรรมการของ PTTAR ประกอบดว้ย กรรมการทั้งหมด 15 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. จาํนวน 5 คน   

 (4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของ PTTAR  ในช่วงปี 2549 – 2550 เป็นดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2549 ปี 2550 

รายไดร้วม 248,952 253,967 

ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษ)ี/1 (238,636) (237,347) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 2,933 1,398 

รายการพิเศษ  - - 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 13,249 18,018 

 ปี 2549 ปี 2550 

สินทรัพยร์วม 114,097 131,218 

หน้ีสินรวม 58,443 62,709 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 55,654 68,509 
 

   ท่ีมา  :   บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) 

                     งบการเงินเสมือนรวมบริษทั ตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 

  /1 รวมรายการภาษีจ่ายปี 2549 จาํนวน 1,271 ลา้นบาท และ ปี 2550 จาํนวน 5,386 ลา้นบาท  

(5) การจดัหาเงินกู ้

เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2550 ไดล้งนามในสัญญากูยื้มเงินจากสถาบนัการเงินแบบไม่หมุนเวียน จาํนวน 7,000 ลา้น

บาท เป็นเงินกูยื้มไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัจากสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง เพ่ือชาํระคืนเงินกูเ้ดิมจาํนวน 4,000 ลา้น

บาท และเพ่ือลงทุนในโครงการ Reformer Complex, Upgrading Complex และเพ่ือวตัถุประสงคท์ัว่ไปจาํนวน 3,000 ลา้นบาท 
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(6)   โครงการขยายกาํลงัการกลัน่และโครงการอ่ืนๆ 

• โครงการก่อสร้างโรงงานอะโรเมติกส์แห่งใหม่ (CPX II) ซ่ึงประกอบดว้ย 1. Reformer Complex 2. Aromatics 

Complex และ 3. Upgrading Complex ซ่ึงดาํเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 โดยมีระยะเวลาดาํเนิน

โครงการทั้งส้ินประมาณ 3 ปี และมีกาํหนดก่อสร้างแลว้เสร็จในเดือนสิงหาคม 2551 รายละเอียดดงัน้ี 

o โครงการก่อสร้าง Reformer Complex เป็นโครงการขยายการลงทุนโดยการสร้าง Reformer Complex โดยใช้

คอนเดนเสทเป็นวตัถุดิบเพ่ือผลิตรีฟอร์เมทโดยส่งต่อไปยงั Aromatics Complex เพ่ือใช้เป็นวตัถุดิบในการ

ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ส่วนผลิตภัณฑ์นํ้ ามันก่ึงสําเร็จรูป (คอนเดนเสท เรซิดิว) จะถูกส่งต่อไปยงั 

Upgrading Complex เพ่ือใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตนํ้ ามนัสําเร็จรูป ไดแ้ก่ นํ้ ามนัอากาศยาน Jet A-1 นํ้ ามัน

ดีเซล และนํ้ ามนัเตา เงินลงทุนมีมูลค่ารวมทั้งส้ินประมาณ 387 ลา้นเหรียญสหรัฐ คาดว่าจะแลว้เสร็จและเร่ิม

ดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนสิงหาคม 2551 โดยเม่ือดาํเนินโครงการแลว้เสร็จ จะทาํให้กาํลงัการผลิต

โดยรวมของโรงกลัน่นํ้ามนัเพ่ิมขึ้น 65,000 บาร์เรลต่อวนั เป็น 280,000 บาร์เรลต่อวนั 

o โครงการก่อสร้าง Aromatics Complex เพ่ือรองรับความตอ้งการอะโรเมติกส์ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะขาดแคลนมาก

ขึ้นในอนาคต โดยเม่ือดาํเนินโครงการแล้วเสร็จ จะทาํให้กาํลังการผลิตผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์เพ่ิมขึ้น 

1,039,000 ตนัต่อปี เป็น 2,228,000 ตนัต่อปี เงินลงทุนมีมูลค่ารวมทั้งส้ินประมาณ 551 ลา้นเหรียญสหรัฐ คาด

ว่าจะเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้นเดือนสิงหาคม 2551 

o โครงการก่อสร้าง Upgrading Complex เป็นโครงการต่อเน่ืองจากโครงการ Reformer Complex เพ่ือทาํการ

กลัน่คอนเดนเสท เรซิดิว จากโครงการ Reformer Complex ให้เป็นนํ้ ามันสําเร็จรูปท่ีมีมูลค่าสูงขึ้น ได้แก่ 

นํ้ ามนัอากาศยาน Jet A-1 นํ้ ามนัดีเซล และนํ้ ามนัเตา เงินลงทุนมีมูลค่ารวมทั้งส้ินประมาณ 200 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ คาดว่าจะเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้นตน้ปี 2552 

• โครงการก่อสร้างถงัคอนเดนเสท สําหรับ Reformer Complex จาํนวน 3 ถงั ปริมาณความจุ 80,000 ตนัต่อถงั รวม

ความจุทั้งส้ิน 240,000 ตนั เงินลงทุนมีมูลค่าประมาณ 30 ลา้นเหรียญสหรัฐ คาดว่าจะเร่ิมใชง้านไดใ้นไตรมาสท่ี 1 

ปี 2551 

• โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานอะโรเมติกส์หน่วยท่ี 1 โดยเปล่ียนอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน 

(Packinox) ของหน่วย Reformer พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของหน่วย TAC 9 หน่วย PAREX และ

หน่วย Feed Fractionation เพ่ือให้สามารถเพิ่มสัดส่วนผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูงไดเ้พ่ิมขึ้นมาก และมีความยืดหยุ่นใน

การใช้คอนเดนเสทได้มากขึ้น โดยเม่ือดาํเนินโครงการแล้วเสร็จ จะทาํให้สามารถผลิตพาราไซลีนได้เพ่ิมขึ้น 

30,000 ตันต่อปี เป็น 570,000 ตันต่อปี เงินลงทุนมีมูลค่าประมาณ 27 ล้านเหรียญสหรัฐ คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ประมาณไตรมาสท่ี 1 ปี 2553 

• โครงการ Mercury Removal Unit ซ่ึงเป็นกระบวนการกาํจดัปรอทจากผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัสาํเร็จรูป ส่งผลทาํให้การ

เลือกใชน้ํ้ามนัดิบของโรงกลัน่มีความคล่องตวัมากขึ้น เงินลงทนุประมาณ 8.3 ลา้นเหรียญสหรัฐ จะเร่ิมลงทุนเดือน 

มิถุนายน 2551 โดยโครงการจะแลว้เสร็จเดือนสิงหาคม 2551  

(7) การยกเลิกการร่วมดาํเนินการกลัน่ (Operating Alliance : OA) 

ในวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2549 PTTAR และ SPRC ไดต้กลงยกเลิก OA เพ่ือเพ่ิมความคล่องตวัในการขยายงานใน

อนาคตของแต่ละบริษทั โดยใหมี้ผลบงัคบัในอีก 3 ปีขา้งหนา้ หรือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2552 เวน้แต่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงให้การ

ยกเลิกมีผลก่อนวนัดงักล่าว 
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3.3.2.3  บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิง่ จํากัด (SPRC) 

SPRC ดาํเนินธุรกิจการกลัน่นํ้ ามันเพ่ือจาํหน่ายในประเทศและส่งออก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 ปตท.ถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 36 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 64 ถือโดยบริษทั เชฟรอน เอเชีย แปซิฟิค โฮลดิ้งส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ

บริษทัเชฟรอน คอร์ปอเรชัน่ (เชฟรอน) 

SPRC ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนกรกฎาคม 

2539 ปัจจุบนัมีกาํลงัการกลัน่ 150,000 บาร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 13.2 ของกาํลงัการกลัน่ทั้งหมดของประเทศ 

เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2542 SPRC ไดท้าํสัญญาการดาํเนินงานร่วม (Operating Alliance : OA) กบั PTTAR (ในขณะ

นั้นคือ RRC) เพ่ือร่วมกนับริหารและจดัการการดาํเนินงานของโรงกลัน่ของทั้ง 2 บริษทั  โดยไดจ้ดัตั้งบริษทั อลัลายแอนซ์ รีไฟน์

น่ิง จาํกดั (ARC) ซ่ึงถือหุ้นโดย SPRC และ PTTAR ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั เพ่ือให้ ARC เป็นผูบ้ริหารการดาํเนินการร่วมของโรง

กลัน่ทั้ง 2 แห่ง 

(1) การผลิต 

SPRC จัดเป็นโรงกลัน่ท่ีมีศกัยภาพสูงในการผลิต มีความคล่องตัวในการเลือกใช้นํ้ ามันดิบและสามารถผลิต

ผลิตภัณฑ์นํ้ ามันสําเร็จรูปท่ีมีมูลค่าในเชิงพาณิชย์สูง โดยมีกระบวนการผลิตท่ีมีหน่วย Residue Fluid Catalytic Cracking 

(RFCCU) ท่ีสามารถกลัน่นํ้ ามันเตาให้เป็นนํ้ ามันเบนซินได้เพ่ิมขึ้น การผลิตของ SPRC จะใช้นํ้ ามันดิบท่ีจดัหาจากภายนอก

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

ให้ตามสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบ (Feedstock Supply Agreement) โดยแบ่งปริมาณการจดัหาตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตประกอบดว้ยก๊าซปิโตรเลียมเหลวร้อยละ 5.5 โพรไพลีนร้อย

ละ 1.1 แนฟธาร้อยละ 6.5 รีฟอร์เมทร้อยละ 7.4 นํ้ามนัเบนซินร้อยละ 10.2 นํ้ามนัอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าดร้อยละ 11.0 นํ้ามนัดีเซล

ร้อยละ 39.8 นํ้ามนัเตาร้อยละ 15.2 และอ่ืนๆร้อยละ 3.4 

 (2) การจดัจาํหน่าย 

SPRC ดาํเนินการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปตามสัญญารับซ้ือผลิตภณัฑ ์ (Purchase and Sale Agreement) 

โดยผูถื้อหุน้มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปจาก SPRC เฉล่ียไม่นอ้ยกว่า 88,200 บาร์เรลต่อวนั ตาม

สัดส่วนการถือหุ้น ตามราคาตลาดในประเทศ นอกจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปดงักล่าวขา้งตน้แลว้ SPRC ยงัมีการ

จาํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์นาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ไดแ้ก่ โพรไพลีน แนฟธาชนิดเบา และรีฟอร์เมท  

ในปี 2550 SPRC มีการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศประมาณร้อยละ 83 และส่งออกประมาณร้อยละ 17 ของ

ปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

(3)  การบริหาร 

คณะกรรมการ SPRC ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 8 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. 3 คน และจากบริษทัในเครือ

ของเชฟรอน 5 คน 
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(4)  การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของ SPRC ในช่วงปี 2548 – 2550 เป็นดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 

งบเด่ียว ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

รายไดร้วม 142,518 177,892 178,037 

ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษ)ี/1 (133,857) (173,450) (166,829) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (612) 1,753 1,028 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 8,049 6,195 12,236 

 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

สินทรัพยร์วม 56,216 52,636 71,739 

หน้ีสินรวม 21,415 11,640 18,506 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 34,801 40,996 53,233 

 

ท่ีมา : บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

/1 เครดิตภาษี ปี 2548 จาํนวน 3,399 ลา้นบาท ปี 2549 จาํนวน 2,452 ลา้นบาท  และปี 2550 จาํนวน 5,247  ลา้นบาท   

(5) การปรับโครงสร้างหน้ี 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2548 SPRC ได้คืนเงินกูท้ั้ งจาํนวนเป็นเงิน 392 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แก่เจา้หน้ีสถาบัน

การเงิน โดยเป็นเงินของ SPRC จาํนวน 192 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และเงินสนับสนุนจาก ปตท. (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรูป

เงินกูร้ะยะส้ันจาํนวน 200 ล้านเหรียญ นอกจากน้ียงัมีเงินกู้ด้อยสิทธิเดิมท่ีให้อยู่จาํนวน 102 ล้านเหรียญสหรัฐฯอย่างไรก็ดี

เน่ืองจากในปี 2549 SPRC มีผลประกอบการดีขึ้นทาํให้ SPRC สามารถชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดทั้งหมดให้แก่ผูถื้อหุ้นของ

บริษทั 

(6) การยกเลิกการร่วมดาํเนินการกลัน่ (Operating Alliance : OA) 

ในวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2549 SPRC และ PTTAR ไดต้กลงยกเลิก OA เพ่ือเพ่ิมความคล่องตวัในการขยายงานใน

อนาคตของแต่ละบริษทั โดยให้มีผลบงัคบัในอีก 3 ปีขา้งหน้า หรือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2552 เวน้แต่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงให้การ

ยกเลิกมีผลก่อนวนัดงักล่าว 

(7)   การแปลงสภาพเป็นบริษทั มหาชน 

        เม่ือเดือนธันวาคม 2550 คณะกรรมการบริษทั SPRC ไดมี้มติเวียนอนุมติัให้บริษทั SPRC แปลงสภาพเป็นบริษทั

มหาชน 

3.3.2.4 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (บางจาก) 

บางจากเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดาํเนินธุรกิจหลกัในการกลัน่นํ้ามนัและจดัจาํหน่าย

นํ้ ามันสําเร็จรูป รวมทั้ งสินค้าอุปโภคบริโภค ณ วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2550 ปตท .ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 29.75  และ

กระทรวงการคลงัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 11.17 ส่วนท่ีเหลือเป็นนกัลงทุนรายยอ่ยสัดส่วนร้อยละ 59.08 

บางจากตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยใ์นนามบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั ตั้งแต่

เดือนเมษายน 2528 ปัจจุบนัมีกาํลงัการกลัน่ 120,000 บาร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 10.6 ของกาํลงัการกลัน่ทั้งหมดของประเทศ 
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(1)  การผลิต 

บางจาก แมว่้าจะเป็นโรงกลัน่ท่ีมีกระบวนการผลิตแบบ Hydroskimming ซ่ึงมีสัดส่วนผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตได้เป็น

นํ้ามนัเตาค่อนขา้งสูง แต่บางจากก็ไดมี้การพฒันาหน่วยกลัน่มาโดยตลอด อีกทั้งยงัหาทางเพ่ิมผลกาํไรโดยการร่วมมือกบัโรงกลัน่

อ่ืนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและลดค่าใชจ้่ายเช่นการส่งนํ้ ามนัเตาไปกลัน่ท่ีโรงกลัน่อ่ืนและการร่วมขนส่งนํ้ ามนัดิบ นอกจากน้ีบาง

จากไดมุ่้งเนน้ในเร่ืองของระบบความปลอดภยัและระบบป้องกนัมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นโรงกลัน่ท่ีตั้ง

อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร การผลิตของบางจากจะใชน้ํ้ามนัดิบท่ีจดัหาจากทั้งภายในและภายนอกประเทศเช่นเดียวกบัไทยออยล ์

โดย ปตท.จดัหานํ้ามนัดิบให้บางจากตามสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบเพชร โดยทาํสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบระยะยาวตลอดอายกุารผลิต 

มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปี 2528  และสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบในประเทศอ่ืน ๆ ระยะเวลา 1 ปี โดยจะมีการเจรจาต่ออายสัุญญาปีต่อปี  

นอกจากน้ี ปตท. ได้จัดทาํสัญญาจัดหานํ้ ามันดิบ (Feedstock Supply Agreement) มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 16 

พฤษภาคม 2549 และส้ินสุดในระยะเวลา 12 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีโครงการ PQI เร่ิมดาํเนินการทางการคา้ได ้(Commercial Operation 

Date) โดย ปตท. จะจดัหานํ้ามนัดิบทั้งหมดให้กบับางจาก  

ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัสําเร็จรูปท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตประกอบดว้ยก๊าซปิโตรเลียมเหลวร้อยละ 1.7 นํ้ามนัเบนซิน

ร้อยละ 14.1 นํ้ามนัอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าดร้อยละ 10.9 นํ้ามนัดีเซลร้อยละ 33.7 นํ้ามนัเตาร้อยละ 29.4 และอ่ืนๆ ร้อยละ 10.3 

(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)  การจาํหน่ายให้ผูค้า้นํ้ ามนัรายอ่ืน : เป็นการจาํหน่ายให้กบับริษทัผูค้า้นํ้ ามนัขนาดใหญ่และปานกลางท่ีมีคลงั

นํ้ามนัเป็นของตนเอง เพ่ือนาํไปจาํหน่ายต่อแก่ผูบ้ริโภคอีกทอดหน่ึง 

3) การจาํหน่ายต่างประเทศ : ในปี 2550 บางจากมีการส่งออกผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปคิดเป็นประมาณร้อยละ 

25 ของปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

(3)  การบริหาร 

คณะกรรมการบางจาก ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 14 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. 3 คน 

 (4)  การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของบางจาก ในช่วงปี 2548 –2550  เป็นดงัน้ี 
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 หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

รายไดร้วม 86,816 95,377 95,456 

ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษ)ี/1 (83,831) (94,437) (91,230) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (26) 120 (47) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,959 196 1,764 

 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

สินทรัพยร์วม 34,298 37,983 44,987 

หน้ีสินรวม 21,405 19,339 23,762 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 12,893 18,644 21,225 

บาท 

ท่ีมา  : บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

/1 ปี 2548 เครดิตภาษี จาํนวน 298 ลา้นบาท และ ปี 2549 เครดิตภาษีจาํนวน 107 ลา้นบาท และปี  2550 จ่ายภาษีจาํนวน 903 ลา้นบาท 

(5) การปรับโครงสร้างทางการเงินและการจดัหาเงินกู ้ 

บางจากไดด้าํเนินการปรับโครงสร้างทางการเงินเสร็จสมบูรณ์ เม่ือตน้ปี 2547 ตามรายละเอียดดงัน้ี 

- จดัหาเงินกูร้ะยะยาวเพ่ือทดแทนเงินกูร้ะยะส้ันจากธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 12,500 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2547 แบ่งเป็นเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 8,500 ลา้นบาท อายุประมาณ 10 ปี และเป็นวงเงินกู้

หมุนเวียนระยะส้ันจาํนวนเงิน 4,000 ลา้นบาท อายปุระมาณ 10 ปี   

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

การซ้ือในตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2547 

- ออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพชนิดระบุช่ือ ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและสามารถแปลงสภาพเป็นใบหุน้สามญัของ

บริษทัไดจ้าํนวน 4,000 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2547 

 ต่อมาในเดือนเมษายน 2549 บริษทัไดท้าํสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาเงินกูธ้นาคารกรุงไทย โดยธนาคาร กรุงไทย

ไดข้ยายวงเงินกูห้มุนเวียนระยะส้ัน เพ่ิมขึ้นจาํนวน 2,000 ลา้นบาท ทาํให้วงเงินกูห้มุนเวียนระยะส้ันเพ่ิมขึ้นเป็นจาํนวน 6,000 

ลา้นบาท และวงเงินกูร้วมทั้งส้ินเพ่ิมขึ้นเป็นจาํนวน 14,500 ลา้นบาท 

บริษทัไดท้าํสัญญากูเ้งินกบัสถาบนัการเงินอีก 3 แห่งเพ่ือใชใ้นโครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้ามนั (PQI) วงเงินรวม

จาํนวน 8,800 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 8,400 ลา้นบาท อายปุระมาณ 9 ปี และเงินกูร้ะยะยาวสําหรับชาํระ

ภาษีมูลค่าเพ่ิมอีก จาํนวนเงิน 400 ลา้นบาท อายปุระมาณ 6 ปี 

 จากการดาํเนินการดงักล่าวทาํใหส้ามารถลดภาระดอกเบ้ีย  ยืดระยะเวลาในการชาํระหน้ี  ส่งผลให้มีฐานะการเงิน

แขง็แกร่งขึ้น  ตน้ทนุการเงินตํ่าลง  และมีสภาพคล่องเพียงพอในการบริหารงาน 

 (6) โครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้ามนั 

เป็นโครงการก่อสร้างหน่วยแตกตวัโมเลกุลนํ้ามนั (Cracking Unit) และหน่วยอ่ืน ๆ  ซ่ึงจะทาํให้โรงกลัน่บางจาก

เปล่ียนเป็นโรงกลัน่ประเภท Complex Refinery ซ่ึงสามารถลดสัดส่วนการผลิตนํ้ ามนัเตาให้อยู่ในระดบัใกลเ้คียงกบัโรงกลัน่อ่ืน 

ๆ ขณะน้ีโครงการอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง คาดว่าโครงการจะแลว้เสร็จในไตรมาส 4 ปี 2551 โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 378 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  
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3.4 ภาวะอุตสาหกรรม 

ในช่วงปี 2547-2549 เศรษฐกิจไทยขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง โดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 5.3 ต่อปี ส่งผลใหค้วาม

ตอ้งการใชพ้ลงังานเชิงพาณิชยข์ยายตวัสูงขึ้นในอตัราเฉล่ียร้อยละ 4.8 ต่อปี จากระดบั 1,450,114 เทียบเทา่บาร์เรลนํ้ามนัดิบต่อวนั

ในปี 2547 เป็น 1,546,610 เทียบเท่าบาร์เรลนํ้ามนัดิบต่อวนัในปี 2549 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการใชน้ํ้ามนัสาํเร็จรูปและก๊าซธรรมชาติ

โดยมีสัดส่วนปริมาณการใชน้ํ้ามนัสาํเร็จรูปและก๊าซธรรมชาติต่อปริมาณการใชพ้ลงังานเชิงพาณิชยใ์นปี 2549 ร้อยละ 43.5 และ 

37.4 ตามลาํดบั สาํหรับปริมาณการใชน้ํ้ามนัสาํเร็จรูปเพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ 2.7 ต่อปี จากระดบั 686,612 เทียบเท่าบาร์เรลนํ้ามนัดิบ

ต่อวนัในปี 2547 เป็น 672,631 เทียบเท่าบาร์เรลนํ้ามนัดิบต่อวนัในปี 2549 และมีปริมาณการใชก๊้าซธรรมชาติเพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ 

5.3 ต่อปี จากระดบั 518,173 เทียบเทา่บาร์เรลนํ้ามนัดิบต่อวนัในปี 2547 เป็น 579,007 เทียบเท่าบาร์เรลนํ้ามนัดิบต่อวนัในปี 2549  

สําหรับปี 2550 เศรษฐกิจไทยขยายตวัในอตัราประมาณร้อยละ 4.8 ส่งผลให้มีความตอ้งการใช้พลงังานเชิงพาณิชย ์

1,601,941 เทียบเท่าบาร์เรลนํ้ ามนัดิบต่อวนั เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.6 โดยมีปริมาณการใชน้ํ้ ามนัสําเร็จรูป 664,890 เทียบเท่า

บาร์เรลนํ้ ามนัดิบต่อวนั ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 1.1 เน่ืองจากราคาขายปลีกนํ้ ามนัในประเทศปรับเพ่ิมขึ้นตาม

ราคานํ้ ามนัในตลาดโลก และมีปริมาณการใชก๊้าซธรรมชาติ 614,667 เทียบเท่าบาร์เรลนํ้ ามนัดิบต่อวนั เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 

6.2  

รายละเอียดของการใช้พลงังานเชิงพาณิชย์ของประเทศในช่วงปี 2547 -  2550 มีดังนี ้

หน่วย : เทียบเท่าบาร์เรลนํ้ามนัดิบต่อวนั 

ปี ปริมาณ 

การใช้รวม 

ลิกไนต์และถ่านหิน นํ้ามันสําเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ พลังนํ้าและไฟฟ้านําเข้า 

 ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

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 1,546,610 250,808 16.2 672,631 43.5 579,007 37.4 44,164 2.9 

2550 1,601,941 279,343 17.4 664,890 41.5 614,667 38.4 43,041 2.7 

ท่ีมา :  ขอ้มูลตาม Web Site ของ สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (www.eppo.go.th) เมื่อวนัท่ี 12 มีนาคม 2551 

 

3.4.1 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

3.4.1.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมในปัจจบุนั 

ณ ตน้ปี 2550 ปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย รวมทั้งส่วนของพ้ืนท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย มีจาํนวน 

30.66 ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ต ประกอบดว้ยปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ (Proved Reserves) 11.70 ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ต  ปริมาณ

สาํรองท่ีคาดว่าจะพบ (Probable Reserves) 10.64 ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ต และปริมาณสาํรองท่ีอาจจะพบ (Possible Reserves) 8.32 

ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ต ซ่ึงหากคาํนวณอตัราส่วนปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยต่อปริมาณการผลิตในปี 2549 ท่ี 

0.86 ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ตแลว้ ประเทศไทยจะมีก๊าซธรรมชาติใชไ้ดอี้กประมาณ 36 ปี และประมาณ 14 ปี เม่ือคาํนวณจาก

ปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของประเทศไทย และปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติท่ีพิสูจน์แลว้ ตามลาํดบั สาํหรับปริมาณ

สาํรองนํ้ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวทั้งหมดมีปริมาณรวม 1,073.97 ลา้นบาร์เรล ประกอบดว้ยปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ 

(Proved Reserves) 460.65 ลา้นบาร์เรล และปริมาณสาํรองท่ีคาดว่าจะพบ (Probable Reserves) 410.29 ลา้นบาร์เรล และปริมาณ

สาํรองท่ีอาจจะพบ (Possible Reserves) 203.03  ลา้นบาร์เรล โดยมีปริมาณสาํรองปิโตรเลียมเป็นดงัน้ี 

 

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

(พันล้านลูกบาศก์ฟุต) 

นํ้ามันดิบ 

(ล้านบาร์เรล) 

ก๊าซธรรมชาติเหลว 

(ล้านบาร์เรล) 

ปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ 

(Proved Reserves) 

11,696.63 194.54 266.11 

ปริมาณสาํรองท่ีคาดว่าจะพบ 

(Probable Reserves) 

10,637.92 117.06 293.23 

ปริมาณสาํรองท่ีอาจจะพบ 

(Possible Reserves) 

8,320.70 42.10 160.93 

ท่ีมา :  รายงานประจาํปี 2549 ของ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ   

 

การสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยมีผูด้าํเนินการรายใหญ่ (Operator) 3 ราย ไดแ้ก่ บริษทั เชฟรอน ประเทศ

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

(ประเทศไทย) จาํกดั โดยปี 2550 มีปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศ 2,515 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อย

ละ 6.9 นํ้ามนัดิบ 134,563 บาร์เรลต่อวนั เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.4 และก๊าซธรรมชาติเหลว 78,845 บาร์เรลต่อวนั เพ่ิมขึ้นจาก

ปีก่อนร้อยละ 4.8  

ปริมาณการผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทยสาํหรับช่วงปี 2547 - 2550 เป็นดงัน้ี 

ปี ก๊าซธรรมชาติ  

(ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) 

นํ้ามันดิบ 

(บาร์เรลต่อวัน) 

ก๊าซธรรมชาติเหลว 

(บาร์เรลต่อวัน) 

2547  2,158 85,516 68,204 

2548 2,292 113,890 69,487 

2549 2,353 128,950 75,250 

2550 2,515 134,563 78,845 

ท่ีมา :  ขอ้มูลตาม Web Site ของ สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (www.eppo.go.th) เมื่อวนัท่ี 12 มีนาคม 2551 

 

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 และบริษทั ทนุลดาวลัย ์จาํกดั เพ่ือดาํเนินธุรกิจพฒันาและก่อสร้าง

ระบบท่อยอ่ยเพ่ือขนส่งและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้ในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

การกาํกบัดูแลกิจการก๊าซธรรมชาติในปัจจบุนั กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังานเป็นหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลใน

ส่วนของกิจการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
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3.4.1.2 ความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนาคต 

การจดัหาก๊าซธรรมชาติมีทั้งจากแหล่งบนบกและในทะเล ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยปี 2550  มีปริมาณการ

จดัหาก๊าซธรรมชาติรวม 3,421 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.2 สัดส่วนการจดัหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งใน

ประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 74 : 26 ทั้งน้ี ปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีจดัหาไดท้ั้งหมดถูกใชภ้ายในประเทศ โดยมีสัดส่วน

การจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้กลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้าร้อยละ 72 ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมและขนส่งร้อยละ 11  และส่งเขา้โรง

แยกก๊าซธรรมชาติร้อยละ 17 

ปริมาณการใชก๊้าซธรรมชาติของประเทศเพ่ิมสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง โดยมีปัจจยัหลกัคือ ปริมาณการใชก้ระแสไฟฟ้าท่ีเพ่ิม

สูงขึ้น ทาํใหมี้การใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าเพ่ิมสูงขึ้น โดยปริมาณการผลิตไฟฟ้าท่ีใชก๊้าซ

ธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (รวม กฟผ. ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ และผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็) คิดเป็นร้อยละ 66.8 ของปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้

ทั้งหมด 

             ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าจาํแนกตามชนิดของเช้ือเพลิงระหว่างปี 2547 - 2550 

         (หน่วย : ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมง) 

 ปี 2547 ปี 2548 ปี2549 ปี 2550 

1. พลงันํ้า 5,896 5,671 7,950 7,961 

2. ก๊าซธรรมชาติ 90,289 94,468 94,398 98,148 

3. นํ้ามนัสาํเร็จรูป 5,701 7,817 7,885 2,995 

4. ถ่านหิน 20,404 20,614 24,468 30,881 

5. กระแสไฟฟ้านาํเขา้ และอื่นๆ 5,220 6,228 7,217 7,041 

รวม 127,511 134,798 141,919 147,026 

อตัราการขยายตวั  (ร้อยละ) 7.7 5.7 5.3 3.6 

          ท่ีมา :  ขอ้มูลตาม Web Site ของ สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (www.eppo.go.th) เมื่อวนัท่ี 12 มีนาคม 2551 

สําหรับความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟ้าในระยะยาวจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองตามความตอ้งการ

ใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีสูงขึ้น ซ่ึงเป็นไปตามแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2564 (PDP2007 : ฉบบัปรับปรุง

คร้ังท่ี 1) ซ่ึงกระทรวงพลงังานไดน้าํเสนอคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) รับทราบแลว้ เม่ือวนัท่ี 7 ธันวาคม 

2550 โดยผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระรายใหม่จะเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เน่ืองจากราคาก๊าซธรรมชาติจะ

สามารถแข่งขนัไดแ้ละเป็นท่ียอมรับดา้นส่ิงแวดลอ้มเม่ือเปรียบเทียบกบัเช้ือเพลิงชนิดอ่ืน โดยประมาณการการผลิตกระแสไฟฟ้า

จาํแนกตามประเภทเช้ือเพลิง ดงัน้ี  

 

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


  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2550 

 

 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 127 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

ประมาณการการผลติพลงังานไฟฟ้าแยกตามชนดิเชื�อเพลงิ

กา๊ซธรรมชาติ

พลงันํ �า

ถา่นหนิ / ลกิไนต์

อ ื�นๆ

นํ�ามนั

นวิเคลยีร ์

ที�มา : แผนพฒันากําลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2564 (PDP2007 : ฉบบัปรบัปรงุคร ั�งที� 1)

หนว่ย : ลา้นกโิลวตัตช์ ั�วโมง

ปี 2551-2564 อตัราการ
ขยายตวัเฉลี�ย 5.7% ตอ่ปี

 

นอกจากความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าท่ีจะยงัคงขยายตวัต่อไปแลว้ ภาครัฐยงัมีนโยบายผลกัดนัการ

ใชก๊้าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งมากขึ้น เน่ืองจากมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกว่าเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆ และ

ช่วยลดผลกระทบต่อผูบ้ริโภคจากการท่ีราคานํ้ ามนัในประเทศปรับตวัสูงขึ้นตามราคานํ้ ามนัในตลาดโลก ประกอบกับความ

ตอ้งการผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ีมีแนวโนม้สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความตอ้งการใชก๊้าซหุงตม้ภายในประเทศและความ

ตอ้งการใชเ้พ่ือเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ลว้นเป็นปัจจยัหลกัท่ีเสริมสร้างให้ปริมาณความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติ

เพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต 

3.4.1.3 การปรับโครงสร้างบริหารกิจการพลงังาน       

รัฐบาลมีนโยบายให้มีการปรับโครงสร้างบริหารกิจการพลงังานให้เหมาะสม โดยแยกงานนโยบาย งานกาํกบัดูแลการ

ประกอบกิจการพลงังาน และการประกอบกิจการพลงังานออกจากกนั ให้การกาํกบัดูแลกิจการพลงังานครอบคลุมทั้งกิจการ

ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ มัน่คง มีปริมาณเพียงพอ และให้มีการจดัตั้งองคก์รกาํกบัดูแลอิสระคือ คณะกรรมการ

กาํกับกิจการพลงังาน เพ่ือกาํกับดูแลกิจการพลงังานของประเทศ โดยมีหน้าท่ีป้องกันการใช้อาํนาจผูกขาดโดยมิชอบ และ

คุม้ครองผูใ้ชพ้ลงังานและผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการประกอบกิจการพลงังาน  เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2550 สภานิติบญัญติัแห่งชาติ

ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเป็นผูเ้สนอ และตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 

(พระราชบญัญติัฯ) ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 10 ธันวาคม 2550 และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 11 ธันวาคม 2550 

เป็นตน้ไป 
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3.4.2 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกจิน้ํามัน 

3.4.2.1 อุตสาหกรรมโรงกลัน่นํ้ามนั   

ปัจจุบนัประเทศไทยมีโรงกลัน่นํ้ ามนัรวมทั้งส้ิน 7 แห่ง มีกาํลงัการผลิตรวมกนัทั้งส้ินประมาณ 1,067,000 บาร์เรลต่อ

วนั (ไม่รวมกาํลงัการผลิตของหน่วยกลัน่แยกคอนเดนเสทของ PTTAR จาํนวน 70,000 บาร์เรลต่อวนั) เพ่ิมขึ้นจากปี 2549 

จาํนวน 50,000 บาร์เรลต่อวนั เน่ืองจากโครงการขยายกาํลงัการผลิตหน่วยกลัน่ CDU-3 ของโรงกลัน่ไทยออยลแ์ลว้เสร็จ ในปี 

2550 โรงกลัน่นํ้ ามนัมีการผลิตจริงรวมกนัจาํนวน 772,772 บาร์เรลต่อวนั เม่ือรวมกบัการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากโรงแยก

ก๊าซฯ และโรงงานปิโตรเคมีจาํนวน 83,596 บาร์เรลต่อวนั ทาํให้มีการผลิตนํ้ ามันสําเร็จรูปของประเทศรวมทั้งส้ินจาํนวน 

856,368 บาร์เรลต่อวนั ในขณะท่ีความตอ้งการใชน้ํ้ามนัในประเทศมีจาํนวน 724,056 บาร์เรลต่อวนั  ทาํให้ประเทศไทยมีอุปทาน

ส่วนเกิน และมีการส่งออกไปจาํหน่ายในตลาดต่างประเทศจาํนวน 138,195 บาร์เรลต่อวนั  

ในปี 2550 ประเทศไทยผลิตนํ้ามนัสาํเร็จรูปแยกเป็นผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปชนิดต่างๆ ไดต้ามตารางดงัน้ี 

หน่วย : บาร์เรลต่อวนั 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2548 ปี2549 ปี2550 

นํ้ามนัเบนซิน     159,089      156,668                 149,607  

นํ้ามนัดีเซล     341,091      361,220                 368,135  

นํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน       83,325        96,524                   91,723  

นํ้ามนัเตา     106,088      108,706                 111,186  

นํ้ามนัก๊าด       17,520         1,622                     2,127  

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว     123,951      124,592                 133,592  

รวม     831,063      849,332                 856,368  

      ท่ีมา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน  

การขนส่งนํ้ ามนัดิบในประเทศไทยสามารถดาํเนินการไดท้ั้งทางรถบรรทุก รถไฟ และเรือขนส่ง  ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กบัท่ีตั้ง

ของโรงกลัน่นํ้ามนั การขนส่งนํ้ามนัดิบจากต่างประเทศจะใชเ้รือขนส่งตามท่าเทียบเรือต่างๆ ตลอดแนวชายฝ่ังทะเลของประเทศ 

ขณะท่ีการขนส่งนํ้ามนัดิบในประเทศส่วนใหญ่จะขนส่งโดยทางรถไฟ โดยท่ีนํ้ามนัดิบจะถูกขนส่งไปยงัโรงกลัน่นํ้ามนัทั้ง 7 แห่ง

ซ่ึงตั้งอยูใ่กลช้ายฝ่ังทะเลเพ่ือกลัน่เป็นผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป  

ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัสําเร็จรูปจะถูกขนส่งโดยทาง รถบรรทุก รถไฟ เรือขนส่ง และท่อส่งนํ้ ามนั ปัจจุบนัการขนส่งนํ้ ามนั

ทางท่อส่งนํ้ ามันแม้จะเพ่ิมสูงขึ้น แต่ก็ยงัมีปริมาณการใช้ไม่มากนักเม่ือเปรียบเทียบกับการขนส่งโดยรถบรรทุกและรถไฟ 

เน่ืองจากท่อขนส่งนํ้ ามันไม่ได้มีการเช่ือมต่อกับโรงกลัน่นํ้ ามันทุกแห่ง โรงกลัน่นํ้ ามันส่วนใหญ่ตั้งอยู่ท่ีภาคกลางและภาค

ตะวนัออกของประเทศซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความตอ้งการใชน้ํ้ามนัสูงกว่าภาคอ่ืนๆ ของประเทศ 

3.4.2.2 อุตสาหกรรมการจัดจําหน่ายนํ้ามนั 

จากการเปิดเสรีอุตสาหกรรมนํ้ ามนัเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2534 ส่งผลให้ธุรกิจการจดัจาํหน่ายนํ้ามนัมีการแข่งขนัท่ีเพ่ิม

สูงขึ้น เน่ืองจากมีผูค้ ้านํ้ ามันอิสระรายใหม่เข้ามาในตลาดจาํนวนมาก การขยายตัวเพ่ิมขึ้นของจํานวนสถานีบริการนํ้ ามัน 

ประกอบกบัสภาวะท่ีประเทศไทยมีอุปทานมากกว่าอุปสงค์ ส่งผลให้กาํไรขั้นต้นจากการตลาดเปล่ียนแปลงตามสภาวะการ

แข่งขนั 
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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 

 จากการท่ีประเทศไทยเป็นประเทศผูน้าํเขา้นํ้ ามนัจากต่างประเทศในรูปของนํ้ ามนัดิบ และนํ้ ามนัสําเร็จรูปบางส่วน 

ประกอบกบัการคา้นํ้ามนัเป็นไปอยา่งเสรี ดงันั้น การกาํหนดราคานํ้ามนั ณ โรงกลัน่จึงขึ้นอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของราคานํ้ามนั

ในตลาดโลก (ซ่ึงโรงกลั่นในประเทศไทยยึดตลาดสิงคโปร์เป็นเกณฑ์เช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคน้ี) และการ

เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (หรือค่าเงินบาท) ซ่ึงเป็นตน้ทุนในการนาํเขา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง 

จากการศึกษาของ สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ระบุว่า หากราคานํ้ ามนัดิบตลาดโลกเปล่ียนแปลง 1 

เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ตน้ทุนราคานํ้ ามนัในประเทศไทยจะเปล่ียนแปลง 25-29 สตางค์ต่อลิตร (ณ อตัราแลกเปล่ียน 40-46  

บาทต่อเหรียญสหรัฐ) 

การกําหนดราคา ณ โรงกลัน่และราคานําเข้า/1 

(1) ช่วงก่อนยกเลิกควบคุมราคานํ้ ามันเช้ือเพลิง รัฐบาลเป็นผู ้กําหนดราคานํ้ ามันเช้ือเพลิง โดยรัฐบาลกําหนด

หลกัเกณฑ์การคาํนวณราคา ณ โรงกลัน่ และอตัรากองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงของนํ้ ามนัแต่ละชนิด ในช่วงดงักล่าว

ประเทศไทยมีกาํลงัการกลัน่ตํ่ากว่าความตอ้งการในประเทศและตอ้งพ่ึงพาการนาํเขา้ การกาํหนดราคานํ้ ามนัท่ี

ผลิตในประเทศจึงใชห้ลกัการของความเสมอภาคกบัการนาํเขา้ (Import Parity Basis) เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม

ระหว่างผูผ้ลิตและผูน้าํเขา้ โดยหลกัเกณฑ์การกาํหนดราคาจะอา้งอิงตามการเปล่ียนแปลงของราคาผลิตภณัฑ์

นํ้ ามนัในสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นตลาดนํ้ ามนัสําเร็จรูปขนาดใหญ่ในภูมิภาคน้ี ในช่วงดงักล่าวราคานํ้ ามนัเช้ือเพลิงของ

ไทยจะเป็นราคา C.I.F. กรุงเทพฯ คือราคาสิงคโปร์บวกด้วยค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายต่างๆ จนกระทั่งถึงท่าเรือ

ประเทศไทย การกาํหนดราคา ณ โรงกลัน่จะอิงกบัราคาประกาศของโรงกลัน่ในสิงคโปร์ และสาํหรับการกาํหนด

ราคานาํเขา้จะอิงตามราคาตลาดจรสิงคโปร์เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัตน้ทุนการนาํเขา้จริง โดยการประกาศราคาจะ

เปล่ียนแปลงสัปดาห์ละ 1 คร้ัง  

(2) ช่วงหลงัการยกเลิกควบคุมราคานํ้ ามันเช้ือเพลิง โรงกลัน่นํ้ ามนัมีสัญญาซ้ือขายกับผูค้ ้านํ้ ามันกาํหนดราคาเป็น 

C.I.F. กรุงเทพฯ  สําหรับผูค้า้นํ้ ามนัท่ีนาํเขา้นํ้ ามนัสําเร็จรูปจะเป็นไปตามตน้ทุนตามจริง เน่ืองจากโรงกลัน่ตอ้ง

แข่งขนักบัตน้ทุนนาํเขา้ ดงันั้น โรงกลัน่จึงใชห้ลกัการเสมอภาคกบัการนาํเขา้ หากโรงกลัน่กาํหนดราคาสูงกว่า

การนาํเขา้ ผูค้า้นํ้ ามนัจะนาํเขา้แทนการส่ังซ้ือจากโรงกลัน่ในประเทศ แต่หากการกาํหนดราคาตํ่ากว่าราคานาํเขา้ 

จะทาํให้โรงกลัน่ได้รับผลตอบแทนตํ่า ย่อมไม่จูงใจให้เกิดการลงทุนของธุรกิจการกลั่นในประเทศไทย แต่

หลงัจากกาํลงัการกลัน่ของประเทศไทยมีเกินความตอ้งการทาํให้ตอ้งส่งออก การส่งออกในปัจจุบนัตามภาวะปกติ

จะไม่ไดร้าคาท่ีดีเท่าท่ีควรจากปัญหากาํลงัการกลัน่ในภูมิภาคท่ีสูงกว่าความตอ้งการ ดงันั้น โรงกลัน่จึงพยายามท่ี

จาํหน่ายนํ้ามนัในประเทศก่อนส่งออก โดยให้ส่วนลดราคา ณ โรงกลัน่ในบางช่วง ทาํให้การกาํหนดราคาของไทย

ไดล้ดลงมาอยูร่ะหว่างราคาส่งออกและราคานาํเขา้ 

 
/1 จากรายงานของ  สนพ.  เมื่อวนัท่ี 11 มิถุนายน 2544 เร่ืองการกาํหนดราคานํ้ ามนัเช้ือเพลิงของไทย 
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 การกาํหนดราคาของโรงกลัน่จะกาํหนดให้สอดคลอ้งและใกลเ้คียงกบัตน้ทุนการนาํเขา้มากท่ีสุด เพ่ือให้ผูค้า้นํ้ามนัซ้ือ

นํ้ ามันจากโรงกลัน่ และเน่ืองจากการซ้ือขายนํ้ ามันในภูมิภาคน้ีเป็นจาํนวนมากจะกระทาํกันในตลาดสิงคโปร์ ราคานํ้ ามันท่ี

เคล่ือนไหวในตลาดสิงคโปร์จึงเป็นตวัแทนของราคานํ้ามนัของทุกประเทศในภูมิภาคน้ี โรงกลัน่จึงใชเ้กณฑก์ารกาํหนดราคาโดย

อิงตามราคาตลาดจรสิงคโปร์ และมีการเปล่ียนแปลงทุกวนัเช่นเดียวกบัราคาตลาดจรสิงคโปร์ 

การเปลี่ยนแปลงของราคานํ้ามนัสําเร็จรูปในตลาดนํ้ามันต่างๆ 5

/1 

ตลาดซ้ือขายนํ้ ามนัระหว่างประเทศ ตลาดท่ีสําคญัมีอยู่เพียงไม่ก่ีแห่ง โดยจะเป็นตวัแทนการซ้ือขายหรือตกลงราคา

นํ้ามนัของภูมิภาคนั้นๆ ไดแ้ก่ ตลาดในสหรัฐอเมริกา ตลาดยโุรป ตลาดตะวนัออกกลาง และตลาดสิงคโปร์ สาํหรับตลาดอ่ืนๆ จะ

กาํหนดราคาโดยพิจารณาและคาํนึงถึงตลาดเหล่าน้ี โดยโรงกลัน่และผูค้า้นํ้ ามนัของประเทศในภูมิภาคนั้นๆ จะคาํนึงถึงสภาพ

ความตอ้งการและปริมาณการผลิตในภูมิภาคอ่ืนๆ ประกอบดว้ย  

ราคานํ้ ามนัสําเร็จรูปท่ีซ้ือขายในตลาดโดยทัว่ไปจะเปล่ียนแปลงสอดคลอ้งกบัตน้ทุน คือ ราคานํ้ ามนัดิบ ดงันั้น ราคา

นํ้ ามันสําเร็จรูปในทุกตลาด จึงปรับตัวเคล่ือนไหวไปในทิศทางและระดับเดียวกัน นอกจากนั้นแลว้ อุปสงค์และอุปทานใน

ภูมิภาคนั้นๆ ยงัมีอิทธิพลต่อราคานํ้ามนัสาํเร็จรูปในตลาด จึงทาํให้การเปล่ียนแปลงราคานํ้ามนัสาํเร็จรูปในบางตลาดอาจปรับตวั

แตกตา่งจากตลาดอ่ืน แต่เป็นเพียงช่วงส้ันๆ เพราะระดบัราคาท่ีแตกต่างกนัจะทาํให้เกิดภาวะของการไหลเขา้/ออกของนํ้ามนัจาก

ตลาดอ่ืน จนระดบัราคาของตลาดนั้นปรับตวัสู่ภาวะสมดุลกบัตลาดอ่ืน ดงันั้น ในการกาํหนดราคาของผูค้า้นํ้ ามนัไทย ไม่ว่าจะใช้

ฐานราคานํ้ ามันสําเร็จรูปของตลาดใด การเปล่ียนแปลงของราคานํ้ ามันสําเร็จรูปของไทยจะเป็นเช่นเดียวกัน เพราะการ

เปล่ียนแปลงของราคานํ้ามนัสาํเร็จรูปในทุกตลาดจะเปล่ียนแปลงสอดคลอ้งในระดบัเดียวกนั  

ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกไกล ตลาดสิงคโปร์เป็นศูนยก์ลางซ้ือขายนํ้ ามันในภูมิภาคน้ีท่ีสําคญัท่ีสุด ราคานํ้ ามัน

สาํเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร์ มิไดเ้กิดจากการประกาศราคาของรัฐบาลสิงคโปร์ แต่เป็นราคาท่ีเกิดจากการตกลงซ้ือขายของผูซ้ื้อ

และผูข้ายทั้งภายในและภายนอกประเทศสิงคโปร์ ราคาท่ีตกลงจะสะทอ้นจากปริมาณนํ้ ามนัท่ีมีในภูมิภาค (Supply) และความ

ตอ้งการนํ้ ามนัของภูมิภาค (Demand) น้ีท่ีมีเขา้มาในตลาด ดงันั้น ปริมาณการผลิตส่วนเกินและความตอ้งการนํ้ ามนั (การส่งออก

และการนาํเขา้) ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคน้ี ซ่ึงรวมทั้งประเทศไทยจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาในตลาดจรสิงคโปร์ 

การเก็บรวบรวมราคาซ้ือขายในตลาดนํ้ ามนัทุกตลาดจะมีบริษทัข้อมูล เช่น Platt’s, Petroleum Argus, Reuters ทาํการรวบรวม

ราคาซ้ือขายในแต่ละวนั ซ่ึงขอ้มูลท่ีตลาดนํ้ามนัใชอ้า้งอิงในการต่อรองหรือตกลงราคาซ้ือขายกนัในธุรกิจนํ้ามนัระหว่างประเทศ 

จะเป็นของบริษทั Platt’s เช่น MOP (Mean of Platt’s) หมายถึง ราคากลางท่ีไดจ้ากราคาซ้ือขายตํ่าสุดและสูงสุดท่ี Platt’s สรุปใน

วนันั้นๆ  

ปริมาณนํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีซ้ือขายผา่นตลาดสิงคโปร์ จะอยูใ่นระดบัสูงเช่นเดียวกบัตลาดใหญ่ในพ้ืนท่ีอ่ืน (ยโุรป อเมริกา 

ตะวนัออกกลาง) ทาํให้ยากต่อการป่ันราคาโดยผูซ้ื้อหรือผูข้าย และราคาจะสะทอ้นความสามารถในการจดัหาและความตอ้งการ

ในภูมิภาคเอเชียอยา่งแทจ้ริง โดยเหตผุลดงักล่าว ทาํใหป้ระเทศผูส่้งออกนํ้ามนั เช่น ไทย เกาหลีใต ้ ญ่ีปุ่ น ซ่ึงปัจจุบนัมีกาํลงัการ 

กลัน่ส่วนเกิน แมจ้ะเร่ิมมีการกาํหนดราคาส่งออกเอง ซ่ึงจะขึ้นอยูก่บัอุปสงค/์อุปทานของประเทศตนเองส่วนหน่ึง แต่โดยทัว่ไป

ราคาตลาดจรสิงคโปร์ยงัมีอิทธิพลสูงมากต่อราคาในประเทศต่างๆ ดงักล่าว 

 
/1 จากรายงานของ  สนพ.  เม่ือวันที ่11 มิถุนายน 2544 เร่ืองการกําหนดราคานํ้ามันเช้ือเพลิงของไทย 
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ราคาจําหน่ายนํ้ามันเช้ือเพลิงของโรงกลั่น และผู้ค้าส่งนํ้ามันภายในประเทศในปัจจุบัน6

/1
 

ภายหลงัการยกเลิกการควบคุมราคานํ้ ามนัเช้ือเพลิง ในช่วงแรกการกาํหนดราคานํ้ ามนัสําเร็จรูปของโรงกลัน่ ไดใ้ช้

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

ดว้ยค่าขนส่งและค่าใชจ้่ายต่างๆ เป็นราคา C.I.F. และจะมีค่าใชจ้่ายในการปรับคุณภาพดว้ยส่วนหน่ึง ซ่ึงในแต่ละโรงกลัน่จะใช้

หลกัเกณฑ์เดียวกนั เพียงแต่มีความแตกต่างกนัในรายละเอียด เช่น ค่าขนส่ง ค่าปรับคุณภาพ โดยระดบัราคา ณ โรงกลัน่ของทุก

โรงอยู่ในระดบัเดียวกนั มีความแตกต่างกนัในระดบั 4–10 สตางค/์ลิตร แต่หลงัจากประเทศไทยมีกาํลงัการกลัน่ท่ีเพ่ิมขึ้นและ

ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ทาํให้ปริมาณการผลิตนํ้ามนัมากเกินความตอ้งการของประเทศ ทาํให้ตอ้งส่งออก การกาํหนดราคาของโรง

กลั่น นอกจากจะอิงตามภาวะตลาดภายนอก คือ ราคาตลาดจรสิงคโปร์แล้ว ยงัคาํนึงถึงสภาพอุปสงค์/อุปทานของตลาด

ภายในประเทศดว้ย ในบางช่วงท่ีนํ้ ามนัในประเทศเหลือมากจะมีการให้ส่วนลด ทาํให้ราคา ณ โรงกลัน่ของไทยถูกกว่าราคาปกติ

มากในบางช่วง  

นอกจากน้ี จากสภาพการแข่งขันในตลาดนํ้ ามันของไทยท่ีอยู่ในระดับสูง ทําให้ในตลาดค้าส่งของไทย มีการ

เปล่ียนแปลงราคาทุกวนัและบางวนัอาจหลายคร้ัง ซ่ึงเป็นไปตามตน้ทุนและสภาพตลาดนํ้ ามนัในช่วงนั้นๆ จากการศึกษาของ 

สนพ. พบว่า ราคาขายส่งนํ้ามนัภายในประเทศมีการเปล่ียนแปลงท่ีสอดคลอ้งกบัตลาดสิงคโปร์ เพราะปริมาณนํ้ามนัในตลาดของ

ไทย จะปรับตวัตามสภาพตลาดนํ้ ามนัภายนอก และในทางกลบักนัตลาดนํ้ามนัของไทยจะส่งผลกบัตลาดในภูมิภาคน้ีเช่นกนั เม่ือ

นํ้ามนัในตลาดเอเชียขาด (ซ่ึงมีผลให้ราคาสิงคโปร์ปรับตวัขึ้น) นํ้ามนัไทยจะไหลออก ปริมาณนํ้ ามนัในประเทศลดลง ราคาขาย

ในประเทศปรับตวัขึ้น ในทางกลบักนั การท่ีปริมาณนํ้ามนัในตลาดนอกประเทศอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงราคาตลาดสิงคโปร์ท่ีสะทอ้น

ราคาซ้ือขายในภูมิภาคเอเชียจะลดลง ความสามารถส่งออกนํ้ามนัของไทยจะลดลง ราคาขายส่งในประเทศจะมีการให้ส่วนลดเพ่ือ

ระบายนํ้ามนัออกสู่ตลาดภายใน  

ภาวะการแข่งขันของตลาดนํ้ามันในประเทศไทย/1 

ปัจจุบันตลาดนํ้ ามันของไทยมีการแข่งขันสูงทั้ งระดับค้าส่งและค้าปลีก โดยในตลาดค้าส่ง กําลังการกลั่น

ภายในประเทศท่ีมีมากกว่าความตอ้งการ ทาํให้การกาํหนดราคาของโรงกลัน่และผูค้า้ส่งตอ้งมีการให้ส่วนลดแก่ผูค้า้นํ้ ามนัใน

ภาวะท่ีนํ้ ามันลน้ตลาด นอกจากน้ี การท่ีโรงกลัน่ตอ้งแข่งขนักบัการนาํเขา้จากต่างประเทศ ภาวะกาํลงัการกลัน่ลน้ตลาดของ

ภูมิภาค ก็มีผลให้ราคานํ้ ามนัสําเร็จรูปของภูมิภาคเอเซียอยู่ในภาวะอ่อนตวัเม่ือเทียบกบัราคานํ้ ามนัดิบ ซ่ึงประเทศไทยก็ไดรั้บ

ผลกระทบดงักล่าวดว้ย  

ในตลาดคา้ปลีก การแข่งขนัอยู่ในระดบัสูงเช่นเดียวกนั จากการเพ่ิมขึ้นของจาํนวนผูค้้านํ้ ามนั จากเดิมช่วงก่อนการ

ยกเลิกควบคุมราคามีเพียงผูค้า้รายใหญ่ 4 ราย ไดเ้พ่ิมขึ้นเป็นกว่า 30 รายในปัจจุบนั จาํนวนสถานีบริการนํ้ ามนัไดเ้พ่ิมขึ้นจาก

ระดบั 3,400 แห่ง เป็นกว่า 17,000 แห่งในปัจจุบนั ทาํให้การแข่งขนัในตลาดคา้ปลีกของไทยอยู่ในระดบัท่ีสูงมาก จนทาํให้ผูค้า้

ไม่สามารถกาํหนดราคาขายปลีกในระดบัท่ีแตกต่างกนัไดม้าก จากการศึกษาของ สนพ. พบว่าการกาํหนดราคาขายปลีกในระดบั

ท่ีแตกต่างกัน 50 สตางค์ต่อลิตร จะส่งผลให้ปริมาณการจาํหน่ายของผูค้ ้านํ้ ามันลดลงคร่ึงหน่ึง ค่าการตลาดของผูค้ ้านํ้ ามัน

นบัตั้งแตปี่ 2539 เป็นตน้มา ไดป้รับลดลงและอยูใ่นระดบัทรงตวั ซ่ึงเป็นผลจากการแข่งขนัท่ีอยูใ่นระดบัสูง  

รัฐบาลมีบทบาทในการกาํกบัดูแลการกาํหนดราคานํ้ ามนัและสภาวะการแข่งขนั โดยจะอาศยักลไกทางดา้นกฎหมายท่ี

มีอยู่แลว้ เช่น พ.ร.ก. แกไ้ขและป้องกนัภาวะการขาดแคลนนํ้ ามนัฯ พ.ศ. 2516 และ พ.ร.บ. ว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการ พ.ศ. 

2542 เป็นตน้ ทั้งน้ีรัฐบาลยงัมีมาตรการท่ีมีผลกระทบตอ่ราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงในประเทศ ไดแ้ก่ มาตรการทางดา้นภาษีสรรพสามิต

 
/1 จากรายงานของ สนพ. เมื่อวนัท่ี 11 มิถนุายน 2544 เร่ืองการกาํหนดราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงของไทย 
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โดยรัฐบาลจะไดป้ระกาศปรับเปล่ียนอตัราภาษีสรรพสามิตสาํหรับผลิตภณัฑ์นํ้ามนัตามความเหมาะสม มาตรการการปรับเปล่ียน

เงินส่งเขา้กองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือเงินไดรั้บชดเชยจากกองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ทั้งน้ี เพ่ือลดความผนัผวนของราคานํ้ ามัน

เช้ือเพลิงซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนได ้

ตัวอย่างโครงสร้างราคานํ้ามนัในเขตกรุงเทพมหานคร  ณ วันท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2551 

          หน่วย : บาท/ลิตร 

 เบนซินออกเทน 91 
คิดเป็นร้อยละของ 

ราคาขายปลีก 
ดีเซลหมุนเร็ว 

คิดเป็นร้อยละของ 

ราคาขายปลีก 

ราคา ณ โรงกลัน่ /1 20.8858 65.91 23.1477 79.44 

ภาษีสรรพสามิต /2 3.6850 11.63 2.3050 7.91 

ภาษีเทศบาล /2 0.3685 1.16 0.2305 0.79 

กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง /2 3.0000 9.47 0.1000 0.34 

กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน /2 0.7500 2.37 0.75 2.57 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม /2 2.0083 6.33 1.8573 6.38 

ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่ 30.6976 96.87 28.3905 97.43 

ค่าการตลาด 0.9275 2.93 0.7005 2.40 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม /2 0.0649 0.20 0.0490 0.17 

              ราคาขายปลีก 31.69 100.00 29.14 100.00 
 

/1  โรงกลัน่กาํหนดจากราคาตลาดโลก 
/2 รัฐบาลกาํหนด 

สําหรับอตัราภาษีสรรพสามิตปัจจุบนัเป็นไปตามประกาศอตัราภาษีสรรพสามิตของกระทรวงการคลงั  โดย ณ วนัท่ี  

13 กุมภาพนัธ์ 2551 อตัราภาษีสรรพสามิตของผลิตภณัฑต์่างๆ เป็นดงัน้ี 

ประเภทผลิตภณัฑ์ ตามมูลค่าร้อยละ ตามปริมาณ (บาท/ลิตร) 

1. นํ้ามนัเบนซินชนิดไร้สารตะกัว่ - 3.685 

2. นํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์ - 3.317 

3. นํ้ามนัก๊าด - 3.055 

4. นํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว - 2.305 

5. นํ้ามนัดีเซลหมุนชา้ - 2.405 

6. นํ้ามนัเตา 5 - 

7. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (บาท/กก.) - 2.170 
   

  ท่ีมา : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั 
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สาํหรับเงินส่งเขา้กองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปัจจุบนั รัฐบาลกาํหนดให้ผูผ้ลิตหรือผูน้าํเขา้ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัส่งเงินเขา้กองทุนนํ้ ามนั

ตามอตัราท่ีกาํหนดซ่ึงขึ้นอยู่กบัชนิดนํ้ ามนั ยกเวน้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะไดรั้บเงินชดเชยจากกองทุนนํ้ ามนั ทั้งน้ี เพ่ือบรรเทา

ผลกระทบต่อประชาชนผูใ้ชก๊้าซปิโตรเลียมเหลว โดย ณ วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2551 อตัราเงินส่งเขา้กองทุนนํ้ามนั สรุปไดด้งัน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ท่ีมา : สนพ. 

3.4.2.3 อุตสาหกรรมการจัดจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

รัฐบาลมีนโยบายยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทั้งน้ี ไดด้าํเนินการอย่างเป็นขั้นตอนโดยการยกเลิกการ

ควบคุมราคาขายปลีกแลว้ และจะให้มีการใช้ระบบลอยตวัเต็มท่ีโดยสมบูรณ์ในขั้นตอนต่อไป โดยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี  

10 กรกฎาคม 2544 มอบหมายให้ สนพ. กระทรวงพลงังาน กระทรวงการคลงั และกระทรวงพาณิชย ์รับไปดาํเนินการร่วมกนั

เพ่ือยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ในระหว่างท่ีรัฐบาลยงัควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยควบคุมราคา ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ/นาํเขา้ และราคา

ขายส่งหน้าโรงกลัน่ โดยใชก้องทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงรับภาระชดเชยราคา  แต่ปัญหาจากโครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีไม่

สะทอ้นตามตลาดและฐานะกองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง  ทาํให้ภาครัฐมีการพิจารณาแนวทางการแกไ้ขปัญหาราคาก๊าซปิโตรเลียม

เหลว  ในวนัท่ี 12 ตุลาคม 2550  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน จึงมีมติเห็นชอบการยกเลิกการชดเชย

ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว และหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคา ณ โรงกลัน่ 

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 

 

 

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

1. นํ้ามนัเบนซิน 95 3.450 - 

2. นํ้ามนัเบนซิน 91 3.000 - 

3. นํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์ออกเทน 95 0.250 - 

3. นํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์ออกเทน 91 - 0.250 

4. นํ้ามนัก๊าด 0.100 - 

5. นํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว 0.100 - 

6. นํ้ามนัดีเซลหมุนชา้ 0.100 - 

7. นํ้ามนัเตา 0.060 - 

8. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (บาท/กก.) 0.303 - 
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ดงัมีรายละเอียด ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี (โครงสร้างราคา ณ วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2551) 

             หน่วย : บาท/กิโลกรัม 

  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว คิดเป็นร้อยละของราคาขายปลีก 

ราคา ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ/นาํเขา้ /1 11.0751 60.81 

ภาษีสรรพสามิต /2 2.1700 11.91 

ภาษีเทศบาล /2 0.2170 1.19 

กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง /2 0.3033 1.67 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม /2 0.9636 5.29 

ราคาขายส่งรวมภาษีมูลค่าเพิม่ 14.7290 80.87 

ค่าการตลาด 3.2566 17.88 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม /2 0.2280 1.25 

ราคาขายปลีก 18.21 100.00 

 
ท่ีมา : สนพ. 
 /1 รัฐบาลกาํหนดโดยอา้งอิงราคาตลาดโลก 
 /2 รัฐบาลกาํหนด 
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3.4.3 ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  

3.4.3.1 โครงสร้างของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  

โครงสร้างของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้น ดงัน้ี 

(1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ : เป็นการนาํก๊าซปิโตรเลียม อนัไดแ้ก่ ก๊าซอีเทนและก๊าซโพรเพน หรือผลิตภณัฑใ์น

รูปของนํ้ามนั อนัไดแ้ก่ แนฟทา มาแปรสภาพเป็นสารโอเลฟินส์ (ก๊าซเอทิลีนและก๊าซโพรพิลีน) และคอนเดนเสท

มาแปรสภาพเป็นสารอะโรเมติกส์ (เบนซีน โทลูอีน และไซลีน) โดยผ่านกระบวนการกลัน่ แยก ทาํให้แตกตัว 

และแปรรูป 

(2) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง : เป็นการนําผลิตภัณฑ์ ท่ี เกิดขึ้ นจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นไปผ่าน

กระบวนการต่างๆจนไดเ้ป็นผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลาง เช่น สไตรีนโมโนเมอร์ ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ เอ-

ทิลีนไกลคอล กรดเทเรฟทาลิกบริสุทธ์ิ  ฟีนอล และอะซีโตน เป็นตน้ 

(3) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย : เป็นการนําผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้ นจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลางไปผ่าน

กระบวนการต่างๆ จนไดเ้ป็นผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลาย เช่น เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ หรือวตัถุสังเคราะห์ต่างๆ 

ซ่ึงจะถูกนาํไปใช้เป็นวตัถุดิบพ้ืนฐานในการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์

อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต ์และอุตสาหกรรมส่ิงทอ เป็นตน้ 

3.4.3.2 สถานการณ์ปิโตรเคมีของประเทศไทย 

ราคาปิโตรเคมีจะมีการเปล่ียนแปลงเป็นวฏัจกัร  ในแต่ละรอบจากราคาขึ้นสูงสุดถึงราคาลงตํ่าสุดจะใชร้ะยะเวลา 8-10 

ปี ช่วงปี 2547-2549 ถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นของราคาปิโตรเคมี และมีการคาดการณ์โดยบริษทัท่ีปรึกษาชั้นนาํว่าราคาจะลดตํ่าสุด 

ในช่วงปี 2553-2554 และจะเขา้สู่ช่วงขาขึ้นอีกคร้ังในปี 2555 

ความตอ้งการปิโตรเคมีขั้นตน้ของประเทศไทยโดยรวมในปี 2550 เพ่ิมขึ้นจากปี 2549 ประมาณ 11% ในขณะท่ีความ

ต้องการเม็ดพลาสติก(โพลิเมอร์) เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเพียง 3% แต่มีการส่งออกเพ่ิมขึ้น 4%  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นมีความ

ตอ้งการใชภ้ายในประเทศเพ่ิมสูงขึ้น จึงส่งออกไดน้อ้ยลงจากปี 2549 กว่า 50% ทั้งน้ีปริมาณผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีของประเทศไทย

โดยเฉพาะเมด็พลาสติกยงัคงอยูใ่นสภาวะท่ีมีกาํลงัการผลิตมากกว่าความตอ้งการ  เน่ืองจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยท่ีตั้ง

ต้นจากการผลิตเพ่ือทดแทนการนําเข้า ได้เปล่ียนแปลงไปสู่การเป็นฐานการผลิตเพ่ือส่งออก  โดยในปี 2550 มีการส่งออก

โดยรวมประมาณ4.2 ลา้นตนัคิดเป็น 29% ของปริมาณการผลิต ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกผลิตภณัฑข์ั้นกลาง 1.8 ลา้นตนัและเม็ด

พลาสติก 2 ลา้นตนั คิดเป็น 40% และ 47% ของการผลิตตามลาํดบั โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปยงัภูมิภาคเอเชียเป็นหลกั เช่น จีน 

เวียดนามและมาเลเซีย  
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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 

2550 2,370.00 119.00 2,473.00 16.00 

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 

2550 1,232.00 0.00 1,161.00 71.00 

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 

2550 1,273.00 487.00 1,638.00 122.00 

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 

2550 801.00 0.00 580.00 221.00 

ท่ีมา : สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
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3.5  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

3.5.1 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการดําเนินการโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิ

ตลอดระยะเวลาการดาํเนินงานของโรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ีผ่านมา ปตท. ไดต้ระหนกัถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ความปลอดภยั และอาชีวอนามยั  รวมทั้งสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณใกลเ้คียง ดงันั้น ปตท. จึงได้

ติดตามตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ืองและเคร่งครัด โดยในช่วงก่อนการก่อสร้างไดมี้การจดัทาํรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งระบุมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจวดั

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือเสนอต่อ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงจนถึงปัจจุบนั ปตท. ไดด้าํเนินการติดตามตรวจวดั บนัทึกผล และจดัทาํรายงานฯ เสนอ

ต่อสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ตามท่ีกฎหมายกาํหนดอย่างเคร่งครัด  ย่ิงไปกว่านั้น เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในประสิทธิภาพของระบบบาํบดัมลพิษทางอากาศ 

และเป็นไปตามคาํแนะนาํของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในปี 2546 และปี 2548 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง หน่วยท่ี 1 และ 5 

ยงัได้ติดตั้งเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์พิเศษเพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ (Continuous Emission 

Monitoring System : CEMS) ตามลาํดบั ซ่ึงจากการติดตามตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของโรงแยกก๊าซธรรมชาติทั้ง 5 โรงตั้งแต่

เปิดดาํเนินการ พบว่าคุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง คุณภาพนํ้ า และกากของเสียจากกระบวนการผลิต ลว้นอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีกว่า

มาตรฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งส้ิน  นอกจากน้ีแลว้ ปตท. มีแผนท่ีจะก่อสร้างโรงแยกก๊าซอีเทนและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

หน่วยท่ี 6 ท่ีจงัหวดัระยอง ซ่ึงขณะน้ีได้จดัทาํรายงาน EIA เสนอต่อ สผ. และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะกรรมการ

ผูช้าํนาญการฯ เรียบร้อยแลว้  และอยูใ่นระหว่างการดาํเนินการก่อสร้างโดยคาดว่าจะแลว้เสร็จประมาณตน้ปี 2554 

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 

3.5.2 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการดําเนินการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ

ถึงแมว่้าการดาํเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ไดเ้กิดขึ้นก่อนท่ีโครงการประเภทระบบขนส่ง

ปิโตรเลียมทางท่อ จะถูกกาํหนดให้อยู่ในข่ายท่ีตอ้งจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact 

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

ตระหนกัถึงความสําคญัของสภาพแวดลอ้มทั้งก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และภายหลงัการก่อสร้างมาโดยตลอด โดย

มีการศึกษาและประเมินผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมก่อนดาํเนินโครงการ เพ่ือกาํหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระหว่างก่อสร้างและระยะดาํเนินการ  รวมทั้งมีการปรับสภาพพ้ืนท่ีให้เขา้สู่สภาพเดิมเม่ือการฝัง

กลบท่อแลว้เสร็จ ซ่ึงทุกโครงการนับแต่การก่อสร้างท่อส่งก๊าซสายประธานเส้นแรกท่ีเร่ิมรับก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย และ

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติอ่ืนๆ ก็มีแนวทางปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั 

สาํหรับท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสหภาพเมียนมาร์มายงัชายแดนไทย-ท่ีบา้นอีต่อง และต่อมายงัโรงไฟฟ้าราชบุรีจงัหวดั

ราชบุรี ท่ีเร่ิมก่อสร้างในปี 2540 นั้น ปตท. ได้จดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือเสนอต่อ สผ. ตามท่ี

กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เช่นเดียวกบัการดาํเนินการของโรงแยก

ก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงจากการติดตามตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ปี 2540 เป็นตน้มา ลว้นปรากฏว่า เป็นไปตามมาตรการลด

และติดตามผลกระทบท่ีไดเ้สนอไวใ้นรายงานฯ 
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ในช่วงระหว่างปี 2547 จนถึงปัจจุบนั โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซฯ ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

ฉบับท่ี 3 และโครงการเก่ียวเน่ือง ได้มีการศึกษาและจัดทํารายงาน EIA  รวมทั้ งมีการนํามาตรการลดผลกระทบและการ

ดาํเนินการระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มไปสู่การปฏิบติัทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาํเนินการแลว้เสร็จทุกโครงการ  สําหรับ

โครงการท่ีอยูร่ะหว่างการก่อสร้างท่ีจะตอ้งดาํเนินการตามมาตรการลดผลกระทบและการวางระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ความ

ปลอดภยั และอาชีวอนามยั ไดแ้ก่ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเลและบนบก (ฝ่ังตะวนัออก) ส่วนท่ีติดตั้งเคร่ือง

เพ่ิมความดนัในทะเล  และโครงการท่อส่งก๊าซ NGV สุวรรณภูมิ-พญาไท นอกจากน้ี ยงัมีโครงการท่ีอยู่ในระหว่างการศึกษาและ

จดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเสนอต่อ สผ. ไดแ้ก่ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปโรงไฟฟ้าพระนคร

เหนือ  โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 4  โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติศูนยร์าชการแจง้วฒันะและศูนยพ์ลงังานแห่งชาติ 

(ปทุมธานี-พญาไท) และโครงการท่อส่งก๊าซยอ่ยเขา้โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า และสถานีบริการก๊าซ NGV 

และเพ่ือให้การดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยัเป็นไปตามมาตรฐานสากล สายงานระบบ

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ทุกหน่วย จึงไดน้าํระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชีวอนามยั

และความปลอดภยั  มอก./OHSAS 18001 เขา้มาปฏิบติั โดยไดรั้บการรับรองระบบ ISO 14001 และ มอก./OHSAS 18001 จาก

สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร้อยแลว้ตั้งแต่ปี 2543 และ 2545 ตามลาํดบั 

3.5.3 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการดําเนินการท่าเทียบเรือของคลังปิโตรเลียม 

ในการก่อสร้างท่าเทียบเรือของ ปตท. เพ่ือขนส่งผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ไดมี้การจดัทาํรายงาน EIA ซ่ึงระบุมาตรการ

ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ตลอดจนได้ดําเนินการติดตามตรวจวดัผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(Monitoring) ตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เสนอต่อ 

สผ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจากการติดตามตรวจสอบดงักล่าว ปตท.สามารถปฏิบติัตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มได้อย่างครบถ้วน โดยผลการติดตามตรวจวดัทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีกว่า

มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกาํหนด  อีกทั้งหน่วยงานของ ปตท. ท่ีมีท่าเทียบเรือขนส่งผลิตภณัฑ์ทุกคลงัยงัไดรั้บการรับรองระบบ

การจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 และ มอก./OHSAS 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร้อยแล้ว

เช่นเดียวกบัโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

3.5.4 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการร่วมลงทุนในโรงงานปิโตรเคมแีละโรงกลั่นนํ้ามัน 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่นเป็นอุตสาหกรรมอีกประเภทท่ีต้องจัดทํารายงาน  EIA ตามท่ีกําหนดใน

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535  ท่ีผา่นมา ปตท. ไดร่้วมลงทุนและเขา้ไปมีส่วนร่วมใน

ขั้นตอนของการพฒันา รวมทั้งในขั้นตอนการก่อสร้างหรือขยายโรงงานปิโตรเคมีและโรงกลัน่นํ้ามนัต่างๆ ในสัดส่วนท่ีมากนอ้ย

ต่างกนั  โดยในปี 2547 จนถึงปัจจุบนั มีโครงการก่อสร้างและ/หรือขยายโรงงานในความรับผิดชอบของ ปตท. ท่ีไดรั้บการอนุมติั

รายงาน EIA และขณะน้ีอยูใ่นระหว่างการก่อสร้าง ซ่ึงจะตอ้งดาํเนินการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจวดัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เสนอต่อสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม, การนิคมอุตสาหกรรม เป็นระยะ ไดแ้ก่ โครงการก่อสร้างของบริษทั 

พีทีที ฟีนอล จาํกดั, โครงการก่อสร้างของบริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั, โครงการก่อสร้างโรง PDH/PP, โครงการก่อสร้าง 

AN/MMA ของบริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั  รวมถึงโครงการ Clean fuel project ของบริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการ

กลัน่ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงขณะน้ีรายงาน EIA ไดรั้บการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะกรรมการผูช้าํนาญการฯ เรียบร้อยแลว้เช่นกนั 
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3.5.5 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการร่วมลงทุนของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

ปตท. ไดร่้วมลงทุนในธุรกิจขยายและพฒันาการใชก๊้าซธรรมชาติอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการขยายโครงข่ายระบบ

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  การพฒันาตลาด LNG  รวมไปถึงการลงทนุในธุรกิจการผลิตไฟฟ้าไอนํ้ าและนํ้าเยน็ ซ่ึงทั้งหมดลว้นแลว้แต่

ตอ้งจดัทาํรายงาน EIA ตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535  โดยในขณะน้ี 

โครงการสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว  (LNG Receiving Terminal) ของบริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จาํกัด ไดรั้บการพิจารณา

เห็นชอบจาก คณะกรรมการผูช้าํนาญการฯ แลว้  อยูใ่นระหว่างการปฏิบติัการตามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

รวมทั้ งติดตามคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระยะก่อสร้าง   นอกจากน้ี ยงัมีโครงการท่ีได้จัดทํารายงาน EIA เสนอต่อ สผ. และ

คณะกรรมการผูช้าํนาญการฯ ไดพิ้จารณารายงานแลว้ อยู่ระหว่างรอการอนุมติั ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของ

ภาครัฐ ไดแ้ก่ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ไอนํ้า และนํ้าเพ่ือการอุตสาหกรรมของบริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั 
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4. การวิจัยและพฒันา 

 

4.1  สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. 

การวิจยัและพฒันาเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการสร้างความเป็นเลิศในเชิงธุรกิจ และสร้างความสามารถในการแข่งขนั

ให้กบัองค์กร ปตท. จึงไดย้กระดบัศูนยวิ์จยัและพฒันาของ ปตท. เป็นสถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี ปตท. ในปี พ.ศ. 2540 โดย

ลงทุนสร้างห้องปฏิบติัการท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงในเอเชีย พร้อมอาคารสํานกังานและอาคารฝึกอบรม ณ อาํเภอวงัน้อย จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา เป็นเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 1,600 ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์ให้เป็นสถาบันวิจยัและเทคโนโลยี ด้าน

พลงังาน ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีระดบัชาติของประเทศ มีภารกิจสําคญัในการสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. (PTT 

Group) และนโยบายของรัฐรวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัโดยคาํนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

สถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี ปตท. มุ่งเน้นการวิจยัและพฒันาดา้นผลิตภณัฑ์จากปิโตรเลียม เช่น ก๊าซธรรมชาติ นํ้ ามนั

เช้ือเพลิงและนํ้ ามนัหล่อล่ืนสําหรับภาคยานยนต์และอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี เช่น โพลิเมอร์  การพฒันาเทคโนโลยี

กระบวนการผลิต ตลอดจนแกไ้ขปัญหาและให้บริการทางเทคนิคแก่กลุ่มธุรกิจและลูกคา้ ทั้งไดติ้ดตามวิเคราะห์เทคโนโลยีและ

นวตักรรมใหม่ประกอบกับสร้างพนัธมิตรด้านวิชาการร่วมกับหน่วยงานภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งภายในและ

ต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ดา้นปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ผลการศึกษาวิจยัท่ีเช่ือถือได ้บูรณาการและสร้างสรรคผ์ลงานวิจยั

เป็นทางเลือกในการดาํเนินธุรกิจใหม่ๆ ให้กบั ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยเน้นการนําก๊าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ 

ตลอดจนทาํการวิจัย ตรวจสอบ วิเคราะห์ด้านส่ิงแวดล้อมให้แก่หน่วยปฏิบัติการต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจของ ปตท. และเสนอ

มาตรการลดผลกระทบหรือแกไ้ข เพ่ือป้องกนัและลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจและชุมชนใกลเ้คียง 

อน่ึง ดว้ยการเล็งเห็นความสําคญัของการวิจยัพฒันาพลงังานทดแทนในอนาคต ปตท. จึงไดมี้การติดตามเทคโนโลยี

ดา้นพลงังานอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะพฒันานาํมาใชใ้นเชิงพาณิชย ์เช่น เช้ือเพลิงชีวภาพ ก๊าซธรรมชาติเหลว 

ไฮโดรเจน การสังเคราะห์นํ้ ามนัจากก๊าซฯ (Gas-to-Liquids) การสังเคราะห์นํ้ ามนัจากชีวมวล (Biomass-to-Liquids) การแปลง

ขยะเป็นพลงังาน (Waste to Energy) พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม เป็นต้น นอกจากนั้นยงัให้บริการวิจยัและทดสอบแก่

บริษทัในกลุ่ม ปตท. หน่วยงานภายนอก และให้บริการดา้นเทคนิคแก่สังคมอย่างต่อเน่ือง อาทิ โครงการปรับแต่งเคร่ืองยนต ์ 

เพ่ือลดมลพิษและประหยดัพลงังานโดยไม่คิดค่าใชจ้่าย 

การดําเนินงานของสถาบันวิจัยฯ ภายใต้ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

ดาํเนินงานให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  ไม่ก่อมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน  และยกระดบัมาตรฐานห้องปฏิบติัการทดสอบ

ของสถาบันวิจยัฯ ให้สูงขึ้นจนไดรั้บรองมาตรฐาน มอก. 17025 (ขอ้กาํหนดทั่วไปว่าดว้ยความสามารถของห้องปฏิบัติการ

ทดสอบและห้องปฏิบติัการสอบเทียบ) จากสาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2550 ท่ีผา่นมา 

4.2  งานวิจัยและพฒันาท่ีสําคัญของสถาบนัวิจัยฯ 

        4.2.1 ก๊าซธรรมชาตแิละการนํามาใช้ประโยชน์ในภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม 

  ก. คุณภาพก๊าซธรรมชาตแิละระบบท่อ 

      สถาบนัวจิยัฯ ไดม้กีารศกึษาวจิยัคุณภาพก๊าซธรรมชาต ิรวมทัง้ระบบท่อส่งก๊าซ เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจ

ก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เช่น การศึกษาประเมินประสิทธิภาพตวัดูดซับซัลเฟอร์และการกาํจดั Inert Gas เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ

ก๊าซธรรมชาติ รวมทั้ งการศึกษาและประเมินระบบท่อส่งก๊าซฯ  การวิจัยและพัฒนาสารป้องกันการกัดกร่อน (Corrosion 

Inhibitor) ของท่อส่งก๊าซ เพ่ือทดแทนสารท่ีนาํเขา้และมีราคาสูง เป็นตน้ 
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  ข. การใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง 

      งานวิจยัท่ีสําคญัของสถาบนัวิจยัฯ ไดแ้ก่ การวิจยัเพ่ือส่งเสริมการใชก๊้าซธรรมชาติซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงสะอาดและใช้

เป็นเช้ือเพลิงทดแทน โดยวิจยัและพฒันาการใชก๊้าซธรรมชาติอดั (Compressed Natural Gas) กบัยานพาหนะหรือรู้จกักนัในนาม 

NGV (Natural Gas for Vehicles) ซ่ึงสามารถลดมลพิษทางอากาศลงไดใ้นระดบัหน่ึง และไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐ จึงมี

การขยายผลเพ่ือใชก้บัรถยนต์โดยสาร ขสมก. และรถแท็กซ่ี เน่ืองจาก NGV มีราคาตํ่ากว่านํ้ ามนัเบนซินและดีเซลมาก ปตท. จึง

ไดส้นองความตอ้งการน้ีดว้ยการสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติอดัเพ่ิมอยา่งต่อเน่ืองทั้งในกรุงเทพและต่างจงัหวดั ซ่ึง ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2550 มีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติอดั 167 สถานี ขณะน้ี ประเทศไทยมีรถยนต์เคร่ืองยนต์ก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะ

แลว้แต่ยงัมีจาํนวนน้อย ดงันั้นการใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงจึงตอ้งติดตั้งชุดอุปกรณ์ควบคุมการใชก๊้าซธรรมชาติในรถยนต์

เบนซิน (Conversion kit) เพ่ือให้สามารถใช้สลับไปมาระหว่างก๊าซธรรมชาติกับนํ้ ามันเบนซินได้ สถาบันวิจัยฯ  จึงได้

ทาํการศึกษา วิจยั หาแนวทางในการปรับปรุงชุดอุปกรณ์ดงักล่าวให้เหมาะสมกบัการใช้งานในประเทศ พร้อมทั้งคิดคน้และ

พฒันาอุปกรณ์จ่ายเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์สําหรับยานยนต์ก๊าซธรรมชาติ เพ่ือลดต้นทุนค่าดัดแปลงติดตั้งชุดอุปกรณ์ก๊าซ

ธรรมชาติสาํหรับยานยนตแ์ละไดน้าํชุดอุปกรณ์ท่ีคิดคน้ดงักล่าวมาใชก้บัรถทดสอบ 100 คนั  พบว่ามีประสิทธิภาพเทียบเท่ากบั

ชุดอุปกรณ์จากต่างประเทศ แต่ราคาถูกกว่า เหมาะสาํหรับการนาํมาใชใ้นประเทศ รวมทั้งไดรั้บอนุสิทธิบตัร นอกจากน้ีไดศึ้กษา

และวิจยัเพ่ือปรับปรุงคุณภาพก๊าซให้เหมาะสาํหรับการนาํมาใชก้บัยานพาหนะ ทาํให้มีประสิทธิภาพการขบัขี่เหมาะสมกบัสภาพ

การใชง้านย่ิงขึ้น  

      นอกจากน้ี ยงัทาํการศึกษาผลกระทบในเคร่ืองยนต์ดีเซลท่ีปรับแต่งเป็นระบบเช้ือเพลิงร่วม (Diesel Dual Fuel 

Engine) ต่อการเผาไหม ้สมรรถนะเคร่ืองยนต ์และมลพิษไอเสีย และไดด้าํเนินการสร้างห้องปฏิบติัการทดสอบมลพิษไอเสียของ

เคร่ืองยนต์ (Heavy Duty Engine Emission Test) เพ่ือสนับสนุนและรองรับการขยายตวัดา้นการใชก๊้าซธรรมชาติในภาคขนส่ง

ของประเทศอีกดว้ย  

      ทั้งน้ี เพ่ือใหข้นส่งก๊าซธรรมชาติไปใชป้ระโยชน์ในสถานท่ีตา่งๆ ไดอ้ยา่งสะดวกและทัว่ถึงย่ิงขึ้น สถาบนัวิจยัฯ 

กาํลงัทาํการศึกษาความเหมาะสมในการเปล่ียนสภาวะก๊าซธรรมชาติให้เป็นของเหลว (LNG) และหรือก๊าซธรรมชาติอดัเหลว 

LCNG   เพ่ือให้การใชป้ระโยชนจ์ากก๊าซธรรมชาติแพร่หลายและเกิดประโยชน์ย่ิงขึ้นต่อไป   

      ในการส่งเสริมการใชก๊้าซธรรมชาติ  ปตท. ยงัไดริ้เร่ิมโครงการใหม่ๆ ในการนาํก๊าซธรรมชาติมาใชใ้ห้หลากหลาย

ย่ิงขึ้นในอีกหลายโครงการ เช่น โครงการทดลองนําก๊าซธรรมชาติมาใช้กบั รถไฟ เรือประมง เรือด่วน และเรือข้ามฟาก ซ่ึง

สถาบนัวิจยัฯ ได้มีส่วนร่วมในการทดสอบ   วิเคราะห์ข้อมูล  และสรุปผลการใช้งานในโครงการเหล่าน้ี  อีกทั้งนักวิจยัของ

สถาบนัวิจยัฯ ไดรั้บเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนา การฝึกอบรม การให้ความรู้ และการแกใ้ขปัญหาการใชก๊้าซธรรมชาติเป็น

เช้ือเพลิง สนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. โดยตลอดมา  

  ค. การใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคอตุสาหกรรม 

      ปตท.ไดด้าํเนินการในโครงการนาํร่อง การนาํก๊าซธรรมชาติมาใชใ้นระบบผลิตไฟฟ้า โดยใชเ้คร่ืองยนตก๊์าซและนาํ

ความร้อนจากไอเสียมาทาํความเยน็ (Combined Heat and Power) ณ สถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี ปตท. อาํเภอวงัน้อย จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา เพ่ือเป็นตวัอย่างการอนุรักษ์พลงังาน การลดตน้ทุนด้านพลงังาน การทดสอบประสิทธิภาพการประหยดั

พลงังาน เม่ือแลว้เสร็จโครงการจะขยายผลไปสู่การลดตน้ทุนการผลิตกระแสไฟฟ้า ขยายตลาดก๊าซธรรมชาติและขยายผลในเชิง

พาณิชยต์่อไป  

      นอกจากนั้น ยงัไดท้าํการวิจยัในการผลิตไฮโดรเจนจากก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เพ่ือใชป้ระโยชน์ในเซลลเ์ช้ือเพลิง

ในลกัษณะ Co-Generation สําหรับประเทศไทย  ทั้งน้ี การนาํก๊าซธรรมชาติมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงอย่างเหมาะสมจะช่วยลดการขาด



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                            แบบ 56-1 ประจาํปี 2550 

 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 143 

ดุลในการนาํเขา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง ลดปัญหามลพิษในอากาศอนันาํไปสู่การลดค่าใชจ้่ายในดา้นการรักษาพยาบาลจากความเจ็บป่วย

อนัเกิดจากปัญหามลพิษและมีสุขภาพท่ีดีขึ้นได ้ 

       4.2.2 การวิจัยและพฒันาผลติภัณฑ์นํ้ามนัเช้ือเพลิงและผลติภณัฑ์หล่อล่ืน 

  ก. ผลิตภัณฑ์นํ้ามันเช้ือเพลงิ 

       การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติ นํ้ามนัเช้ือเพลิงหรือสารหล่อล่ืน สถาบนัวิจยัฯ 

มีปรัชญาในการพฒันาให้ไดผ้ลิตภณัฑส์ะอาดท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น ปตท. ไดเ้ป็นผูน้าํในการจาํหน่ายนํ้ามนัไร้สารตะกัว่

รายแรกของประเทศไทย ซ่ึงไดน้าํไปสู่การยกเลิกการใชน้ํ้ามนัเบนซินผสมสารตะกัว่ของประเทศในท่ีสุด โดยไดห้าสารเพ่ิมค่า

ออกเทนในนํ้ามนัเบนซินแทนสารตะกัว่ และตดัสินใจนาํสาร Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) มาใชแ้ทนสารตะกัว่เป็นราย

แรกของประเทศ  อีกทั้งยงัไดท้าํการศึกษา วิจยัดา้นคุณภาพของนํ้ ามนัเช้ือเพลิง และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง โดย

ตลอดมา  ผลิตภณัฑ์เช้ือเพลิงของ ปตท. ท่ีจาํหน่ายจึงลว้นแลว้แต่ผ่านการวิจยัและพฒันาแลว้ว่ามีคุณภาพสูง และเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม นอกจากนั้น สถาบนัวิจยัฯ ยงัไดน้าํผลการวิจยัเสนอหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีกาํหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้ ามัน

เช้ือเพลิง เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการปรับปรุงขอ้กาํหนดคุณภาพนํ้ ามนัเช้ือเพลิงของประเทศ เพ่ือลดปัญหาดา้นมลพิษทาง

อากาศต่อไป 

      ในภาวะวิกฤตดา้นพลงังาน โดยเฉพาะราคานํ้ ามนัซ่ึงมีแนวโน้มสูงขึ้น ปตท. ตระหนักว่าราคานํ้ ามนัคงจะไม่ลด

ตํ่าลงเช่นในอดีต และการนาํผลิตผลทางการเกษตรมาพฒันาเป็นเช้ือเพลิงทดแทนสามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายไดเ้พ่ิมขึ้น 

ลดการพ่ึงพาเช้ือเพลิงจากต่างประเทศ รวมทั้งสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานของประเทศไดส่้วนหน่ึง จึงไดด้าํเนินการวิจยัและ

ทดลองนํานํ้ ามันเบนซินผสมกบัเอทานอล หรือแอลกอฮอล์จากพืช พบว่าสามารถลดปัญหามลพิษลงไดใ้นระดับหน่ึง และ

สามารถทดแทนสารเพ่ิมค่าออกเทน (MTBE) ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศได ้ จึงนาํออกจาํหน่ายในช่ือนํ้ ามนัแก๊สโซฮอล์ ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2528  หลงัจากนั้น ไดท้าํการวิจยัร่วมกบัโครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดามาอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนกระทัง่

สามารถพฒันาสูตรท่ีเหมาะสมสาํหรับประเทศไทย ไม่ก่อให้เกิดปัญหากบัอุปกรณ์ภายในเคร่ืองยนต ์ 

      อน่ึง เม่ือรัฐบาลไดใ้ห้ความเห็นชอบในการนาํนํ้ ามนัแก๊สโซฮอล์ออกจาํหน่าย  ปตท.ไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันา

ขอ้กาํหนดคุณภาพนํ้ ามันแก๊สโซฮอล์กับหน่วยงานของรัฐ และเป็นบริษทันํ้ ามันแห่งแรกของประเทศท่ีจาํหน่ายนํ้ ามันแก๊ส

โซฮอล ์โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550  ปตท. มีสถานีบริการนํ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์95 และนํ้ ามนัแก๊สโซฮอล์ 91 รวม 1,211 แห่ง 

ทัว่ประเทศ นอกจากน้ีไดท้าํการวิจยัเพ่ิมเติมในส่วนของการใชน้ํ้ ามนัแก๊สโซฮอลก์บัรถยนต์ท่ีใชร้ะบบจ่ายเช้ือเพลิงแบบคาร์บิว

เรเตอร์ ซ่ึงเป็นรถยนตรุ่์นเก่า เพ่ือหาแนวทางการปรับแต่งให้รถยนต์ดงักล่าวสามารถใชน้ํ้ามนัแก๊สโซฮอลไ์ด ้เป็นการสนบัสนุน

นโยบายการส่งเสริมการใชน้ํ้ามนัแก๊สโซฮอลข์องรัฐ 

       ความสาํเร็จในการคิดคน้สูตรนํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์อี 20 (E20) ซ่ึงมีเบนซินและเอทานอลผสมกนัในสัดส่วน 80 และ 

20 ตามลําดับ ทําให้สามารถเพ่ิมสัดส่วนการใช้เอทานอลท่ีสามารถผลิตได้ในประเทศ เป็นการลดการนําเข้านํ้ ามันจาก

ต่างประเทศ และสามารถนาํออกจาํหน่ายไดเ้ป็นเจา้แรกของประเทศไทยในวนัท่ี 4 มกราคม 2551 

        อน่ึง จากภาวะของนํ้ ามนัปาลม์ลน้ตลาดในปี พ.ศ. 2544 การส่งไปจาํหน่ายในต่างประเทศมีราคาตํ่า ปตท. จึงได้

ทาํการศึกษาวิจยัการนาํนํ้ ามันปาลม์มาผสมกบันํ้ ามนัดีเซล เพ่ือใช้เป็นนํ้ ามนัเช้ือเพลิงทดแทนนํ้ ามันดีเซล และค้นพบสูตรท่ี

เหมาะสมได้คุณภาพนํ้ ามนัดีเซลตามข้อกาํหนดคุณภาพของรัฐ จึงไดน้าํออกทดลองจาํหน่ายในช่ือดีเซลปาล์ม (นํ้ ามนัปาล์ม

บริสุทธ์ิผสมกบันํ้ามนัดีเซลในสัดส่วนนํ้ ามนัปาลม์บริสุทธ์ิไม่เกินร้อยละ 10 โดยปริมาตร) และมีการวิจยัและพฒันานํ้ ามนัไบโอ

ดีเซล (Biodiesel) จากวตัถุดิบชนิดต่างๆ เช่น นํ้ ามนัปาลม์ สบู่ดาํ และนํ้ ามนัพืชท่ีใชแ้ลว้ รวมทั้งคดัเลือกสารต่อตา้นการเกิดออก

ซิเดชัน่และอตัราการผสมท่ีเหมาะสมสาํหรับผลิตออกจาํหน่าย ปัจจุบนัไดพ้ฒันาปรับปรุงสูตรเป็นนํ้ ามนัไบโอดีเซลผสมนํ้ามนั
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ดีเซลในอตัราส่วน 5 ต่อ 95 ตามลาํดบั (Biodiesel B5) ออกจาํหน่ายในเชิงพาณิชยใ์ชช่ื้อว่า พีทีที ไบโอดีเซล  ผลิตภณัฑ์ดงักล่าว

จาํหน่ายในราคาตํ่ากว่านํ้ามนัดีเซลลิตรละ 0.5 บาท  ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550   โดยมีจาํนวนสถานีท่ีจาํหน่าย พีทีที ไบโอดีเซล 

เท่ากบั 265 สถานี นอกจากน้ียงัไดร่้วมมือกบับริษทัผูผ้ลิตรถยนตร์ะดบัสากลดาํเนินการวิจยัและทดสอบผลกระทบของเช้ือเพลิง

ดงักล่าวต่อประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์ การใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงและการปล่อยสารมลพิษ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้ผูบ้ริโภคและ

บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ต่อไป และ ปตท. ไดด้าํเนินการสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลนาํร่อง (Biodiesel Pilot Plant) โดยสามารถใช้

วตัถุดิบชนิดต่างๆ นอกจากน้ียงัไดด้าํเนินการวิจยัร่วมกบั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั และบริษทั โตโยตา้ เทคนิคเคิล เซ็นเตอร์ เอเชียแปซิฟิค (ประเทศไทย) จาํกดั ในการศึกษาวิจยัการเพาะปลูก การผลิตและ

การใชน้ํ้ามนัไบโอดีเซลจากสบู่ดาํ 

  ข. ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน 

      ในส่วนของนํ้ามนัหล่อล่ืน สถาบนัวิจยัฯ ไดท้าํการพฒันานํ้ามนัหล่อล่ืนยานยนตแ์ละอุตสาหกรรมออกมาอีกหลาย

ประเภทเพ่ือให้ครอบคลุมการใชง้านทุกดา้นและยืดอายกุารใชง้านรวมถึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ียงัเป็นผูน้าํในการใช ้

มาตรฐานสากลล่าสุดคือ API SM ออกจาํหน่ายเป็นรายแรกของประเทศ ในช่ือ PTT Performa Synthetic ให้สนองตอบ

ความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีและยืดอายกุารใชง้านของยานยนต ์ 

      ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนของ ปตท . นั้ น สถาบันวิจัยฯ ได้พัฒนาสายผลิตภัณฑ์ออกไปให้

หลากหลายย่ิงขึ้นอย่างต่อเน่ือง  โดยในปี พ.ศ. 2549 ปตท. ไดริ้เร่ิมและคิดคน้นํ้ ามนัหล่อล่ืน Performa Gasohol ท่ีผา่นมาตรฐาน 

API SM และ ILSAC GF-4 ซ่ึงมีคุณสมบติัพิเศษท่ีช่วยประหยดัเช้ือเพลิงสําหรับยานยนต์ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงแก๊สโซฮอลแ์ละเพ่ิมความ

มัน่ใจในการใชง้านแก๊สโซฮอล ์   และต่อมาไดพ้ฒันาผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ไดแ้ก่ Performa Super Synthetic 

สําหรับรถยนต์เบนซิน และ Dynamic Synthetic สําหรับรถยนต์ดีเซล  ตลอดจนไดอ้อกผลิตภณัฑ์หล่อล่ืน Performa NGV ซ่ึง

พฒันาสําหรับรถยนต์เบนซินท่ีใช้เช้ือเพลิง NGV ท่ีผ่านมาตรฐานสากล และยงัใช้สารเติมแต่งท่ีเหมาะสมทาํให้เคร่ืองยนต์มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้ น โดยสามารถรองรับการความต้องการของผู ้ใช้ และออกผลิตภัณฑ์อ่ืนๆสําหรับยานยนต์และ

อุตสาหกรรม อีกหลายรายการ  กล่าวคือ  Lube for heavy duty CNG engine,   Synthetic Outboard,   Fully Synthetic Limited 

Slip Gear Oil,   Limited Slip Gear Oil: 85W-140,  ATF for Japanese Vehicle PTTSUTECH,  PTT NEEDELLA  เป็นต้น ซ่ึง

สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ริโภค ดังนั้นผลิตภณัฑ์หล่อล่ืนของ ปตท. จึงครอบคลุมความต้องการของตลาด และมี

คุณภาพเหนือคู่แข่งในตลาดหลายราย โดยจาํหน่ายในราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม  

      นอกจากน้ี ปตท. ยงัมีผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนท่ีไดรั้บการยอมรับจากบริษทัผูผ้ลิตท่ีมีช่ือเสียงอีกหลายผลิตภณัฑ ์ เช่น 

ผลิตภณัฑ ์Dynamic Semi-synthetic,  Performa Euro Syn,  Max Outboard PTT  และ Rubflex 105B ฯลฯ 

       4.2.3  การวิจัยด้านกระบวนการและปิโตรเคม ี

ในสายการผลิตหรือปฏิบัติการของ ปตท.  สถาบันวิจยัฯ ได้ทาํการศึกษาวิจยักระบวนการผลิต เพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ี

เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของหน่วยปฏิบติัการ การศึกษาแนวทางการประหยดัพลงังานในโรงแยกก๊าซฯ และบริษทัในกลุ่ม 

ปตท. เช่น โรงกลัน่นํ้ ามนัและโรงงานปิโตรเคมี รวมทั้งการวิจยัเพ่ือปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพของตวัดูดซับและตวัเร่ง

ปฏิกิริยาท่ีใชใ้นโรงงานให้มีอายุการใชง้านท่ียาวนานขึ้น การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีร่วมกบับริษทัปิโตรเคมีในกลุ่ม 

ปตท. เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาและเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภณัฑ ์ 

ในปี พ.ศ. 2549 สถาบันวิจัยฯ ได้วางแผนเพ่ือขยายศักยภาพงานวิจัยด้านปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ท่ีทันสมัย ณ 

สถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี ปตท. อาํเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เพ่ือรองรับการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจปิโตร

เคมีของกลุ่ม ปตท. โดยไดเ้ร่ิมดาํเนิน การก่อสร้างอาคารปฏิบติัการปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ขึ้นปลายปี 2550 คาดว่าจะแลว้เสร็จ
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ภายใน 1 ปี และจดัหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือต่างๆ สําหรับรองรับงานวิจยัและพฒันา งานบริการเทคนิค งานวิเคราะห์และทดสอบ

ต่างๆ ในดา้นปิโตรเคมี ให้แก่กลุ่มปตท.    

       4.2.4  การวิจัยด้านส่ิงแวดล้อม 

อน่ึง สถาบนัวิจยัฯ ยงัมีงานดา้นการวิจยัส่ิงแวดลอ้ม โดยทาํการตรวจสอบและวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มในหน่วยปฏิบติัการ

ทั้งในอากาศ นํ้า และดิน ของคลงันํ้ามนั โรงแยกก๊าซฯ สถานีบริการนํ้ามนั และอาคารสาํนกังาน ดว้ยการวางมาตรการแกไ้ขหรือ

ลดผลกระทบจากส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด  ตลอดจนวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีในการป้องกนั แกไ้ข ควบคุม ฟ้ืนฟูและ

กาํจัดมลพิษ โดยดาํเนินการพฒันาแบบจาํลองการกระจายมลพิษทางอากาศสําหรับโรงแยกก๊าซฯ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ

ป้องกนัมลพิษอยา่งละเอียดและแม่นยาํ กรณีเกิดเหตุการณ์จริง จะเป็นเคร่ืองมือท่ีนาํไปสู่การป้องกนัและแกไ้ขกรณีฉุกเฉินต่างๆ 

ไดอ้ยา่งทนัท่วงทีและมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างภาพพจน์ท่ีดีของ ปตท. ต่อสังคม 

       4.2.5 การวิจัยตลาดและธุรกจิ 

นอกจากงานวิจยัทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแลว้ ปตท. ยงัมีหน่วยงานวิจยัตลาดและธุรกิจ ท่ีทาํหน้าท่ี สํารวจ

ตลาด ทศันคติและความพึงพอใจของลูกคา้และผูบ้ริโภคใน ผลิตภณัฑ์และบริการ ท่ีครอบคลุมธุรกิจหลกัของ ปตท.   ประเมิน

และสํารวจภาพพจน์องคก์รอย่างต่อเน่ือง   เพ่ือท่ีจะนาํมาใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจ พฒันาผลิตภณัฑ์และบริการธุรกิจให้

สนองความตอ้งการของลูกคา้และผูบ้ริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาโอกาสของการขยายตลาด และธุรกิจ    โดยมุ่ง

ศึกษาและเตรียมความพร้อมให ้ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท. ให้สามารถแข่งขนัในตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี  อีกทั้ง ยงัมีการสํารวจ

ความพึงพอใจของพนกังานต่อองคก์รและหน่วยงานภายในอย่างต่อเน่ือง เพ่ือนาํมาพฒันาการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ดว้ยความมุ่งมัน่ในการพฒันาองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ (High Performance Organization) ต่อไป 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 สถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี ปตท. มีพนกังานรวมทั้งส้ิน 99 คน โดยมีค่าใชจ้่ายในช่วงท่ีผา่น

มาเป็นดงัน้ี 

                                               หน่วย : ลา้นบาท 

2546 2547 2548 2549 2550 

117.67 151.54 202.22 190.08 526.02 
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5. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิ 

5.1 ทรัพย์สินถาวรหลกั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2550 ทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ี ปตท. และบริษทัยอ่ยใชใ้นการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลงัหกัค่า

เส่ือมราคาสะสมเท่ากบั 316,227  ลา้นบาท ซ่ึง ปตท. และบริษทัย่อยเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในจาํนวนน้ี (รายละเอียดตามหมาย

เหตุประกอบงบการเงินสาํหรับปี ของ ปตท.และบริษทัย่อย ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 ขอ้ 13 เร่ืองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-

สุทธิ) 

 นอกจากทรัพยสิ์นถาวรหลกัต่างๆ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของ ปตท.สผ. ซ่ึง

เป็นบริษทัย่อยของ ปตท. ประกอบด้วยปริมาณสํารองปิโตรเลียม ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 ปตท.สผ. และบริษทัย่อยมี

ปริมาณสํารองพิสูจน์แลว้รวมทุกโครงการ (Total Proved Reserves) ตามมาตรฐานการบญัชีของสหรัฐอเมริกาฉบบัท่ี 69 (FAS 

69) คิดเป็นปริมาณนํ้ ามันดิบและคอนเดนเสท 196 ลา้นบาร์เรล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 4,884 พนัล้านลูกบาศก์ฟุต หรือรวม

ทั้งหมดเป็น 946 ลา้นบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบ  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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รายละเอียดปริมาณสาํรองปิโตรเลียมของ บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียมจาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 

     ปริมาณสํารองน้ํามันดบิ, คอนเดนเสท  

     และก๊าซธรรมชาติท่ีพิสูจน์แล้ว(1) 

 ปริมาณสํารองน้ํามันดบิ, คอนเดนเสท  ปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติ  ปริมาณเทียบเท่านํ้ามันดิบ 

 ท่ีพิสูจน์แล้ว(1)  ที่พิสูจน์แล้ว(1)   

 (ลา้นบาร์เรล)  (พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต)  (ลา้นบาร์เรล) 

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

Company’s share of             
reserves of consolidated            
companies            

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

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

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

3) Extensions and  - 15 15  31 44 75  6 23 29 
    Discoveries            
4)  Purchases/Sales of  - - -  - - -  - - - 
     Petroleum in place            

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

Total consolidation             

Companies            

   ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549 129 27 156  3,219 1,782 5,001  652 271 923 

Company’s share of             
reserves of consolidated            
companies            

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 129 27 156  3,219 1,782 5,001  652 271 923 

1) Revision of previous  8 - 8  22 - 22  18 - 18 
    Estimates            

2) Improved recovery (3) 6 - 6  10 - 10  8 - 8 

3) Extensions and  2 45 47  152 3 155  27 46 73 
    Discoveries (4)            
4) Purchases/Sales of  - - -  - - -  - - - 
     Petroleum in place            

5) Production (19) (2) (21)  (228) (116) (344)  (58) (18) (76) 

Total consolidation             
Companies            

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550 126 70 196  3,175 1,669 4,844  647 299 946             
1) ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้รวมถึงปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้สุทธิท่ีเป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจา้ของแหล่งปิโตรเลียม  

2) รวมโครงการพ้ืนท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJDA-B17 Project) 

3) เพ่ิมขึ้นดว้ยวิธี waterflooding ในโครงการเอส 1 

4) ปตท.สผ. ไดข้ดุพบปริมาณสาํรองใหม่ท่ีพิสูจน์แลว้ในโครงการเอส1, โครงการยโูนแคล 3, พ้ืนท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี17, โครงการเวียดนาม แปลง 

9-2 และโครงการอลัจีเรีย 433เอ และ 416บี 
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5.2 การประกนัภัยธุรกจิและทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิ 

การจดัซ้ือประกนัภยัของ ปตท. จะครอบคลุมถึงประกันภยัความเสียหายของทรัพยสิ์น ประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั 

ประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลท่ี 3 และประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ซ่ึงประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลท่ี 3 น้ีไดร้วมถึงความ

เสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดจาก ปตท. และสาํหรับการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกันั้น นอกจากการคุม้ครองการสูญเสียรายได้

อนัเน่ืองมาจากการเกิดอุบติัเหตุของทรัพยสิ์นตนเองแลว้ ยงัรวมถึงการสูญเสียรายไดอ้นัเน่ืองมาจากการเกิดอุบติัเหตุของผูผ้ลิต

จนไม่สามารถส่งสินคา้ให้กบั ปตท. ได ้ทั้งน้ีการจัดซ้ือประกันภยัของ ปตท. ไดพิ้จารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลท่ีพึง

ปฏิบติั  

นอกจากการจดัซ้ือประกนัภยัจากตลาดประกนัภยัต่างประเทศแลว้ ปตท. ยงัไดจ้ดัตั้งกองทุนประกนัวินาศภยัขึ้นในปี 

2536 เพ่ือรับประกนัภยัตนเอง ซ่ึงทาํให้ ปตท. สามารถประหยดัค่าเบ้ียประกนัภยัได ้โดยจาํนวนเงินท่ีจดัสรรเขา้กองทุนในแต่ละ

ปีขึ้นกบัสัดส่วนท่ีกองทุนจะร่วมรับประกนัภยั และค่าเบ้ียประกนัภยัของ ปตท.       

5.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของ ปตท.และบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยสิทธิการใชท่ี้ดินราชพสัดุตามคาํพิพากษาศาล สิทธิการใช้

ท่ีดินเพ่ือวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 6 โครงการ คือ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่อคู่ขนาน  โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ราชบุรี-

วงัน้อย  โครงการส่งส่งก๊าซเส้นท่ี 3  โครงการท่อส่งก๊าซฯ ไทรน้อยพระนครเหนือ-ใต ้ โครงการท่อส่งก๊าซฯ วงัน้อย-แก่งคอย 

และโครงการท่อส่งก๊าซสงขลา  สิทธิในการใชซ้อฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  ค่าลิขสิทธ์ิสําหรับกระบวนการผลิต สิทธิการเช่าท่ีดิน

และอาคาร สิทธิในการดาํเนินงานอ่ืน ซ่ึงไดแ้ก่สิทธิในการดาํเนินการร้านคา้ KFC ในสถานีบริการนํ้ามนัและค่าความนิยมซ่ึงเกิด

จากการซ้ือบริษทัย่อย โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของ ปตท.  และบริษทัย่อยมีมูลค่าสุทธิรวม 32,526 

ลา้นบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินของ ปตท. และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 ขอ้ 14  เร่ือง

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน) 
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6.   โครงการในอนาคต 

6.1 แผนการลงทุนในอนาคต 

ปตท. มีแผนการลงทุนภายใน 5 ปีข้างหน้า (ปี 2551-2555) เป็นเงินรวมประมาณ 241,211 ล้านบาท โดยมีสรุป

รายละเอียดประมาณการใชเ้งินรายปี ดงัน้ี  

หน่วย : ลา้นบาท 

ธุรกิจ ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 รวม 

ก๊าซธรรมชาติ 39,933 54,555 43,510 22,140 13,016 173,154 

นํ้ามนั 4,118 1,816 1,885 1,533 1,587 10,939 

บริษทัร่วมทุน    - ก๊าซฯ   15,426 9,355 9,234 3,593 1,026 38,634 

     - นํ้ามนั 3,887 1,437 1,662 1,309 1,363 9,658 

     - ปีโตรเคมีและการกลัน่ 1,880 2,609 1,692 - - 6,181 

       - สาํนกังานใหญ่ 1,134 203 60 68 73 1,538 

สาํนกังานใหญ่ และอ่ืนๆ 919 486 345 354 358 2,462 

รวม 65,563 71,905 58,390 28,663 16,690 241,211 

  

 ทั้งน้ี เงินลงทุนส่วนใหญ่ จะเป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็นการลงทุนในโครงการวางท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบับท่ี 3 ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติแลว้ และคณะกรรมการ ปตท.ในการประชุมคร้ัง 12/2550 วนัท่ี 21 ธันวาคม 25450 ไดมี้

มติอนุมติัการดาํเนินงานและเงินลงทุนเรียบร้อยแลว้ ไดแ้ก่  โครงการท่อส่งก๊าซฯเส้นท่ี 4 บนบกจากระยอง-วงันอ้ย โครงการโรง

แยกก๊าซอีเทน โครงการโรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 6 โครงการก่อสร้างสถานี NGV เป็นตน้ ส่วนการลงทุนในบริษทัร่วมทุน ไดแ้ก่ 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั บริษทั ปตท. กรีน เอน็เนอร์ย่ี จาํกดั และบริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั เป็นตน้ 

 แหล่งเงินหลกัท่ี ปตท. คาดว่าจะนํามาใช้ในการลงทุนตามแผนดงักล่าวขา้งต้น จะมาจากเงินสดจากการดาํเนินงาน 

รวมถึงจากการก่อหน้ีทั้งระยะส้ันและระยะยาว  โดยคาดว่าจะไดรั้บผลตอบแทนการลงทุนในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 15 

 อน่ึง แผนการลงทุนข้างต้นเป็นแผนการลงทุนของ ปตท.เท่านั้น โดยไม่รวมแผนการลงทุนของบริษัทย่อย ทั้งน้ี 

แผนการลงทุนในอนาคตของบริษทัในเครือหลกัไดน้าํเสนอในส่วนท่ี 2 หวัขอ้ 3.1 ถึง 3.3 

6.2 โครงการหลกัในอนาคตของ ปตท. 

6.2.1 โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) 

คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2546 มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ (กพช.) เม่ือวนัท่ี  

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

2554 (ปรับปรุง) จาํนวน 10 โครงการ โดยแบ่งการลงทุนเป็น 2 ระยะ เพ่ือใชเ้ป็นกรอบการลงทุนในการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติ 
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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 ซ่ึงมีผลให้ความตอ้งการ

ก๊าซธรรมชาติเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมสูงขึ้นและเร็วขึ้นจากแผนเดิม กอปรกบัความตอ้งการก๊าซธรรมชาติใน

ภาคอุตสาหกรรมและโรงแยกก๊าซธรรมชาติได้มีการปรับขยายตวัเพ่ิมขึ้นตามการประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจใน

ปัจจุบัน ปตท.จึงจาํเป็นตอ้งทบทวนรายละเอียดแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุง) 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัประมาณการความตอ้งการก๊าซธรรมชาติล่าสุดขา้งตน้ โดย ปตท. จะไดเ้พ่ิมขีดความสามารถของระบบท่อ

ส่งก๊าซธรรมชาติทั้งในทะเลและบนบก และเร่งการดาํเนินโครงการในระยะท่ี 2 

ทั้ งน้ีการทบทวนแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุง) ได้รับอนุมัติจาก

คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2548 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการลงทุนก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาํนวน 11 

โครงการ ในวงเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 157,102 ลา้นบาท โดยแบ่งการลงทุนเป็น 3 ระยะ ต่อมาเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแผนการจดัหา

ก๊าซธรรมชาติ และแผนการขยายโรงไฟฟ้าใหม่ตามแผน PDP 2007 รวมทั้งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการลงทุนขยายระบบ

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  ปตท. จึงไดท้าํการทบทวนแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุง

เพ่ิมเติม) ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2550 เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการลงทุนก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติจาํนวน 14 โครงการ ในวงเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 165,077 ลา้นบาท โดยแบ่งการลงทุนเป็น 3 ระยะ และการเพ่ิมการ

ลงทุนในระบบท่อเช่ือมในทะเลดงัน้ี 

โครงการในระยะท่ี 1 

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

การรับและส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ิมเติมจากสหภาพเมียนมาร์ สูงสุด 1,300 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวนั ซ่ึงโครงการ

ดงักล่าวแลว้เสร็จในเดือนกรกฎาคม 2549 

• โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและพระนครใต ้หรือเดิมเรียกว่าโครงการท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติรอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพ่ือเป็นการรองรับความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติของโครงการโรง 

ไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมพระนครเหนือและพระนครใตร้วมทั้งการใชใ้นภาคอุตสาหกรรม และคมนาคมขนส่ง 

เพ่ือช่วยลดมลภาวะในบริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปตท. มีโครงการท่ีจะวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 30 น้ิว เป็นระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร โดยจะเช่ือมจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วงั

น้อย ท่ีอาํเภอไทรน้อย ไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครใต ้และท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 20 น้ิว เป็น

ระยะทาง 10 กิโลเมตร จากบางใหญ่ไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด

รวม 480 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ระบบท่อส่งก๊าซฯ จากไทรนอ้ยไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครใตก่้อสร้างแลว้เสร็จ และ

เร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติไดใ้นไตรมาสท่ี 4 ปี 2549 และส่วนท่ีต่อไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือจะแลว้เสร็จพร้อมกบั

โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพระนครเหนือของ กฟผ.  

• โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดันสํารองท่ีเขตปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จังหวดัราชบุรี เพ่ือเพ่ิม

เสถียรภาพและความยืดหยุ่นในการส่งก๊าซธรรมชาติจากสหภาพเมียนมาร์ไปยงัผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติในส่วนกลาง 

ซ่ึงโครงการแลว้เสร็จและเร่ิมดาํเนินงานเม่ือตน้เดือนพฤษภาคม 2549 
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• โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเลและบนบก ซ่ึงประกอบดว้ย 

- โครงการก่อสร้างแท่นพกัท่อพีอาร์พี (PTT Riser Platform – PRP) คาดว่าโครงการจะแลว้เสร็จประมาณตน้ปี 

2551 

- โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 42 น้ิว จากแท่นพกัท่อพีอาร์พี ต่อไปยงั

จงัหวดัระยอง เป็นระยะทาง 418 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด 700 ลา้นลูกบาศก์

ฟุตต่อวนั และจะเพ่ิมขึ้นเป็น 1,900 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั ภายหลงัติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนัในทะเล ซ่ึง

ก่อสร้างแลว้เสร็จและเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติไดเ้ม่ือตน้ปี 2550 

- โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 42 น้ิว จากแหล่งอาทิตยไ์ปยงัแท่นพกัท่อ 

พีอาร์พี เป็นระยะทาง 200 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด 1,500 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อ

วนั คาดว่าโครงการจะแลว้เสร็จเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติไดป้ระมาณตน้ปี 2551 

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 36 น้ิว จากระยองเพ่ือเช่ือมกบัระบบท่อคู่ขนานบน

บกท่ีสถานีเพ่ิมความดนับางปะกง เป็นระยะทางรวม 110 กิโลเมตร ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด 

400 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั และจะเพ่ิมขึ้นเป็น 1,200 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั  ภายหลงัติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนั 

บนบก ซ่ึงโครงการแลว้เสร็จและเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติไดต้ั้งแตเ่ดือนมีนาคม 2549 

โครงการระยะท่ี 2 

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 42 น้ิว จากแหล่งเจดีเอไปยงัแหล่งอาทิตย ์เป็น

ระยะทาง 95 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,000 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั คาดว่า

โครงการจะแลว้เสร็จประมาณตน้ปี 2551 

• โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนัของท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ทั้งในทะเลและบนบก เพ่ือเพ่ิมความสามารถ

ในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด ซ่ึงหน่วยเพ่ิมความดนัของท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 บนบก ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ 

และเร่ิมดาํเนินการเม่ือตน้ปี 2550 สําหรับหน่วยเพ่ิมความดนัของท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเล คาดว่าจะ

แลว้เสร็จประมาณกลางปี 2552  

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 36 น้ิว  จากอาํเภอวงัน้อย  ไปยงัอาํเภอแก่งคอย  

จงัหวดัสระบุรี  เป็นระยะประมาณ 80 กิโลเมตร  มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 510 ล้าน

ลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั  ซ่ึงโครงการไดเ้ร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติไดเ้ม่ือส้ินปี 2549 

• โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนัระหว่างทาง เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติจากวงัน้อยของท่อ

ส่งก๊าซธรรมชาติบนบก ในการส่งก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยไปยงัราชบุรีและโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทร

นอ้ย-พระนครใต/้พระนครเหนือ โดยคาดว่าจะแลว้เสร็จประมาณตน้ปี 2553 

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 42 น้ิว จากจงัหวดัระยอง ไปยงัอาํเภอวงัน้อย 

จงัหวดัอยุธยา เป็นระยะประมาณ 300 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,400 ลา้น

ลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดว่าโครงการจะแลว้เสร็จเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติไดต้น้ปี 2554  
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โครงการในระยะท่ี 3 

• โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนับนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฝ่ังตะวนัตก เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการส่งก๊าซ

ธรรมชาติระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฝ่ังตะวนัตก โดยคาดว่าจะแลว้เสร็จประมาณตน้ปี 2555 

การเพ่ิมการลงทนุในระบบท่อเช่ือมในทะเล 

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 18 น้ิว จากแหล่งผลิตอาทิตยเ์หนือส่วนเพ่ิม มายงัระบบท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเล ระยะทางรวม 40 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 150 ลา้น

ลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดว่าโครงการจะแลว้เสร็จประมาณกลางปี 2551 

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 24 น้ิว จากแหล่งผลิตเชฟรอนส่วนเพ่ิม มายงัระบบท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเล ระยะทางรวม 45 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 330 ลา้น

ลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดว่าโครงการจะแลว้เสร็จประมาณปลายปี 2553 

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 24 น้ิว จากแหล่งผลิตบงกชใต้ส่วนเพ่ิม มายงัระบบท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเล ระยะทางรวม 50 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 200 ลา้น

ลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดว่าโครงการจะแลว้เสร็จประมาณตน้ปี 2554 

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 24 น้ิว จากแหล่งผลิตไพลินส่วนเพ่ิม มายงัระบบท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเล ระยะทางรวม 40 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 200 ลา้น

ลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดว่าโครงการจะแลว้เสร็จประมาณตน้ปี 2555 

แผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดงักล่าว จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถสูงสุดของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งฝ่ัง

ตะวนัออกและฝ่ังตะวนัตกของ ปตท.(รวมท่อส่งก๊าซฯจากแหล่งนํ้าพอง) จาก 3,680 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (ณ ค่าความร้อนจริง) 

(ณ 31 ธนัวาคม 2550) เพ่ิมเป็น 6,980 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (ณ ค่าความร้อนจริง) 

ทั้งน้ี ปตท. ไดด้าํเนินการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซ่ึงคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2547 มีมติเห็นชอบให้การส่งเสริมการลงทุนโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรนอ้ย

โรงไฟฟ้าพระนครใต ้และ เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2547 มีมติเห็นชอบให้การส่งเสริมการลงทนุกบัโครงการต่างๆ ตามแผนแม่บท

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดงัน้ี 

 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเลและบนบก 

 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล จากแหล่งเจดีเอ - แหล่งอาทิตย ์

 โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนัของท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ทั้งในทะเลและบนบก 

 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติวงันอ้ย – แก่งคอย 

6.2.2  โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิ

คณะกรรมการบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ไดอ้นุมติัให้ ปตท.ดาํเนินการจดัจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการโรงแยก

ก๊าซอีเทน ซ่ึงมีกาํลงัการผลิตอีเทนจาํนวน 630,000 ตันต่อปี และโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 ขนาด 800 ล้าน

ลูกบาศก์ฟุตต่อวนั ซ่ึงมีกาํลงัการผลิตอีเทนจาํนวน 630,000 ตนัต่อปี  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) จาํนวน 1,030,000 ตนัต่อปี 

และ ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) จาํนวน 180,000 ตนัต่อปี โดยอีเทนท่ีผลิตไดจ้ากโครงการทั้งสองจะจาํหน่ายเป็นวตัถุดิบให้
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โครงการอีเทนแครกเกอร์ (Ethane Cracker) ของบริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั (PTTPE) ทั้งน้ี คาดว่าโครงการโรงแยกก๊าซอี

เทน และโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 จะสามารถดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2553  

6.2.3 การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2549 ได้เห็นชอบตามมติ กพช. เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2549 เร่ือง แนว

ทางการกาํกบัดูแลกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ โดยเห็นควรให้มีการยกร่างพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน โดย

ให้มีการกาํกบัดูแลท่ีครอบคลุมถึงกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติ มีการแยกบทบาทการกาํกับดูแล และการกาํหนด

นโยบายออกจากกนัอยา่งชดัเจน เพ่ือให้งานการกาํกบัดูแลกิจการพลงังานมีความเป็นอิสระ และมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

สูงสุดในระยะยาวต่อไป ซ่ึงกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจะเป็นหน่ึงในกิจการก๊าซธรรมชาติท่ีจะอยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลตาม

พระราชบญัญติัดงักล่าว  

คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2550 ไดเ้ห็นชอบร่างพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน เพ่ือกาํกบัดูแล

กิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ และไดน้าํเสนอสภานิติบญัญติัแห่งชาติพิจารณา  ต่อมาเม่ือวนัท่ี  7 พฤศจิกายน 2550 สภานิติ

บัญญัติแห่งชาติเห็นชอบให้ตราพระราชบัญญติัการประกอบกิจการพลงังาน เป็นกฎหมายใช้บังคบั โดยนายกรัฐมนตรีนํา

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานดังกล่าวขึ้นทูลเกล้า และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ 

พระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2550 และให้มี

ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2550 เป็นตน้ไป 

ปตท. ไดมี้การเตรียมความพร้อมในการดาํเนินงานภายใตพ้ระราชบญัญติัฯ ดงักล่าว โดยไดมี้การจดัสัมมนาเพ่ือช้ีแจง  

ทาํความเขา้ใจ เตรียมความพร้อมในการดาํเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพและถูกตอ้งตาม พระราชบญัญติัการประกอบกิจการ

พลงังาน เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 และ ปตท. ยงัไดมี้การเตรียมความพร้อมในประเด็นต่างๆ  อาทิ 

1. การจดัเตรียมขอ้มูลเพ่ือให้ความคิดเห็นประกอบการออกระเบียบ/ประกาศ ของ คณะกรรมการฯ  ในประเด็น

ต่างๆ ซ่ึงเป็นอาํนาจคณะกรรมการฯ อาทิ   การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาในการออกระเบียบของ 

คณะกรรมการในการกาํกบักิจการแต่ละประเภท ซ่ึงเก่ียวกบั ประเภทของกิจการท่ีไม่ควรถูกกาํกบั ระดับ

ความเข้มข้นในการกาํกับ   หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้ใบอนุญาตท่ีเหมาะสม อายุของใบอนุญาต  

ระดบัการเปิดเผยขอ้มูล  

2. การเตรียมจดัทาํแผนการขยายโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ทั้งท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และท่อย่อยจดัจาํหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติ เพ่ือเสนอแผนขยายโครงข่ายพลงังานต่อคณะกรรมการฯพิจารณา 

3. การจดัเตรียมระบบบญัชีแบง่แยกตามประเภทใบอนุญาต  

6.2.4 โครงการก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicle หรือ NGV) 

เพ่ือส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติให้เป็นเช้ือเพลิงทางเลือกในภาคขนส่ง ลดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจอัน

เน่ืองมาจากราคานํ้ ามนัดิบและนํ้ ามนัสําเร็จรูปในตลาดโลกไดป้รับตวัสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง

เป็นการสนบัสนุนยทุธศาสตร์พลงังานของประเทศท่ีสนบัสนุนให้ใชเ้ช้ือเพลิงท่ีสามารถจดัหาไดจ้ากแหล่งภายในประเทศ ปตท. 

ไดเ้ร่ิมนาํ NGV มาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงให้กบัรถโดยสารประจาํทาง NGV ของ องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแตปี่ 2536 

และมีการขยายตลาด NGV อย่างต่อเน่ือง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550  มียานยนต์ท่ีใช้ NGV ประมาณ 55,868 คนั โดยมีสถานี

บริการก๊าซ NGV ท่ีเปิดให้บริการแลว้ 166 สถานี  กรุงเทพและปริมณฑล 90 สถานี ต่างจงัหวดั 76 สถานี และยอดจาํหน่าย NGV 

เฉล่ียเดือนธันวาคม 2550 ประมาณ 36.5 ลา้นลูกบาศก์ฟุต/วนั โดย ปตท. มีเป้าหมายให้ใชก๊้าซธรรมชาติทดแทนนํ้ ามนัในภาค

ขนส่ง 20% เป็นปริมาณประมาณ 417 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต/วนั ณ ส้ินปี 2555 
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ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการช่วยประเทศชาติประหยดัการนาํเขา้นํ้ ามนัเพ่ือใช้ในภาคการขนส่ง ปตท. ไดจ้ดัทาํแผนแม่บทเร่งรัด

ขยายการใช ้ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์โดยมีเป้าหมายในปี 2555 มีรถยนต์ใช ้NGV จาํนวน 328,000 คนั และมีสถานีบริการ 725 

สถานี (โดยมีสถานีท่ีสร้างใหม่เพ่ิมและขยายกาํลงัการผลิตสถานีเดิม 361 สถานี) ขณะน้ี ปตท.ไดจ้ดัทาํกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ต่างๆ  “โครงการแท็กซ่ี  LPG และแท็กซ่ีใหม่ใช้ NGV” โดย ปตท.สนับสนุนค่าติดตั้งอุปกรณ์ NGV ทั้งหมด และถัง NGV 

(สําหรับระบบ Fumigation) เป็นตน้ และมีแผนการขยายสถานีทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และภูมิภาค ตามแนวถนนสายหลกั

และตามแนวท่อส่งก๊าซฯ ของ ปตท. รวมทั้งในอู่จอดรถของ Fleet ต่างๆ  

 เน่ืองจากค่าติดตั้งอุปกรณ์ใช้ NGV มีราคาค่อนข้างสูง ปตท. ตระหนักถึงภาระของผูบ้ริโภค ดังนั้นจึงจดัตั้งเงินทุน

หมุนเวียน ขึ้น 7,000 ล้านบาท (ปตท. 5,000 ลา้นบาท และ กองทุนเพ่ือการอนุรักษ์พลงังาน 2,000 ล้านบาท) สําหรับเงินทุน

หมุนเวียนของ ปตท. 5000 ล้านบาทได้จัดสรรเพ่ือให้ผูบ้ริโภคมีแหล่งเงินกู้เพ่ือการดัดแปลง/ติดตั้ง NGV ในโครงการทุน

หมุนเวียนสาํหรับยานยนต ์NGVโดยมีดอกเบ้ียตํ่าและเง่ือนไขผอ่นผนัต่อผูกู้ ้ ผา่น 9 ธนาคาร ( กรุงเทพ ,กสิกรไทย, ไทยธนาคาร, 

ไทยพาณิชย,์  กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, ทหารไทย, ออมสิน, ธนชาต) และเงินทุนท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการ

อนุรักษ์พลังงาน 2000 ล้านบาท ใช้สนับสนุนผูป้ระกอบการรถร่วม ขสมก. ในโครงการกรุงเทพฯฟ้าใสด้วย NGV ณ 29 

กุมภาพนัธ์ 2551  สามารถปล่อยสินเช่ือไดท้ั้งส้ิน 694 ลา้นบาท เป็นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ 40 ราย วงเงิน 625 ลา้นบาท รายย่อย 

1,067 ราย วงเงิน 69 ลา้นบาท และอยู่ระหว่างพิจารณาดาํเนินการอนุมัติลูกค้ารายใหญ่อีก 3 ราย วงเงิน 72 ล้านบาท สําหรับ

เงินทุนหมุนเวียนท่ีบริหารผ่านคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ของ ปตท. อนุมติัแลว้ 24 บริษทั วงเงิน 571 ลา้นบาท 

และอยูร่ะหว่างพิจารณาอนุมติัอีก 15 บริษทั วงเงินรวมประมาณ 1,800 ลา้นบาท  

 นอกจากน้ี ปตท. ยงัมีโครงการทดลองใช้ NGV ในยานพาหนะชนิดอ่ืน ไดแ้ก่ โครงการเรือเฟอร่ีเกาะชา้ง ปัจจุบนัทาํ

การดดัแปลงเรือเฟอร่ีแลว้ 3 ลาํ ซ่ึงผลการทดลองใชเ้ป็นท่ีน่าพอใจสามารถประหยดัตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงได ้40% จะทาํการขยายผล

การติดตั้งต่อไปอีก 2 ลาํ และโครงการทดลอง NGV ในเรือด่วนเจา้พระยา ปัจจุบนัทาํการทดลอง 2 ลาํ ซ่ึงผลการทดลองสามารถ

ประหยดัค่าเช้ือเพลิงได ้30% และมีแผนขยายผลการติดตั้งเพ่ิม 40 ลาํ, โครงการใช ้NGV กบัเรือขนส่งทางนํ้ า ขณะน้ีอยู่ระหว่าง

ต่อเรือ 12 ลาํ คาดว่าจะสามารถเร่ิมใชไ้ด ้มิถุนายน 2551 

 โครงการโรงงานผลิต LNG ขนาดเล็ก ท่ีระยอง ขนาด 20 ตันต่อวนั คาดว่าสามารถเร่ิมผลิตได้ มีนาคม 2551  และ

โรงงานผลิต LNG ท่ีหนองตูม ขนาด 28 ตนัต่อวนั คาดว่าจะเร่ิมผลิตได ้กรกฎาคม 2551 

6.2.5 บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จํากัด 

 บริษทั เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จาํกัด เป็นบริษทัท่ีจัดตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง ปตท. กับ ปตท.สผ. เม่ือวนัท่ี  

11 สิงหาคม 2547 เพ่ือพฒันาและบริหารพ้ืนท่ีท่ีกาํหนดไวใ้ห้เป็นศูนยร์วมธุรกิจทางดา้นพลงังานของประเทศ เป็นท่ีตั้งอาคาร

สํานกังานของกระทรวงพลงังาน ปตท. ปตท.สผ. และบริษทัในเครือ ตลอดจนบริษทัเอกชนทัว่ไปท่ีอยูใ่นธุรกิจพลงังาน โดยมี

ทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ลา้นบาท แบ่งเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทั้งน้ีในระยะแรก ปตท. และ ปตท.สผ. จะร่วมถือ

หุ้นในสัดส่วน 50:50  เพ่ือผลกัดนัโครงการในระยะแรกและระยะต่อไป เปิดโอกาสให้ผูส้นใจอ่ืนๆ เขา้มาถือหุ้น 
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7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ข้อพิพาททางกฎหมายท่ี ปตท. เป็นคู่ความหรือคู่กรณี  ซ่ึงเป็นคดีหรือข้อพิพาทท่ียงัไม่ส้ินสุดและเป็นคดีท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. อย่างมีนัยสําคญั และเป็นคดีท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2550 มีรายละเอียดดงัน้ี 

7.1 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จํากัด ถูกฟ้องเรียกค่าทดแทนการวางท่อ

น้ํามันผ่านท่ีดินเอกชน 

กรณีบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั มีโครงการวางท่อนํ้ ามนั  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 ไดย่ื้นหนังสือขอถอนคาํเสนอขอ้พิพาทต่อ

สถาบันอนุญาโตตุลาการเม่ือวนัท่ี  10 มกราคม 2546 และนําคดีไปฟ้องศาลปกครอง กล่าวหา ปตท.และพนักงาน ปตท. ท่ี

ดาํเนินการวางท่อนํ้ ามนัชลบุรี-สระบุรี ผา่นท่ีดินของตนโดยไม่มีสิทธิ เป็นการละเมิดทางปกครอง ปตท.ไดม้อบคดีให้สาํนกังาน

อยัการสูงสุดย่ืนคาํให้การแกค้ดี และพนักงานอยัการไดแ้กค้ดีแลว้เม่ือเดือนมีนาคม 2546 ศาลปกครองกลางไดส่้งคดีไปยงัศาล

รัฐธรรมนูญเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2547 เพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบญัญติัการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 

2521  มาตรา 29 และมาตรา 30 ขดัหรือแยง้กบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 48 และมาตรา 49 หรือไม่ อยา่งไร ศาล

รัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วว่า พรบ. ปตท. ไม่ขัดแยง้กับรัฐธรรมนูญ และได้ส่งคดีกลับสู่ศาลปกครองเพ่ือพิจารณาต่อ  

ศาลปกครองไดพิ้จารณาและมีคาํพิพากษาเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2550 โดยมีคาํพิพากษายกฟ้องคดี  และปตท.ไดรั้บแจง้จาก

สํานักงานคดีปกครอง สํานักงานอยัการสูงสุดว่า ผูฟ้้องคดีทั้ง 4 ได้อุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองสูงสุด

ไดรั้บอุทธรณ์ไว ้โดยให้ผูถู้กฟ้องคดีแกค้ดีภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ี 17 มกราคม 2551  

7.2 คดีปกครองท่ีเกีย่วข้องกบัการแปลงสภาพและการแปรรูปของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  

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

คณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน (ผูถู้กฟ้องคดี) ต่อศาลปกครองสูงสุด ขอให้ศาลมีคาํส่ังเพิกถอนพระราช

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

สภาพจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ปตท.) ซ่ึงประกอบดว้ยพระราชกฤษฎีกากาํหนด

อาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) พ.ศ. 2544 และพระราชกฤษฎีกากาํหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมาย

ว่าดว้ยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 โดยยกประเด็นต่างๆ อาทิเช่น 

• กระบวนการตราพระราชกฤษฎีกาไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนและเน้ือหาขดัต่อบทบัญญัติแห่ง พรบ. ทุน

รัฐวิสาหกิจฯ และไม่เป็นไปตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 (รัฐธรรมนูญ) 

• การตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบบัมีผลทาํให้มีการโอนท่ีดินและอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงเป็นสาธารณสมบติัของ

แผน่ดินไปให้ ปตท. ท่ีมีฐานะเป็นเอกชน ทาํให้ ปตท. ไดรั้บเอกสิทธ์ิเหนือเอกชนทัว่ไป 

• การท่ี ปตท. ไดรั้บโอนอาํนาจมหาชนของรัฐ ไดแ้ก่ อาํนาจเวนคืนท่ีดิน อาํนาจประกาศเขตและรอนสิทธิเหนือ

พ้ืนดินของเอกชนไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการตามรัฐธรรมนูญ 
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• การตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบบัเป็นการใชดุ้ลยพินิจไม่ถูกตอ้ง  ทาํให้ประชาชนไดรั้บความเสียหาย และไม่

เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

ศาลปกครองสูงสุดไดมี้คาํส่ังเม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ. 2549 ให้รับคาํฟ้องดงักล่าวไวพิ้จารณา และไดมี้คาํส่ังเม่ือวนัท่ี  

6 กนัยายน พ.ศ. 2549 กาํหนดให้ผูถู้กฟ้องคดีย่ืนคาํใหก้ารแกค้าํฟ้องภายใน 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 ซ่ึง ปตท. 

ไดย่ื้นคาํให้การต่อศาลปกครองสูงสุดแลว้เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2549  และเม่ือวนัท่ี  31 สิงหาคม 2550 ศาลไดมี้คาํส่ังกาํหนดให้

วนัท่ี 28 กนัยายน 2550  เป็นวนัส้ินสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงสําหรับคดีน้ี  และกาํหนดนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรกในวนัท่ี 30 

พฤศจิกายน 2550  ทั้งน้ี  ศาลปกครองสูงสุดไดอ่้านคาํพิพากษาคดีน้ีเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2550  ดงัน้ี  

 (1)  ให้ผูถู้กฟ้องคดีทั้งส่ีซ่ึงประกอบดว้ยคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน และ บมจ.

ปตท. ร่วมกนักระทาํการดงัน้ี 

   (ก.) แบ่งแยกทรัพยสิ์นในส่วนท่ีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สิทธิการใช้ท่ีดินเพ่ือวางระบบการขนส่ง

ปิโตรเลียมทางท่อ 

   (ข.) แยกอาํนาจและสิทธิ ในส่วนท่ีเป็นอาํนาจมหาชนของรัฐออกจากอาํนาจและสิทธิของ บมจ.ปตท.ทั้งน้ี ให้

เสร็จส้ินก่อนการแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานตาม พรบ. การประกอบกิจการพลงังาน 

  (2) ให้ยกคาํขอตามคาํฟ้องของผูฟ้้องคดีทั้งห้าท่ีขอให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกากาํหนด อาํนาจ สิทธิและประโยชน์ของ

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) พ .ศ. 2544 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกากาํหนดอาํนาจสิทธิและประโยชน์ของบริษทั ปตท.

จาํกดั (มหาชน) (ฉบบัท่ี 2) พ .ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกากาํหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมายว่าดว้ยการปิโตรเลียมแห่งประเทศ

ไทย พ.ศ. 2544 

 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2550  สํานกังานศาลปกครองมีหนงัสือถึงผูถู้กฟ้องคดีเร่ืองขอทราบผลการดาํเนินการตาม

คาํพิพากษา  เพ่ือท่ีจะรายงานให้ศาลปกครองสูงสุดทราบตอ่ไป ซ่ึงต่อมากระทรวงพลงังานและ บมจ.ปตท.ไดย่ื้นหนงัสือรายงาน

ความคืบหนา้การดาํเนินการตามคาํพิพากษาต่อสาํนกังานศาลปกครอง  ดงัน้ี 

   วนัท่ี 9 มกราคม 2551  กระทรวงพลงังานไดย่ื้นหนังสือรายงานความคืบหน้าการดาํเนินการตามคาํพิพากษา

คร้ังแรก 

   วนัท่ี 11 มกราคม 2551  บมจ.ปตท. ไดย่ื้นหนงัสือรายงานความคืบหนา้การดาํเนินการตามคาํพิพากษาคร้ังแรก 

พร้อมทั้งไดช้ี้แจงต่อสํานกังานศาลปกครองเก่ียวกบัการแยกอาํนาจมหาชนออกจาก บมจ.ปตท. ว่า จากการตราพรบ.ประกอบ

กิจการพลงังาน ปัจจุบนั บมจ.ปตท.ไม่มีอาํนาจมหาชนแลว้แต่อยา่งใด 

    วนัท่ี 31 มกราคม 2551 บมจ.ปตท. ไดย่ื้นหนงัสือรายงานความคืบหน้าการดาํเนินการตามคาํพิพากษาคร้ังท่ี

สอง โดยไดส้รุปมูลค่าและทรัพยสิ์นของการปิโตรเลียม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2544 ท่ีแบ่งแยกให้กระทรวงการคลงั  

 บมจ.ปตท.ไดมี้หนงัสือนาํส่งทรัพยืสินท่ีแบ่งแยกให้แก่กรมธนารักษ ์เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2551 โดยปัจจุบนั อยู่

ระหว่างการตรวจสอบและรับรองจากสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน และอยู่ระหว่างการดาํเนินการจดัทาํสัญญาเช่า/ใชท้รัพยสิ์น

ระหว่าง กรมธนารักษแ์ละ บมจ.ปตท. 
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  อน่ึง  บมจ. ปตท. ไดย่ื้นคาํร้องต่อศาลปกครองสูงสุดเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2551  เพ่ือขอขยายเวลาการดาํเนินการ

ตามคาํพิพากษาออกไป 30 วนันับแต่วนัท่ีพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน  ซ่ึงศาลไดมี้คาํส่ัง

อนุญาตให้ตามคาํขอเม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2551 2551  และ ปตท. ไดร้้องขอขยายระยะเวลาต่อศาลอีกคร้ังหน่ึงมีกาํหนด 60 วนั

นบัแต่วนัครบกาํหนดท่ีขยายในคร้ังแรก ซ่ึงศาลไดมี้คาํส่ังอนุญาตให้ตามคาํขอเม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2551   
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8. โครงสร้างเงินทุน 

8.1 หลักทรัพย์ของ ปตท. 

8.1.1 หุ้นสามัญ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,572,457,250 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,857,245,725 ล้านหุ้น  

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยเป็นทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 28,173,881,250  บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 2,817,388,125 หุ้น 

8.1.2 พนัธบตัรและหุ้นกู้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษทัมีเงินกูยื้มในประเทศท่ีอยู่ในรูปพนัธบตัร ปตท. ท่ีค ํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั

จาํนวน 42,400 ลา้นบาท และท่ีอยู่ในรูปพนัธบตัรและหุ้นกู ้ปตท. กระทรวงการคลงัไม่คํ้าประกนัจาํนวน 91,853 ลา้นบาท รวม

พนัธบตัรและหุ้นกู ้ปตท.ในประเทศ ทั้งส้ิน 134,253 ลา้นบาท และบริษทัมีเงินกูยื้มต่างประเทศในรูปหุ้นกู ้ปตท. สกุลเงินเหรียญ

สหรัฐและสกุลเงินเยน กระทรวงการคลงัไม่คํ้าประกนั จาํนวนเทียบเท่า 33,105 ลา้นบาท โดยรายละเอียดสาํคญัของพนัธบตัรและ

หุ้นกู ้สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

พนัธบตัรและหุ้นกู้ 
จํานวน 

(ล้านบาท) 

วันครบกําหนด 

ไถ่ถอน 
หลักประกัน 

พนัธบตัร ปตท.คํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั 

- พนัธบตัรในประเทศ 

 

42,400 

 

ปี 2551-2563 

 

ไม่มี 

 

พนัธบตัรและหุน้กู ้ปตท.กระทรวงการคลงัไม่คํ้าประกนั 

- พนัธบตัรในประเทศ 

- หุ้นกูใ้นประเทศ  1/ 4/ 5/ 

- หุ้นกูต้่างประเทศ 2/  3/   5/ 

รวม 

 

2,000 

89,853 

33,105 

124,958 

 

ปี 2551-2552 

ปี 2553-2564 

ปี 2557, 2560, 2578 

 

ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

รวมพนัธบัตรและหุ้นกู้ ปตท. 167,358   

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

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

3/ S&P’s จดัอนัดบัเครดิตหุ้นกูต่้างประเทศของ ปตท. ท่ีระดบั “BBB+” แนวโนม้เครดิตมีเสถียรภาพ 

4/   ประกอบดว้ยหุ้นกูส้กุลบาทในประเทศจาํนวน 88,158 ลา้นบาท และหุ้นกูส้กุลเหรียญสหรัฐท่ีทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross 

Currency Swap) จาํนวน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็นเงินบาท จาํนวน 1,695 ลา้นบาท 

 5/  รายละเอียดหุ้นกูใ้นประเทศและหุน้กูต่้างประเทศของ ปตท. 
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หุ้นกูใ้นประเทศไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ (หน่วย : ลา้นบาท)   

หุ้นกู ้
จาํนวน  

(ลา้นบาท) 
อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ/  กาํหนดการไถ่ถอน 

PTTC10NA 3,300 ร้อยละ 4.50 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2553 

PTTC11DA 7,000 ร้อยละ 6.70 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ6 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2554 

PTTC11DB 4,000 ร้อยละ 6.70 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ6 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2554 

PTTC11OA 4,000 ร้อยละ 5.53 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ5 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2554 

PTTC125A 15,000 
ปีท่ี 1 - 4 ร้อยละ 4.25      ปีท่ี 5 – 8 ร้อยละ 5.75     

จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อาย ุ8 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2555 

PTTC13NA 11,700 
ปีท่ี 1 - 5 ร้อยละ 4.50      ปีท่ี 6 - 10 ร้อยละ 5.75       

จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2556 

PTTC14DA 6,000 
ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5.00  ปีท่ี 4 - 7 ร้อยละ 5.95       

จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2557 

PTTC153A 6,000 ร้อยละ 4.86 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ 8 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2558 

PTTC156A 4,040 ร้อยละ 4.75 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2558 

PTTC15NA 5,000 ร้อยละ 7.40 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2558 

PTTC165A 3,000 
ปีท่ี 1 - 6 ร้อยละ 5.00      ปีท่ี 7 - 12 ร้อยละ 5.95    

จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อาย ุ12 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2559 

PTTC165B 2,970 ร้อยละ 6.17 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2559 

PTTC16OA 8,000 ร้อยละ 5.79 จา่ยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2559 

PTTC17DA 1,500 ร้อยละ 5.87 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2560 

PTTC18DA 500 ร้อยละ 5.91 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ11 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2561 

PTTC195A 1,000 ร้อยละ 5.90 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ15 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2562 

PTTC208A 4,118 ร้อยละ 5.95 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ15 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2563 

PTTC215A 1,030 ร้อยละ 6.53 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ15 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2564 

USD Bond ปี 2004 

ซ่ึง Swap เป็นบาท 
1,695 1/ ร้อยละ 5.18 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2557 

หุ้นกูต้่างประเทศไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ (หน่วย :ลา้นบาท)   

หุ้นกู ้
จาํนวน 

(ลา้นบาท) 
อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ/ กาํหนดการไถ่ถอน 

USD Bond ปี 2004 11,765  1/ ร้อยละ 5.75 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2557 

USD Bond ปี 2005 11,495 ร้อยละ 5.875 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ30 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2578 

Samurai Bond ปี 2007 9,844 2/ ร้อยละ 2.71 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 2/ อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2560 

1/  ในส่วนของหุ้นกูส้กุลเหรียญสหรัฐจาํนวน 400 ลา้นเหรียญสหรัฐ ปตท.ไดท้าํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุ้นกูส้กลุ

เหรียญสหรัฐบางส่วนจาํนวน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็นสกุลบาทจาํนวน 1,695  ลา้นบาท ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีท่ีร้อยละ 5.18 ต่อปี คงเหลือเป็นภาระหน้ี

สกุล USD เทียบเท่า 11,765 ลา้นบาท 

2/  ปตท.ไดท้าํสัญญาแลกเปลี่ยนสกลุเงิน (Cross Currency Swap) จากหุ้นกูส้กุลเยน จาํนวน 36,000 ลา้นเยน เป็นสกุลเหรียญสหรัฐ จาํนวน 290.51 

ลา้นเหรียญสหรัฐ และไดใ้ชอ้นุพนัธ์ทางการเงินมาช่วยลดตน้ทุนทางการเงิน (Switchable Swap และ Cross Currency Swap Linked to LIBOR) ทาํให้



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2550 

 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 160 

ตน้ทุนทางการเงินลดลงเป็นดงัน้ี จาํนวน 96.84 ลา้นเหรียญสหรัฐ มีอตัราลอยตวัท่ีร้อยละ LIBOR+0.25 ต่อปี โดยคู่สัญญาอนุพนัธ์มีสิทธิเปลี่ยนเป็น

อตัราคงท่ีร้อยละ 5.58 ต่อปี และ จาํนวน 96.84 ลา้นเหรียญสหรัฐ มีอตัราลอยตวัท่ีร้อยละ LIBOR+0.20 ต่อปี กรณีท่ี LIBOR ตํ่ากว่าหรือเท่ากบัร้อยละ

4.25 ต่อปี และ จาํนวน 96.84 ลา้นเหรียญสหรัฐ มีอตัราคงท่ีท่ีร้อยละ 5.37 ต่อปี โดยคู่สัญญาอนุพนัธ์มีสิทธิเปลี่ยนเป็นอตัรา LIBOR+0.20 ต่อปี ดูหมาย

เหตุประกอบงบการเงิน (ขอ้ 20. เงินกูยื้มระยะยาว)   

8.1.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ ปตท. 

   8.1.3.1  เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2548  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2548 ไดมี้มติรับทราบการออกและเสนอขาย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (Warrant) ให้แก่ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร  พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทัใน

เครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาํนวน 60,000,000 หน่วย แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ 

 รุ่นท่ี 1 (PTT-W1) จาํนวน 40,000,000 หน่วย   เสนอขายในปี 2548  

 รุ่นท่ี 2 (PTT-W2) จาํนวน 20,000,000 หน่วย   เสนอขายในปี 2549  

 และอนุมติัการออกและเสนอขาย Warrant : PTT-W1 จาํนวน 40,000,000 หน่วย เพ่ือรับสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัจาํนวน 

40,000,000 หุ้นโดยใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรจะแบ่งออกเป็น 4 ฉบบั และใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ แต่ละฉบบัสามารถใชสิ้ทธิได้

ในวนัทาํการสุดทา้ยของทุกๆ 3 เดือนตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งน้ีรายละเอียดของการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  

มีดงัน้ี 

 ฉบับท่ี 
จํานวน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
(หน่วย) 

อายุของ 
ใบสําคัญ 

แสดงสิทธิ 
(ปี) 

ราคาการใช้สิทธิ 
(บาท/หุ้น) 

อัตราการใช้สิทธิ 
ตามใบสําคัญ 
แสดงสิทธิฯ 

(หน่วย : หุ้นสามัญ) 

ระยะเวลาการใช้สิทธ ิ

1 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใชสิ้ทธิฯ ไดค้ร้ังแรกในวนัท่ี 31 สิงหาคม 
 2549 และสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการ 
 สุดทา้ยของทุก ๆ 3 เดือน  นบัจากวนัใช ้
 สิทธิคร้ังแรก  ตลอดอายขุองใบสาํคญั 
 แสดงสิทธิฯ และกาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ัง 
 สุดทา้ย  ตรงกบัวนัท่ี 31 สิงหาคม  2553 

2 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใชสิ้ทธิฯ ไดค้ร้ังแรกในวนัท่ี 31 สิงหาคม 
 2550 และสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการ 
 สุดทา้ยของทุก ๆ 3 เดือน  นบัจากวนัใช ้
 สิทธิคร้ังแรก  ตลอดอายขุองใบสาํคญั 
 แสดงสิทธิฯ และกาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ัง 
 สุดทา้ย  ตรงกบัวนัท่ี 31 สิงหาคม  2553 

3 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใชสิ้ทธิฯ ไดค้ร้ังแรกในวนัท่ี 31 สิงหาคม 
 2551 และสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการ 
 สุดทา้ยของทุก ๆ 3 เดือน  นบัจากวนัใช ้
 สิทธิคร้ังแรก  ตลอดอายขุองใบสาํคญั 
 แสดงสิทธิฯ และกาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ัง 
 สุดทา้ย  ตรงกบัวนัท่ี 31 สิงหาคม  2553 

4 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใชสิ้ทธิฯ ไดค้ร้ังแรกในวนัท่ี 31 สิงหาคม 
 2552 และสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการ 
 สุดทา้ยของทุก ๆ 3 เดือน  นบัจากวนัใช ้
 สิทธิคร้ังแรก  ตลอดอายขุองใบสาํคญั 
 แสดงสิทธิฯ และกาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ัง 
 สุดทา้ย  ตรงกบัวนัท่ี 31 สิงหาคม  2553 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2550 
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 ทั้งน้ี  นบัแต่วนัออกและเสนอขาย Warrant จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550  มีจาํนวนผูใ้ชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ (PTT-W1) รวมทั้งส้ิน  17,264,500 หน่วย 

หมายเหตุ  - Warrant ท่ีออกและเสนอขายเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือไม่ได ้ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก   

 โอนใหท้ายาทหรือผูแ้ทนโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

                 - ผูท่ี้มีสิทธิไดรั้บจดัสรร ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร  พนกังาน ปตท.  และพนกังานบริษทัในเครือ 

     ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท.  ทั้งน้ี คณะกรรมการ ปตท.ไม่ไดรั้บการจดัสรร Warrant  ยกเวน้ 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 8.1.3.2  เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2549  ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจําปี 2549 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย

ใบสําคญัแสดงสิทธิ (Warrant : PTT-W2) จาํนวน 20,000,000 หน่วย เพ่ือรับสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัจาํนวน 20,000,000 หุ้น  

ให้แก่ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร  พนกังาน ปตท.  และพนกังานบริษทัในเครือท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ 

ปตท.  โดยใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรจะแบ่งออกเป็น  4  ฉบบั  และใบสําคญัแสดงสิทธิฯ แต่ละฉบบั  สามารถใชสิ้ทธิไดใ้น

วนัทาํการสุดทา้ยของทุก ๆ  3  เดือนตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิฯ  โดยมีรายละเอียดของการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 

คร้ังน้ี  ดงัน้ี 

 ฉบับท่ี 
จํานวน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
(หน่วย) 

อายุของ 
ใบสําคัญ 

แสดงสิทธิ 
(ปี) 

ราคาการใช้สิทธิ 
(บาท/หุ้น) 

อัตราการใช้สิทธิ 
ตามใบสําคัญ 
แสดงสิทธิฯ 

(หน่วย : หุ้นสามัญ) 

ระยะเวลาการใช้สิทธ ิ

1 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใชสิ้ทธิฯ ไดค้ร้ังแรกในวนัท่ี 28  กนัยายน   
 2550 และสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการ 
 สุดทา้ยของทุก ๆ 3 เดือน  นบัจากวนัใช ้
 สิทธิคร้ังแรก  ตลอดอายขุองใบสาํคญั 
 แสดงสิทธิฯ และกาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ัง 
 สุดทา้ย  ตรงกบัวนัท่ี 28  กนัยายน  2554 

2 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใชสิ้ทธิฯ ไดค้ร้ังแรกในวนัท่ี 28  กนัยายน   
 2551 และสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการ 
 สุดทา้ยของทุก ๆ 3 เดือน  นบัจากวนัใช ้
 สิทธิคร้ังแรก  ตลอดอายขุองใบสาํคญั 
 แสดงสิทธิฯ และกาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ัง 
 สุดทา้ย  ตรงกบัวนัท่ี 28  กนัยายน  2554 

3 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใชสิ้ทธิฯ ไดค้ร้ังแรกในวนัท่ี 28  กนัยายน   
 2552 และสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการ 
 สุดทา้ยของทุก ๆ 3 เดือน  นบัจากวนัใช ้
 สิทธิคร้ังแรก  ตลอดอายขุองใบสาํคญั 
 แสดงสิทธิฯ และกาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ัง 
 สุดทา้ย  ตรงกบัวนัท่ี 28  กนัยายน  2554 

4 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใชสิ้ทธิฯ ไดค้ร้ังแรกในวนัท่ี 28  กนัยายน   
 2553 และสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการ 
 สุดทา้ยของทุก ๆ 3 เดือน  นบัจากวนัใช ้
 สิทธิคร้ังแรก  ตลอดอายขุองใบสาํคญั 
 แสดงสิทธิฯ และกาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ัง 
 สุดทา้ย  ตรงกบัวนัท่ี 28  กนัยายน  2554 
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 ทั้งน้ี นบัแต่วนัออกและเสนอขาย Warrant จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 มีจาํนวนผูใ้ชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

(PTT-W2) รวมทั้งส้ิน 2,877,900  หน่วย   

หมายเหตุ  - Warrant ท่ีออกและเสนอขายเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือไม่ได ้ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก   

 โอนใหท้ายาท  หรือผูแ้ทนโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

                 - ผูท่ี้มีสิทธิไดรั้บจดัสรร  ไดแ้ก่  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร  พนกังาน ปตท.  และพนกังานบริษทัในเครือ 

     ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท.  ทั้งน้ี คณะกรรมการ ปตท.  ไม่ไดรั้บการจดัสรร  Warrant  ยกเวน้ 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

8.2 ผู้ถือหุ้น 

ปตท. มีโครงสร้างผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  

(ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือสิทธิการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2551   ณ วนัท่ี  21  มีนาคม 2551)  

รายการ หุ้น (ล้าน)  บาท (ล้าน) ร้อยละ 

ทุนจดทะเบียน 2,857 28,572 - 

ทุนชาํระแลว้      (ณ  วนัท่ี  21  มีนาคม 2551) 

    - กระทรวงการคลงั 

    - กองทุนรวม วายภุกัษ ์หน่ึง โดย บลจ. กรุงไทย 

    - กองทุนรวม วายภุกัษ ์หน่ึงโดย บลจ. เอม็เอฟซี 

    - สถาบนัและนกัลงทนุทัว่ไป 

2,818 

1,460 

218 

218 

922 

28,181 

14,598 

2,179 

2,179 

9,225 

 100.00 

 51.80 

 7.73 

 7.73 

 32.74 

ทุนยังไม่ชําระ 39 391  

  

ทั้งน้ี รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่  15  อนัดบัแรกของ ปตท. เป็นดงัน้ี  (ณ วนัท่ี  21  มีนาคม 2551)    

ลําดับท่ี 
รายช่ือ จํานวนหุ้น 

ร้อยละของ
จํานวนหุ้น

ท้ังหมด 

1.  กระทรวงการคลงั 1,459,885,575 51.80 

2.  กองทุนรวม วายภุกัษ ์หน่ึง โดย บลจ. เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 217,900,000 7.73 

3.  กองทุนรวม วายภุกัษ ์หน่ึง โดย บลจ. หลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุกรุงไทย 217,900,000 7.73 

4.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 59,117,288 2.09 

5.  CHASE NOMINEES LIMITED 42 46,347,400 1.64 

6.  บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 44,627,201 1.58 

7.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 42,649,005 1.51 

8.  NORTRUST NOMINEES LTD. 40,729,686 1.44 

9.  MELLON BANK, N.A. 29,622,665 1.05 
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ลําดับท่ี 
รายช่ือ จํานวนหุ้น 

ร้อยละของ
จํานวนหุ้น

ท้ังหมด 

10.  THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 26,954,391 0.95 

11.  HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C 21,251,600 0.75 

12.  สาํนกังานประกนัสังคม 20,755,100 0.73 

13.  กองทุน บาํเหนจ็บาํนาญขา้ราชการ 18,313,100 0.65 

14.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON 16,189,825 0.57 

15.  GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION C 15,305,300 0.54 

หมายเหตุ  : 1. ผูถื้อหุ้นลาํดบัท่ี 4, 5, 8 และ 10  มีช่ือเป็น บริษทันิติบุคคล หรือ NOMINEE ACCOUNT ซ่ึง ปตท.ไดต้รวจสอบ                      

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

 shareholder ได ้ แต่อยา่งไรก็ตาม กระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่รายเดียวท่ีเป็นตวัแทนภาครัฐ ท่ีมีส่วนใน

 การกาํหนดนโยบายการจดัการ ปตท. โดยเสนอผูแ้ทนมาเป็นกรรมการให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ส่วนผู ้

 ถือหุ้นรายอ่ืนซ่ึงรวมถึงผูถื้อหุ้นลาํดบัท่ี 4, 5, 8 และ 10  ไม่ไดมี้พฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบาย การ

 จดัการของ ปตท. เช่น ส่งผูแ้ทนมาเป็นกรรมการของ ปตท. เป็นตน้  

2. ผูถื้อหุ้นในบริษทั ไทยอ็นวีดีอาร์ จาํกดั ซ่ึงถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง (Non-

Voting Depository Receipt : NVDR) ในรายการท่ี 6. ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้ กรณีการใช้

สิทธิออกเสียงเพ่ือลงมติเก่ียวกบัการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  

3. ข้อมูลในส่วนนี้  ซ่ึงแสดงไว้ในแบบรายงานข้อมูลประจําปี (Annual Report) เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 24 สิงหาคม 

2550  ซ่ึงมีความแตกต่างกับข้อมูลข้างต้นเพยีงเล็กน้อย  อย่างไม่มีนัยสําคัญ 

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิท่ีเหลือหลงัหกัเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมาย

และบริษทัไดก้าํหนดไว ้โดยพิจารณาจากกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะ

ขึ้นอยูก่บัเงินแผนการลงทุน ความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต เม่ือคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงิน

ปันผลประจาํปีแลว้จะตอ้งนาํเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการ

บริษทัมีอาํนาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลไดแ้ลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 สาํหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสด

คงเหลือเทียบกบังบลงทุนของบริษทัยอ่ยนั้นๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษทัยอ่ยมีเพียงพอและไดต้ั้งสํารองตามกฎหมาย

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.  

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  2550 

9.1 โครงสร้างการจัดการ 
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 หมายเหตุ  :  ณ วนัท่ี  1 มกราคม  2551  ปตท. ไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการจดัการ  เป็นดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**  ผูช่้วย กผญ. = ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ผู้ถือหุ้นผูต้รวจสอบบญัชี

คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที่ดี

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริหารจัดการผ่าน
คณะกรรมการ 13  คณะ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารองค์กร

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นต้น

และก๊าซธรรมชาติ

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นปลาย

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกจิก๊าซฯ

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกจิน้ํามัน

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกจิปิโตรเคมี
และการกลัน่

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกจิการค้า
ระหว่างประเทศ

ผูช้่วย กผญ.
 แผนและกลยุทธ์

ผูช้่วย กผญ.
พฒันาธุรกจิองคก์ร

ผูช้่วย กผญ.
 การเงินองคก์ร

ผูช้่วย กผญ.
บญัชีองคก์ร

ผูช้่วย กผญ.
ทรัพยากรบุคคลองคก์ร

สํานกักฎหมาย

1.ผูช้่วย กผญ.
พฒันาธุรกจิและ
บริหารโครงการ

2.ผูช้่วย กผญ.
แผนและบริหาร
บริษทัในเครือ

2.ผูช้่วย กผญ.
บริหารโครงการ

3.ผูช้่วย กผญ.
จดัหาและตลาด
กา๊ซธรรมชาติ

4.ผูช้่วย กผญ.
ระบบทอ่ส่ง
กา๊ซธรรมชาติ

5.ผูช้่วย กผญ.
แยกกา๊ซธรรมชาติ

6.ผูช้่วย กผญ.
กา๊ซธรรมชาติ
สาํหรับยานยนต์

ผูจ้ดัการฝ่าย
สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ ่และ

เลขานุการบริษทั

ผูช้่วย  กผญ.
ส่ือสารองคก์รและกจิการเพื่อสงัคม (ผสญ.)

ผูช้่วย กผญ.
สถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี ปตท. (สวญ.)

ผูช้่วย กผญ.
สาํนกัตรวจสอบภายใน (สตญ.)

1.ผูช้่วย กผญ.
วางแผน

2.ผูช้่วย กผญ.
การตลาดขายปลีก

3.ผูช้่วย กผญ.
การตลาดพาณิชย์
และต่างประเทศ

4.ผูช้่วย กผญ.
ปฏิบติัการคลงั

5.ผูช้่วย กผญ.
จดัหาและจดัส่ง
ปิโตรเลียม

1.ผูช้่วย กผญ.
วางแผน
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 โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบดว้ย  คณะกรรมการ ปตท.  และมีคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง จาํนวน 4 คณะ 

ช่วยกลัน่กรองงานท่ีมีความสําคญั ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ เป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษัท บริหารจัดการผ่าน

คณะกรรมการจดัการ 11 คณะ ดงัมีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

9.2  คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการของ ปตท. จาํกดั (มหาชน)  ตามหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์ ลงวนัท่ี  2  มกราคม  2551 

มีจาํนวน  15  ท่าน  ประกอบดว้ย 

• กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 14 ทา่น  

(และเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 10 ท่าน ซ่ึงเกินกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งคณะ) 

• กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  1 ท่าน 

 รายช่ือคณะกรรมการ ปตท.  ประกอบดว้ย 

ลําดับ รายช่ือกรรมการ ตําแหน่ง วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

1.  นายณอคุณ  สิทธิพงศ ์ ประธานกรรมการ 21  ธนัวาคม  2550 1.4 
(แทน  นายพรชยั  รุจิประภา) 

2.  พลเอก อภิชาต  เพญ็กิตติ กรรมการอิสระ 1  ธนัวาคม  2549 

3.  นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช กรรมการอิสระ 30 เมษายน 2550 

4.  พลเอก สมทตั  อตัตะนนัทน ์ กรรมการอิสระ 11 เมษายน 2549 

5.  หม่อมหลวงปาณสาร  หสัดินทร กรรมการอิสระ 11 เมษายน 2549 

6.  นายอาํพน  กิตติอาํพน กรรมการอิสระ 12 เมษายน 2548 

7.  คุณพรทิพย ์ จาละ  กรรมการอิสระ 
30  เมษายน  2550 1.1 
(แทน นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) 

8.  นายโอฬาร  ไชยประวติั กรรมการอิสระ 11 เมษายน  2549 

9.  นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช กรรมการอิสระ 12  เมษายน  2548 

10.  นายพานิช  พงศพิ์โรดม  กรรมการ 1  มกราคม  25511.5 

(แทน นายเมตตา  บนัเทิงสุข) 

11.  คุณหญิงชฎา  วฒันศิริธรรม  กรรมการอิสระ 30  เมษายน  2550  1.2 

(แทน นายพิษณุ  สุนทรารักษ)์ 

12.  นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ กรรมการ 1  ธนัวาคม  2549 

13.  นางพรรณี  สถาวโรดม กรรมการ 30  เมษายน  2550 

14.  นายพรายพล  คุม้ทรัพย ์ กรรมการอิสระ 1  พฤษภาคม  2550 1.3 

(แทน นายพฒัเดช  ธรรมจรีย)์ 

15.  นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ กรรมการและเลขานุการ 
(กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 

-  ครบวาระท่ี 1 และพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 
  10 สิงหาคม 2550 

- วาระท่ี 2 เร่ิม 10  กนัยายน 2550 2. 

หมายเหตุ 1. คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระและลาออก 
 1.1   คุณพรทิพย ์ จาละ  ดาํรงตาํแหน่งแทน นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช ์ ซ่ึงครบวาระเมื่อวนัท่ี  30  เมษายน  2550  
 1.2   คุณหญิงชฎา  วฒันศิริธรรม  ดาํรงตาํแหน่งแทน นายพิษณุ  สุนทรารักษ ์ ซ่ึงครบวาระเมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2550 
 1.3   นายพรายพล  คุม้ทรัพย ์  ดาํรงตาํแหน่งแทน นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ ซ่ึงลาออกเมื่อวนัท่ี  1  พฤษภาคม  2550 
 1.4   นายณอคุณ  สิทธิพงศ ์ดาํรงตาํแหน่งแทนนายพรชยั  รุจิประภา  ซ่ึงลาออกเมื่อวนัท่ี 18 ธนัวาคม  2550 
 1.5   นายพานิช  พงศพิ์โรดม ดาํรงตาํแหน่งแทนนายเมตตา  บนัเทิงสุข  ซ่ึงลาออกเมื่อวนัท่ี  1  มกราคม  2551   
                      2. การประชุมคณะกรรมการ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  คร้ังท่ี 8/2550  วนัท่ี 31 สิงหาคม 2550  มีมติแต่งตั้งให้ นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ ์
 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ต่ออีกวาระหน่ึง ตั้งแต่วนัท่ี 10 กนัยายน  2550 
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 ทั้งน้ี คณะกรรมการ ปตท. โดยการนาํเสนอของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดก้าํหนดนิยามความเป็นอิสระ

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

และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ดงัน้ี 

• ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ปตท.  บริษทัในเครือ  บริษทัร่วมทุน หรือนิติ 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  (นบัรวมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลกัทรัพย)์ 

• ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง  พนักงาน  ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจาํ รวมถึงท่ี

ปรึกษาตรวจสอบบญัชี  ท่ีปรึกษากฎหมาย  ท่ีปรึกษาดา้นอ่ืนๆ  หรือเป็นผูมี้อาํนาจควบคุม ปตท.  บริษทัในเครือ 

บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยต้องไม่มีผลประโยชน์  หรือส่วนได้ส่วนเสียในลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้  เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  2  ปี 

• ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ  เช่น  เป็นลูกคา้  คู่คา้  เจา้หน้ี/ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีเงินกู ้เป็นตน้ รวมทั้งไม่มี

ผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงานของ ปตท.  

บริษทัในเครือ  บริษทัร่วม  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะทาํให้ขาดความเป็นอิสระ 

• ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพนัธ์อ่ืนท่ีอาจทาํให้ขาดความเป็นอิสระกบั  ผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.  

บริษทัในเครือ  บริษทัร่วม  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  รวมทั้งไม่ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพ่ือ

รักษาผลประโยชน์ของกรรมการ  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  

 

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ปตท. ในปี 2549 และปี 2550 

ลําดับ รายช่ือกรรมการ 

จํานวนหุ้น (หุ้น) จํานวนหุ้น 
เพิม่ (ลด) 
ระหว่างปี 

(หุ้น) 

หมายเหตุ 
31 ธ.ค.2549 31 ธ.ค. 2550 

1.  นายณอคุณ  สิทธิพงศ ์ – – – - ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือ 21 ธนัวาคม 2550 

      2. นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช 10,000 0 (10,000) - โอนหุ้น  เพ่ือปฏิบติัให้ถูกตอ้งตาม พรบ.
คุณสมบติัมาตรฐาน สาํหรับกรรมการและ
พนกังานรัฐวิสาหกิจ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550   

3.  นายโอฬาร  ไชยประวติั – – – – 

4.  คุณหญิงชฎา  วฒันศิริธรรม  N.A. 0 (7,400) - ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือ 30  เมษายน 2550  
- ขายหุ้น เพ่ือปฏิบติัให้ถูกตอ้งตาม พรบ.  
คุณสมบติัฯ( ฉบบัท่ี 5)  พ.ศ. 2550 

5.  คุณพรทิพย ์ จาละ  N.A. – –  ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือ 30  เมษายน 2550  

6.  พลเอก สมทตั  อตัตะนนัทน ์ – – –  

7.  พลเอก อภิชาต  เพญ็กิตติ 10,000 0 (10,000) - โอนหุ้น เพ่ือปฏิบติัให้ถูกตอ้งตาม พรบ.  
คุณสมบติัฯ( ฉบบัท่ี 5)  พ.ศ. 2550 

8.  นายอาํพน  กิตติอาํพน – – –  

9.  หม่อมหลวงปาณสาร  หสัดินทร – – –  



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2550 

  ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 168  

 

ลําดับ รายช่ือกรรมการ 

จํานวนหุ้น (หุ้น) จํานวนหุ้น 
เพิม่ (ลด) 
ระหว่างปี 

(หุ้น) 

หมายเหตุ 
31 ธ.ค. 2549 31 ธ.ค. 2550 

10.  นายพานิช  พงศพิ์โรดม  N.A. N.A. – - ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือ 1  มกราคม  2551 

11.  นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ 10,000 0 (10,000) - โอนหุ้น เพ่ือปฏิบติัให้ถูกตอ้งตาม พรบ.  
คุณสมบติัฯ( ฉบบัท่ี 5)  พ.ศ. 2550 

12.  นางพรรณี  สถาวโรดม 4,000 0 (4,000)  - โอนหุ้น เพ่ือปฏิบติัให้ถูกตอ้งตาม พรบ.  
คุณสมบติัฯ( ฉบบัท่ี 5)  พ.ศ. 2550 

13.  นายพรายพล  คุม้ทรัพย ์ N.A. 0 (2,500) - ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือ 1  พฤษภาคม 2550   
- ขายหุ้น เพ่ือปฏิบติัให้ถูกตอ้งตาม พรบ.  
คุณสมบติัฯ( ฉบบัท่ี 5)  พ.ศ. 2550 

14.  นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช – – –  

15.  นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 325,820 0 (325,820)  - ขายหุ้น เพ่ือปฏิบติัให้ถูกตอ้งตาม พรบ.  
คุณสมบติัฯ( ฉบบัท่ี 5)  พ.ศ. 2550 

กรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี  ส้ินสุดปี  2549 และปี 2550 

ลําดับ รายช่ือกรรมการ 
จํานวนหุ้น (หุ้น) 

จํานวนหุ้น 
เพิม่ (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 

หมายเหตุ 
31 ธ.ค.2549 31 ธ.ค. 2550 

1.  นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์ - - - ครบวาระ เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน  2550 

2.  นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ - - - ลาออก เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม  2550 

3.  นายพิษณุ  สุนทรารักษ ์ - - - ครบวาระ เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน  2550 

4.  นายพรชยั  รุจิประภา  - - - ลาออก เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม  2550 

5.  นายเมตตา  บนัเทิงสุข  - - - ลาออก เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม  2551 

 บริษทัไดก้าํหนดกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทั ประกอบดว้ย (1) นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ กรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ลงลายมือช่ือและประทบัตราสําคญัของบริษทั หรือ (2) กรรมการอ่ืนสองท่าน ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญั

ของบริษทั และกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัไว ้ดงัน้ี 

 อํานาจของคณะกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการบริษทั  มีอาํนาจดูแลและจดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัและมติของ

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

• คณะกรรมการบริษัท มีอาํนาจแต่งตั้ งกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ  และจะแต่งตั้งรองประธาน

กรรมการก็ได ้ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

• คณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจแต่งตั้งกรรมการคนหน่ึงเป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการคณะกรรมการ

ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2550 

  ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 169  

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการมีหน้าท่ีตามข้อบังคับของบริษัท ซ่ึงรวมถึงการดูแลและจัดการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

• กาํหนดวิสัยทศัน์  ทิศทางและกลยทุธ์ของบริษทั 

• ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายท่ีสําคญั  รวมถึงวตัถุประสงค์  เป้าหมายทางการเงินและแผนงานบริษทั 

รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัตามแผนงานท่ีกาํหนด 

• จดัให้มีระบบบญัชี  การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชี  รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• สอดส่องดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

• กาํหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผูบ้ริหารมีระบบ หรือกระบวนการท่ีมี

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง 

• ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเหมาะสม  เพ่ือก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะส้ัน

และระยะยาว 

• ทาํการประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  และกาํหนดค่าตอบแทน  ให้สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงาน 

• ดูแลให้มีช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นแต่ละกลุ่มและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัอยา่งเหมาะสม 

• ให้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  ชดัเจน  โปร่งใส  น่าเช่ือถือและมีมาตรฐานสูง 

• เป็นผูน้าํและเป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังานท่ีดี 

การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท 

 1. กรรมการของบริษทัเลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยมีจาํนวนไม่น้อยกว่าห้าคน และไม่เกินสิบห้าคน และมี

กรรมการท่ีเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซ่ึงกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้ งหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ใน

ราชอาณาจกัร และกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน โดยกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ี

กฎหมายและขอ้บงัคบักาํหนด 

  อน่ึง ในปี 2547 คณะกรรมการ ปตท.ไดมี้มติเห็นชอบให้กาํหนดสัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระเพ่ิมเป็นไม่นอ้ยกว่า

ก่ึงหน่ึง และถือปฏิบติัต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั 

 2. ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาเป็นผูค้ดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั

เหมาะสม ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 (1) ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีตนถือ 

 (2) ผูถื้อหุ้นแต่ละรายจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 (3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

 (4) ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานในท่ีประชุมนั้นเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 3. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจาก



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2550 

  ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 170  

ตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น  ให้กรรมการจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก  ส่วนในปีท่ีสามและปี

หลงัๆต่อไป  ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

 4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง

บริษทั 

 5. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน

ส่ีของจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อ

หุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 สําหรับอํานาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการใหญ่กําหนดไว้ดังนี ้

 ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอาํนาจและหน้าท่ีเก่ียวกบัการบริหารบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการ

มอบหมาย และจะต้องบริหารบริษทัตามแผนงานหรืองบประมาณท่ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด  ซ่ือสัตย ์ 

สุจริตและระมดัระวงั  รักษาผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นอย่างดีท่ีสุด อาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ให้รวมถึง

เร่ืองหรือกิจการต่างๆ  ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ดาํเนินกิจการ  และ/หรือบริหารงานประจาํวนัของบริษทั 

• บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย เล่ือน ลด ตดัเงินเดือนหรือค่าจา้ง ลงโทษทางวินยั พนกังานและลูกจา้ง ตลอดจน

ให้พนักงานและลูกจา้งออกจากตาํแหน่งตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกาํหนด แต่ถา้เป็นพนกังานระดบัฝ่ายหรือ

เทียบเท่าขึ้นไป  จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

• ดําเนินการให้ มีการจัดทําและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณ  

ต่อคณะกรรมการเพ่ือขออนุมัติ  และมีหน้าท่ีรายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ

ดงักล่าวต่อคณะกรรมการในทุกๆ 3 เดือน 

• ดาํเนินการหรือปฏิบติังานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงานและงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ 

 อนึ่ง  ได้มีการกําหนดการมอบอํานาจโดยคณะกรรมการบริษัทไว้  ดังนี ้

 คณะกรรมการ ปตท.ไดม้อบอาํนาจในการบริหารจดัการบริษทัให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยมีหลกัการและขอบเขต

อาํนาจ  ดงัต่อไปน้ี 

• เป็นผูมี้อาํนาจในการบริหารกิจการของบริษทัตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั  นโยบาย  ระเบียบ  ขอ้กาํหนด  คาํส่ัง

และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกประการ 

• เป็นผูมี้อาํนาจในการบงัคบับญัชา  ติดต่อ  ส่ังการ  ดาํเนินการ  ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรม  สัญญา  เอกสาร

คาํส่ังหนังสือแจง้หรือหนังสือใดๆ ท่ีใช้ติดต่อกบัหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจและบุคคลอ่ืน  ตลอดจนให้มี

อาํนาจกระทาํการใดๆท่ีจาํเป็นและสมควร  เพ่ือให้การดาํเนินการขา้งตน้สาํเร็จลุล่วงไป 

• เป็นผูมี้อาํนาจในการบงัคบับญัชาพนกังานและลูกจา้งทุกตาํแหน่งรวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เล่ือน ลด ตดั

เงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัย  ตลอดจนให้ออกจากตําแหน่งตามระเบียบ ข้อกําหนดหรือคาํส่ังท่ี

คณะกรรมการของบริษทักาํหนด  แต่ถา้เป็นพนกังานหรือลูกจา้งชั้นท่ีปรึกษา   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือ

ผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัก่อน  และให้มีอาํนาจกาํหนด

เง่ือนไขในการทาํงานของพนกังานและลูกจา้ง  และออกระเบียบว่าดว้ยการปฏิบติังานของบริษทั โดยไม่ขดัหรือ

แยง้กบัระเบียบ  ขอ้กาํหนด  หรือคาํส่ังท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด 
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• ให้มีอาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง  และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบ

อาํนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอาํนาจตามหนังสือมอบอาํนาจ

ฉบับน้ี และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคาํส่ังท่ีคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัท 

กาํหนดไว ้

 ท้ังนี้ การใช้อํานาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทําได้ หากกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วน

ได้ส่วนเสีย  หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใช้อํานาจดังกล่าว 

9.3  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการ ปตท. ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  เม่ือวนัท่ี  1  ตุลาคม  2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ 

ปตท. ซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด มีจาํนวนอย่างน้อยสามคน และอย่างน้อยหน่ึงคน 

ตอ้งมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ซ่ึงปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ   ดังรายช่ือ

ต่อไปน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง  

1.  นายโอฬาร  ไชยประวติั ประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระและมีความรู้ดา้นบญัชีการเงิน 

2.  คุณหญิงชฎา  วฒันศิริธรรม  กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระและมีความ รู้ดา้นบญัชีการเงิน 

3.  นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระและมีความ รู้ดา้นบญัชีการเงิน 

โดยมีนายตระกูล  ฉตัรดรงค ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  สาํนกัตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ 

หมายเหตุ  :  ตั้งแต่ 1 กุมภาพนัธ์  2551 เป็นตน้ไป  นางสาวกมลทิพย ์ เก้ือสกุล  ไดรั้บแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง  ผูช่้วยกรรมการ 

                     ผูจ้ดัการใหญ่ สาํนกัตรวจสอบภายในแทนนายตระกูล ฉตัรดรงค ์

 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 
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 กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอยา่งสมํ่าเสมอเป็นประจาํเดือนละคร้ัง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ซ่ึง

ในปี 2550 มีการประชุม  11  คร้ัง  รวมทั้งมีการประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอกและฝ่ายบญัชี  ในการสอบทาน งบ

การเงินทุกไตรมาส 

9.4   คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการ ปตท.ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการสรรหา เม่ือวนัท่ี  1 ตุลาคม 2544  ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน  ซ่ึง

ปัจจุบนัประกอบดว้ย กรรมการดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง  

1.  นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 

2.  นายอาํพน  กิตติอาํพน กรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 

3.  นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ กรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

• ทาํหนา้ท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

• กาํหนดวิธีการและหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษทั หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

ทั้งน้ี  ไดก้าํหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ  ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการสรรหากําหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีต้องการสรรหาทดแทน  เพ่ือให้มีองค์ประกอบและ

คุณสมบติัตามกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  และกาํหนดวิธีการเสนอรายช่ือผูมี้คุณสมบติั 

2. คณ ะกรรมการสรรห าสรุป ผลการสรรห าและเสน อช่ือผู ้มีความเห มาะสมท่ี จะเป็ นกรรมการ ป ตท . 

พร้อมเหตุผลประกอบและนาํเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. 

3. คณ ะกรรมการ ป ตท .พิ จารณ าคัด เลือกผู ้มี คุณ สม บัติ เห ม าะสม ตามรายช่ือ ท่ี คณ ะกรรม การสรรห า 

นาํเสนอเพ่ือเสนอรายช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

 ในปี 2550 มีการประชุม 2  คร้ัง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. 

9.5 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการ ปตท.ได้อนุมัติจัดตั้ งคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  เม่ือวนัท่ี  1 ตุลาคม 2544 ประกอบด้วย

กรรมการ  3  ท่าน  ซ่ึงปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง  

1.  นายอาํพน  กิตติอาํพน ประธานกรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 

2.  คุณหญิงชฎา  วฒันศิริธรรม* กรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 

3.  นางพรรณี  สถาวโรดม กรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

(หมายเหตุ  : * แทนนายพิษณุ  สุนทรารักษ ์  ซ่ึงครบวาระกรรมการ ปตท. เม่ือวนัท่ี 30  เมษายน  2550) 
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 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

• ทาํหนา้ท่ีพิจารณาแนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

• กาํหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์การกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ท่ีเป็นธรรมและ

สมเหตุสมผล  และนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

 ในปี  2550  มีการประชุม  2  คร้ัง  และมีรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. 

9.6 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการท่ีด ี

 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  อตัตะนนัทน์ กรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 

3. ม.ล. ปาณสาร  หสัดินทร * กรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 

โดยมีผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / เลขานุการบริษทัทาํหนา้ท่ีเลขานุการ 

(หมายเหตุ : * แทนนายพิษณุ  สุนทรารักษ ์  ซ่ึงครบวาระกรรมการ ปตท. เม่ือวนัท่ี 30  เมษายน  2550) 

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

• เสนอแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ต่อคณะกรรมการบริษทั 

• ให้คาํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

• กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของกรรมการ และฝ่ายจดัการ  เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

• ทบทวนแนวทางหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติัของสากลปฏิบติั   และ

เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั 

• มอบนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัให้คณะทาํงานกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 ในปี 2550 มีการประชุม  3  คร้ัง  และมีรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. 

9.7 การบริหารจัดการ 

 ตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลาคม  2544  ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการของ ปตท.  เพ่ือทาํหน้าท่ีบริหารจดัการ 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 
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โดยมีผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / เลขานุการบริษทั เป็นผูช่้วยเลขานุการ 

 คณะกรรมการจดัการฯ มีกาํหนดการประชุมสัปดาห์ละ 1 คร้ัง และรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยในปี 2550 มี

การประชุมรวม  26  คร้ัง    

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ   

• ให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ในการตดัสินใจในประเด็นท่ีสําคญัต่อกลยุทธ์องคก์ร

และทิศทางการดาํเนินธุรกิจ  แผนการลงทุน  งบประมาณ  การจดัสรรทรัพยากรให้กบั ปตท.และบริษทัท่ี ปตท.

ถือหุ้น  รวมทั้งสร้างระบบการทาํงานของบริษทัท่ี ปตท.ถือหุ้น  ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

• จดัลาํดบัความสาํคญัของผลการตดัสินใจของคณะกรรมการ ปตท.  เพ่ือนาํไปสู่การดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิผล 

• กลัน่กรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนาํเสนอคณะกรรมการ ปตท. 

• จดัลาํดบัความสาํคญัในการจดัสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินให้กบั ปตท.  และบริษทัท่ี ปตท. ถือหุ้น 

• หาขอ้ยติุร่วมในประเด็นสาํคญัของบริษทัท่ี ปตท.ถือหุ้นก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทั ท่ี ปตท.ถือหุ้น 

• กาํหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ  ระบบทรัพยากรบุคคล  ระบบขอ้มูล  รวมทั้งโครงสร้างองค์กรใน ปตท.  

และบริษทัท่ี ปตท.ถือหุ้น 

• กาํหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 นอกจากคณะกรรมการจดัการของ ปตท. ตามขา้งตน้  ปตท.ยงัไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการเฉพาะเร่ืองอีก  10  

คณ ะเพ่ือทําห น้ าท่ี ใน การพิจารณ าและจัดการในเร่ืองต่ างๆภายใน บ ริษัท ให้ เป็ นไปด้วยความถูกต้อง เห มาะสม  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อ ปตท.  ดงัต่อไปน้ี 

• คณะกรรมการจดัการของกลุ่มธุรกิจนํ้ามนั 

• คณะกรรมการจดัการของกลุ่มธุรกิจสาํรวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ 

• คณะกรรมการจดัการของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 

• คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ 

• คณะกรรมการการเงินและบญัชีองคก์ร 

• คณะกรรมการจดัการทรัพยากรบุคคล 

• คณะกรรมการสินเช่ือของ ปตท. 

• คณะกรรมการจดัหาปิโตรเลียม 

• คณะกรรมการจดัการสถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี 

• คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

9.8 รายช่ือผู้บริหาร ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2550 

 (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 
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ลําดับ ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 

5. นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  กลุ่มธุรกิจสาํรวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ 

6. นายชยัวฒัน ์ ชูฤทธ์ิ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั  

7. นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 

8. นายวิโรจน ์ มาวิจกัขณ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ปฏิบติังาน Secondment ในตาํแหน่ง กรรมการอาํนวยการ  
บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

9. นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ปฏิบติังาน Secondment ในตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)  

10. นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปฏิบติังาน Secondment ในตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) 

11. นายมารุต  มฤคทตั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปฏิบติังาน Secondment ในตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่     
บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

12. นายชายนอ้ย  เผื่อนโกสุม  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปฏิบติังาน Secondment ในตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน)   

13. นางสาวเพญ็จนัทร์ จริเกษม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  การเงินองคก์ร  

14. นางปริศนา  ประหารขา้ศึก ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บญัชีองคก์ร 

หมายเหตุ  :  ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม  2551  ปตท. ไดมี้การปรับเปล่ียนโครงสร้างและปรับตาํแหน่งผูบ้ริหารให้สอดคลอ้ง 
                     กบัโครงสร้าง  เป็นดงัน้ี 

ลาํดบัท่ี  1  นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์  เปล่ียนช่ือตาํแหน่งเป็น  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

ลาํดบัท่ี  3  นายพิชยั  ชุณหวชิร  ปรับตาํแหน่งตามโครงสร้างใหม่ เป็น  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน  

ลาํดบัท่ี  5  นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์   ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และ 

                  ก๊าซธรรมชาติ  และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

ลาํดบัท่ี  7  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์  ปรับตาํแหน่งตามโครงสร้างใหม่ เป็น  ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย    

 การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 

ท่ี ช่ือ - นามสกุล 

จํานวนหุ้น (หุ้น) Warrant # 1 Warrant # 2 

หมายเหตุ 
31 ธ.ค. 2549 31 ธ.ค 2550 

จํานวนหุ้น 
  เพ่ิม (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 

ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2548 

  คงเหลือ 
    

ที่ได้รับ
จัดสรร 
ปี 2549 

คงเหลือ 

1.    นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์ 325,820 0 (325,820) 243,000 121,500 119,000 89,300  

2.    นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ 89,930 100,330 10,400 79,800 39,900 41,900 31,500  

3.    นายพิชยั  ชุณหวชิร 22,000 55,400 33,400 88,000 44,000 45,800 34,400  

4.    นายทรงวุฒิ  ชินวตัร 32,076 12,676 (19,400) 61,000 35,800 32,400 24,300  

5.    นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ 129,730 175,830 46,100 108,700 71,600 56,900 42,800  

6.    นายชยัวฒัน ์ ชูฤทธ์ิ 57,000 74,000 17,000 62,100 31,100 32,900 32,900  

7.    นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ 133,980 117,480 (16,500) 88,300 44,200 45,900 34,500  

8.    นายวิโรจน ์ มาวิจกัขณ์ 123,880 157,080 33,200 87,800 43,900 45,100 33,900  

9.    นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์ 198,809 240,309 41,500 65,900 33,000 34,700 26,100  

10.    นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท ์ 75,692 1/ 24,300 (51,392) 64,000 32,000 33,300 25,000  



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2550 

  ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 176  

11.    นายมารุต  มฤคทตั - 8,700 8,700 67,300 2/ 33,700 35,100 26,400  

12.    นายชายนอ้ย  เผื่อนโกสุม  - 49,700 8,300 32,400 21,700 33,200 24,900 แต่งตั้งเม่ือ 1 ส.ค. 50 

13.    นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม 7,132 10,000 2,868 34,000 19,000 18,300 18,300  

14.    นางปริศนา  ประหารขา้ศึก 38,063 51,463 13,400 35,100 17,600 18,400 13,800  

หมายเหตุ  : 1/ ตามรายงาน 59-1 ตวัเลขจาํนวนหุ้นสามญัแจง้ไวม้ากกว่าจาํนวนหุ้นท่ีถือจาํนวน 2 หุ้น เน่ืองจากพิมพต์วัเลขผิดพลาด 
  2/ ตามรายงาน 59-1 แจง้การไดรั้บจดัสรร Warrant # 1  เท่ากบั 67,200 หน่วย ขาด 100 หน่วย เน่ืองจากการไดรั้บขอ้มูล 
        ผิดพลาด 
  ทั้งน้ี  ไดด้าํเนินการแกไ้ขเปล่ียนแปลง 1/ และ 2/ และรายงานต่อ  ก.ล.ต. ให้ถูกตอ้งแลว้ 

 ข้อมูลเพิม่เติมท่ีเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท  มีดังนี ้

 ไม่ปรากฏว่ามีประวติัการทาํความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมาเก่ียวกบั  

1) การถูกพิพากษาว่ากระทาํผิดทางอาญา ยกเวน้ท่ีเป็นความผิดอนัเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือ

ความผิดในทาํนองเดียวกนั  

2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพยแ์ละ  

3) การเป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทั หรือห้างหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาให้เป็นบคุคลลม้ละลาย หรือถูก

พิทกัษท์รัพย ์

9.9 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมคร้ังท่ี 11/2550 เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2550 มีมติเห็นชอบแบบประเมินผล
คณะกรรมการ ปตท. ประจาํปี 2550 โดยให้คงหลกัการแนวทางเดิมเช่นเดียวกบัปี 2549 ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
ของ ปตท. เสนอ  เพ่ือใชใ้นการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ ปตท. โดยมุ่งเนน้การนาํผลประเมินไปใชป้ระโยชน์เพ่ือการ
ปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ และสามารถนาํไปใชอ้า้งอิงในการทาํ CG Rating รวม 3 แบบ คือแบบประเมินผล
คณะกรรมการทั้งคณะ / แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) / แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล 
(ประเมินกรรมการท่านอ่ืน)  โดยมีเกณฑก์ารประเมินผล  คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ทั้งหมด ดงัน้ี 

 มากกว่า 85% = ดีเย่ียม 
 มากกว่า 75% = ดีมาก 
 มากกว่า 65% = ดี 
 มากกว่า 50% = พอใช ้
 ตํ่ากว่า 50% = ควรปรับปรุง 

โดยสรุปผลการประเมินได ้ดงัน้ี 

 1. แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ  ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)  /  

โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Composition)  /  แนวปฏิบติัของคณะกรรมการ (Board Practices)  /  การจดัเตรียมและ

ดาํเนินการประชุม (Board Meeting) 

  สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม 4 หัวขอ้ เห็นว่าการดาํเนินการส่วนใหญ่จดัทาํได้ดี

เย่ียม/เหมาะสมท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เย่ียม เท่ากบั 90.39%   

 2  แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)   ประกอบดว้ย  6 หัวขอ้ คือ ความรับผิดชอบต่อการ

ตดัสินใจและการกระทาํของตนเอง สามารถอธิบายการตดัสินใจได ้(Accountability) /  ความรับผิดชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย

ขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ (Responsibility)  /  การปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และ

สามารถมีคาํอธิบายได ้ (Equitable Treatment) / มีความโปร่งใสในการดาํเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได ้ และมีการเปิดเผย

ขอ้มูล  (Transparency)  / การมีวิสัยทศัน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value) / การ

มีจริยธรรม/ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics) 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2550 

  ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 177  

  สรุปผลการประเมินคณะกรรมการผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง)  ในภาพรวม 6 หวัขอ้ เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่

ถือปฏิบติัเป็นประจาํ คะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เย่ียม เท่ากบั 96.25%   

  3.  แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอ่ืน)   ประกอบดว้ย 6 หัวขอ้  เหมือนกบัแบบ

ประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการตนเอง)  เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบผลกบัท่ีกรรมการประเมินตนเอง คือ  

ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง และสามารถอธิบายการตัดสินใจได้ (Accountability) / ความ

รับผิดชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ (Responsibility) / การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย

อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถมีคาํอธิบายได้ (Equitable Treatment) / มีความโปร่งใสในการดําเนินงานท่ีสามารถ

ตรวจสอบได ้และมีการเปิดเผยขอ้มูล (Transparency) / การมีวิสัยทศัน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการในระยะยาว (Vision to 

Create Long Term Value) / การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics) 

  สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอ่ืน) รวมจาํนวน 6 หวัขอ้ เห็นว่ากรรมการ

ส่วนใหญ่ถือปฏิบติัเป็นประจาํ  คะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เย่ียม  เท่ากบั   98.10%   

9.10 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ปตท.และผู้บริหาร  

 ค่าตอบแทนกรรมการ  :  ปตท . ได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการท่ี เป็นธรรมและสมเหตุสมผล มี

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนทาํหน้าท่ีทบทวน  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม  และสอดคลอ้งกบัภาระความรับผิดชอบ

ของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษทัและเปรียบเทียบกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจระดบัเดียวกนัโดยกาํหนดค่าตอบแทนเป็น

เบ้ียประชุมและโบนัส อน่ึง กรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองชุดอ่ืนๆ  ก็ให้ได้รับ

ค่าตอบแทนเพ่ิมตามความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี ปตท.ไดข้ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้  ดงัน้ี 

 (1) ค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. 

  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2550 เม่ือวนัจันทร์ท่ี 30 เมษายน 2550 มีมติอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการ  แยกเป็นดงัน้ี 

1. ค่าเบ้ียประชุม  (เท่ากบัปี 2549) 

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 2550  (เท่ากบัปี 2549)  :  กาํหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัให้สะทอ้น

และเช่ือมโยงกับผลประกอบการหรือกําไรสุทธิของ ปตท. ในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.05 ของกําไรสุทธิ
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ประจาํปี 2550  แต่กาํหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อคนต่อปี  และให้คาํนวณจ่ายตามระยะเวลา

การดาํรงตาํแหน่ง และประธานกรรมการ ปตท. ไดรั้บสูงกว่ากรรมการฯ ในอตัราร้อยละ 25   

ทั้งน้ี ในปี 2550 สรุปค่าตอบแทนท่ีกรรมการไดรั้บเป็นรายบุคคล  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย  :  บาท 

ลํา 
ดับ 

รายนาม 
จํานวน 

วัน 
โบนัส 

เบีย้ประชุม 
กรรมการฯ 

เบีย้ประชุม 
 อนุกรรมการฯ 

สรุปค่าเบีย้ 
ประชุม 

รวม 
ค่าตอบแทน 

1.  นายณอคุณ  สิทธิพงศ ์ 11 60,273.97 10,645.16 -       10,645.16 70,919.13 

2.  พลเอก อภิชาต  เพญ็กิตติ 365 2,000,000.00 660,000.00 - 660,000.00 2,660,000.00 

3.  นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช 365 2,000,000.00 680,000.00 60,000.00 740,000.00 2,740,000.00 

4.  พลเอก สมทตั  อตัตะนนัทน์ 365 2,000,000.00 660,000.00 72,000.00 732,000.00 2,732,000.00 

5.  ม.ล.ปาณสาร  หสัดินทร    365 2,000,000.00 680,000.00 48,000.00 728,000.00 2,728,000.00 

6.  นายอาํพน  กิตติอาํพน 365 2,000,000.00 680,000.00 139,000.00 819,000.00 2,819,000.00 

7.  คุณพรทิพย ์ จาละ  245 1,342,465.75 440,000.00 - 440,000.00 1,782,465.75 

8.  นายโอฬาร  ไชยประวติั 365 2,000,000.00 660,000.00     431,250.00 1,091,250.00 3,091,250.00 

9.  นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช 365 2,000,000.00 660,000.00 420,000.00 1,080,000.00 3,080,000.00 

10.  นายพานิช  พงศพิ์โรดม  - - - - - - 

11.  คุณหญิงชฎา  วฒันศิริธรรม  245 1,342,465.75 480,000.00 228,000.00 708,000.00 2,050,465.75 

12.  นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ 365 2,000,000.00 620,000.00 97,000.00 717,000.00 2,717,000.00 

13.  นางพรรณี  สถาวโรดม 365 2,000,000.00 660,000.00 72,000.00 732,000.00 2,732,000.00 

14.  นายพรายพล  คุม้ทรัพย ์ 245 1,342,465.75 480,000.00                     - 480,000.00 1,822,465.75 

15.  นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 334 1,830,136.99     629,709.68 - 629,709.68 2,459,846.67 

    กรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี 

1. นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์ 120 821,917.81 250,000.00 - 250,000.00 1,071,917.81 

2. นายพิษณุ  สุนทรารักษ ์ 120 657,534.25 180,000.00 48,000.00 228,000.00 885,534.25 

3. นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ 120 657,534.25 200,000.00 120,000.00 320,000.00 977,534.25 

4. นายพรชยั  รุจิประภา  351 2,239,726.03 758,064.52 1,250.00 759,314.52 2,999,040.55 

5. นายเมตตา  บนัเทิงสุข 365 2,000,000.00 640,000.00 - 640,000.00 2,640,000.00 

รวมท้ังส้ิน 30,294,520.55 10,028,419.36 1,736,500.00 11,764,919.36 42,059,439.91 
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สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ  ปี 2548   ปี 2549 และปี 2550 
 

ค่าตอบแทน ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 
จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 

เงินเบ้ียประชุม 15 10,707,750.00 15 10,920,500.00 15   11,764,919.36 

โบนสัรวม 15 17,777,260.27 15 29,409,589.04 15 30,294,520.55 

รวม  28,485,010.27  40,330,089.04  42,059,439.91 

 (2) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร : ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีกรรมการ ปตท. กาํหนด ซ่ึง

เช่ือมโยงกับผลการดาํเนินงานของ ปตท. ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (Performance  Agreement  : PA ) โดยกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่  และผูบ้ริหารทุกระดบัร่วมกนักาํหนดตวัช้ีวดั และตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Index : KPI) ไวแ้ต่ละปี เพ่ือ

เป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจและนาํไปใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารทุกระดบั  

โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณากําหนดค่าตอบแทนให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน (Performance 

Management) ตลอดจนแนวปฏิบติัและมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจชั้นนาํประเภทเดียวกนั พร้อมทั้งนาํเสนอหลกัการและจาํนวน

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้ริหารระดบัสูงของ ปตท. จาํนวนรวมทั้งส้ิน 7  ท่าน ไดรั้บค่าตอบแทนจาก ปตท. 

ในปี 2550  เป็นเงินจาํนวนรวมทั้งส้ิน  74,388,350  บาท (ไม่รวมผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีไปปฏิบติังานในบริษทัท่ี ปตท. ถือหุ้นและ

รับค่าตอบแทนท่ีบริษทัหรือบริษทัรับผิดชอบค่าตอบแทนทั้งหมด)  ตามรายละเอียด  ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.                                                                              หน่วย  :  บาท 
 

ค่าตอบแทน 
ปี 2548 ปี 2549  ปี 2550  

จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 

เงินเดือนรวม 8 45,135,600 7 45,145,600 7 51,815,390 

โบนสัรวม 8 22,170,695 7 31,668,840 7 22,572,960 

รวม  67,306,295  76,814,760  74,388,350 
 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพสําหรับผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.                                                          หน่วย  :  บาท 

ค่าตอบแทน 

ปี 2548 ปี 2549  ปี 2550  

จํานวน
ราย จํานวนเงิน 

จํานวน

ราย 
จํานวนเงิน 

จํานวน
ราย จํานวนเงิน 

เงินสมทบกองทนุสาํรอง

เล้ียงชีพ 

7 3,062,216.00 6 3,005,232.00 6 3,659,601.00 

รวม 7 3,062,216.00 6 3,005,232.00 6 3,659,601.00 

 

9.11 ทรัพยากรบุคคล 

 ตลอดระยะเวลา 28  ปีท่ีผา่นมา  ปตท.  เช่ือมัน่ว่าความเจริญเติบโตขององคก์รนั้นขึ้นอยูก่บัพนกังานท่ีมีคุณภาพ ดงันั้น 

ปตท. จึงมีนโยบายมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาและปรับปรุงระบบการบริหาร และระบบการพฒันาบุคคลใหมี้ความทนัสมยั สอดคลอ้งกบั

เทคโนโลยี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล  เพ่ือท่ีจะเสริมสร้างและพฒันาให้พนกังาน เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง  ตลอดจนมีส่วน

ร่วมในการพฒันาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และมุ่งเนน้ให้พนกังานเป็นกลไกหลกัในการพฒันาให้ ปตท. ไปสู่ความเป็น
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องค์กรแห่งความเป็นเลิศ  (High Performance Organization) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงให้กบัองคก์ร  

 จาํนวนพนักงาน ปตท. (รวมพนักงานท่ีไปปฏิบัติงานในบริษทัในกลุ่ม ปตท.)  ณ  วนัท่ี 31  ธันวาคม 2550 เท่ากับ 

3,544 คน   ทั้งน้ีในปี 2550 ปตท. ยงัคงดาํเนินการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัคนให้สอดคลอ้งต่อการดาํเนินธุรกิจ  โดยให้ความสําคญั

ต่อกลุ่มธุรกิจท่ีมีแผนการขยายการดาํเนินงานและการลงทุน  ท่ีสอดคลอ้งต่อการพฒันาประเทศ   ทั้งน้ีกลุ่มธุรกิจสํารวจ ผลิต 

และก๊าซธรรมชาติ   กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ และ กลุ่มธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ ยงัคงเป็นหน่วยงานหลกั ท่ีไดรั้บ

การพิจารณาจัดสรรกําลังคนเพ่ิมให้สอดคล้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ   นอกเหนือจากการจัดทาํแผนอตัรากําลังคนให้

เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจแล้ว  ปตท. ยงัได้จัดทาํแผนพฒันาศกัยภาพพนักงาน ตลอดจนปรับขั้นตอนการทาํงานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

(1) จํานวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคคลากร             

  จาํนวนบุคคลากรแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2548 วนัท่ี 31 ธันวาคม 2549 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2550  

ดงัรายละเอียด ดงัน้ี  

                                                                                                                                                             หน่วย : คน  

กลุ่มธุรกิจ 
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2550 

ปตท. กลุ่ม ปตท.  ปตท. กลุ่ม ปตท. ปตท. กลุ่ม ปตท. 

1. ก๊าซธรรมชาติ 963 - 1,057 - 1,108 - 

2. นํ้ามนั 1,302 - 1,239 - 1,254 - 

3. ปิโตรเคมีและการกลัน่ 51 - 64 - 75 - 

4. สนบัสนุน และปฏิบติังานใน  

    บริษทัท่ี ปตท.ถือหุ้น  
840 1/ 922/ 824 1/ 251 2/ 8511/ 2562/ 

5. บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ - 4,687 - 4,768 - 7,0863/ 

รวม 3,156 4,779 3,184 5,019 3,288 7,342 

หมายเหตุ  : 

1/  ไม่รวมพนกังาน ปตท.ท่ีไปปฏิบติังานในบริษทัในเครือ 

2/  รวมพนกังาน ปตท.ท่ีไปปฏิบติังานในบริษทัในเครือ 

3/  เพ่ิมพนกังานบริษทั PTTRB ซ่ึงจดัตั้ง ณ 25 พฤษภาคม 2550 

ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง) 

 หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทน ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550  

เงินเดือนรวม  2,020,836,159.33 2,313,239,842.61 2,523,442,073.58 

โบนสัรวม  996,368,672.00 1,138,238,033.75 1,263,194,610.38 

เงินสมทบกองทนุสาํรองเล้ียงชีพ  199,951,973.02 228,214,687.17 249,207,450.79 

อ่ืนๆ (ถา้มี) 800,492,308.37 993,909,544.34 1,104,896,055.73 

รวม 4,017,649,112.72 4,673,602,107.87 5,140,740,190.38 

  

(2) ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

  ปตท.ไดจ้ดัสวสัดิการและค่าตอบแทนอ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนสัและเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ

ให้กบัผูบ้ริหารและพนกังานตามความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจ การดาํรงชีพ ตลอดจนมาตรฐานของกลุ่มบริษทัในธุรกิจชั้น
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นาํประเภทเดียวกนั อาทิเช่น ค่าเช่าบา้น ค่าปฏิบติังานต่างจงัหวดั ค่าล่วงเวลา เป็นตน้ และในปี 2548 และ ปี 2549 ปตท.ยงัไดข้อ

อนุมติัจดัสรรสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั (Warrant) รวม 2 คร้ัง จาํนวน 60,000,000 หน่วย ให้แก่ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหาร 

พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทัในเครือท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบ

แทนการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร และพนกังาน ให้มุ่งปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเตม็ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนสร้างความรู้สึก

เป็นเจา้ของและการมีส่วนรวมในการบริหารและพฒันาองคก์ร ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการปฏิบติังานและการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. ใน

อนาคต  ทั้งน้ี ผูบ้ริหาร และพนักงาน แต่ละคนจะได้รับจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ Warrant  รุ่นท่ี 1  จาํนวน 4 ฉบับ และ 

Warrant  รุ่นท่ี 2 จาํนวน 4 ฉบบั โดยหน่ึงฉบบัมีจาํนวนหน่วยเท่ากบัร้อยละ 25 ของจาํนวน Warrant  ทั้งหมดท่ีตนไดรั้บ โดย

ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะสามารถแปลงสิทธิของ Warrant ท่ีไดรั้บ โดยซ้ือเป็นหุ้นสามญัไดค้ร้ังแรกเม่ือครบกาํหนด 1 ปี นบัจาก

วนัท่ี ปตท.ออกและเสนอขาย Warrant  รวมทั้งสามารถแปลงสิทธิของ Warrant  ฉบับท่ี 2 , 3  และ 4 ท่ีไดรั้บโดยซ้ือเป็นหุ้น

สามญัไดเ้ม่ือครบกาํหนดปีท่ี  2 ,3 และ 4 นบัจากวนัท่ี ปตท. ออกและเสนอขาย Warrant ตามลาํดบั ทั้งน้ี ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

สามารถทยอยแปลงสิทธิของ Warrant เพ่ือซ้ือเป็นหุ้นสามญัแต่ละฉบบัได ้ในวนัทาํการสุดทา้ยของทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุของ 

Warrant และ Warrant จะหมดอายลุงเม่ือครบกาํหนด 5 ปีนบัจากวนัท่ี ปตท. ออกและเสนอขาย Warrant   

 (3) การพฒันาและปรับปรุงระบบการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

  เพ่ือให้องค์กรพฒันาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ   ในปี 2550 ปตท.ไดพ้ฒันาและปรับปรุงระบบการ

บริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท่ีจะพฒันาและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร

บุคคลให้เตม็ศกัยภาพ เพ่ือให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินธุรกิจ และสนบัสนุนให้พนกังานไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถ

ของตนเองอย่างเต็มท่ี รวมถึงการมีโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และเติบโตไปพร้อม ๆ กบัความสาํเร็จขององคก์รดว้ย  อาทิ

เช่น  

  พฒันาองค์กรอย่างย่ังยืน ด้วยกลไก Learning Organization  

  ปตท. ได้พฒันาระบบสําหรับจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ ( Knowledge Management) ท่ีสําคัญขององค์กร โดย

สนบัสนุนให้ผูบ้ริหารและพนกังานมีการจดัเก็บขอ้มูลองคค์วามรู้ให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบนั รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนกังาน

ทุกระดบัสามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้ากระบบฐานขอ้มูลดงักล่าว  ซ่ึงจะช่วยให้พนกังานสามารถเรียนรู้ แกไ้ขปัญหาต่างๆไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ และช่วยส่งเสริมให้พนกังานพฒันาศกัยภาพไดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงเป็นรากฐานสาํคญัในการนาํไปสู่การ

เป็น High Performance Organization กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดแ้สดงความคิดเห็นในประเดน็ Learning Organization ไวด้งัน้ี  

  “การท่ีเราจะมุ่งไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศไดน้ั้น ก็ดว้ยกาํลงัสติปัญญาของคน Learning  เป็น Lifetime หยุด

ไม่ได”้ 

  สร้างพนักงานให้เป็น คนเก่ง และ คนดี ขององค์กรและสังคม 

   นอกเหนือจากระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีมุ่งเน้นพฒันาพนักงาน ปตท. ให้เป็น คนเก่ง หรือเป็นผูท่ี้มี

ศกัยภาพสามารถตอบสนองต่อความคาดหวงัขององค์กรในการดาํเนินธุรกิจได้แล้ว ปตท. ยงัให้ความสําคญัต่อการพฒันา

พนักงานให้เป็นคนดี  มีส่วนร่วมในการพฒันาและช่วยเหลือสังคม โดยยึดหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี ( Corporate Governance)   

ท่ีองค์กรกาํหนด เป็นกรอบให้ผูบ้ริหารและพนักงานถือปฏิบติั   ทั้งน้ี ปตท. มีความเช่ือมัน่ว่าการพฒันาพนักงานให้เป็นคนดี 

และคนเก่งนั้น จะช่วยให้องคก์รเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืนในระยะยาว 

  ร่วมประสาน  เพ่ือกําหนดเป้าหมาย และทิศทางการดําเนินงานขององค์กร    

  ปตท. ไดมุ่้งเนน้ให้ผูบ้ริหารและพนกังานในทุกระดบัร่วมกนัในการกาํหนดแผนงานให้สอดคลอ้งกบั ทิศทางและ

เป้าหมายขององคก์ร  ซ่ึงจะส่งผลให้การดาํเนินธุรกิจทัว่ทั้งองคก์รมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ดงันั้น ปตท. 

จึงได้ให้มีการกาํหนดกระบวนการจดัทาํวิสัยทัศน์ (Vision) และทิศทางองค์กร ( Corporate Direction) เป็นประจาํทุกปี โดย
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ผูบ้ริหารระดบัสูงของ ปตท. และบริษทัในเครือท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด รวมทั้งสายงานสนับสนุนมาร่วมประชุมหารือและกาํหนด

วิสัยทศัน์และทิศทางขององคก์รร่วมกนั และถ่ายทอดทิศทางดงักล่าวไปสู่หน่วยงานภายในสายงานต่างๆ เพ่ือกาํหนดเป็นกลยทุธ์

ธุรกิจ (Business Strategy) และแผนธุรกิจ (Business Plan) รวมทั้งแผนการใชง้บประมาณท่ีมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางท่ีองคก์ร

กาํหนด    

  ในปี 2550 พนักงาน ปตท. ทุกระดับไดก้าํหนดวตัถุประสงค์และตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators : KPIs) 

เป็นรายบุคคลให้สอดรับกับทิศทางการดาํเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงาน ทั้ งน้ี  

วตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดัท่ีพนกังานกาํหนดนั้น จะใชเ้ป็นกรอบการปฏิบติังานและมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบติังานของ

พนกังานแต่ละบุคคล   

  สร้างพลังร่วม Synergy   เพ่ือเพิม่ความแขง็แกร่ง ให้กับ กลุ่ม ปตท.   

  ตามท่ี ปตท. ไดข้ยายการดาํเนินธุรกิจ ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีให้ครบวงจร เพ่ือเพ่ิมความแขง็แกร่งให้กบัองคก์ร 

นั้น   เพ่ือให้การบริหารจดัการของทุกบริษทัในแต่ละกลุ่มธุรกิจมีความต่อเน่ืองและสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั  ปตท. จึงได้

วางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบ PTT Group  โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือกาํหนดมาตรฐานของระบบบริหารและ

พฒันาทรัพยากรบุคคลท่ีสนบัสนุนต่อการโยกยา้ยและหมุนเวียนผูบ้ริหารและพนักงานของ ปตท. และบริษทัในเครือ   เพ่ือให้

การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ในปี 2549 ปตท. และบริษทัในเครือไดร่้วมกนักาํหนดวฒันธรรมของ กลุ่ม

บริษทั ปตท.    และจดัวางระบบการสรรหาบุคลากรและการฝึกอบรมร่วมกนั  ทั้งน้ีผูบ้ริหาร ปตท.และบริษทัในเครือมีความ

เช่ือมัน่ว่า การบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบ PTT Group จะช่วยให้เกิดพลงัร่วม (Synergy) นาํจุดแข็งของแต่ละบริษทัมา

พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ปตท. และบริษัทในเครือ  ซ่ึงทําให้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลมี

ประสิทธิภาพสูงกว่าการแยกบริหารเป็นระบบเอกเทศของแต่ละบริษทั    

  พฒันาพนักงานตามสายอาชีพท่ีกําหนด  และสอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจขององค์กร 

  การพฒันาพนักงานถือเป็นหัวใจของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดงันั้น ปตท. จึงไดพ้ฒันาระบบบริหาร

สายอาชีพของพนกังานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยไดก้าํหนดให้จดัตั้งกลุ่มท่ีปรึกษาสายอาชีพ ( Career Counseling Teams : 

CCT) และ   คณะกรรมการท่ีปรึกษาระบบการบริหารสายอาชีพ ( Career Management Counseling Committee : CMCC) ให้มี

หน้าท่ีความรับผิดชอบในการกาํหนดและพฒันาพนกังานเป็นรายบุคคลให้มีความรู้  ความสามารถท่ีเหมาะสม   เพ่ือรองรับทิศ

ทางการดาํเนินธุรกิจในอนาคต  ทั้งน้ี วตัถุประสงคใ์นการบริหารสายอาชีพนั้น ก็เพ่ือมุ่งเน้นให้พนกังานมีความรู้  ความชาํนาญ

สูงสุดในสายอาชีพ โดยองค์กรจะเป็นผูก้าํหนดแนวทางในการพฒันาพนักงาน  ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม  การ

หมุนเวียนเปล่ียนหน้าท่ีความรับผิดชอบเพ่ือให้พนกังานสามารถพฒันาทกัษะความชาํนาญจากประสบการณ์ในตาํแหน่งหน้าท่ี

ใหม่  ตลอดจนการแต่งตั้งและเล่ือนระดบัพนักงานให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบและศกัยภาพของพนักงาน ซ่ึงการ

พฒันาพนกังานให้เหมาะสมตามความสามารถและความตอ้งการของพนกังานและองคก์รนั้น จะนาํ ปตท. ไปสู่ความสาํเร็จตาม

เป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้นท่ีสุด 

 สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพ่ือเป้าหมายเดียวกัน 

 ปตท. ไดจ้ดัให้มีรูปแบบการส่ือความระหว่างผูบ้ริหารและพนกังาน  เพ่ือให้พนกังานทุกระดบัไดรั้บทราบถึงแนว

ทางการดาํเนินงานขององคก์ร   อุปสรรค หรือผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น และเปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความเห็นและมีส่วน

ร่วมในการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององค์กร   ในปี 2550 นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ

กิจการสัมพนัธ์ ปตท. ท่ีกาํหนดวาระการประชุมอย่างน้อยเดือนละหน่ึงคร้ัง   ยงัมีการประชุมคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ 

(Joint Consultation Committee : JCC) ท่ีกําหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผูบ้ริหารและพนักงานในหน่วยงานภูมิภาค 

ทัว่ประเทศ นอกจากน้ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูงยงัไดจ้ดัประชุมร่วมกบัพนกังานทุกระดบั รวมทั้งการประชุม
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สัญจรทั่วประเทศร่วมกบัพนักงาน และการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานเพ่ือรับทราบแนวคิดและหาแนวทางแกไ้ขและ

ปรับปรุง  โดย ปตท. มีความเช่ือมัน่ว่าการส่ือความท่ีดี และการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ระหว่างผูบ้ริหารและพนกังานจะนาํไปสู่

สัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั  ซ่ึงจะนาํพาให้องคก์รมุ่งไปสู่เป้าหมายในการดาํเนินงานเดียวกนั อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 การกาํกบัดูแลกจิการ 
 

ปตท. เป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีบริหารจดัการธุรกิจดว้ยหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด นบัตั้งแต่แปลง

สภาพเป็น บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน)  และกระจายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปลายปี 2544 โดย

คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีนโยบายกาํกบัดูแลกิจการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงผลของการดาํเนินการตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีดังกล่าว คือการได้รับรางวลั ได้รับการจัดอนัดับจากองค์กร/หน่วยงาน/สถาบันของภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศตลอดมา ดงัปรากฏจากรางวลัต่างๆ ท่ีไดรั้บในปี 2550  อาทิ  

• รางวัล Asia’s Best Managed and Governed Companies poll 2008  โดยนิตยสาร Euromoney จาํนวน  6  รางวลั 

เม่ือ 21 ธนัวาคม  2550 (ฉบบั January 2008)   ดงัน้ี 

1. Best Corporate governance เป็นอนัดบัท่ี 1 ของประเทศไทย 

2. Best Corporate governance เป็นอนัดบัท่ี 2 ของเอเซีย 

3. Most transparent Accounts เป็นอนัดบัท่ี 2 ของเอเซีย 

4. Most Convincing and Coherent Strategy เป็นอนัดบัท่ี 1 ของประเทศไทย 

5. Most Convincing and Coherent Strategy เป็นอนัดบัท่ี 4 ของเอเซีย 

6. Most Convincing and Coherent Strategy เป็นอนัดบัท่ี 1  ของเอเชีย  Sector -Oil & Gas 

• รางวัล Recognition Awards 2007, The Best of ASIA  โดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ของประเทศ

ฮ่องกง  ฉบบั Apr./May/Jun. 2007   เม่ือ 18 มิถุนายน  2550 

• รางวัล “คณะกรรมการแห่งปีดีเลศิ (Board of The Year for Exemplary Practices” ประจําปี 2549/50 และ 

รางวัลประกาศเกียรติคุณพเิศษสําหรับคณะกรรมการบริษัทท่ีมีผลงานดีต่อเน่ือง” (ต่อเน่ือง 3 คร้ัง)  โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  เม่ือ 11 ธนัวาคม  2550 

• รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจําปี 2550  โดยกระทรวงการคลงั  เม่ือ 29 สิงหาคม  2550  จาํนวน  3  รางวลั  ไดแ้ก่ 

1. รางวลัผลการดาํเนินงานดีเดน่ (ไดรั้บติดต่อกนัเป็นปีท่ี 3)   

2. รางวลัการบริหารจดัการองคก์รดีเด่น 

3. รางวลัการดาํเนินการเพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอ้มดีเด่น 

• รางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ Thailand Quality Award (TQA) 2006  แก่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง  โดย

คณะกรรมการรางวลัคุณภาพแห่งชาติ  เม่ือ 30 เมษายน  2550 

 คณะกรรมการ ปตท.  มีเจตนารมณ์ท่ีมุ่งมัน่ดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยนาํหลกัเกณฑ์การ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ มาเป็นปัจจยัหลกัในการ

เสริมสร้างองคก์รให้มีระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นพ้ืนฐานของการเติบโตทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน โดย ปตท.ไดมี้

การกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ ปตท. ว่า  “บริษทัฯ ตอ้งจดัทาํนโยบายเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการ

ประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ ผูบ้ริหารระดับสูง ฝ่ายจดัการ และพนักงาน ตามระบบการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเป็น

แนวทางปฏิบติัขององคก์รท่ีไดม้าตรฐานและเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้ง” และจากขอ้บงัคบับริษทัดงักล่าว ไดมี้การจดัทาํเป็นระเบียบ

บริษัทว่าด้วยการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตั้ งแต่ปี 2544 พร้อมทั้ งจัดทําคู่มือหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. ทั้ งน้ี 
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คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดก้าํหนดจรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีของคณะกรรมการ รวมทั้งไดพิ้จารณาทบทวน 

ปรับปรุงเน้ือหาในคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. ฉบบัเดิม เพ่ือให้มีความสมบูรณ์และเป็นไปตามหลกัสากลปฏิบติั

ย่ิงขึ้น โดยการจดัลาํดบัหัวขอ้และเพ่ิมเติมสาระให้ครบถว้น โดยครอบคลุมเร่ืองการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุ้น      การส่งเสริมให้ 

ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิโดยครอบคลุมสิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมาย เช่น การมีส่วนแบ่งในกาํไรของกิจการ การซ้ือขายหรือโอนหุ้น การ

ไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้งหรือถอด

ถอนกรรมการ กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อ

บริษทั ซ่ึงเน้ือหาจะสอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีดงักล่าวขา้งตน้ โดยจดัพิมพเ์ป็นคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 1/2548  ให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานลงนามรับทราบและถือปฏิบติั

จนถึงปัจจุบนั รวมทั้งไดพิ้จารณานาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2549 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท.  มาเป็นแนวทางปฏิบติั โดยสรุปสาระสาํคญัการดาํเนินการดา้นการกาํกบัดูแลกิจการไดด้งัน้ี 

 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน    

 คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. ไวด้งัน้ี 

 1.   คณะกรรมการ ปตท. ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนมุ่งมัน่ท่ีจะนาํเอาหลกัสําคญัในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ 

ป ต ท . ทั้ ง  6  ป ระการ  คื อ  Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, Vision to Create Long Term 

Value และ Ethics มาใช้ในการดาํเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารท่ีมีความสัมพนัธ์กนัระหว่างคณะกรรมการ ปตท. ผูบ้ริหาร

และผูถื้อหุ้นอยา่งเป็นธรรม  

 2.  คณะกรรมการ ปตท. จะปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความทุ่มเทและรับผิดชอบ  มีความเป็นอิสระและมีการจดัแบ่งบทบาท

หนา้ท่ีระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

 3.  คณะกรรมการ ปตท. มีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานท่ีสําคญัของ ปตท. โดย

จะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงและวางแนวทางการบริหารจดัการท่ีมีความเหมาะสม รวมทั้งตอ้งดาํเนินการเพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบ

บญัชี รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี มีความน่าเช่ือถือ  

 4.  คณะกรรมการ ปตท. จะตอ้งเป็นผูน้าํในเร่ืองจริยธรรม เป็นตวัอย่างในการปฏิบติังานตามแนวทางการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีของ ปตท.  และสอดส่องดูแลในเร่ืองการจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 5.  คณะกรรมการ ปตท. อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองขึ้นตามความเหมาะสม เพ่ือช่วยพิจารณากลัน่กรองงานท่ีมี

ความสาํคญัอยา่งรอบคอบ 

 6.  คณะกรรมการ ปตท.  ตอ้งจดัให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบติัหน้าท่ี

ของคณะกรรมการ  

 7.  คณะกรรมการ ปตท.  เป็นผูพิ้จารณากาํหนดจรรยาบรรณของ ปตท. เพ่ือให้คณะกรรมการ  ผูบ้ริหาร พนักงาน 

รวมถึงลูกจา้งทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติั  ควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบของ ปตท.   

 8.  มีการเปิดเผยสารสนเทศของ ปตท.ทั้งในเร่ืองทางการเงินและท่ีไม่ใช่เร่ืองทางการเงินอย่างเพียงพอ เช่ือถือไดแ้ละ

ทนัเวลา เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ ปตท. ไดรั้บสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนั มีหน่วยงานประชาสัมพนัธ์และ

หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ รับผิดชอบในเร่ืองการให้ขอ้มูลกบันกัลงทุนและประชาชนทัว่ไป 

 9.  ผูถื้อหุ้น ปตท. จะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั มีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการ

ส่ือสารกบั ปตท.ท่ีเหมาะสม 

 10. มีระบบการคดัสรรบุคลากรท่ีจะเขา้มารับผดิชอบในตาํแหน่งบริหารท่ีสาํคญัทุกระดบัอยา่งเหมาะสมและมี

กระบวนการสรรหาท่ีโปร่งใส  เป็นธรรม 
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  - ผูถื้อหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกนั 

   ปตท.  ตระหนกัเสมอว่า ส่ิงท่ีจะทาํให้ผูถื้อหุ้นไวว้างใจ และมัน่ใจในการลงทุนกบัธุรกิจของ ปตท.  ก็คือ

การมีนโยบายหรือการดาํเนินการท่ีรักษาสิทธิพ้ืนฐานท่ีผูถื้อหุ้นพึงไดรั้บและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเป็น

ธรรมตามท่ีกฎหมายกาํหนด รวมถึงการจดัการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด เป็นท่ียอมรับจากผู ้

ลงทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายอยูเ่สมอว่าเป็นกิจการท่ีมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

   ปตท. ไดก้าํหนดให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปีละคร้ัง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุด 

รอบปีบญัชีของ ปตท. และหากมีความจาํเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบั

ผลประโยชนข์องผูถื้อหุ้น หรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ ์กฎหมาย ท่ีใชบ้งัคบัท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก 

ผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัจะเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเป็นกรณีไป  

  -  การจดัประชุมผูถื้อหุ้น 

      คณะกรรมการ ปตท.  ตระหนกัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ในทุกเร่ือง  ดงันั้นในการเตรียมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี 2550  ปตท. ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  และช่ือบุคคลเพ่ือแตง่ตั้ง

เป็นกรรมการล่วงหนา้  ถือเป็นส่วนหน่ึงของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย

อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 

  นอกจากน้ี เพ่ือให้การพิจารณามีความชดัเจนและโปร่งใส รวมทั้งช่วยให้บริษทัสามารถปฏิบติัตามหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  ปตท.จึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวาระการประชุมฯ  และ

ช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้ขึ้น  สาํหรับใชใ้นการพิจารณากลัน่กรองระเบียบวาระท่ีจะเป็นประโยชนต์่อบริษทั

อยา่งแทจ้ริง รวมถึงการคดัสรรบคุคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ

บริษทัและต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  โดยก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2550  ปตท. ไดน้าํหลกัเกณฑด์งักล่าว Post  ไวท่ี้ 

Website ปตท. ท่ี  http://www.pttplc.com  ตั้งแต่วนัท่ี 21  ธนัวาคม 2549  จนถึงวนัท่ี 20 มกราคม 2550  อยา่งไรก็ตาม ในปี 2550  

ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม  และไม่มีการเสนอช่ือบุคคลสมคัรเป็นกรรมการ   

 การส่งหนงัสือเชิญประชุม 

    จากการปฏิบติัท่ีผา่นมา  ปตท.ไดม้อบหมายให้ บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของ ปตท. เป็นผูด้าํเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมท่ีมีรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมทั้ง 

เอกสารประกอบการประชุมแก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้มากกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น  และเพ่ือใหผู้ถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้

ประชุมดว้ยตนเองได ้สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการอิสระท่ีบริษทัระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกระทรวงพาณิชย์

กาํหนด เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงมติแทนผูถื้อหุ้นได ้และไดท้าํการประกาศลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัทั้งฉบบัภาษาไทย

และภาษาองักฤษ อยา่งละ 1 ฉบบั ติดต่อกนัต่อเน่ืองฉบบัละ  3 วนั ก่อนวนัประชุม  3  วนั  เพ่ือบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้น

เป็นการล่วงหนา้เพียงพอสาํหรับการเตรียมตวัก่อนมาเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปตท.ไดน้าํขอ้มูล

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้เปิดเผยในเวบ็ไซทข์อง ปตท. ท่ี http://www.pttplc.com ก่อนล่วงหนา้วนัประชุม  30 วนั  

 การดาํเนินการประชุมผูถื้อหุ้น 

    ในการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ฯ ปตท. ไดอ้าํนวยความสะดวกให้กบัผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัทุกราย โดยจดั

ให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับอาํนวยความสะดวกอยา่งเพียงพอ  การให้ความมัน่ใจดา้นการรักษาความปลอดภยัแก่ผูถื้อหุ้น  การเปิด

บริการรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชัว่โมง รวมถึงการจดัใหมี้การเล้ียงรับรองท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมดว้ย

การดาํเนินการประชุมผูถื้อหุ้นแตล่ะคร้ัง  ปตท. ให้โอกาสผูถื้อหุน้ท่ีเท่าเทียมกนัทุกราย  โดยก่อนเร่ิมการประชุม  ประธานท่ี

ประชุมจะช้ีแจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งลงมติในแต่ละวาระตามขอ้บงัคบัของ ปตท. รวมถึง

http://www.pttplc.com/
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การใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอยา่งชดัเจน  และเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ  ถามคาํถามในแต่ละวาระ  และให้เวลาอภิปรายอยา่งเหมาะสมเพียงพอ  ซ่ึงประธานฯ และผูบ้ริหารจะให้

ความสาํคญักบัทุกคาํถามและตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจน ตรงประเด็น  และประธานฯ จะดาํเนินการประชุมตามลาํดบัวาระการ

ประชุม  รวมทั้งจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมโดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้  ทั้งน้ี  สาํหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะ

ดาํเนินการลงมติเป็นรายคน   อน่ึง ในการประชุมทุกคร้งจะมีการบนัทึกการประชุมอยา่งถูกตอ้งครบถว้น และสรุปดว้ยการลงมติ

พร้อมกบันบัคะแนนเสียง  ซ่ึงรวมระยะเวลาท่ีใชใ้นการประชุม 

ผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ังประมาณ  3 ชัว่โมง   

    ในปี 2550 ปตท. จดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2550   เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2550  จาํนวน  1  

คร้ัง  และการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2550  จาํนวน  1  คร้ัง  เม่ือวนัท่ี  13 กนัยายน  2550  โดยไดด้าํเนินการ ดงัน้ี 

  -  ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น   

   ปตท. ไดน้าํขอ้มูลหนงัสือเชิญประชุมฯท่ีมีรายละเอียดครบถว้นเปิดเผยในเวบ็ไซทข์อง ปตท. ก่อนล่วงหนา้ 

30 วนั  และไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมท่ีมีรายละเอียดวาระการประชุม/ ขอ้มูลประกอบท่ีสาํคญัและจาํเป็นสาํหรับการตดัสินใจ 

/ ความเห็นของคณะกรรมการ / รายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมามีรายละเอียดครบถว้น/ รายงานประจาํปีพร้อมทั้งเอกสาร

ประกอบการประชุม/  เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการมอบฉนัทะ และระบุวิธีการไวช้ดัเจน  โดยจดัส่งแก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนการ

ประชุมผูถื้อหุน้เกิน 14 วนั และไดป้ระกาศลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ อยา่งละ 1 ฉบบั 

ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 3 วนั และก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั   เพ่ือบอกกล่าวผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ในเวลาท่ีเพียงพอสาํหรับเตรียม

ตวัศึกษาขอ้มูลก่อนมาเขา้ร่วมประชุม โดยจดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นทุกรายท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัปิดสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุ้นของ ปตท.  รวมทั้งไดแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะมอบ

ฉนัทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึง หรือกรรมการอิสระของ ปตท.เขา้ประชุมแทนได ้

  - วนัประชุมผูถื้อหุน้ 

   ปตท. ไดก้าํหนดสถานท่ี วนัเวลาการประชุมท่ีถือไดว่้าเป็นการอาํนวยความสะดวกให้กบัผูถื้อหุ้นอยา่งเท่า

เทียมกนัทุกราย  และให้ความมัน่ใจดา้นการรักษาความปลอดภยัแก่ผูถื้อหุ้นกาํหนดจดุบริการรับลงทะเบียนอยา่งเหมาะสมและ

เพียงพอ   โดยให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดล่้วงหนา้ก่อนเวลาประชุมอยา่งนอ้ย  

2 ชัว่โมง และต่อเน่ืองจนกว่าการประชุมจะแลว้เสร็จโดยใชร้ะบบ Barcode   รวมถึงการจดัของท่ีระลึก และการเล้ียงรับรองท่ี

เหมาะสมแก่ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ย 

    ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง  ประธานกรรมการไดท้าํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม โดยก่อนเร่ิมประชุมประธาน

ฯ จะแจง้รายละเอียดขององคป์ระชุม อธิบายวิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน การใชบ้ตัรลงคะแนน และเปิดเผยผลการนบั

คะแนนในแต่ละวาระอยา่งชดัเจน  โปร่งใส  และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดซ่ึงทุกวาระจะ รวมทั้งเปิดโอกาส

ให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ  และการตอบคาํถามของกรรมการ หรือผูบ้ริหารมีความ

ชดัเจน  

   ทั้งน้ี ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2550  ดงักล่าวมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม  รวม 14  ท่าน  (ขาด

เพียง 1  ท่าน  เน่ืองจากติดราชการด่วน)  กรรมการประกอบดว้ย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการเฉพาะเร่ืองทุกคณะ  

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  รวมทั้งมีผูบ้ริหารระดบัสูงและผูส้อบบญัชีของ ปตท.  โดยมีท่ีปรึกษากฎหมาย  จาํนวน  2  ท่าน  ทาํ

หนา้ท่ีเป็นคนกลางในการตรวจสอบและลงคะแนนเสียง  กรณีมีขอ้โตแ้ยง้ตลอดการประชุม  ซ่ึงประธานกรรมการไดด้าํเนินการ

อยา่งครบถว้นตามท่ีกฎหมายกาํหนด  และผลการประชุมมีมติอนุมติัเป็นเอกฉนัท ์  
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   อน่ึง สาํหรับการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2550  มีกรรมการเขา้ประชุม 12  ท่าน  (ขาด 3  ท่าน 

เน่ืองจากติดราชการด่วน) กรรมการประกอบดว้ย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการเฉพาะเร่ืองทกุคณะ  กรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่  รวมทั้งมีผูบ้ริหารระดบัสูงและผูส้อบบญัชีของ ปตท.  โดยมีท่ีปรึกษากฎหมาย  จาํนวน  2  ท่าน  ทาํหนา้ท่ีเป็นคนกลางใน

การตรวจสอบและลงคะแนนเสียง  กรณีมีขอ้โตแ้ยง้ตลอดการประชุม  ซ่ึงประธานกรรมการไดด้าํเนินการอยา่งครบถว้นตามท่ี

กฎหมายกาํหนด  และผลการประชุมมีมติอนุมติัเป็นเอกฉนัท ์  

   ในการประชุมผูถื้อหุ้น  กรรมการจะทราบแนวทางการปฏิบติัตน  กรณีมีส่วนไดเ้สีย หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งใน

วาระใด  กรรมการท่านนั้นจะแจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ือขอ ไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ  

  - หลงัวนัประชุม 

  ปตท. จะจดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น  ซ่ึงจดบนัทึกรายงานการประชุมและบนัทึกการออกเสียง  รวมทั้งขอ้

ซกัถามของผูถื้อหุ้นในแต่ละวาระอยา่งละเอียด  ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ภายในเวลาท่ีกาํหนด 14 วนั   และเผยแพร่รายงานในเวบ็

ไซทข์อง ปตท.   (http://www.pttplc.com)   

 นโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน ์

  คณะกรรมการ ปตท.ไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีว่าการตดัสิน   ใจใดๆ

ของบคุลากรทุกระดบัในการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งทาํเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของ ปตท. เท่านั้น  และถือเป็นหนา้ท่ี

ของบคุลากรทุกระดบัท่ีจะหลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวขอ้งทางการเงิน และ/หรือความสัมพนัธ์กบับุคคล ภายนอกอ่ืนๆ ซ่ึงจะส่งผล

ให ้ปตท. ตอ้งเสียผลประโยชนห์รือก่อให้เกิดความขดัแยง้ในดา้นความภกัดีหรือผลประโยชน์หรือขดัขวางการปฏิบติังานอยา่งมี

ประสิทธิภาพ โดยกาํหนดให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์หรือ

ความเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว  และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสิน รวมถึง ปตท. จะตอ้งดาํเนินการใหบุ้คคลท่ี

เก่ียวขอ้งไม่มีอาํนาจอนุมติัหรือเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมนั้น ๆ   

  ไดก้าํหนดให้ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทุกคน ตอ้งจดัทาํรายงานเปิดเผยรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ กบั ปตท.โดยใชแ้บบฟอร์มรายงานการเปิดเผยรายการท่ีสงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนักบัผลประโยชน์ของ 

ปตท.และในการอนุมติัใด ๆ สาํหรับกรณีดงักล่าวตอ้งยึดถือหลกัการไม่ให้มีการกาํหนดเง่ือนไขหรือขอ้กาํหนดพิเศษผิดไปจาก

ปกติ  รวมทั้งไดก้าํหนดให้สาํนกัตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อดส่องดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าว  ซ่ึงท่ีผา่นมายงัไม่เคยมีปัญหาดงักล่าวเกิดขึ้น  

  ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท.ทุกคร้ัง ประธานกรรมการจะแจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ือขอความร่วมมือกรรมการ

ปฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกบัเร่ืองความขดัแยง้ของผลประโยชน์ว่าในระเบียบวาระใดท่ีกรรมการเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสีย 

ขอให้กรรมการแจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ืองดออกเสียงหรือให้ความเห็นใดๆ 

  คณะกรรมการตรวจสอบจะนาํเสนอคณะกรรมการ ปตท.เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยกาํหนดในรายงานและเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวทุกไตรมาสอย่างเคร่งครัด   

  คณะกรรมการ ปตท.และผูบ้ริหาร ซ่ึงหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ เม่ือมีการเปล่ียนแปลง

การถือหลกัทรัพย ์ปตท. จะตอ้งแจง้ให้ ปตท.ทราบ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์อ่สาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 

วนัทาํการนบัจากวนัท่ีซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน

เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบคุคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนท่ี
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งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนดว้ย   ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ให้นาํขอ้มูลภายในไปใชใ้นทางมิชอบ  ทั้งน้ี  ในระหว่างปี

ท่ีผา่นมากรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

2.   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย    

  ปตท. ไดใ้ห้ความสาํคญัในการดูแลและคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษทั ตั้งแต่  ลูกคา้  

ผูถื้อหุ้น และพนกังาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยกาํหนดไวใ้นคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ 

ปตท. ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1/2548  สาํหรับใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละ

กลุ่มไวอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน ปตท. ยึดถือเป็นหลกัปฏิบติัในการดาํเนินงาน  โดยถือเป็น

ภาระหนา้ท่ีและเป็นวินยัท่ีทุกคนพึงปฏิบติั  สรุปไดด้งัน้ี 

ผูถื้อหุ้น   : ปตท. มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุน้ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส โดย

คาํนึง 

ถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษทัในระยะยาว และผลตอบแทนท่ีดี 

พนกังาน : ปตท. ถือว่าพนกังานเป็นปัจจยัความสาํเร็จของ ปตท. ปตท.จะสนบัสนุนพฒันาความสามารถ 

ในการทาํงานระดบัมืออาชีพ ใหค้วามมัน่ใจในคุณภาพชีวิตการทาํงานอยา่งเท่าเทียม เสมอ

ภาคและไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสม เป็นธรรม 

คู่คา้   :  ปตท. จะสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีเพ่ือเอ้ือประโยชน์ร่วมกนัและปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆท่ีมีต่อคู่

คา้อยา่งเคร่งครัด 

คู่แข่ง    : ปตท. จะประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทาง

การคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซ่ึงมูลความจริง 

เจา้หน้ี   : ปตท. จะรักษาและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด 

ลูกคา้   : ปตท. มีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบัลูกคา้และประชาชน  

เพ่ือให้ไดรั้บผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีดี มีคุณภาพในระดบัราคาท่ีเหมาะสม 

ชุมชน และสังคม : ปตท. ตระหนกัและห่วงใยถึงความปลอดภยัของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน รวมทั้งให้ความสาํคญัต่อกิจกรรมของชุมชนและสังคมอยา่งสมํ่าเสมอ โดยปฏิบติั

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด 

 

 ทั้งน้ี ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถใชก้ลไกในการแจง้เบาะแส ทั้งภายในองคก์รโดยระบบ Intranet Webbord 

และภายนอก โดยผา่นช่องทาง  http://www.pttplc.com  / โดยทางโทรศพัท ์ / โดยการ  E-mail แจง้หน่วยงาน Investor  Relation , 

Corporate  Secretary  , Corporate  Public Relation หรือ ศูนยบ์ริหารคาํส่ังซ้ือและลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Relations Center)  

ซ่ึงขอ้คาํถาม /ขอ้ร้องเรียน / ขอ้เสนอแนะ ต่าง ๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการ แกไ้ขปรับปรุง และจะตอ้งมีการ

แจง้กลบัให้ทราบถึงการดาํเนินการทุกเร่ือง   ทั้งน้ี คณะกรรมการควบคุมภายใน จะทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแล สอบทาน และสาํนกั

ตรวจสอบภายใน จะทาํหนา้ท่ีประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบติังาน

ของทั้งองคก์ร รวมถึงการรับขอ้ร้องเรียนจากทุกช่องทาง เพ่ือให้มีการแกไ้ข ปรับปรุง  สรุปผลเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป   

ในปี 2550  ปตท. ไม่มีขอ้พิพาทใด ๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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3.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส    

   -  กิจกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  ทาํหนา้ท่ีส่งเสริมและกลัน่กรองการดาํเนินงานเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ

เพ่ือโดยให้ ปตท. มีการรณรงคส่์งเสริมความสาํคญัของการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการอยา่งจริงจงั  โดยมีการ

จดัตั้งคณะทาํงานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงมีผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นหวัหนา้คณะทาํงาน ช่วย

ดาํเนินการตา่งๆ ตามนโยบาย และเป็นผูจ้ดักิจกรรมหลากหลายในการรณรงคส่์งเสริมการปลูกจิตสาํนึกแห่งความรับผิดชอบ

ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ให้กบักรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูเ้ก่ียวขอ้ง  โดยภายในองคก์ร ปตท.  มีการสร้าง

บรรยากาศของการรณรงค ์ผา่นส่ือต่างๆ  ภายในองคก์ร  เช่น  การจดันิทรรศการ  การจดัทาํ Website CG  ท่ีมีขอ้มูลครบถว้น  

และเปิดโอกาสให้ผูส้นใจไดติ้ดตอ่สอบถามได ้ จดัรายการเสียงตามสาย  จดัทาํ วีดิทศันเ์พ่ือใชส่ื้อความฯ  จดัให้มีคอลมัน์

เก่ียวกบั CG  ในวารสารรายเดือน “PTT Spirit”  ให้พนกังานทุกคนไดรั้บทราบข่าวการดาํเนินการท่ีเก่ียวกบั  CG รวมทั้งให้

ความรู้และมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจ  ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากพนกังานทุกระดบัเป็นอยา่งดี  รวมทั้งการเผยแพร่คู่มือกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีของ ปตท.  ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 1 เป็นภาษาองักฤษ สาํหรับนกัลงทุนและผูส้นใจต่างชาติ  รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

นาํไปใชเ้ป็นประโยชน์  หรือนาํไปใชอ้า้งอิงไดไ้วใ้นเวบ็ไซทข์อง ปตท. ดว้ย 

  ในปี 2550  ปตท. ไดจ้ดัให้ผูถื้อหุน้รายยอ่ย นกัวิเคราะห์ นกัลงทุนสถาบนัเขา้เย่ียมชมกิจการ  โดย ปตท.ไดแ้จง้ให้     

ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีรายช่ือ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแจง้ความประสงคใ์นการเขา้เย่ียมชมกิจการของ 

ปตท.  จาํนวน 360  คน แบ่งเป็น  3  รุ่น รุ่นละ 120 คน  โดยวิธีการจบัสลากอยา่งยติุธรรม  เปิดเผยโปร่งใส  เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่

ให้กบัผูถื้อหุ้น  

  นอกจากน้ี ปตท. ยงัใหค้วามสาํคญัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัในกลุ่ม ปตท.  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทาง 

การบริหารบริษทัในเครือแบบ  “กลุ่ม ปตท.”  โดยกาํหนดเป้าหมายในการยกระดบัมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัใน

กลุ่ม ปตท.  ให้อยูใ่นระดบัใกลเ้คยีงกนั  โดยร่วมกนัศึกษาและพฒันาแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล  ท่ี

เหมาะสมสาํหรับใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัของ “กลุ่ม ปตท.”  รวมทั้งเสนอแนวทางการประเมินผลตนเองของแต่ละบริษทั   (Self-

Assessment)  ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือการปรับปรุงพฒันา “กลุ่ม ปตท.”  ให้ดีย่ิงขึ้นไป  และเตรียมความพร้อมสาํหรับ

การเขา้รับการจดัอนัดบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี   รวมทั้งกาํหนดแผนการดาํเนินงาน  และแนวทางการประชาสัมพนัธ์การกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีเชิงรุก  ตั้งแต่ปี 2549 เป็นตน้มา โดย ปตท. ไดจ้ดักิจกรรมเพ่ือสงเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีให้กบับริษทั ใน

“กลุ่ม ปตท.” เช่น 

   1. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี “กลุ่ม ปตท.” 

   2. จดังานสัมมนาให้ความรู้ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม  ชุมชน  ส่ิงแวดลอ้ม  โดย

เชิญวิทยากรผูมี้ความรู้  ความสามารถ  และมีประสบการณ์มาบรรยายให้ความรู้กบัพนกังาน ปตท.  และพนกังานของบริษทัใน 

“กลุ่ม ปตท.” ท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งการกาํกบัดูแลกิจการ  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 

   3. การจดังาน PTT CG Group Day เพ่ือเผยแพร่การดาํเนินการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัใน “กลุ่ม 

ปตท.” 

   4. การวางแผนโครงการประกวดการนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไปปฏิบติัจริงในหน่วยงานปฏิบติัการ 

   5. ร่วมพิจารณาปรึกษา  หารือ  แลกเปล่ียนความเห็นภายใน“กลุ่ม ปตท.” เก่ียวกบัคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการ

ของแต่ละบริษทั  ตามแนวทางมาตรฐานสากล 

  - การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียน 

   ปตท. มีบริษทัในเครือท่ีไปลงทุนและถือหุ้นถึงกว่า 40 บริษทั (เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์8 

บริษทั)  ซ่ึงกาํไรสุทธิของ ปตท.ในปัจจบุนัประมาณ 60% มาจากบริษทัในกลุ่ม ปตท.ท่ี ปตท. ถือหุน้  โดย ปตท. ไดก้าํหนด
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รูปแบบการบริหารจดัการในรูปแบบกลุ่ม ปตท. เพ่ือสร้างให้เกิด Synergy   กาํหนดนโยบายท่ีสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกบั ปตท.  

โดยการเสนอให้กรรมการหรือผูบ้ริหารของ ปตท. ไปเป็นกรรมการในบริษทัในกลุ่ม ปตท.  เพ่ือกาํกบัดูแลใหบ้ริษทัดงักล่าว

กาํหนดนโยบายและดาํเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของ ปตท.   

ให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม  ดงันั้น  การท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารจะดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการเกิน 5 บริษทั  จึงมีโอกาสสูง  ซ่ึง ปตท. ไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาแต่งตั้งบคุคลไปเป็นกรรมการ  ดงัน้ี 

   1.  เพ่ือกาํกบัดูแลการบริหารจดัการตามนโยบายของใน “กลุ่ม ปตท.” และติดตาม Monitor ภาพรวมการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัใน “กลุ่ม ปตท.” ให้สอดคลอ้งกบันโยบายของ ปตท. ในทิศทางเดียวกนักบั ปตท. และมีมาตรฐาน

ใกลเ้คียงกนั 

   2.  เป็นการสร้าง Synergy ให้กบัธุรกิจของบริษทัใน “กลุ่ม ปตท.”  เพ่ือให้เกิดการประสานผลประโยชน์และ

การสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กบัทุกองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง และประเทศ 

   3.  เพ่ือนาํประสบการณ์ความสามารถเฉพาะดา้นไปช่วยเหลือธุรกิจ  เช่น  การนาํความรู้ดา้นการเงินไปช่วย

ปรับปรุงพฒันาดา้นบญัชี  การเงิน  ให้บริษทันั้นๆ ดาํเนินธุรกิจไดเ้ติบโตต่อไปอยา่งเขม้แขง็  ซ่ึงรวมถึงการไปช่วยเหลือบริษทัท่ี

ไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่ม ปตท.  ซ่ึงสามารถนาํความรู้และประสบการณ์ท่ีไดไ้ปร่วมในการดูแลบริษทัชั้นนาํเหล่านั้นมาช่วยเสริม

ประโยชน์ให้กบั ปตท. และเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี  เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจให้กบั ปตท.ดว้ย 

  4.  ถือเป็นหนา้ท่ีของกรรมการและผูบ้ริหาร   และเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังาน 

   -    ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

  คณะกรรมการ ปตท. ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  เพ่ือทาํหนา้ท่ีพิจารณากาํหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร  โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ทั้งน้ี

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวใ้นหวัขอ้การจดัการ  เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

ขา้งตน้แลว้ 

  -   การรายงานของคณะกรรมการทั้งท่ีเป็นการเงินและไม่ใช่การเงิน 

  คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีหน่วยงานฝ่ายบญัชีและสาํนกังานการ

ตรวจเงินแผน่ดินมาประชุมร่วมกนั และนาํเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ ปตท.ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ 

ปตท. เป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินรวมของ ปตท. และบริษทัยอ่ย  รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผดิชอบของ

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี   งบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีรับรอง

และตรวจสอบโดยสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน  การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีสาํคญั  ทั้งขอ้มูลทางการเงิน  และไม่ใช่

การเงิน  ดาํเนินการบนพ้ืนฐานของขอ้เทจ็จริงอยา่งครบถว้น  และสมํ่าเสมอดว้ย 

   -    ความสัมพนัธ์กบัผูล้งทุน 

  ตั้งแต่ ปตท. แปลงสภาพและกระจายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544  ปตท. จดัใหมี้หน่วยงาน

ฝ่ายตลาดทุนและผูล้งทนุสัมพนัธ์ (Capital Market & Investor Relations Department) ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางในการเปิดเผย

ขอ้มูลสาํคญัต่อนกัลงทุนและดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น การนาํเสนอผลการดาํเนินงาน งบการเงิน สารสนเทศท่ี 

ปตท. แจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมถึงมีการทาํบทรายงานและ 

การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD & A)  รายไตรมาส ซ่ึงแสดงสถานภาพ ผลการดาํเนินงานและแนวโนม้ในอนาคตของ ปตท. 

ต่อผูถื้อหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศไดรั้บทราบอยา่งเท่าเทียมกนัอยา่งสมํ่าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจริง  ผูล้งทุน
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สามารถติดต่อกบัหน่วยงานไดโ้ดยตรง หรือผา่นทางเวบ็ไซทข์อง ปตท.  ( http://www.pttplc.com )  ซ่ึงมีขอ้มูลทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษท่ีไดป้รับปรุงให้ทนัสมยัเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ  ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลสาํคญั ๆ อาทิ 

 • รายงานประจาํปี  

 • ขอ้มูลโครงการลงทุนท่ีสาํคญั 

 • การจดัซ้ือจดัจา้ง 

 • การแถลงทิศทางนโยบายขององคก์รโดยผูบ้ริหาร 

 • การดาํเนินการตามนโยบายรัฐ 

 • แผนงานท่ีสาํคญั 

 • นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและกิจกรรมส่งเสริม 

 • ผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน 

 • ผลการดาํเนินงานท่ีไม่ใช่การเงิน 

  โดยบริษทัให้ความสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใสและทัว่ถึง รวมทั้งการนาํเสนอ

ผลงานและการแจง้สารสนเทศขององคก์รต่อนกัลงทนุ เจา้ของกิจการผูถื้อหุ้นและผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในทางตรงและทางออ้มมาโดย

ตลอด  สรุปไดด้งัน้ี 

 ทางตรง   :  ปตท. มีการนาํเสนอผลงานให้แก่นกัวิเคราะห์ นกัลงทุนและพนกังาน เป็นระยะๆ อยา่งสมํ่าเสมอใน

รูปของ Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call การเขา้ร่วม Conference ซ่ึงจดัโดยสถาบนัต่างๆ รวมทั้ง การร่วมกิจกรรม

พบนกัลงทุนรายยอ่ยกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์  และผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถทาํการนดัหมาย (Company visit) เขา้พบผูบ้ริหาร ปตท. เพ่ือ

สอบถามขอ้มูลความคืบหนา้การดาํเนินกิจการ  ปี 2550 สรุปไดด้งัน้ี   

 -   Roadshow  ต่างประเทศ   12 คร้ัง  

 -   Roadshow ในประเทศ 7 คร้ัง 

 -   Analyst Meeting 4 คร้ัง  

 -   Company Visit / Conference Call 173 คร้ัง  

 -   ทาง E-mail /  โทรศพัท ์ 4 - 6 คร้ัง / วนั 

 -   ร่วมกิจกรรมตลาดหลกัทรัพยฯ์ สัญจร 2 คร้ัง  

 -   นาํนกัลงทุนสถาบนัพบผูบ้ริหารและเย่ียมชมกิจการ 1 คร้ัง 

 -   นาํนกัลงทุนรายยอ่ยพบผูบ้ริหารและเย่ียมชมกิจการ 1 คร้ัง 

 

 ทางออ้ม   :  ปตท. มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั ผลการดาํเนินงาน งบการเงิน รวมถึงรายงานสารสนเทศ 

ท่ี ปตท. แจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผูส้นใจสามารถอ่านขอ้มูลไดท้างเวบ็ไซทข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (www.set.or.th) และของ ปตท. (http://www.pttplc.com) 

  :  กรณีท่ีนกัลงทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งมีขอ้สงสัยและตอ้งการสอบถาม สามารถติดต่อมายงัฝ่ายตลาด

ทุนและผูล้งทุนสัมพนัธ์ ปตท. โทร. 0 2537 2792 - 3 Email : ir@pttplc.comหรือผา่นเวบ็ไซท ์http://www.pttplc.com   

  นอกจากนั้น ปตท. ยงัไดเ้ผยแพร่ข่าวประชาสัมพนัธ์ ความเคล่ือนไหวทางธุรกิจ ความคบืหนา้ของการดาํเนินงาน 

และโครงการต่างๆ รวมทั้งให้บริการตอบคาํถามและอาํนวยความสะดวกในการติดต่อแก่ส่ือมวลชนและสาธารณชนอยา่ง

ต่อเน่ืองในปี 2550 สรุปได ้ดงัน้ี 

http://www.set.or.th/
mailto:ir@pttplc.com
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  - ทาง e-mail  (ราย)   2,162  ราย 

  - ข่าวแจก/ภาพข่าว  (ช้ิน)  383   ช้ิน 

  - การแถลงข่าว  (ช้ิน)   77  ช้ิน 

  - นาํส่ือมวลชนเย่ียมชมการดาํเนินงาน ทั้งใน/ต่างประเทศ    9  คร้ังต่อปี 

4.   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ    

 - การจดัตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง   4  คณะ 

 คณะกรรมการ ปตท. ใหค้วามสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยในช่วงเร่ิมแรกไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการ

เฉพาะเร่ืองขึ้น 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ซ่ึง

คณะกรรมการตรวจสอบจะมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการดาํเนินการเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการดว้ย   ต่อมาในปี 2547 

คณะกรรมการ ปตท.ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. เพ่ือช่วยส่งเสริมและกลัน่กรอง  การดาํเนินงาน

เก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการและการบริหารจดัการให้ดีเลิศ  ดงันั้น ในปัจจบุนั ปตท. จึงมีคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองรวม  4 คณะ  

เพ่ือช่วยกลัน่กรองงานท่ีมีความสาํคญัอยา่งรอบคอบภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมุ่งเนน้การสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู ้

ถือหุ้น โดยคาํนึงถึงผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดาํเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได ้

คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองทุกคณะประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และมีคุณสมบติั หนา้ท่ีความรับผิดชอบตาม

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมทั้งมีการกาํหนดบทบาทภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ไวอ้ยา่งชดัเจน  ซ่ึงรายละเอียดองคป์ระกอบ  สมาชิก  ขอบเขตหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของกรรมการเฉพาะเร่ืองทั้ง 4 คณะ  

ไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้การจดัการแลว้ 

 -     ภาวะผูน้าํและวิสัยทศัน ์

  คณะกรรมการ ปตท. ประกอบไปดว้ยผูมี้ความรู้ ความสามารถ มีทกัษะ และประสบการณ์การทาํงานจาก

หลากหลายสาขา ทาํให้การปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยผลความสาํเร็จของคณะกรรมการ ปตท. ท่ี

เห็นไดช้ดัเจน  เช่น ในปี 2550  ไดรั้บรางวลั “คณะกรรมการแห่งปีดีเลิศ (Board of The Year for Exemplary Practices” ประจาํปี 

2549/50 และ รางวลัประกาศเกียรติคุณพิเศษสาํหรับคณะกรรมการบริษทัท่ีมีผลงานดีต่อเน่ือง” (ต่อเน่ือง 3 คร้ัง)  โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   และไดรั้บรางวลัรัฐวิสาหกิจดีเด่น  โดยไดรั้บ  3  รางวลั  ไดแ้ก่   1.  รางวลัผลการ

ดาํเนินงานดีเด่น  (โดย ปตท. ไดรั้บติดต่อกนัเป็นปีท่ี 3)   2.  รางวลัการบริหารจดัการองคก์รดีเด่น    3.  รางวลัการดาํเนินการเพ่ือ

สังคมและส่ิงแวดลอ้มดีเด่น  จากกระทรวงการคลงั   

  การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีในการปฏิบติังานของคณะกรรมการ ปตท. จะคาํนึงถึงหลกัการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ

มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรม ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของกรรมการท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด รวมทั้ง

กาํกบัดูแลให้การบริหารจดัการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย   

 คณะกรรมการ ปตท.มีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดวิสัยทศัน์ และพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทิศทางการดาํเนิน

ธุรกิจ นโยบาย   กลยทุธ์และเป้าหมายของ ปตท.  เพ่ือใหฝ่้ายบริหารนาํไปใชเ้ป็นกรอบในการจดัทาํ แผนธุรกิจ  แผนสนบัสนุน  

และงบประมาณ เป็นประจาํทุกปี   โดยมีกลไกการกาํกบัดูแลให้ผูบ้ริหารมีการปฏิบติัตามแผนงานท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ  

ซ่ึงคณะกรรมการ  จะกาํหนดตวัช้ีวดัและตั้งค่าเป้าหมาย  (Key Performance Indicators : KPI)  ทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ ไว้

ตั้งแต่ตน้ปี  โดยมีการติดตามผลการดาํเนินงานทั้งรายเดือนและรายไตรมาส  และเม่ือถึงปลายปี คณะกรรมการ ปตท.  จะ

พิจารณาผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหารโดยการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานกบัแผนงานท่ีตั้งไวต้ามระบบขอ้ตกลงการ

ประเมินผลการดาํเนินงานประจาํปี (Performance Agreement  :  PA)    
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 -    การเขา้รับการอบรมของคณะกรรมการ ปตท.  

  คณะกรรมการ ปตท. และผูบ้ริหารระดบัสูงใหค้วามสาํคญัต่อการเขา้ร่วมสัมมนาหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

พฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ  ดงัรายละเอียดตามขอ้มูลในประวติัของแต่ละท่าน  โดย

กรรมการ ปตท. ส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 85 มีประวติัไดเ้ขา้รับการอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

แลว้  ทั้งน้ี ใน ปี 2550  มีกรรมการรวม  4  ท่านเขา้รับการอบรม / สัมมนา รวม  6  หลกัสูตร  ไดแ้ก่ 
 

รายช่ือกรรมการ หลักสูตร 

1. พลเอก อภิชาต  เพญ็กิตติ - Directors Accreditation Program (DAP62/2007) 

2. พลเอก สมทตั  อตัตะนนัทน์ - Directors Certification Program (DCP#90) 

3. นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช - Directors Certification Program (Refresher Course 4/2007) 
- The Role of Chairman Program 2000 (RC#16/2006) 
- Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS 10/2007) 

4. นายพรายพล  คุม้ทรัพย ์ - Directors Accreditation Program (DAP52/2006) 

 

  ปตท.ให้การสนบัสนุนและดาํเนินการให้กรรมการพิจารณาเขา้รับการอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย และสถาบนัอ่ืน ๆ ในทุกหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ืองตลอดปี รวมถึงการจดัให้คณะกรรมการไดดู้งาน

จากหน่วยงาน  องคก์รอ่ืนตามความเหมาะสม  ทาํให้เกิดมุมมองความคิดท่ีเป็นประโยชน์มาประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจของ ปตท. 

 -   การปฐมนิเทศกรรมการ   (Directors Orientation) 

  สาํหรับกรรมการท่ีเขา้รับตาํแหน่งใหม่ในคณะกรรมการ ปตท.   ปตท. ไดจ้ดัให้มีการปฐมนิเทศ เพ่ือให้

กรรมการใหม่ไดรั้บทราบนโยบายธุรกิจของ ปตท.  รวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  โครงสร้างทนุ  ผูถื้อหุ้น  ผลการดาํเนินงาน  

ขอ้มูลระบบต่างๆ ท่ีใชง้านภายใน ปตท.  รวมทั้งกฎหมาย  กฎเกณฑต์่างๆ  พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสาํหรับกรรมการ  ซ่ึงเป็นขอ้มูล

ท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับการเป็นกรรมการ ปตท. ให้กบักรรมการ  ทั้งน้ี  คู่มือกรรมการ ประกอบดว้ย 

คู่มือกรรมการ  :   

1. พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

2. ขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีสาํหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน 

3. พระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐานสาํหรับกรรมการ 

4. ใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียนฯ 

5. หนงัสือรับรองบริษทั 

6. วตัถุประสงคข์องบริษทั 

7. ขอ้บงัคบับริษทั 

8. ระเบียบบริษทั (12 ระเบียบ) 

9. คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ของ ปตท. 

10. คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

          (ก.ล.ต.)  
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ข้อมูลสําหรับกรรมการ  :  

1. Presentation แนะนาํ ปตท.  โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2. รายช่ือคณะกรรมการ และโครงสร้างการบริหาร 

3. ขอ้มูลเก่ียวกบับทบาทของคณะกรรมการ ปตท. 

4. Director Fiduciary Duty Check List 

5. หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2549  

6. หนงัสือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน 

7. คู่มือการเรียนรู้และการป้องกนัความขดัแยง้กนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน ์

           ส่วนรวม   

8. ขอ้แนะนาํการให้สารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียน 

9. ขอ้มูล PTT Group Moving Forward to HPO   

10. Company Profile  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

11. รายงานเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ประจาํปี  

12. รายงานประจาํปี  ฉบบัภาษาไทย และ CD 

13. เอกสารเผยแพร่การแปรรูป ปตท. 

14. วารสารรายเดือน PTT Spirit  ในปี 2550 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จะเป็นผูน้าํเสนอขอ้มูล ปตท.  โดยบรรยายช้ีแจงให้กบักรรมการใหม่เก่ียวกบันโยบายธุรกิจ

ของ ปตท.  รวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือนาํเสนอภาพรวมการดาํเนินธุรกิจและผลการดาํเนินงาน ให้กรรมการใหม่ไดเ้ห็นภาพท่ี

ชดัเจน พร้อมกบัส่งมอบคู่มือกรรมการและขอ้มูลสาํหรับกรรมการตามรายการขา้งตน้ รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สาํหรับใชใ้น

การศึกษาขอ้มูลเพ่ือการเตรียมตวัก่อนการประชุม 

ปตท.  มีนโยบายท่ีจะจดัให้มีกิจกรรมเย่ียมชม ดูงาน การปฏิบติังานจริง ให้กบักรรมการเป็นระยะ ๆ  เพ่ือให้เกิดความ

เขา้ใจในองคก์รย่ิงขึ้น   ทั้งน้ี ในปี 2550 ไดจ้ดัพาคณะกรรมการไปดูงาน ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง  โรงงานปิโตรเคมี  โรง

กลัน่ของกลุ่ม ปตท. บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  จงัหวดัระยอง  และใกลเ้คียง  รวมทั้งดูงานดา้น CSR ของ ปตท. ณ สวน

สมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ   นอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้  ยงัไดมี้การจดันาํกรรมการท่ีสนใจและมีเวลา ไปศึกษาดู

งานโครงการในต่างประเทศของ ปตท. และกลุ่ม ปตท.  1 คร้ัง คือ โครงการสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่ีประเทศอียิปตเ์พ่ือเป็น

ตวัแทนของกรรมการในการใหข้อ้มูล ขอ้คิดเห็นต่อท่ีประชุม  เม่ือมีการนาํเสนอขออนุมติัโครงการต่อคณะกรรมการ 

 -    การแต่งตั้งเลขานุการบริษทั 

 ปตท. ไดม้อบหมายให้  ผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการบริษทัของ ปตท. ดว้ย 

ซ่ึงปัจจุบนั คือ นายอรรถพล  ฤกษพิ์บูลย ์  เพ่ือให้การบริหารงานของ ปตท. ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบหลกั  ดงัน้ี 

• ให้คาํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆท่ีคณะกรรมการตอ้งทราบและปฏิบติั 

• ดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ 

• ประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  -   จริยธรรมการดาํเนินธุรกิจของคณะกรรมการ ปตท. 

  เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. อยา่งโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอ่ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ตลอดจนสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  ปตท. จึงกาํหนดจรรยาบรรณของ ปตท. ขึ้น เพ่ือให้คณะกรรมการ ปตท.  

ผูบ้ริหาร  พนกังาน และลูกจา้งทกุคนใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติั ควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบของ ปตท.  ดงั



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2550 

  ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 195  

รายละเอียดปรากฏในส่วนท่ี 3  ของคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการฯ  "จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ปตท."  

ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี  

 คณะกรรมการ ปตท. ควรเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุน้ โดยคาํนึงถึงการเจริญเติบโตของ ปตท. อยา่ง

ย ัง่ยืนใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง บริหารงานอยา่งเตม็ความสามารถ ดว้ยความซ่ือสัตย์

สุจริต และระมดัระวงั ไม่ฝักใฝ่การเมือง  มีความเป็นอิสระทั้งการตดัสินใจและการกระทาํ โดยไม่มีส่วน

ไดเ้สียในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีเป็นการแข่งขนักบั ปตท.  และมุ่งมัน่ป้องกนั และขจดัการกระทาํ

ทุจริตทุกประเภท  

 ผูบ้ริหาร และพนกังาน ควรมุ่งมัน่ในการพฒันา เสริมสร้างวฒันธรรมการทาํงานเป็นทีม สร้างความพึง

พอใจให้กบัลูกคา้ คาํนึงถึงความเสมอภาค และความซ่ือสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ ตระหนกั และห่วงใยถึง

ความปลอดภยัของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตประชาชน รวมถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ

รับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มุ่งมัน่ ทุ่มเท โดยถือประโยชนข์อง ปตท.เป็นสาํคญั   

  ปตท. ไดจ้ดัทาํตวัอยา่งของการปฏิบติัตนของกรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนกังาน  เป็นบทความ  บทวิทย ุ และบท

วีดิโอ  เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้กรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนกังานใชวิ้จารณญาณ หรือการใชดุ้ลยพินิจตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ให้

รอบคอบและถูกตอ้ง โดยสามารถตรวจสอบการกระทาํของตนเองไดโ้ดยให้ถามตนเองก่อนว่าส่ิงท่ีจะกระทาํนั้น เป็นส่ิงท่ี

ถูกตอ้งหรือไม่  เป็นท่ียอมรับและสามารถเปิดเผยต่อสังคมไดห้รือไม่  เป็นการทาํใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียงของ ปตท. ในฐานะท่ีเป็น

องคก์รแห่งจริยธรรมหรือไม่  รวมทั้งกระบวนการติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวตลอดเวลา  

 -    การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

 การแต่งตั้งกรรมการของ ปตท. เป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้เห็นชอบ  โดยผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการ

สรรหา ดาํเนินสรรหาบุคคลตามเกณฑท่ี์กาํหนด  และเสนอคณะกรรมการ ปตท. ตามลาํดบั  ทั้งน้ี  ณ  ปัจจุบนั  (2  มกราคม  

2551)  คณะกรรมการ  ปตท. มีจาํนวน  15  ท่าน  ประกอบดว้ย 

 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  14  ท่าน  และเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ  10  ท่านซ่ึงเกินกว่าก่ึงหน่ึงของ

กรรมการทั้งคณะ   

• กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร   1  ท่าน 

 ดงันั้น  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจึงสามารถมัน่ใจไดว่้ากรรมการสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะตวัแทนผูถื้อหุ้นไดอ้ยา่ง

เป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลท่ีเหมาะสม โดยประธานกรรมการไม่เป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ

ไม่มีความสัมพนัธ์ใด ๆ กบัฝ่ายบริหาร โดยมีอาํนาจแยกกนัเพ่ือเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลและ

การบริหารงานประจาํออกจากกนัอยา่งชดัเจน  ถึงแมว่้าประธานกรรมการจะถือว่าไม่เป็นกรรมการอิสระเน่ืองจากเสมือนเป็น

ตวัแทนของหน่วยงานภาครัฐท่ีกาํกบัดูแลหน่วยงานดา้นพลงังาน แต่อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการ ปตท. ประกอบดว้ยกรรมการท่ี

เป็นอิสระ จาํนวน 10 คน (เกินกว่าคร่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งคณะ)  ทาํให้เกิดความถ่วงดุลและสอบทาน อีกทั้งท่ีผา่นมาประธาน

กรรมการไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีการเป็นประธานอยา่งเป็นอิสระตลอดมา 

 

  -    การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 คณะกรรมการ ปตท. ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  เพ่ือทาํหนา้ท่ีพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของ

กรรมการและผูบ้ริหาร  โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุม 

ผูถื้อหุ้น  ทั้งน้ีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวใ้นหวัขอ้การจดัการ  เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการ

และผูบ้ริหารขา้งตน้แลว้ 
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  -    การประชุมคณะกรรมการ 

  ปตท. มีการกาํหนดการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไวอ้ยา่งเป็นทางการล่วงหนา้ตลอดปี  โดยในปี 2550  

กาํหนดการประชุมเดือนละ 1 คร้ังในทุกวนัศุกร์ สัปดาหท่ี์สามของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพ่ิมเติมตาม

ความเหมาะสม ซ่ึงสาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จะส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบแผน่ CD ให้

กรรมการแต่ละท่านล่วงหนา้ก่อนการประชุม ประมาณ 7 วนั  เพ่ือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม    

ทั้งน้ี ตั้งแต่เดือนเมษายน 2547 เป็นตน้มา การประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไดจ้ดัในรูปแบบการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์  ซ่ึงช่วย

อาํนวยความสะดวก รวดเร็วในการคน้หาขอ้มูล และลดการใชเ้อกสารประกอบวาระการประชุมไดเ้ป็นจาํนวนมาก   

  ในการประชุมทุกคร้ัง  กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอยา่งเปิดเผยและเสรี  โดยในวาระใดหากกรรมการ

พิจารณาเห็นว่าเป็นผลประโยชนท่ี์อาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ ของ ปตท.  กรรมการจะงดออกเสียง  หรือขอไม่เขา้ร่วมประชุมใน

วาระนั้น ๆ  และมีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร  และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองแลว้จาก

คณะกรรมการ ปตท.เพ่ือให้กรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้ โดยการประชุมคณะกรรมการ ปตท. แต่ละคร้ังใชเ้วลาประชุม

ประมาณ   3  ชัว่โมง  ทั้งน้ี  ในปี 2550  มีการประชุมตามวาระปกติ จาํนวน  12  คร้ัง  และการประชุมนดัพิเศษ  4  คร้ัง  โดยมี

รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน  ดงัน้ี 

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 4 คณะ ใน ปี 2550 

 หน่วย : คร้ัง 
 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการ ปี 2550 

การเข้าดํารงตําแหน่ง 
ระหว่างปี 

กรรมการ 
ปตท. 

รวม 16 คร้ัง 

ตรวจสอบ 
รวม 11 คร้ัง 

กํากับดูแล 
กิจการท่ีดี 
รวม 3 คร้ัง 

สรรหา 
รวม 2 
คร้ัง 

กําหนด 
ค่าตอบ 

แทน 
รวม 2 คร้ัง 

1. นายณอคุณ  สิทธิพงศ ์ - - - - - 21 ธนัวาคม  2550 

2. พลเอก อภิชาต  เพญ็กิตติ 15/16 - - - - - 

3. นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช 16/16 - - 2/2 - - 

4. พลเอก สมทตั  อตัตะนนัทน ์ 15/16 - 3/3 - - - 

5. ม.ล. ปาณสาร  หสัดินทร 16/16 - 2/2 - - - 

6. นายอาํพน  กิตติอาํพน 16/16 - - 2/2 2/2 - 

7. คุณพรทิพย ์ จาละ  9/12 - - - - 30 เมษายน  2550 

8. นายโอฬาร  ไชยประวติั 15/16 11/11 - - - - 

9. นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช 15/16 10/11 3/3 - - - 

10.  นายพานิช  พงศพิ์โรดม - - - - -  1 มกราคม 2551 

11. นางพรรณี  สถาวโรดม 15/16 - - - 2/2 - วาระท่ี 1 : 28 กรกฎาคม 2548 
- วาระท่ี 2 : 30 เมษายน 2550 
 

12.  คุณหญิงชฎา  วฒันศิริธรรม  12/12 5/6 - - 1/1 30 เมษายน  2550 

13. นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ 14/16 - - 2/2 - - 

14. นายพรายพล  คุม้ทรัพย ์ 12/12 - - - - 1 พฤษภาคม  2550 

15. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 14/14 - - - - -  ครบวาระท่ี 1 และพน้จาก 
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   ตาํแหน่ง เมือ 10 สิงหาคม 
2550 
- วาระท่ี 2 เร่ิม 10 กนัยายน 
2550 

 

กรรมการครบวาระ / ลาออกระหว่างปี 2550 

 หน่วย : คร้ัง 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการ ปี 2550 

การเข้าดํารงตําแหน่ง 
ระหว่างปี 

กรรมการ 
ปตท. 

รวม 16 คร้ัง 

ตรวจสอบ 
รวม 11 คร้ัง 

กํากับดูแล 
กิจการท่ีดี 
รวม 3 คร้ัง 

สรรหา 
รวม 2 
คร้ัง 

กําหนด 
ค่าตอบ 

แทน 
รวม 2  คร้ัง 

1. นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์  4/4 - - - - ครบวาระ เม่ือ 30 เมษายน  2550 

2. นายพิษณุ  สุนทรารักษ ์ 3/4 - 1/1 - 1/1 ครบวาระ เม่ือ 30 เมษายน  2550 

3. นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ 4/4 4/4 - - - ลาออก เม่ือ 1 พฤษภาคม  2550 

4. นายพรชยั  รุจิประภา  15/15 - - - - ลาออก เม่ือ 18 ธนัวาคม  2550 

5.  นายเมตตา  บนัเทิงสุข 14/16 - - - - ลาออก เม่ือ 1  มกราคม  2551 

หมายเหตุ  :   

- คณะกรรมการตรวจสอบ  จาํนวน 3 คน  ไดแ้ก่ ลาํดบัท่ี 8, 9,12  (ลาํดบัท่ี 12 : แต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เม่ือ 25 พ.ค. 2550) 
- คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  จาํนวน 3 คน  ไดแ้ก่ ลาํดบัท่ี 4, 5, 9 (ลาํดบัท่ี 5 : แต่งตั้งเป็นกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

เม่ือ 25 พ.ค. 2550) 
- คณะกรรมการสรรหา    จาํนวน 3 คน  ไดแ้ก่ ลาํดบัท่ี 3, 6, 13 

    -    คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน   จาํนวน 3 คน  ไดแ้ก่ ลาํดบัท่ี 6, 11, 12 (ลาํดบัท่ี 12 : แต่งตั้งเป็นกรรมการกาํหนด 

    ค่าตอบแทน เม่ือ 25 พ.ค. 2550) 

 -   ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

  คณะกรรมการ ปตท. กาํหนดมาตรการในการสอดส่องดูแลฝ่ายบริหาร โดยจะเป็นผูอ้นุมติัแผนงาน งบประมาณ 

และเป้าหมายการปฏิบติังาน  และมุ่งมัน่ให้ฝ่ายบริหารตระหนกัถึงความสาํคญัของการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอกบั

ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละเหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มต่าง ๆ ของงาน  ดงัน้ี 

 การควบคุมภายใน  

 คณะกรรมการ ปตท.จดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและระบบการบริหารความเส่ียงให้อยู่

ในระดบัท่ีเหมาะสม  มีการติดตามประเมินผลอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือให้ความมัน่ใจว่าระบบท่ีวางไวส้ามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีสอบทานว่า ปตท.ไดมี้การปฏิบติัตามระบบควบคุมภายในท่ีครอบคลุม

ครบทั้ง  3  ดา้น  ไดแ้ก่  

 1.  ดา้น Management Control  :  โดยตรวจสอบใหห้น่วยงานมีการดาํเนินการตามพนัธกิจ  ควบคุมให ้

ฝ่ายบริหารมีการจดัทาํแผนการดาํเนินงานตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ มีการติดตาม  ประเมินผลการดาํเนินการ 
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 2.  ดา้น Operational Control  :  มีการควบคุมทุกดา้น เช่น  ระบบการจดัซ้ือ โดยใชร้ะบบ E-Procurement  ทั้ง

ในรูปแบบการตกลงราคา  การประกวดราคา  การประมูล  โดยพิจารณาจดัซ้ือจากทะเบียนผูค้า้  (Vendor List)  ของบริษทัเป็น

หลกั  เป็นตน้ 

 3.  ดา้น Financial Control  :  ปตท.นาํระบบงบประมาณท่ีมุ่งเนน้ผลงานมาใช ้(Result Based Budgeting)  

และระบบ SAP (Systems Applications and Products)  รวมทั้งสอบทานความเพียงพอควบคุมภายใน เช่น  

มีสภาพแวดลอ้มของการควบคุมท่ีดี  มีกระบวนการประเมินความเส่ียงท่ีเหมาะสม  มีกิจกรรมการควบคุมท่ีดี   มีระบบ

สารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูลท่ีดี  และมีระบบการติดตามและการประเมินผลท่ีดี เป็นตน้  

   ทั้งน้ี ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสาํคญัท่ีจะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลด 

ความเส่ียงทางธุรกิจ ช่วยให้ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพโดยมีการจดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตาม

ท่ีตั้งไว ้ ช่วยปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์นไม่ให้ร่ัวไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความ

ถูกตอ้งน่าเช่ือถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งและช่วยคุม้ครองเงินลงทุนของผูถื้อหุ้น 

 การตรวจสอบภายใน 

  สาํนกัตรวจสอบภายใน  ทาํหนา้ท่ีในการตรวจสอบบญัชีการเงิน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ความปลอดภยั อาชี

วอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งตรวจสอบบริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  ให้ปฏิบติังานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในระดบัสูง  

โดยมีการตรวจสอบตามแผนงานประจาํปี ซ่ึงจะมีความสอดคลอ้งกบัผลการประเมินความเส่ียงขององคก์ร และไดร้ายงานผลการ

ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ ปตท. เป็นประจาํทุกไตรมาส 

 การบริหารความเส่ียง 

  ปตท.ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงมีบทบาทหนา้ท่ีบริหารความเส่ียงในภาพรวมทั้งองคก์ร 

ประเมินความเส่ียงและวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเส่ียงขององคก์ร เพ่ือจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีสามารถ

ยอมรับได ้ เช่น ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risks)  ความเส่ียงในการปฏิบติังาน (Operation Risks)  ความเส่ียงในธุรกิจ  

(Business Risks)  หรือความเส่ียงในเหตุการณ์ (Event Risks)  รวมทั้งให้มีการจดัทาํการวิเคราะหป์ระเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น 

แนวโนม้ซ่ึงมีผลกระทบต่อ ปตท. ทั้งภายในและภายนอก และใหมี้การจดัทาํรายงานประเมินผลความเส่ียง (Risk  Management 

Report) เสนอคณะกรรมการ ปตท.  โดยมีระบบเตือนภยัล่วงหนา้ (Early Warning System) โดยมีการกาํหนดดชันีวดัความเส่ียง 

(Cretical Risk Indicators : CRI)  เช่น อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน  (D/E Ratio)  ตอ้งมีค่านอ้ยกว่า 1 เท่า  เป็นตน้   

  ปตท.ให้ความสาํคญักบัการบริหารความเส่ียงอยา่งจริงจงั  โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดป้ระกาศนโยบายการ

บริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร  และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดจ้ดัทาํคู่มือการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รขึ้น  เพ่ือให้

ทุกหน่วยงานใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการประเมินและบริหารการจดัการความเส่ียง  โดยไดพ้ฒันาระบบขอ้มูลเพ่ือบริหารความ

เส่ียง เรียกว่า “Risk Management Information System : RMIS” 

  -    การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ ปตท.   

  คณะกรรมการ ปตท.จดัให้มีการประเมินผลตนเองของกรรมการเหมือนกบัปี 2549 คือจดัให้มีแบบประเมินผล 

รวม 3 แบบ ไดแ้ก่ แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ  และแบบประเมินผลคณะกรรมการรายบคุคล (ประเมินตนเอง) และ

แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอ่ืน) เพ่ือช่วยใหค้ณะกรรมการไดพิ้จารณาทบทวนผลงาน 

ปัญหาและอุปสรรคในปีท่ีผา่นมา และนาํผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ และนาํขอ้เสนอแนะมา

ปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงานตอ่ไป  ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้การจดัการแลว้ 

  -    การสืบทอดตาํแหน่ง 
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  มีการเตรียมความพร้อมดา้นบคุลากร  เพ่ือทดแทนผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีจะเกษียณอาย ุในระหว่างปี 2550 – 2555  

และนโยบาย/แนวทางการพฒันาผูบ้ริหาร ระดบัสูงของกลุ่ม ปตท.  รวมทั้งการจดัทาํแผนพฒันารายบุคคล คือ Management  

pool  ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 350 คน และ Potential Pool ของตาํแหน่ง Key Area  ไวเ้รียบร้อยแลว้ 

 

 

รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม สร้างสรรค์สังคมท่ีงดงามและย่ังยืน 

      

ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา แห่งองคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ยงัความปิติยินดีแก่พสก

นิกรชาวไทยเป็นท่ีย่ิง  กลุ่ม ปตท. ในฐานะบริษทัพลงังานแห่งชาติ ไดพ้ร้อมใจกนักระทาํความดีเพ่ือเทิดพระเกียรติพระองคท์่าน 

โดยนาํแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ ภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  ควบคู่ไปกบัการดูแลสังคม 

ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างสรรคสั์งคมไทยให้งดงามและเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 

ปี 2550 จึงเป็นปีท่ี ปตท. ถือเป็นปฐมฤกษใ์นการเปิดตวัโครงการ “รักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ตําบล วิถีพอเพยีง”  โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ดว้ยการนอ้มนาํแนวพระราชดาํริเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรมในตาํบลตา่ง ๆ โดยมีเป้าหมาย 84 ตาํบลทัว่ประเทศ ท่ีสาํคญัโครงการน้ีเป็นการสานต่อจากโครงการปลูก

ป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ 1 ลา้นไร่ ท่ีไดน้อ้มเกลา้นอ้มกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเม่ือปี 2545 ท่ีผา่นมา  ซ่ึง

ประสบความสาํเร็จและไดรั้บการยอมรับในการดูแลรักษาป่าให้ตอ่เน่ือง ดว้ยการพฒันาท่ีจิตใจของชุมชนใหรั้กษป่์าและพฒันา

ตนเองไดอ้ยา่งเขม้เขม็ภายใตวิ้ถีพอเพียง  

 สาํหรับในปีแรกน้ี ปตท. ไดค้ดัเลือก 9 ตาํบลนาํร่อง ท่ีมีความพร้อมจากการนาํเสนอของภาคเีครือข่ายและโครงการ

รางวลัลูกโลกสีเขียว ไดแ้ก่ ตาํบลศิลาแลง จงัหวดัน่าน  ตาํบลแม่ทา และตาํบลแม่นะ จงัหวดัเชียงใหม่ ตาํบลนาขอม และตาํบล 

วงันํ้าลดั จงัหวดันครสวรรค ์  ตาํบลทุ่งควายกิน จงัหวดัระยอง  ตาํบลท่ามะขาม จงัหวดักาญจนบุรี  ตาํบลเขาคอก จงัหวดับุรีรัมย ์ 

และตาํบลปากทรง จงัหวดัชุมพร  โดยมีเป้าหมายดาํเนินการต่อเน่ืองจนครบ 84 ตาํบล  เพ่ือนอ้มเกลา้ฯ ถวายในวโรกาสท่ีทรง

เจริญพระชนมายคุรบ 84 พรรษา ในปี 2554  ในการดาํเนินงาน ปตท. เนน้การสร้างองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน 

เป็นการพฒันาจากภายในสู่ภายนอก หรือ “ระเบิดจากขา้งใน” ให้ชุมชนเกิดความตั้งใจท่ีจะพฒันา เปล่ียนแปลงตนเอง กา้วไปสู่

การร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมแกปั้ญหา ร่วมตดัสินใจ จนเกิดการเรียนรู้ และกาํหนดแนวทางในการพฒันาท่ีเหมาะสมของตนเอง และ

ของแต่ละชุมชน ก่อเกิดผลการทาํงานแบบบูรณาการร่วมกนัทั้งตาํบล    

ปตท. ยงัไดจ้ดัทาํโครงการพฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ร่วมกบั

มูลนิธิชยัพฒันา สาํนกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือการประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ (กปร.) และกรมพฒันา

ท่ีดิน  เพ่ือสนองพระราชดาํริในการพฒันาและรณรงคก์ารใชห้ญา้แฝกอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 

3 ประเภท คือ การปลูก  การส่งเสริมให้ชุมชนหรือเครือข่ายชุมชนปลูกและใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก รวมท้ังการประชาสัมพนัธ์ 

ซ่ึงในการประชาสัมพนัธ์นั้นไดจ้ดัให้มีการประกวด “การพฒันาและรณรงคก์ารใชห้ญา้แฝกอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ” ซ่ึง

ปรับเปล่ียนหวัขอ้การประกวดจาก “การประกวดการปลูกหญา้แฝกฯ” ในปี 2549  โดยในปีน้ีไดแ้บ่งการประกวดออกเป็น 3 

ประเภท คือ ประเภทการปลูก ประเภทส่งเสริมการปลูก  และประเภทการออกแบบผลิตภณัฑ ์ และ/หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่จากใบ

หญา้แฝก มีผูส้นใจส่งผลงานเขา้ประกวดทั้งส้ิน 420 ผลงาน ทั้งน้ี นบัเป็นสิริมงคลแก่ผูช้นะการประกวด ท่ีไดรั้บพระมหา

กรุณาธิคุณเป็นลน้พน้จากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัท่ีทรงพระราชทานโล่รางวลัแก่ผลงานชนะเลิศทั้ง 29 รางวลั 

นอกจากน้ี ปตท. ยังมุ่งหวังเสริมสร้างพลังสามัคคี ความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดขึน้ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถวายแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  ด้วยการประสานงานร่วมกบัหน่วยราชการ
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ในท้องถิน่เพ่ือดําเนินโครงการ “สร้างประโยชน์ให้ชุมชน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยใช้งบประมาณ 25 ล้านบาท สนบัสนุน

การสร้างลานกีฬา              สนามกีฬา พร้อมหอกระจายเสียง หอนาฬิกา ให้แก่ชุมชนในพ้ืนท่ี  

ดว้ยความหวงัท่ี ปตท. ตอ้งการเห็นคนในชาติมีความรัก สามคัคี มีนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนั ยงัสะทอ้นผ่านผลงานศิลปะ โดย

ในปีท่ีผ่านมา ปตท. ไดจ้ดัประกวดและแสดงผลงาน “ศิลปกรรม ปตท.”  ในหัวขอ้ “พลังสามัคคี.....ความดีแห่งแผ่นดิน” เพ่ือ

สนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีทรงมุ่งเน้นเร่ืองความสามัคคีของคนในชาติ  โดยจดัการประกวดใน

หัวข้อเดียวกันในทุกเวที ทั้ งน้ี ในเวทีส่วนกลางได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดขึ้นเป็นปีท่ี 22 ในภาคเหนือ ได้ร่วมกับ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่จดัขึ้นเป็นปีท่ี 8 ภาคใต ้ร่วมกบัมหาวิทยาลยัทกัษิณจดัขึ้นเป็นปีท่ี 4 และในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจดั

ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นปี ท่ี  2  เพ่ือเปิดให้ เยาวชนและประชาชนทุกภาคทั่วประเทศ ได้ร่วมเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 

อยา่งไรก็ดี ปตท. ยงัคงยึดมัน่ในจรรยาบรรณว่าดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม เป็นหลกัปฏิบติั

อยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองเสมอมา  โดยในปี 2550 ปตท. ยงัคงสร้างสรรค ์และสนบัสนุนกิจกรรมร่วมกบัประชาชน เครือข่ายชุมชน 

หน่วยงานภาครัฐ  องคก์รเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือการพฒันาชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยืน  อาทิ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 

  -  เปิดศกัราชปี  2550  กลุ่ม ปตท. และชาวจงัหวดัระยอง ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณเป็นลน้พน้จากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาํเนินทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา” และทอดพระเนตรสวน

สมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ท่ี ปตท. ไดจ้ดัสร้างขึ้นในบริเวณบา้นพกัพนกังานโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จงัหวดัระยอง 

ตั้งแต่ปี 2528   ทั้งน้ี ปตท. ไดพ้ฒันาสวนสมุนไพรแห่งน้ีให้เป็นแหล่งรวบรวมพนัธ์ุสมุนไพรกว่า 270 ชนิดและสร้างสรรคใ์หเ้ป็น 

“สวนแห่งการเรียนรู้อย่างร่ืนรมย์” สาํหรับการพกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นแหล่งท่องเท่ียวสาํคญัแห่งใหม่ของภาคตะวนัออก  และเป็น

ห้องเรียนภูมิปัญญาสมุนไพรไทยครบวงจร ซ่ึงไดส่้งเสริมให้ชุมชนเขา้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่าและยัง่ยืน ภายใตกิ้จกรรมต่าง ๆ 

อาทิ โครงการยวุมคัคเุทศก ์ ตลาดนดัสวนสมุนไพร โดยในปีท่ีผา่นมามีผูเ้ขา้เย่ียมชมและใชป้ระโยชน์จากสวนสมุนไพรแห่งน้ีกว่า 

150,000 คน  

-  โครงการสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ มาบตาพุด  กลุ่ม ปตท. ไดร่้วมสนบัสนุนการจดัสร้างสวนสาธารณะ

ในพ้ืนท่ี  30 ไร่ ณ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ภายใตง้บประมาณ 35 ลา้นบาท เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วั เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมายคุรบ 80 พรรษา  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ จดักิจกรรมสาํหรับเด็กและเยาวชน เป็น

สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ รวมทั้งให้บริการสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ แก่ประชาชนทัว่ไป   

- โครงการระยองเมืองสีเขยีว กลุ่ม ปตท. ร่วมกบัชุมชนและเทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลเมืองบา้งฉาง จงัหวดั

ระยองจดักิจกรรมปลูกตน้ไมใ้นพ้ืนท่ีสาธารณะชุมชนและโรงงานของกลุ่มปตท.เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขยีวช่วยดูดซบัก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด ์และช่วยลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการประกอบอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจงัหวดัระยอง 

- สนับสนุนมูลนิธิกองทุนเพ่ือคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมชุมชนเมืองมาบตาพุด และบ้างฉางจังหวัดระยอง กลุ่มปตท. 

บริจาคเงินสมทบกองทุนฯ จาํนวน 10 ลา้นบาท  เพ่ือใชใ้นการติดตามตรวจสอบการปล่อยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม  และ

ให้ความช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบจากปัญหามลพิษให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น 

- สนับสนุนการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วิทยาเขตโป่งสลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บนพ้ืนท่ีประมาณ 1,000 

ไร่ ดาํเนินการต่อเน่ือง 3 ปี (2549-2552) ภายใตง้บประมาณ 5 ลา้นบาท เป็นศูนยป์ลูกป่าสาธิตการฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมตามแนว

พระราชดาํริ และเป็นศูนยศึ์กษาด้านพลงังานทดแทน สวนสมุนไพร หญ้าแฝก ฝายชะลอนํ้ า และยงัเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึก

ประสบการณ์ของนกัศึกษาอีกดว้ย 
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-  โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว  ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแตปี่ 2542 โดยในปีน้ีซ่ึงเป็นปีท่ี 9 ของการประกวดใน

หวัขอ้ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผกูพนั คน นํ้า ป่า” เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรคผ์ลงานดา้นการอนุรักษท่ี์เป็นรูปธรรม ตามแนว

พระราชดาํริเร่ืองความ “พอเพียง” จากการลงมือปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมใหเ้กิดการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน และในปีน้ี

ไดข้ยายการอนุรักษสู่์ชุมชนเมือง โดยเนน้กิจกรรมสร้าง “ป่าในเมือง” เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการเสริมสร้างจิตสาํนึกและการมีส่วน

ร่วมของคนในชุมชนเมือง  อีกทั้งยงัเตรียมขยายผลการประกวดไปยงัประเทศเพ่ือนบา้นในปีต่อไปอีกดว้ย  

- โครงการทองผาภูมิตะวันตก ปตท. ร่วมกบัโครงการพฒันาองคค์วามรู้และศึกษานโยบายการจดัการทรัพยากรชีวภาพ

ในประเทศไทย (Biodiversity  Research and Training Program : BRT) ดาํเนินโครงการฟ้ืนฟูและอนุรักษป่์า จาํนวน 30,000 ไร่  

โดยท่ีทั้งสององคก์รร่วมมือกนัศึกษาวิจยัอยา่งบูรณาการ  ณ ตาํบลห้วยเขยง่ อาํเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี  ทั้งในเร่ืองความ

หลากหลายทางชีวภาพ ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาชุมชนให้เขม้แขง็ จากการเรียนรู้และร่วมมือของชุมชน โดยนาํปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและทฤษฎีใหม่เขา้มาใช ้ ซ่ึงมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพของคนในชุมชน จดัตั้งสภาชุมชน และจดัทาํแผนชุมชน ก่อเกิด

ผลสาํเร็จของการแกไ้ขปัญหา ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีสร้างจิตสาํนึกและความต่ืนตวัเร่ืองการจดัการ ความหวง

แหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งดา้นคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง  

- โครงการจัดการทรัพยากรชีวภาพชายฝ่ังทะเลถึงยอดเขาพื้นท่ีหาดขนอม-เขานัน ปตท.ร่วมกบัโครงการพฒันาองค์

ความรู้และศึกษานโยบายการจดัการทรัพยากรชีวภาพแห่งประเทศไทย (◌ฺBRT) ศึกษาวิจยัระบบนิเวศน์แบบองคร์วมจากชายฝ่ัง

ถึงยอดเขาคร้ังแรกในประเทศไทย เพ่ือศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีป่าเมฆ อุทยานแห่งชาติเขานัน จ.

นครศรีธรรมราช  ซ่ึงเป็นป่าท่ีเปราะบางต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลก และเป็นแหล่งต้นนํ้ าลาํธารท่ีสําคญั โดยมีการ

สนับสนุนงานวิจยัและวิทยานิพนธ์รวมทั้งส้ิน 25 โครงการ ทาํการสํารวจแบบทีม (Expedition) ผลการสํารวจไดข้อ้มูลเก่ียวกบั

ชนิดพนัธ์ุต่างถ่ิน (Alien species) ซ่ึงมีบทบาทสําคญัในการอธิบายผลกระทบของสภาวะโลกร้อนท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงความ

หลากหลายทางชีวภาพ  

 ในพ้ืนท่ีหาดขนอมเน้นการศึกษาองค์ความรู้จากการวิจยัในระบบนิเวศต่างๆโดยเปิดให้ชุมชนและเยาวชนเขา้ไปมี

ส่วนร่วมทาํการศึกษา  เช่น ศึกษาระบบนิเวศชายฝ่ังทะเล ระบบนิเวศป่าชายหาด และระบบนิเวศป่าชายเลนรวมทั้งยงัสร้าง

จิตสํานึกของการอนุรักษท์รัพยากรชายฝ่ังให้กบัเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีบริเวณอุทยานแห่งชาติขนอม โครงการพฒันาการศึกษา

ห่ิงห้อยในป่าชายเลน  และโครงการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพ้ืนท่ีขนอม ซ่ึงจะทาํให้เกิดเป็นองค์ความรู้ท่ี

ชุมชนสามารถปรับใชแ้ละนาํไปสู่การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรทางชีวภาพท่ีย ัง่ยืนต่อไป 

 - โครงการค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ทะเลไทย  ปตท. ร่วมกบัโครงการพฒันาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการ

จดัการทรัพยากรชีวภาพแห่งประเทศไทย (BRT) และเจา้หน้าท่ีอนุรักษอุ์ทยานแห่งชาติใตท้ะเลจุฬาภรณ์ 36 ไดจ้ดัขึ้นเป็นคร้ังท่ี

สอง  ณ บริเวณโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยนาํคณะครูและนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จาก

โรงเรียนใน 3 อาํเภอ ไดแ้ก่  อาํเภอขนอม  อาํเภอสิชล และอาํเภอท่าศาลา เขา้ค่ายเพ่ือเรียนรู้เก่ียวกบัคุณค่าของทรัพยากรทอ้งถ่ิน

และยงัไดป้ลูกฝังจิตสาํนึกของการอนุรักษท์รัพยากรทางทะเลให้คงอยูก่บัเยาวชนอยา่งย ัง่ยืนต่อไป 

•    ด้านการศึกษา   

  - สนับสนุนทุนจุฬาฯ ดุษฎีภิพรรธน์ ปตท. ทูลเกลา้ฯ ถวายเงินจาํนวน 20 ลา้นบาท แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เพ่ือสนบัสนุนโครงการทนุจุฬาฯ ดุษฎีภิพรรธน์ เพ่ือส่งเสริมและใหโ้อกาสนิสิตจุฬาฯ ไดรั้บการศึกษาจนถึง

ระดบัปริญญาเอกในทางวิชาการอยา่งเตม็รูปแบบ ซ่ึงจะส่งผลต่อเน่ืองในการนาํไปสู่การพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืน 

- ปตท. ในฐานะผูร่้วมก่อตั้งสถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หรือ สสวช. ร่วมกบั 15 สถาบนัการศึกษา  เปิดโครงการ

มหาวิทยาลัยชีวิต มีเป้าหมายหลกัในการผลิตบณัฑิตจากกลุ่มผูน้าํชุมชนท่ีมีความรู้ ความสามารถในการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยจดัการ

เรียนการสอนหลกัสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินให้พ่ึงพาตนเองได ้ในปีน้ีไดข้ยายการเปิด
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หลักสูตรเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ 11 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัย               

ราชภฎั 10 แห่ง ไดแ้ก่ กาํแพงเพชร  ภูเก็ต  เพชรบูรณ์  นครปฐม  สงขลา  กาญจนบุรี  นครสวรรค ์รําไพพรรณี  ราชนครินทร์ และ

หมู่บา้นจอมบึง   

 - โครงการความร่วมมือพฒันาวิชาชีพช่างเทคนิค นบัเป็นปีแรกท่ี ปตท. ร่วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ จดัทาํโครงการความร่วมมือพฒันาวิชาชีพช่างเทคนิค ดว้ยการจดัตั้งศูนยฝึ์กอบรม ปตท. ในวิทยาลยัเทคนิค

ระยอง จงัหวดัระยอง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพ ทางเทคนิคและเป็นศูนยฝึ์กอบรมดา้นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและก๊าซธรรมชาติ 

สําหรับนักศึกษาท่ีจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในสาขาต่างๆทั่วประเทศเน้นภาคปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้

ประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในหลกัสูตรปกติซ่ึงจะมีส่วนสําคญัในการผลิตบุคลากรดา้นอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและ

ก๊าซธรรมชาติ เสริมสร้างการพฒันาธุรกิจพลงังานของประเทศต่อไป 

- โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารห้องสมุด ปตท. “พลังไทย เพ่ือไทย”   นบัตั้งแต่ปี 2536  ปตท. มีนโยบายการ

ก่อสร้างสาธารณประโยชน์แก่โรงเรียนในภูมิภาคต่างๆ ทัว่ประเทศ มาอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2550 ปตท. ไดม้อบอาคารเรียนและ

ห้องสมุดแห่งท่ี 15  ณ โรงเรียนบ้านเขาแดง   อาํเภอ สิงหนคร จงัหวดัสงขลา รวมทั้งจัดสร้างและมอบอาคารห้องสมุด ปตท. ณ 

โรงเรียนวัดแจ้งลําหิน อาํเภอ ลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี  นบัเป็นอาคารห้องสมุดแห่งท่ี 22 ท่ี ปตท. ตอ้งการสร้างคลงัความรู้ ภูมิ

ปัญญาให้แก่ชุมชน ตลอดจนสร้างห้องเรียน ICT (ICT Learning Room)  ห้องเรียนพลังงาน และห้องเรียน คหกรรม ให้แก่

โรงเรียนขอนแก่นพฒันาศึกษา ตามกระบวนการประชาคมของชุมชนรอบคลงัปิโตรเลียมขอนแก่น  

- โครงการรถนิทรรศการเคล่ือนท่ี “เปิดโลกก๊าซธรรมชาติ”    ปตท. ไดจ้ดัทาํโครงการรถนิทรรศการเคล่ือนท่ี “เปิดโลก

ก๊าซธรรมชาติ” มาตั้งแต่ปี 2543 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนบริเวณพ้ืนท่ีดาํเนินงาน 17 จงัหวดัของ ปตท. ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร 

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี  ฉะเชิงเทรา  นครนายก  ปราจีนบุรี  นครปฐม  ราชบุรี  กาญจนบุรี  สมุทรปราการ  

ชลบุรี ระยอง นครศรีธรรมราช  ขอนแก่น และอุดรธานี   ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของก๊าซธรรมชาติ   ดว้ยการนาํเสนอส่ือ

นิทรรศการเคล่ือนท่ี สร้างสีสันการเรียนรู้ เสริมความเขา้ใจการเรียนในระบบมากย่ิงขึ้น อย่างไรก็ดี จากความสนใจของเยาวชน

และประชาชนเก่ียวกบัก๊าซธรรมชาติท่ีเพ่ิมมากขึ้น กอรปกบั ปตท. มีนโยบายขยายการใชป้ระโยชน์จากก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะ

ในเขตเมือง จึงไดจ้ดัทาํรถนิทรรศการเคล่ือนท่ี “Gassy Energy” เพ่ิมขึ้นอีก 1 คนั เพ่ือเพ่ิมการให้บริการในกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล รวมทั้งขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่เยาวชนในระดบัมธัยมศึกษาและมหาวิทยาลยัมากขึ้นดว้ย นอกจากนั้นยงัไดค้ดัเลือก

เยาวชนจากโรงเรียนท่ีไดช้มนิทรรศการเคล่ือนท่ี ให้เขา้ร่วมกิจกรรมโครงการค่ายสะพานความรู้สู่ทอ้งถ่ิน Gassy Camp เพ่ือการ

เรียนรู้เร่ืองก๊าซธรรมชาติในเชิงลึกต่อไปดว้ย 

-  โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน Generation P  จดัขึ้นตั้งแต่ปี 2541 เป็นตน้มา โดยในปี  ท่ีผา่นมา ปตท. ไดจ้ดั

ค่ายเยาวชนขึ้น ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนกัเรียน 110 คน จาก 22 โรงเรียนทัว่

ประเทศ  ภายใตแ้นวคิด “รณรงคอ์นุรักษพ์ลงังานเช้ือเพลิงและส่งเสริมพลงังานทดแทนจากโรงเรียนสู่ชุมชน” โดยเยาวชนท่ี

ชนะเลิศไดรั้บสิทธิเขา้ศึกษาต่อท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ท่ีมหาวิทยาลยัขอนแก่น  

- โครงการ ปตท. ร่วมสานฝันนักประดิษฐ์ ใช้พลงังานอย่างย่ังยืน  จดัขึ้นเป็นคร้ังแรกในปี 2550  เพ่ือส่งเสริมและพฒันา

ความสามารถของประชาชนและเยาวชนในการนาํเสนอแนวความคิดและการประดิษฐ์คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆท่ีมุ่งเนน้การอนุรักษ์

พลงังานอยา่งแทจ้ริง 

- สนับสนุนจัดแข่งขัน Money Management Award 2007 ( MMA)  ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ต่อเน่ือง

เป็นปีท่ี 3  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และแนวคิดดา้นการบริหารการเงินและการลงทุนให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่และนกัวิเคราะห์รุ่นเยาว ์      
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- สนับสนุนการแข่งขนัแผนธุรกจิ  Thammasat Asia Moot Corp  2007  เพ่ือสร้างเวทีจริงสาํหรับนกัศึกษาปริญญาโท

ทางธุรกิจ ไดมี้โอกาสนาํเสนอแผนของธุรกิจท่ีสร้างขึ้นใหม่ใหแ้ก่นกัธุรกิจและนกัลงทุนท่ีมีประสบการณ์ระดบัชั้นนาํของเอเชีย

และของโลก โดยมีทีมตวัแทนจากมหาวิทยาลยั  ชั้นนาํของเอเชียกว่า 20 ทีม จาก 9 ประเทศเขา้ร่วมการแข่งขนั   

- สนับสนุนโครงการประกวดแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติ คร้ังท่ี 3 ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิต นกัศึกษาในระดบัปริญญาโท จากสถาบนัการศึกษาทัว่ประเทศ ไดมี้เวทีนาํเสนอแนวคิดทาง

ธุรกิจท่ีมีศกัยภาพเชิงพาณิชย ์ดว้ยการนาํวิชาความรู้ท่ีศึกษามาประกอบกบัความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเขียนเป็นแผนธุรกิจสําหรับ

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่  

  -  โครงการ ปตท. 5 ส สู่โรงเรียน   ดว้ยการนาํหลกัการทาํ 5 ส เขา้ไปส่งเสริมและเผยแพร่ ให้เกิดผลในทางปฎิบติัแก่

เยาวชนในโรงเรียนต่างๆ ทัว่ประเทศอยา่งจริงจงั   ปตท. ไดจ้ดัการประกวดและสร้างเครือข่ายโรงเรียน 5 ส  โดยโรงเรียนท่ีมีผล

การประกวดระดบัชนะเลิศ 3 ปีติดต่อกนั จะไดรั้บการจดัตั้งเป็น “ศูนยเ์ผยแพร่ความรู้ 5 ส โรงเรียน บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ” 

ซ่ึงในปีน้ี  โรงเรียนท่ีไดรั้บการจดัตั้งเป็น “ศูนยเ์ผยแพร่ความรู้ 5 ส โรงเรียน บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ประจาํภาคกลาง” ไดแ้ก่ 

โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จงัหวดัสระบุรี 

   ด้านสังคมและชุมชน 

- สนับสนุนมูลนธิิกองทุนระยองแข็งแรง 10 ล้านบาท เพ่ือใชใ้นการช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบจากภาคอุตสาหกรรม

ในจงัหวดัระยอง ช่วยเหลือทางการศึกษา และพฒันาความเป็นอยูข่องชุมชนใหดี้ขึ้น 

-  โครงการปันนํ้าใจสู่ชุมชน   กลุ่ม ปตท. เปิดคลินิกรักษาพยาบาลฟรีแก่ชุมชน ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และจดั

หน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี บริการตรวจรักษาและให้ความรู้เบ้ืองตน้แก่ชุมชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย โดยดาํเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 เป็นตน้

มา 

- โครงการแก้ปัญหาเร่งด่วนจากภัยพบิัติทางธรรมชาติ  ปตท. ร่วมใจช่วยผูป้ระสบภยัแลง้ ใน 

โครงการ “กรมทรัพย์ฯ-กฟภ.-ปตท.-กปภ.-ทบ.ร่วมใจสู้ภัยแล้ง”  นับตั้งแต่ปี 2542 เพ่ือผสานความร่วมมือในการช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัแลง้ในหลายพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ โดยจดัหานํ้ ามนัเช้ือเพลิงอาํนวยความสะดวกแก่เจา้หน้าท่ีทีมช่วยเหลือผูป้ระสบภยั  

รวมค่าใชจ้่ายดาํเนินงานรวมมูลค่าทั้งส้ิน 3,600,000 บาท  นอกจากนั้น ยงัไดใ้ห้ความช่วยเหลือในโครงการ “ปตท. ร่วมใจช่วยภัย

หนาว”  มอบผา้ห่มจาํนวน 9,000 ผืน มูลค่าประมาณ 1,400,000 บาท  ให้แก่ผูป้ระสบภัยหนาวในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ผา่นคลงัปิโตรเลียมและคลงันํ้ามนั ปตท. ในภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศ รวมทั้งผ่านทางจงัหวดัและเครือข่าย

รางวลัลูกโลกสีเขียว  

  - โครงการ PTT Tune Up    ปตท. จดัขึ้นเป็นเวลากว่า 15 ปี ตั้งแต่ปี 2535  และต่อมาในปี 2547 ไดข้ยายผลจดัโครงการ

ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือให้บริการตรวจสภาพเคร่ืองยนต์ฟรี ณ สถานีบริการนํ้ ามัน ปตท. และ

สถานศึกษาในสังกดัคณะกรรมการอาชีวศึกษาทัว่ประเทศเพ่ือรณรงคแ์ละกระตุน้ให้ประชาชนประหยดัพลงังานในทกุวิถีทาง โดย

การดูแลรักษาเคร่ืองยนต์ให้พร้อมใชง้าน และสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่นกัศึกษาตลอดช่วงปฏิบติังาน รวมทั้งเป็นการฝึกทกัษะ

อาชีพให้แก่เยาวชน     

  -  โครงการขับขี่ปลอดภัย รักวินจัจราจรกับ ปตท.  โดย ปตท. ร่วมกบักรมการขนส่งทางบก ไดจ้ดัโครงการฯ ต่อเน่ืองเป็น

ปีท่ี 11 ใน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพ   อยุธยา  อุดรธานี มีวตัถุประสงคใ์นการอบรมความรู้กฎจราจรและมารยาทในการขบัรถให้แก่

ชาวไทยผูมี้ความประสงคข์อรับใบขบัขีท่ัว่ประเทศเพ่ือให้นกัขบัขีมี่จิตสาํนึก มีวินยั คาํนึงถึงความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน 

และลดปัญหาการเกิดอุบติัเหตุ  รวมทั้งใหค้วามรู้เร่ืองเช้ือเพลิง  หล่อล่ืน  พลงังานทดแทน  
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- โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจราจร   เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาจราจรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซ่ึงถือเป็น

ปัญหาท่ีมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้มของสังคมปัจจุบนั ปตท. ไดจ้ดัทาํกรวยยางจราจร จาํนวนกว่า 

10,000 อนั ส่งมอบให้แก่สถานีตาํรวจในพ้ืนท่ีเป้าหมายทัว่ประเทศเป็นประจาํทุกปีอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งการจดัตั้งศูนยค์วบคุม

ส่ังการและความมัน่คง ณ กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 5  เพ่ือใช้เป็นศูนยข์อ้มูล ควบคุม และส่ังการ ท่ีมีประสิทธิภาพในการ

จดัการแกปั้ญหาอาชญากรรมและการจราจร ซ่ึงเป็นปัญหาสาํคญัของคนกรุงเทพฯ ในปัจจุบนั 

    ด้านการกีฬา 

    -  สนับสนุนกองทุนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ    เพ่ือสร้างความพร้อมและความแขง็แกร่งให้แก่นกักีฬาไทยตั้งแต่ระดบั

เยาวชนต่อเน่ืองจนถึงระดบัอาชีพ โดยสนบัสนุนสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์และลอนเทนนิสสมาคม

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์  ต่อเน่ืองติดต่อกันเป็นปีท่ี 4   อีกทั้งให้การสนับสนุนสมาคมมวยปลํ้ าสมคัรเล่นแห่ง

ประเทศ  และสมาคมยกนํ้ าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย   ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดการพฒันาวงการกีฬาของไทยให้มีมาตรฐาน

เทียบเท่าระดบัสากลในทั้งระบบ 

 -  สนับสนุนจัดการแข่งขนัเทนนิสเยาวชน และอาชีพระดับโลก ในประเทศไทย  ให้การสนบัสนุนในการแข่งขนัเอทีพี  

ไทยแลนด ์โอเพ่น 2007  เทนนิสหญิง พีทีที แบงคอก โอเพ่น พีทีที แชมเป้ียนชิพ   พีทีที มาสเตอร์คพั และพีทีที จเูนียร์ มาสเตอร์

คพั  เพ่ือการพฒันาศกัยภาพนกัเทนนิสไทยและผลกัดนัให้กา้วไปสู่กีฬาเทนนิสอาชีพตามนโยบายการพฒันากีฬาของชาติ 

   -  สนบัสนุนการแข่งขนั “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาต”ิ คร้ังท่ี 4 ร่วมกบัจงัหวดัขอนแก่น และ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยมีผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัทั้งจากในและต่างประเทศ เพ่ือพฒันานกักีฬาของไทยให้พร้อมเขา้สู่การแข่งขนั

ระดบัโลก 

   - สนับสนุนหลักการจัดงานกีฬามหาวิทยาลัยโลก คร้ังท่ี 24  ซ่ึงประเทศไทยไดรั้บเกียรติให้เป็นเจา้ภาพ รวมถึงการ

จดัโครงการ “One Color One Power” เพ่ือให้เยาวชนของชาติไดร่้วมเป็นส่วนหน่ึงในประวติัศาสตร์คร้ังน้ี  ดว้ยการจดันกัศึกษา

อาสาสมคัรจากสถาบนัการศึกษา 7 แห่ง  เขา้ร่วมกิจกรรมเชียร์บนอฒัจนัทร์   แสดงถึงความสามารถในการเป็นเจา้ภาพกีฬาระดบั

โลกไดอ้ยา่งสมเกียรติ   

   ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

- สนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณตีีกลองปูจา เขลางค์นคร ร่วมกบัชาวลําปาง  โดยมีพ่อครูกลอง ให้ความรู้เก่ียวกบัการตี

กลองปูจาให้ถูกวิธี เพ่ือร่วมแข่งขนัในงานมหกรรมก๋องปจูา  คร้ังท่ี 6  โดยมีผูแ้ทนจาก 13 อาํเภอ ของจงัหวดัลาํปาง รวมถึงการจดั 

“ค่ายเยาวชนอนุรักษป์ระเพณีกลองปูจา” และการจดัสร้างหอกลองปูจาเพ่ิมเติมให้กบัจงัหวดัลาํปาง เพ่ือสืบทอดวฒันธรรมและ

ขนบธรรมเนียมอนัดีสืบไป 

 ตลอดระยะเวลา 29 ปีท่ีผา่นมา เป็นท่ีประจกัษว่์าหลากหลายกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นนบัตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของ ปตท. มิไดส้ิ้นสุด

ลง  เฉกเช่นเดียวกบัภารกิจในการสร้างความมัน่คงทางพลงังาน ดว้ยตระหนกัถึงการเป็นส่วนหน่ึงของสังคมไทย  ปตท. จึงมุ่งมัน่ 

สร้างสรรค ์ นาํองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจ รวมทั้งประสบการณ์ในการดาํเนินกิจการเพ่ือสังคมมาขยายผล ต่อยอด เพ่ือ

สร้างประโยชนสุ์ขแก่ประเทศชาติและสังคมไทยสืบไป   รางวลัรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2550 จากกระทรวงการคลงั ในฐานะ

หน่วยงานท่ีมีการการดาํเนินการเพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอ้มดีเด่น พิสูจน์ใหเ้ห็นถึงความตั้งใจและคุณค่าของการดาํเนินงาน ท่ี ปตท. 

ตอ้งการให้สังคมไทยเติบโตอยา่งเป็นสุขและยัง่ยืน 

 

การดําเนินงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 

จากวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัทรัพยากรธรรมชาติปิโตรเลียม ให้กลายเป็นวตัถุดิบท่ีสําคญัสําหรับ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืน ๆ อยา่งครบวงจร  ในฐานะกลไกของรัฐในการสร้างความมัน่คงทางพลงังาน 
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อนัเป็นรากฐานสาํคญัของการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ทาํให้ ปตท. ยิ่งเพ่ิมความใส่ใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งให้มากขึ้น  

โดยในส่วนของการบริหารระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม (Quality, Safety, Health and 

Environment : QSHE) ซ่ึงเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบหลกัสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ไดมี้การวิเคราะห์และประเมินโดยเปรียบเทียบกบั

ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  เพ่ือนาํมาวางแผนกาํหนดนโยบาย ทิศทางการบริหาร จดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างเป็น

ระบบ 

ปตท. ไดเ้ลือกสรรเคร่ืองมือ มาตรฐาน ตลอดจนเทคโนโลยีควบคุมความเส่ียงในระดบัมาตรฐานสากลมาประยกุตใ์ชใ้น

องคก์ร  จากการบริหารจดัการตามแนวทางเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ในกลุ่มธุรกิจสํารวจ 

ผลิต และแยกก๊าซธรรมชาติ  โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ไดรั้บรางวลัคุณภาพแห่งชาติ ประจาํปี 2549  จากนั้นได้ขยายการ

บริหารจดัการมายงั สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และสามารถผ่านเกณฑก์ารบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class 

: TQC) ในปี 2550  สาํหรับการพฒันาประสิทธิภาพการบริหาร จดัการ QSHE อ่ืน ๆ ท่ีสาํคญัในปี 2550 สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

 

• การควบคุมและป้องกันความสูญเสียด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 

จากการดาํเนินงานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัตามมาตรฐาน มอก./OHSAS 18001 ซ่ึงประยุกต์ใช้

เป็นพ้ืนฐานในทุกพ้ืนท่ีปฏิบติัการแลว้  ในปี 2550 ปตท. ไดมุ่้งเนน้ไปท่ีการดาํเนินการเชิงป้องกนั เพ่ือควบคุมและเฝ้าระวงัความ

เส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นต่อพนกังานและแรงงานจา้งเหมา ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์หา Gap analysis ของระบบการจดัการอาชีวอนามยั

และความปลอดภยั ของพ้ืนท่ีปฏิบติัการตามมาตรฐานสากล และแนวปฏิบติัท่ีดีในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดยผูเ้ช่ียวชาญจาก

ต่างประเทศ   การส่งเสริม ผลกัดนัให้มีการรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบติัเหตุ (Near Miss) และสภาพและการกระทาํท่ีตํ่ากว่า

มาตรฐาน (Substandard Condition / Act)   การควบคุมอุบติัเหตุรถยนต์ โดยจดัทาํคู่มือการขบัขี่รถยนตอ์ย่างปลอดภยัและระเบียบ

ปฏิบติัในการใช้รถยนต์ (PTT Defensive Driving Manual) การจดัอบรมหลกัสูตร”เทคนิคการขบัรถยนต์เชิงป้องกันอุบัติเหตุ” 

ให้กบัพนักงานท่ีใชร้ถปฏิบติังานเป็นประจาํ การสอบสวนอุบติัเหตุทางรถยนต์เพ่ือหาสาเหตุและกาํหนดมาตรการป้องกนัอย่าง

เป็นระบบ   การดูแลดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัให้แรงงานจา้งเหมา โดยผลกัดนัให้บริษทัแรงงานจา้งเหมาจดัให้มีการ

ตรวจสุขภาพทัว่ไปและการตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามยัตามกฎหมาย/ จดัหาอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล/ มีการ

แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงานระดบัต่าง ๆ และมีการเก็บขอ้มูลและวดัผลการดาํเนินงานความปลอดภยัอย่างเป็น

ระบบ   การเฝ้าระวงัและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง เช่น ไข้หวดันก และไขห้วดัใหญ่  โดยได้จัดเตรียม

มาตรการป้องกนัต่างๆ  ตามท่ีองคก์ารอนามยัโลกและกระทรวงสาธารณสุขกาํหนด เช่น มีการจดัทาํ “แผนจดัการไขห้วดัใหญ่

ระบาด”  จดัให้มีการวคัซีนไขห้วดัใหญ่ให้กบัพนกังานทุกคน  การสํารองยาตา้นไวรัสไขห้วดันก เป็นตน้  ซ่ึงจากการดาํเนินการ

ดงักล่าว ในปีท่ีผ่านมา ปตท.มีอตัราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time injury Frequency Rate : LTIF) ของพนักงาน เท่ากบั 

0.43 ซ่ึงถือว่าอยูใ่นเกณฑดี์เม่ือเทียบกบับริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 

นอกเหนือไปจากพนักงานและแรงงานจา้งเหมาแลว้ ปตท. ยงัคาํนึงถึงผูส่้งมอบ ผูรั้บเหมา และลูกคา้ เพ่ือให้เกิดความ

ยัง่ยืนในสายโซ่ธุรกิจดว้ย  โดยในปี 2550 มีโครงการส่งเสริมต่าง ๆ อาทิ การสนบัสนุนการติดตั้งระบบนํ้าดบัเพลิงฉุกเฉินให้โรง

บรรจุก๊าซหุงต้มเอกชน  การจัดทาํคู่มือการดาํเนินงานด้าน QSHE สําหรับสถานีบริการนํ้ ามันเช้ือเพลิง และตรวจสอบการ

ดาํเนินการอยา่งเคร่งครัดทั้งสถานีบริการท่ีเป็นของ ปตท. เอง รวมไปถึงสถานีบริการท่ีเป็นของตวัแทนจาํหน่าย เป็นตน้ 

 

• การบริหารจัดการเพ่ือควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

การบริหารจดัการประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากกิจกรรม กระบวนการทาํงาน ตลอดจนผลิตภณัฑแ์ละบริการเป็น

ส่ิงท่ี ปตท. ให้ความสําคญัควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจ  ในปี 2550 ปตท. มุ่งเน้นการบริหารประเด็นส่ิงแวดลอ้มเชิงรุก และให้

ความสําคญัในภาพรวมของสายโซ่ธุรกิจมากย่ิงขึ้น  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพ้ืนท่ีมาบตาพุดและ จ.ระยอง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงแยก
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ก๊าซธรรมชาติระยอง รวมทั้งบริษทัในกลุ่มหลายบริษทั  ไม่เพียงเฉพาะการติดตาม ตรวจวดัมลพิษทางนํ้ า อากาศ และกากของเสีย

ตามวาระซ่ึงทุกค่าเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้  ยงัมีการจดัตั้ง “คณะกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้ม” ดูแลการบริหารจดัการทั้ง

ดา้นเทคนิค อาชีวอนามยั รวมทั้งมวลชนสัมพนัธ์/ ประชาสัมพนัธ์  ดาํเนินการตรวจสอบและจดัทาํฐานขอ้มูลการระบายมลพิษ 

ก่อนออกแผนลดมลพิษทั้งในระยะส้ันและระยะยาว คิดเป็นเงินลงทุนเพ่ือปรับลดมลพิษของทั้งกลุ่ม ปตท. กว่า 10,000 ลา้นบาท   

 

ปตท. เล็งเห็นถึงศกัยภาพขององค์กรในการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมในภาพรวมของสายโซ่อุปทานท่ี

เก่ียวข้อง  ซ่ึงธุรกิจสํารวจ ผลิตและแยกก๊าซธรรมชาติถือเป็นอุตสาหกรรมต้นทางหลักของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ

อุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองมากมายหลายผลิตภณัฑ์   ในปี 2549-2550 จึงได้เข้าร่วมในโครงการจัดทาํฐานข้อมูลผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อม (Life Cycle Inventory Database) ของประเทศไทย ในส่วนของกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติและระบบการขนส่ง

ก๊าซ ซ่ึงนอกจากจะช่วยให้การจดัทาํขอ้มูลการประเมินวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ในประเทศไทยมีความสมบูรณ์มากขึ้นแลว้ 

ยงัช่วยสนบัสนุนการส่งออกของไทยให้เป็นไปตามเง่ือนไขของการคา้ในตลาดโลกดว้ย   

 

นอกจากน้ี ในส่วนของผูส่้งมอบและผูรั้บเหมาท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการขององค์กร  ปตท. ไดศึ้กษาและวางแผนท่ีจะนํา

หลักการจัดหาพสัดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Procurement) เขา้มาปฏิบติั  โดยจดัทาํคู่มือและขอ้กาํหนดการจดัหาพสัดุท่ี

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของสินคา้นาํร่อง คาดว่าจะแลว้เสร็จ และเร่ิมจดัซ้ือไดใ้นปี 2551 

 

• การศึกษา PTT Group Strategic Direction on Climate Change 

ปตท. ไดด้าํเนินการศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรม กระบวนการทาํงานโดยตรงในภาพรวมของ 

กลุ่ม ปตท. เพ่ือนาํมาวางแผน กาํหนดนโยบาย กลยทุธ์ในการควบคุมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 

 

• การพฒันาความคิดเชิงนวัตกรรมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน 

ปตท. ไดพ้ฒันาโครงการบริหารคุณภาพ/ เพ่ิมผลผลิต โดยมีพ้ืนฐานเกณฑ์การดาํเนินโครงการฯ มาจากเกณฑ์รางวลั

คุณภาพแห่งชาติ (TQA) โดยนาํมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัขนาดของหน่วยงานระดบัฝ่าย เพ่ือสนับสนุนการพฒันาให้เกิด

ความคิดเชิงนวตักรรม และการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาปัจจยัรอบดา้นอย่างครบถว้น เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ

กระบวนการทาํงาน ให้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัของหน่วยงานและองคก์ร  อีกทั้งยงัช่วยเสริมสร้างการทาํงานเป็นทีม  ซ่ึงในปี 2550 มี

การดาํเนินโครงการฯ กว่า 200 โครงการ 

 

• การเสริมสร้างจิตสํานึกควบคุมความสูญเสียด้านคุณภาพและความปลอดภัย 

จิตสํานึกดา้น QSHE เป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีสําคญัในการควบคุมและป้องกนัความสูญเสียและความเส่ียงต่าง ๆ ปตท. จึงได้

ริเร่ิมนาํ การดําเนินงาน TPM (Total Productive Maintenance) ตามแนวทาง JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) มา

ประยกุตใ์ช ้ โดยหลงัจากท่ี โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง  โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม และส่วนปฏิบติัการระบบท่อเขต 5 จ.ราชบุรี 

ประสบความสําเร็จไดรั้บรางวลั TPM Excellence, 1st Category ในปี 2549 แลว้  ในปีน้ี ไดข้ยายผลไปสู่สายงานระบบท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติทั้งหมด รวมทั้งในกลุ่มธุรกิจนํ้ ามนัอีก 6 พ้ืนท่ีไดแ้ก่ คลงันํ้ ามนัลาํลูกกา คลงันํ้ ามนัศรีราชา คลงัปิโตรเลียมนครสวรรค ์

คลงัก๊าซบ้านโรงโป๊ะ   คลงันํ้ ามันภูเก็ต และคลงัปิโตรเลียมลาํปาง   นอกจากน้ี ในส่วนของการเสริมสร้างจิตสํานึกดา้นความ

ปลอดภยั ไดเ้ร่ิมนาํหลกัการ Behavior Based Safety (BBS) มาปฏิบติัในพ้ืนท่ีนาํร่องดว้ยท่ีคลงัก๊าซบา้นโรงโป๊ะ  

 

• การพฒันาเครือข่ายเพ่ือการพฒันาอย่างย่ังยืน 
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ปตท. ร่วมเป็นแกนนํา ตลอดจนเป็นสมาชิกกลุ่มความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและระหว่าง

ประเทศ เพ่ือเป็นกลไกผลกัดนัสู่ความยัง่ยืนขององคก์ร และของประเทศ ดงัน้ี 

- ก ลุ่ ม อ งค์ก ร เค รือ ข่ ายด้าน ก ารพัฒ น าอ ย่างย ั่ง ยืน ข อ งโล ก  (World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD)   

- คณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือส่ิงแวดล้อมไทย (Thailand Business Council for Sustainable Development : 

TBCSD)   

- องค์กรความร่วมมือระหว่างบริษทันํ้ ามนัของประเทศในกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ASCOPE : ASEAN 

Council on Petroleum)   

- สมาชิก Oil Spill Response & East Asia Response Limited (OSRL/EARL) สําหรับการสนับสนุนการขจัด

คราบนํ้ามนัหกลน้ในทะเล 

- กลุ่ม Oil Industry Environmental Safety Group (IESG) ความร่วมมือระหว่างบริษทันํ้ามนัต่าง ๆ ในประเทศไทย 

เพ่ือให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดการหกลน้ ร่ัวไหลของนํ้ามนัในบริเวณน่านนํ้าไทยเป็นตน้ 

 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจด้าน QSHE ประจําปี 2550  

 

• รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ประจําปี 2549 จาก คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  เม่ือ

วันท่ี 30 เมษายน 2550 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง 

• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ระดับประเทศ จาก

กระทรวงแรงงาน เน่ืองในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ ประจําปี 2550 เพ่ือส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีการ

บริหารและการดําเนินงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ได้มาตรฐานตามระบบสากล

และสอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมาย ท้ังหมด 25 สถานประกอบกิจการ เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2550  

คลงัปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี (ได้รับ 11 ปีติดต่อกัน)   คลงัปิโตรเลียมลาํปาง (ได้รับ 8 ปีติดต่อกัน)    

คลงัปิโตรเลียมนครสวรรค ์(ได้รับ 7 ปีติดต่อกัน)   คลงันํ้ามนัพิษณุโลก (ได้รับ 7 ปีติดต่อกัน)    

คลงัปิโตรเลียมบางจาก   คลงัปิโตรเลียมขอนแก่น   คลงัปิโตรเลียมสงขลา    

คลงันํ้ามนัพระโขนง   คลงันํ้ามนัลาํลูกกา   คลงันํ้ามนัศรีราชา   คลงันํ้ามนัเชียงใหม่    

คลงันํ้ามนัเด่นชยั   คลงันํ้ามนัอุบลราชธานี   คลงันํ้ามนัอุดรธานี   คลงันํ้ามนัภูเก็ต   คลงันํ้ามนัปากพนงั 

คลงัก๊าซเขาบ่อยา   คลงัก๊าซบา้นโรงโป๊ะ    

โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม จ.นครศรีธรรมราช 

ศูนยป์ฏิบติัการระบบท่อเขต 1 (จ.ชลบุรี)   ศูนยป์ฏิบติัการระบบท่อเขต 2 (จ.พระนครศรีอยธุยา) 

ศูนยป์ฏิบติัการระบบท่อเขต 3 (จ.ระยอง)   ศูนยป์ฏิบติัการระบบท่อเขต 4 (จ.ขอนแก่น) 

ศูนยป์ฏิบติัการระบบท่อเขต 5 (จ.ราชบุรี)    

อาคาร ปตท. สาํนกังานใหญ่ 

• รางวัล EIA Monitoring Awards 2007 จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สําหรับสถานประกอบการท่ี

ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น เม่ือวันท่ี 21 

ธันวาคม 2550 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม 
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• กลุ่มคิวซียอดเย่ียม จากการนําเสนอผลงานในงานมหกรรมคิวซีรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้า

ร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพ 2 งาน ได้แก่ 

- “The 1 3 th Asia Pacific Quality Organization International Conference & The 6 th Shanghai 

International Symposium on Quality” ณ กรุงเซ่ียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

กลุ่มสวสัดี จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง  

- International Convention on Quality Control Circles 2007 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

กลุ่มชา้งนอ้ย จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง  

 

การรับรองระบบการจัดการ QSHE ในปี 2550 

 

Percentage of ISO/TIS 9001, ISO/TIS 14001 และ TIS/OHSAS 18001 Certified Sites 
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ในปี 2550 ทุกกระบวนการทาํงานหลกั และพ้ืนท่ีปฏิบติังานตามเป้าหมายทั้งหมด 96 พ้ืนท่ี สามารถรักษาการรับรอง

ระบบการจดัการดา้น QSHE ตามมาตรฐานสากล ISO/TIS 9001, ISO/TIS 14001 และ TIS/OHSAS 18001 โดย สถาบนัรับรอง

มาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ไดค้รบทุกพ้ืนท่ี   

 

นอกจากน้ี ยงัมีพ้ืนท่ีท่ีผา่นการรับรองจากการตรวจประเมินภายในองคก์ร (Internal Assessment) เพ่ิมขึ้น 2 พ้ืนท่ี ดงัน้ี 

• การรับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ISO 9001   

ส่วนจดัหาพสัดุ  ปตท. สาํนกังานใหญ่ 

• การรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล ISO 14001   

 พ้ืนท่ีโรงบรรจุหล่อล่ืน ส่วนปฏิบติัการหล่อล่ืน  
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10.  การควบคุมภายใน   

บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) ไดใ้ห้ความสําคญัต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง  โดยคณะ กรรมการบริษทัฯ ได้

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพ่ือมุ่งเนน้ให้ระบบการควบคุมภายในมี

ความเพียงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ  และมีประสิทธิผลประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน รวมทั้งการใชท้รัพยากร การ

ดูแลรักษาทรัพยสิ์น  การป้องกนั  หรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การร่ัวไหล  การส้ินเปลืองหรือการทุจริต ระบบบญัชี

และรายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้ รวมทั้งการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทัฯ 

ในปี 2550  บริษทัฯ ไดป้ระเมินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินว่าดว้ยการกาํหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการประเมินการควบคุมภายใน ซ่ึงจดัทาํขึ้น

โดยฝ่ายบริหารและสาํนกัตรวจสอบภายใน  โดยมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

1.   สภาพแวดล้อมการควบคุม ผูบ้ริหารและบุคลากรมีทศันคติท่ีดีและเอ้ือต่อการควบคุมภายใน  ผูบ้ริหารให้

ความสําคญักบัการมีศีลธรรม  จรรยาบรรณและความซ่ือสัตย ์ และมีการพิจารณาดาํเนินการตามควรแก่กรณี ถา้พบว่าบุคลากร

ประพฤติปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน  การรับทราบขอ้มูลและการวินิจฉัยส่ิงท่ีตรวจ

พบหรือส่ิงท่ีตอ้งตรวจสอบ  ปรัชญาและรูปแบบการทาํงานของผูบ้ริหารเหมาะสมต่อการพฒันาการควบคุมภายในและดาํรงไว้

ซ่ึงการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล โครงสร้างองค์กร การมอบอาํนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบและจํานวนผูป้ฏิบัติงาน  

เหมาะสมกบังานท่ีปฏิบติั   นโยบายและการปฏิบติัดา้นบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนบัสนุนผูป้ฏิบติังาน 

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 และความสามารถใน การปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย  และตาม

คาํบรรยายลกัษณะงาน (Job description) แต่ละตาํแหน่ง   

- บริษทัฯ กาํหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น การคดัเลือก การ

ฝึกอบรม  การเล่ือนตาํแหน่ง  การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน  เป็นตน้ 

- บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มไดก้าํหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัความ

ซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม โดยกาํหนดนโยบายด้านการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามหลกัมาตรฐาน สากล คณะกรรมการกาํกับดูแล

กิจการท่ีดีของบริษทัฯ ไดป้ระชุมร่วมกนัไตรมาสละ 1 คร้ัง เพ่ือกาํกบัดูแลให้บุคลากรทุกคนในองค์กรปฏิบติัตามนโยบายท่ี

กาํหนด 

- ผูบ้ริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการทาํงาน เช่น มีทศันคติท่ีดีและสนบัสนุนการปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกบั

การบัญชี   ระบบการจดัการสารสนเทศ  ทรัพยากรบุคคล  การติดตามประเมินผล  การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบ

ภายนอก  มีการบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัการดาํเนินงานท่ีสาํคญั 

- ในปี 2550 สาํนกัตรวจสอบภายในไดส้อบทานการปฏิบติังานท่ีเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ ตามแผนการตรวจสอบประจาํปี 2550  ผลการสอบทานในภาพรวมมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ 
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2. การประเมินความเส่ียง  บริษทัฯกาํหนดวตัถุประสงค์ระดบัองคก์รท่ีชดัเจน วตัถุประสงค์ระดบัองคก์รและ

วตัถุประสงคร์ะดบักิจกรรมสอดคลอ้งกนัในการท่ีจะทาํงานให้สําเร็จดว้ยงบประมาณและทรัพยากรท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งเหมาะสม  

ฝ่ายบริหารมีการระบุความเส่ียงทั้งจากปัจจยัภายในและภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร  บริษทัฯ

มีการวิเคราะห์ความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม  นอกจากน้ีมีกลไกท่ีช้ีให้เห็นถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลง   เช่น  การเปล่ียนแปลงวิธีการจดัการ  เป็นตน้ 

- บริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงองคก์ร โดยมีคณะกรรมการ บริหารความเส่ียง ทาํ

หน้าท่ีกาํกบัดูแลและกาํหนดกรอบความเส่ียงเพ่ือการบริหารจดัการในภาพรวมองคก์รโดยมีคณะกรรมการจดัการคณะต่าง ๆ 

บริหารความเส่ียงงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบตามกรอบแนวทางท่ีกาํหนด  ทั้งน้ี ครอบคลุมความเส่ียงทางการบริหาร การเงิน  

การประกอบธุรกิจ  การปฏิบติัการ  การบริหารและการจดัการ  ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม และความเส่ียง

สาํคญัอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 

- บริษทัฯมีการกาํหนดวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีชดัเจนครอบคลุมส่ิงท่ีองคก์รตอ้งการบรรลุวตัถุประสงค์

ระดบักิจกรรมเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทาํงานท่ีสาํคญัขององคก์ร และสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัวตัถุประสงคแ์ละแผนยทุธศาสตร์

ขององคก์ร  ผูบ้ริหารมีการระบุความเส่ียงในระดบัองคก์ร  และครอบคลุมในทุกระดบักิจกรรมท่ีสาํคญั  

- ในปี 2550 ไดมี้การบริหารจดัการความเส่ียงตาม Risk Profile ปี 2550 และมีความเส่ียงท่ีเหลืออยู่หลงั

การบริหารจดัการ  14  ความเส่ียงท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ การบริหารความเส่ียงดา้นราคา การจดัหาก๊าซธรรมชาติ  ธุรกิจ NGV ความเส่ียง

ดา้นปฏิบติัการของกลุ่มธุรกิจนํ้ามนัและกลุ่มธุรกิจสาํรวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ    ความเส่ียงการดาํเนินงานโครงการกลุ่มธุรกิจ

สาํรวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ  และกลุ่มธุรกิจ ปิโตรเคมีและการกลัน่  และความเส่ียงดา้นการเงินและสินเช่ือกลุ่ม ปตท.   ทั้งน้ี

ความเส่ียงดงักล่าว ไดมี้การจดัทาํแผนจดัการความเส่ียงในปี 2551   

 

3.   กิจกรรมการควบคุม  บริษทัมีนโยบายและวิธีปฏิบติังานท่ีทาํให้มัน่ใจว่า  เม่ือนาํไปปฏิบติัแลว้จะเกิดผลสาํเร็จ

ตามท่ีฝ่ายบริหารกาํหนดไว ้  กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะช้ีให้ผูป้ฏิบติังานเห็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในการปฏิบติังานเพ่ือให้เกิด

ความระมดัระวงัและสามารถปฏิบติังานให้สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์ เช่น 

การควบคุมภายในดา้นการบริหาร  บริษทักาํหนดพนัธกิจและวตัถุประสงคข์ององคก์รเป็นลายลกัษณ์อกัษร

และส่ือความให้บุคลากรทุกคนเขา้ใจ  เพ่ือให้การดาํเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค ์พร้อมทั้งมีการวางแผนการดาํเนินงาน การ

จดัสรรทรัพยากร งบประมาณ และอตัรากาํลงั  นอกจากน้ีได้มีการกาํหนดกระบวนการทาํงานและมีการติดตามผล  เพ่ือให้

บุคคลากรปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และมาตรฐานท่ีกาํหนด 

การควบคุมภายใน ดา้นการเงินการบญัชี  บริษทัฯ มีการควบคุมภายในเก่ียวกบัการเก็บเงิน  รักษาเงิน  การรับ

จ่าย  เงินฝากธนาคาร  และเงินยืมทดรอง  เป็นไปตามระเบียบท่ีกาํหนด  มีการบนัทึกบญัชีครบถว้นถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ 

การควบคุมภายใน ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง บริษทัฯ มีระเบียบและขอ้กาํหนดว่าดว้ยการพสัดุ เพ่ือนาํไปปฏิบติั

ในการจดัซ้ือจดัจา้ง  ซ่ึงไดก้าํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งไวอ้ยา่งชดัเจน  เช่น อาํนาจการอนุมติั  การ

กาํหนดความตอ้งการพสัดุการตรวจรับ  การควบคุมและการเก็บรักษาพสัดุ 

การควบคุมภายใน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีกระบวนการสรรหาเพ่ือให้ได้บุคคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถตามท่ีกาํหนด   มีระบบค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม  มีการกาํหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ  มาตรฐานการ

ปฏิบติังาน  และระบบติดตามผลไวอ้ยา่งชดัเจน   มีระบบการให้ขอ้มูลและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ  

- ในภาพรวมบริษทัฯ มีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยกาํหนดให้มีนโยบาย

และระเบียบปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรระบุการดาํเนินงานในส่วนท่ีมีความเส่ียงสําคญัและกาํหนดกลไกในการควบคุมเพ่ือ
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ป้องกนัและลดขอ้ผิดพลาด   มีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดาํเนินงานท่ีมิใช่ทางการเงินโดยฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ    มีการกาํหนดให้ใชด้ชันีวดัผลการดาํเนินงานกบัพนกังานทั้งองคก์ร 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทัฯ   มีการวางระบบดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล  และมีการ

ควบคุมติดตามประเมินผลอย่างเพียงพอ   ทั้งในดา้นการสรรหา  ค่าตอบแทน  หน้าท่ีความรับผิดชอบ การพฒันาบุคลากร การ

ปฏิบติังานของบุคลากรและ การส่ือสาร  เพ่ือให้พนกังาน มีความรู้ความสามารถและการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทัฯ มี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การควบคุมภายในเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล

บางส่วนยงัไม่เพียงพอ คือ 

1.   แผนการสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) ของผูบ้ริหารท่ีจะเกษียณอาย ุ ซ่ึงยงัไม่ไดด้าํเนินการ

กาํหนดบคุลากรท่ีจะสืบทอดตาํแหน่ง   

2.   KPIs  รายบคุคลยงัไม่ไดก้าํหนดให้มีระบบการจ่ายโบนสัตาม  Performance Bonus System  แต่จะ

เร่ิมดาํเนินการในปี 2551  สาํหรับผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไป 

 

4.   ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร  บริษทัมีระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติังาน  การรายงาน

ทางการเงินและการดาํเนินงาน  การปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบปฏิบติัต่างๆท่ีใชใ้นการควบคุมและดาํเนินกิจกรรมขององคก์ร   

รวมทั้งขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดจ้ากภายนอกองคก์รมีการส่ือสารไปยงัผูบ้ริหารและผูใ้ชภ้ายในองคก์รในรูปแบบท่ีช่วยให้ผูรั้บขอ้มูล

สารสนเทศปฏิบติัหน้าท่ีตามความรับผิดชอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความมัน่ใจว่ามีการติดต่อส่ือสาร

ภายในและภายนอกองคก์รท่ีมีผลทาํให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

ขอ้มูลสารสนเทศและการติดต่อส่ือสารมีความเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งน้ีคณะกรรมการ ตรวจสอบ ไดใ้ห้

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความปลอดภยัของ ICT  ควรให้ Third Party  มาประเมินระบบความปลอดภยั ICT เป็นระยะ 

ๆ นั้น บริษทัฯ ได้ดาํเนินการแล้ว โดยจา้งท่ีปรึกษา Third Party  ประเมินการรักษาความปลอดภยัของเคร่ืองแม่ข่าย อุปกรณ์

เครือข่าย รวมถึงการประเมินความเส่ียงและรักษาความปลอดภยัโครงสร้างระบบสารสนเทศ (IT  Infrastructure)  การควบคุม

ภายในระบบ  SAP  โดยไดด้าํเนินการแลว้เสร็จดงัน้ี 

- ประเมินความเส่ียงและการรักษาความปลอดภยัโครงสร้างระบบสารสนเทศและการควบคุมภายใน

ระบบ  SAP  เม่ือเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2549 

- ตรวจสอบประเมินความเส่ียงและหาจุดอ่อนดา้นความปลอดภยัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ

อุปกรณ์เครือข่าย  โดยดาํเนินการทุกปีอยา่งต่อเน่ือง 

- ดาํเนินการ  Harden  อุปกรณ์  Server  และ  Security  Control  ระหว่างเดือนตุลาคม  2550  ถึง เมษายน  

2551 

 5.  การติดตามประเมินผล บริษทัมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบติังาน 

โดยกาํหนดวิธีปฏิบติังานเพ่ือติดตามการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองและเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ

ปฏิบติังานตามปกติของฝ่ายบริหาร  ผูค้วบคุมงานและผูมี้หน้าท่ีเก่ียวขอ้ง  นอกจากน้ีมีการประเมินผลโดยการตรวจสอบของ

สาํนกัตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจาํปีและคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน)  ไดส้อบ

ทานผลการดาํเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯอย่างสมํ่าเสมอ กรณีพบขอ้ท่ีควรปรับปรุงไดมี้การกาํหนดวิธีปฏิบัติ

เพ่ือให้ความมัน่ใจว่า ขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานไดรั้บการพิจารณาสนองตอบ  และมีการวินิจฉัยส่ังการให้

ดาํเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องทนัที 

- การติดตามประเมินการควบคุมภายในของบริษทัฯ  ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายใน ซ่ึงกาํหนดในเอกสารคาํแนะนาํ : การจดัทาํรายงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ขอ้ 6 การติดตาม
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ประเมินผลอยูใ่นเกณฑ์ดี   นอกจากน้ีทุกกลุ่มธุรกิจมีการรายงานผลการดาํเนินงานทุกเดือน   รวมทั้งมีการวดัผลดาํเนินงานอย่าง

สมํ่าเสมอ 

- ในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้มติและขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะให้หน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้งนาํไป

ปฏิบติัจาํนวน 43 เร่ือง ผูบ้ริหาร/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดด้าํเนินการแลว้ 33 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 77  นอกจากนั้น สาํนกัตรวจสอบ

ภายใน มีการติดตามผลการดาํเนินงานตามขอ้เสนอแนะ อยา่งสมํ่าเสมอ 

บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน)  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ  5  องคป์ระกอบของการควบคุมภายใน  

หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซ่ึงมีการควบคุมท่ีเพียงพอและมี

ประสิทธิผล  ทั้งน้ี ความเส่ียงท่ีเหลือหลงัการบริหารจดัการในปี 2550  ไดมี้การจดัทาํแผนจดัการความเส่ียงแลว้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซ่ึงประเมินโดยผู้บริหารและสํานักตรวจสอบภายใน  

ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญ  ซ่ึงสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  ระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพยีงพอและมีประสิทธิผล 
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11.  รายการระหว่างกัน 

11.1 รายการระหว่างกันกบัผู้ถือหุ้น 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2548  2549  และ  31 ธนัวาคม 2550 บริษทัมีรายการระหว่างกนักบัผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  

 

บริษทั ความสัมพนัธ์ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 

(ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2549 

(ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 

( ลา้นบาท) 

กระทรวงการคลงั  ผูถื้อหุ้นใหญ่  เป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินต่างประเทศ  3,092.59 2,341.52 1,823.44 

   เป็นผูค้ ํ้าประกนัหุ้นกูต่้างประเทศ 

 เป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูใ้นประเทศ (ธนาคารออมสิน) 

 -  

3,000.00 

- 

- 

- 

- 

   เป็นผูค้ ํ้าประกนัหุ้นกูใ้นประเทศ (พนัธบตัร) 49,400.00 44,400.00 42,400.00 

 

11.2 รายการระหว่างกนักับบริษัทย่อย   กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน   บริษทัร่วม และบริษัทอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกนั 

รายการบญัชีระหว่าง ปตท. ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  บริษทัร่วม  และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในปี 2548 ปี 2549 และ  ปี 2550  ท่ีผา่นมามีดงัน้ี 
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      11.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการแก่บริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2550) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทย่อย 
     

บริษทั ปตท.สาํรวจ
และผลิตปิโตรเลียม 
จาํกดั (มหาชน)  

406.02 641.34 841.21 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 65.73 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายเมตตา  บนัเทิงสุข  นายประเสริฐ   
บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ ์  
กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท. คา้สากล 
จาํกดั 

8,886.37 9,823.60 6,616.81 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 ––––– 

Subic Bay Energy 
Co., Ltd. 

(2.90) 2,293.27 686.10 -  ปตท.  ถือหุ้น ร้อยละ  100 
 

––––– 

PTT Philippines 
Trading Corporation 
(ช่ือเดิม Subic Bay 
Fuels Co., Inc.) 

- 5.41 14.11 -  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 22.57 -  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 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการแก่บริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2550) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ปตท. จาํหน่าย

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

1,775.05 2,306.85 2,572.17 -  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 

797.27 1,083.77 2,111.23 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

Houakhong Trading 

Co., Ltd 

255.46 696.73 835.40 -  บจ. ปตท. (กมัพูชา)  ถือหุ้น ร้อยละ 100 
    (ปตท.ถือหุ้น บจ. ปตท.(กมัพูชา)  
   ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนั

ระยอง จาํกดั(มหาชน) 

107,480.86 54,613.01 - - ณ 27 ธนัวาคม  2550 รวมกบั บริษทั อะโรเมติกส์ 
 (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนช่ือเป็น 
 บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  
 (มหาชน) และ ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.66 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั บางกอก 

โพลีเอททีลีน จาํกดั  

(มหาชน) 

0.87 0.49 0.25 - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 100 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.เคมิคอล ร้อยละ 49.31) 
(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 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการแก่บริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2550) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั  ปตท. เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

3,138.13 36,959.04 29,281.38 

 

-  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.31 

- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ และ  

 บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ควบรวมบริษทัเป็น  

 บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ของ ปตท. 

 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวติั   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 รีเทล บิซิเนส                

อลัไลแอนซ ์จาํกดั 

237.54 289.52 360.00 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 49 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ของ ปตท. 

 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)  เป็นกรรมการของ  
 บจ. รีเทล บิซิเนสอลัไลแอนซ ์

บริษทั ปตท.สผ.  

อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั 

0.10 105.80 177.11 -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  

    จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100   

    (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.73) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นประธานกรรมการ 

    ของ บจ. ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล 

PTTEP Siam Limited 93.48 159.79 127.45 -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  

   จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 

(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.73) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นประธานกรรมการของ  

    บจ. ปตท.สผ. สยาม 
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11.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการแก่บริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี 

จาํกดั 

- 268.89 824.30 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  40 

-  บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 40 

-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่  ถือหุ้น 

    ร้อยละ 20 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธาน

กรรมการของ  บจ.พีทีที ยทิูลิต้ี 

บริษทั ไทยเอทานอล

เอมีน จาํกดั 

- 0.01 - - บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั  (มหาชน)  

   ถือหุ้นร้อยละ 100 

(ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.เคมิคอล ร้อยละ 49.31) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นประธาน 

  กรรมการ ของ บจ. ไทยเอทานอลเอมีน 

 

บริษทั ทีโอซีไกลคอล 

จาํกดั 

- 5.14 9.10 -  บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั 

   (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 

(ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.เคมิคอล ร้อยละ 49.31) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นประธาน 

    กรรมการ ของ บจ.ทีโอซีไกลคอล  

 

บริษทั ไทยโอลีโอ -

เคมี จาํกดั 

- 0.01 - - บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 

 ร้อยละ 100 

(ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.เคมิคอล ร้อยละ 49.31) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นกรรมการ  

    ของ บจ. ไทยโอลีโอเคมี 

 

บริษทั ปตท.

บริหารธุรกิจคา้ปลีก 

จาํกดั 

- - 5,681.58 - บริษทั ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั  ถือหุ้น 

 ร้อยละ 100 

(ปตท.ถือหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก ร้อยละ  100) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)  เป็นกรรมการของ  
 บจ.  ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก  

บริษทั ปตท.บริการ

ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั 

- - 6,289.85 - บริษทั ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั  ถือหุ้น 

 ร้อยละ 100 

(ปตท.ถือหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก ร้อยละ  100) 

––––– 
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11.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการแก่บริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ปี 2550 

 (ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2550) 

การถือหุ้น การบริหาร 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน      

บริษทั ทรานส์ไทย-

มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

0.85 4.60 2.93 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธาน 

 กรรมการของ บจ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษทั เอช็เอม็ซี  

โปลีเมอส์ จาํกดั 

- 0.54 50.46 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  41.44 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ )  เป็นประธาน 

กรรมการของ บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายจิตรพงษ ์  

กวา้งสุขสถิตย)์  เป็นกรรมการของ บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ 
 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ 

นํ้าเยน็ จาํกดั 

   36.59 636.30 975.62 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  35 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการ 
 ของ บจ.ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ 

บริษัทร่วม      

บริษทั อมตะ จดัจาํหน่าย

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั  

296.21 481.12 610.42 - บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ ถือหุ้น 
   ร้อยละ 50  (ปตท.ถือหุ้น บจ. จาํหน่าย 
   ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 58) 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  
    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี 

จาํกดั 

4.06 - 219.39 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  40 

-  บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 40 

-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่  ถือหุ้น 

    ร้อยละ 20 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธาน

กรรมการของ  บจ.พีทีที ยทิูลิต้ี 
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11.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการแก่บริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การถือหุ้น 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

4,951.64 6,037.35 6,806.49 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ  24 
- บจ.ไทยออย เพาเวอร์  ถือหุ้น ร้อยละ 56 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นประธาน
กรรมการของ บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) 

-  ผูบ้ริหารของปตท.(นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายจิตรพงษ ์  
กวา้งสุขสถิตย ์  นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์  )   เป็นกรรมการของ  
บจ.ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) 

บริษทั  ไทยออยล ์จาํกดั  

(มหาชน) 

94,585.52 115,919.89 114,037.39 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.10 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช  นายประเสริฐ   

บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  

เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยออยล ์ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์ ) เป็นกรรมการและ 

กรรมการอาํนวยการ ของ  บมจ.ไทยออยล ์

บริษทั สตาร์ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

74,589.51 91,128.31 95,746.92 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  36 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา   

 ภิญญาวธัน์  นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม) เป็นกรรมการของ  

    บจ. สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

บริษทั ไทยลูบ้ - 

เบลน็ด้ิง จาํกดั 

0.73 0.44 0.67 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.95 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  

   บจ.ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

บริษทั ปิโตรเอเชีย 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

367.70    306.00   394.12 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  35 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  

 บจ. ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) 
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11.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการแก่บริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2550) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั เวียดนามแอลพีจี 
จาํกดั 

816.47 1,078.98 961.13 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  45 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

Keloil- PTT LPG Sdn. 
Bhd. 

767.77 939.96 1,291.39 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  40 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั ไทยโอเลฟินส์ 
จาํกดั (มหาชน) 

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) 

39,467.32 50,290.08 55,488.54 - ณ 27 ธนัวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  

 โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั  

 (มหาชน) เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ปตท.  

 อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  

 (มหาชน) และ ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 

 48.66 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ 
จาํกดั (มหาชน) 

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 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2550) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ไทยออยล ์

เพาเวอร์ จาํกดั 

1,869.10 2,136.39 2,003.56 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  26 

-  บมจ.ไทยออยล ์ ถือหุ้น ร้อยละ 54.99 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ  

บจ.ไทยออยล ์เพาเวอร์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์

นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์ )   เป็นกรรมการของ บจ. ไทยออยล ์เพาเวอร์ 

บริษทั ท่อส่ง

ปิโตรเลียมไทย 

จาํกดั 

0.26 0.31 0.47 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  33.19 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)  เป็นกรรมการของ  
บจ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

บริษทั วีนิไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

17.81 197.69 707.12 -  บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)  

    ถือหุ้นร้อยละ 24.98  (ปตท. ถือหุ้น  

    บมจ. ปตท.เคมิคอล ร้อยละ 49.31) 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์)  เป็นกรรมการของ  

 บมจ.วีนิไทย 

 

บริษทั โรงกลัน่
นํ้ามนัระยอง จาํกดั 
(มหาชน) 

- 77,148.00 136,734.18 - ณ 27 ธนัวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  

 อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

 (มหาชน) เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ปตท.  

 อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  

 (มหาชน) และ ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.66 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2550 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 225 

11.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการแก่บริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั  ไออาร์พีซี 
จาํกดั (มหาชน) 

- 174.93 98,500.72 -  ปตท.  ถือหุ้นร้อยละ 31.50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท.   ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

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

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน ์ ชูฤทธ์ิ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  
เป็นกรรมการของ  บมจ. ไออาร์พีซี 

บริษทั บางจาก
ปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน) 

- 21,920.41 50,241.17 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  29.75 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

 ปตท. ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

(ณ 16 พ.ค.49 เปล่ียนสถานะจาก 

บริษทัอืน่ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นบริษทัร่วม ) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)   
 เป็นกรรมการของ  บมจ.บางจากปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท. 
เคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน) 

- - 8,175.51 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.31 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมี 
 แห่งชาติและ บมจ.ไทยโอเลฟินส์  
 ควบรวมบริษทัเป็น บมจ. ปตท. 
 เคมิคอล 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ของ  
 ปตท. ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวติั   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 ปตท. 
อะโรเมติกส์และ
การกลัน่ จาํกดั
(มหาชน) 

- - 1,406.67 - ณ 27 ธนัวาคม  2550  เกิดจากการ 

 รวม บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

 และ บมจ. อะโรเมติกส์  

 (ประเทศไทย)  

- ปตท.ถือหุ้น  ร้อยละ  48.66 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กิตติอาํพน  นายสุชาติ   

 ธาดาธาํรงเวช  นางพรรณี  สถาวโรดม  นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  

 เป็นกรรมการของ  บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร   

 นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ ) เป็นกรรมการ  บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์ 

 และการกลัน่ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท)์ เป็นประธาน 

 เจา้หนา้ท่ีบริหาร  บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ 

- ผูบ้ริหาร ปตท. (นายชายนอ้ย  เผ่ือนโกสุม) เป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2550 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 226 

11.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการแก่บริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     

บริษทั ทิพย 

ประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) 

0.04 0.04 0.05 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  13.33 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

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

บริษทั บางจาก

ปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

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   นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)   
 เป็นกรรมการของ  บมจ.บางจากปิโตรเลียม 

บริษทั บริการ

เช้ือเพลิงการบิน

กรุงเทพ จาํกดั

(มหาชน) 

6.62 - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  7.06 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั ขนส่งนํ้ามนั 

ทางท่อ จาํกดั  

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) เป็นประธานกรรมการของ  

   บจ.ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ 

บริษทั ระยอง 

โอเลฟินส์ จาํกดั 

- 1,908.50 8,432.03 -  บริษทั เอช็เอม็ซี โปลิเมอร์ จาํกดั  ถือหุ้น 

   ร้อยละ 5.91  (ปตท.ถือหุ้น บ.เอช็เอม็ซี 

 โปลิเมอร์ ร้อยละ 41.44) 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

–––– 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2550 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 227 

11.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการแก่บริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วมและบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทั ไทยพารา – 
ไซลีน จาํกดั  

- 0.13 305.28 -  บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 
   ร้อยละ 99.99 (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล ์
   ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา   
 ภิญญาวธัน์  นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์) เป็นกรรมการ บจ. ไทยพาราไซลีน 

บริษทั ไทยลูบ้เบส 
จาํกดั (มหาชน) 

- 0.53 4.05 - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  
 ถือหุ้น  ร้อยละ 99.99  (ปตท.ถือหุ้น  
 บมจ.ไทยออยล ์  ร้อยละ 49.10) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นกรรมการ 
   ของ  บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร  
 นายปรัชญา   ภิญญาวธัน์  นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์)  เป็นกรรมการ 
 ของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 

บริษทั ราชบุรี
เพาเวอร์ จาํกดั  

- - 613.93 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 15 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ  
 บจ.ราชบุรี เพาเวอร์ 

บริษทั บางกอกโพลี
เอททีลีน จาํกดั 

- - 0.06 - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 100 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.เคมิคอล  
ร้อยละ 49.31)  
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุ้นทั้งหมดให้ บมจ.
ปตท.  เคมิคอล  ทั้งหมด) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา    
 ภิญญาวธัน์)   เป็นกรรมการของ บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 

บริษทั ทีโอซี  
ไกลคอล จาํกดั 

- - 1.89 -  บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั 
   (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.เคมิคอล ร้อยละ 
49.31) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นประธาน 
    กรรมการ ของ บจ.ทีโอซีไกลคอล  
 

บริษทั วีนิไทย จาํกดั 
(มหาชน) 

- - 49.20 -  บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)  
    ถือหุ้นร้อยละ 24.98  (ปตท. ถือหุ้น  
    บมจ. ปตท.เคมิคอล ร้อยละ 49.31) 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์)  เป็นกรรมการของ  
 บมจ.วีนิไทย 
 

รวม 401,191.48 493,538.83 640,211.98   



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2550 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 228 

11.2.2  รายการซ้ือสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ซ้ือสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปี 2548 
(ลา้นบาท) 

ปี 2549 
(ลา้นบาท) 

ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทย่อย      

บริษทั ปตท.สาํรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน) 

45,178.35 52,618.99 49,361.52 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 65.73 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายเมตตา  บนัเทิงสุข  นายประเสริฐ   
บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ ์  
กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท.คา้สากล 
จาํกดั 

3,460.57 4,153.21 10,140.80 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

บริษทั ปตท. (กมัพูชา) 
จาํกดั 

160.86 277.54 339.69 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 
–––– 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนั 
ระยอง จาํกดั (มหาชน) 

112,152.60 63,436.37 - - ณ 27 ธนัวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  
 (มหาชน) เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  
 (มหาชน) และ ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ   
 48.66 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั ปตท. เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

409.90 4,590.81 2,220.95 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.31 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ 
 และ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ควบรวม 
 บริษทัเป็น บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวติั   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 
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11.2.2. รายการซ้ือสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ซ้ือสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปี 2548 
(ลา้นบาท) 

ปี 2549 
(ลา้นบาท) 

ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ปตท.สผ. 

อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั 

310.12 9,094.29  6,284.64 -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  

    จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100   

    (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ  

 65.73) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นประธานกรรมการ 

    ของ บจ. ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล 

PTTEP Siam Limited 10,953.65 12,574.05 14,600.33 -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  

   จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 

(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ  

  65.73) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นประธานกรรมการของ  

    บจ. ปตท.สผ. สยาม 

บริษทั ปตท.

บริหารธุรกิจคา้ปลีก 

จาํกดั 

   -           - 1.62 - บริษทั ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั   

 ถือหุ้น ร้อยละ 100 

(ปตท.ถือหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก 

ร้อยละ  100 ) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)  เป็นกรรมการของ  
 บจ.  ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก  

บริษทั พีทีทีอีพี โอมาน 

จาํกดั 

- - 1,559.06 -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  

   จาํกดั (มหาชน)  ถือหุ้น ร้อยละ 100  

(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ  

65.73) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นประธานกรรมการของ 

   บจ. พีทีทีอีพี โอมาน  

PTTEP Offshore 

Company Limited 

       -           -   3,522.06 -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  

   จาํกดั (มหาชน)  ถือหุ้น ร้อยละ 100  

(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ  

65.73) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นประธานกรรมการของ 

   บจ. พีทีทีอีพี  ออฟชอร์ 

บริษทั รีเทล บิซิเนส 

อลัไลแอนซ ์จาํกดั 

       -      118.16      135.37 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 49 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

 ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)  เป็นกรรมการของ  
 บจ. รีเทล บิซิเนสอลัไลแอนซ ์
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11.2.3 รายการซ้ือสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ซ้ือสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน      

Orange Energy Limited - 3,805.02 3,212.83 - PTTEP Offfshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุ้น ร้อยละ  
 53.9496 
- บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 จาํกดั (มหาชน)  ถือหุ้น  PTTEPO  
 ร้อยละ 100  
(ปตท.  ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.73) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นกรรมการของ  
 บจ. ออเร้นจ ์เอน็เนอร์ย่ี  

B 8/32 Partners Limited - 2,673.28 2,653.60 - PTTEP Offfshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุ้น ร้อยละ  
 25.0009 
- บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
 จาํกดั (มหาชน)  ถือหุ้น  PTTEPO  
 ร้อยละ 100 
(ปตท.  ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.73) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นกรรมการของ  
บจ. บี8/32 พาร์ทเนอร์ 

Moattama Gas 
Transportation Co.,Ltd. 

- - 2,379.30 - PTTEP Offfshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุ้น ร้อยละ  
 25.50 
- บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
 จาํกดั (มหาชน)  ถือหุ้น  PTTEPO  
 ร้อยละ 100 
(ปตท.  ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.73) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นกรรมการของ  
บจ. Moattama Gas Transportation 

บริษัทร่วม      

บริษทั  ไทยออยล ์จาํกดั  
(มหาชน) 

122,694.01 157,646.05 144,079.10 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.10 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช  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 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั สตาร์ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

46,623.80 61,218.87 66,153.97 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  36 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

 ปตท.  ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์   

 นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม) เป็นกรรมการของ บจ. สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนั

ระยอง จาํกดั (มหาชน) 

- 85,033.34 149,367.18 - ณ 27 ธนัวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  

 อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

 (มหาชน) เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั  

 ปตท.  อะโรเมติกส์และการกลัน่  

 จาํกดั  (มหาชน) และ ปตท.ถือหุ้น  

 ร้อยละ  48.66 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

จาํกดั 

108.49 130.07 128.18 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.95 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  

   บจ.ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียม

ไทย จาํกดั 

493.15 745.25 848.47 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  33.19 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)  เป็นกรรมการของ  
บจ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
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11.2.2 รายการซ้ือสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ซ้ือสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (ต่อ) 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพันธ์ (สําหรับปี ส้ินสุด   31 ธันวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ไทยโอเลฟินส์ 
จาํกดั (มหาชน) 

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) 

57,530.13 65,927.43 72,669.13 - ณ 27 ธนัวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  

 โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั  

 (มหาชน) เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ปตท.  

 อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  

 (มหาชน) และ ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 

 48.66 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

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 ไดค้วบบริษทั   
 เป็น บมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 

(มหาชน) 

453.41 5,594.88 8,575.66 -  ปตท.  ถือหุ้นร้อยละ 31.50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท.   ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

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

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็น
กรรมการของ  บมจ. ไออาร์พีซี 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

- 4,602.63 3,636.31 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  29.75 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

(ณ 16 พ.ค.49 เปล่ียนสถานะจากบริษทัอื่นท่ี

เก่ียวขอ้งเป็นบริษทัร่วม ) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)   
 เป็นกรรมการของ  บมจ.บางจากปิโตรเลียม 
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11.2.2 รายการซ้ือสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ซ้ือสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (ต่อ) 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ปตท.อะโรเมติกส์

และการกลัน่ จาํกดั

(มหาชน) 

- - 3,943.57 - ณ 27 ธนัวาคม  2550  เกิดจากการ 

 รวม บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

 และ บมจ. อะโรเมติกส์  

 (ประเทศไทย)  

- ปตท.ถือหุ้น  ร้อยละ  48.66 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กิตติอาํพน  นายสุชาติ   

 ธาดาธาํรงเวช  นางพรรณี  สถาวโรดม  นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  

 เป็นกรรมการของ  บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร   

 นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ ) เป็นกรรมการ  บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์ 

 และการกลัน่ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท)์ เป็นประธาน 

 เจา้หนา้ท่ีบริหาร  บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ 

- ผูบ้ริหาร ปตท. (นายชายนอ้ย  เผ่ือนโกสุม) เป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ 

 

FST Aviation Services  

Limited 

         -          -             14.98 - บริษทั Subic Bay Energy Co., Ltd.  

 ถือหุ้น ร้อยละ  25 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

 

–––– 
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11.2.2 รายการซ้ือสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ซ้ือสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (ต่อ) 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน 
     

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

10,753.85 2,493.54 - - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  29.75 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

(ณ 16 พ.ค.49 เปล่ียนสถานะจากบริษทัอื่นท่ี

เก่ียวขอ้งเป็นบริษทัร่วม ) 

 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)   
 เป็นกรรมการของ  บมจ.บางจากปิโตรเลียม 

บริษทั ขนส่งนํ้ามนั 

ทางท่อ จาํกดั  

62.21 45.68 30.54 - 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) เป็นประธานกรรมการของ  

   บจ.ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

1,892.17 2,856.45 3,303.23 - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  
 ถือหุ้น  ร้อยละ 99.99  (ปตท.ถือหุ้น  
 บมจ.ไทยออยล ์  ร้อยละ 49.10) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นกรรมการ 
   ของ  บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร  
 นายปรัชญา   ภิญญาวธัน์  นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์)  เป็นกรรมการ 
 ของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 
 

รวม 417,387.64 539,635.91 549,162.09   
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11.2.3  รายการดอกเบ้ียรับจากบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทย่อย      

Subic Bay Energy Co., Ltd. 117.97 183.78 193.33 -  ปตท.  ถือหุ้น ร้อยละ  100 
 

–––– 

PTT   Philippines 

Corporation 

(ช่ือเดิม Subic Bay Fuels 

Co., Ltd.) 

- - 2.63 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถือหุ้น ร้อยละ  100  (ปตท.ถือหุ้น  Subic Bay  
   Energy Co., Ltd. ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี 

จาํกดั 

0.39 9.56 41.19 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์  เป็นกรรมการของ  

 บจ.พีทีที แอลเอน็จี 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

จาํกดั (มหาชน) 

1,528.19 42.39 - - ณ 27 ธนัวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  

 อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

 (มหาชน) เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ปตท.  

 อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  

 (มหาชน) และ ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.66 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั พีทีที อนิเตอร์ 

เนชัน่แนล จาํกดั 

- - 86.91 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 
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11.2.3  รายการดอกเบ้ียรับจากบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั เอนเนอร์ย่ี 

 คอมเพลก็ซ์ จาํกดั 

- - 20.79 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ  50 
-  ปตท.สผ. ถือหุ้น ร้อยละ  50 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธานกรรมการ  
ของ บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพลก็ซ ์

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายทรงวุฒิ  ชินวตัร   นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ ) เป็น
กรรมการของ บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพลก็ซ ์
 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก 

จาํกดั 

- - 356.94 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100  -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)  เป็นกรรมการของ  
 บจ.  ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  

บริษทั ปตท.คา้สากล จาํกดั - - 0.30 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน      

บริษทั ทรานส์ ไทย-

มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

1.34 6.75 64.63 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  
 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธาน 

 กรรมการของ บจ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษทั ทรานส์ ไทย-

มาเลเซีย (มาเลเซีย) จาํกดั 

0.01 - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธาน 

 กรรมการของ บจ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) 
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11.2.3  รายการดอกเบ้ียรับจากบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทร่วม 
     

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั 

(มหาชน) 

1.62 6.64 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.10 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช  นายประเสริฐ   

บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  

เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยออยล ์ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์ ) เป็นกรรมการและ 

กรรมการอาํนวยการ ของ  บมจ.ไทยออยล ์

บริษทั สตาร์ปิโตรเลียม 

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

170.80 99.40 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  36 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา   

 ภิญญาวธัน์  นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม) เป็นกรรมการของ  

    บจ. สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

จาํกดั 

0.83 - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.95 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  

   บจ.ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 
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11.2.3  รายการดอกเบ้ียรับจากบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนั

ระยอง จาํกดั (มหาชน) 

   - 2.92 - - ณ 27 ธนัวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  

 อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

 (มหาชน) เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ปตท.  

 อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  

 (มหาชน) และ ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ   

 48.66 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

    - 11.07 - - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  29.75 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

(ณ 16 พ.ค.49 เปล่ียนสถานะจากบริษทัอื่น 

ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นบริษทัร่วม ) 

 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)   
 เป็นกรรมการของ  บมจ.บางจากปิโตรเลียม 

บริษทั อะโรเมติกส์  

(ประเทศไทย) จาํกดั  

(มหาชน) 

225.98 320.42 298.42 - ณ 27 ธนัวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  

 โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั  

 (มหาชน) เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ปตท.  

 อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  

 (มหาชน) และ ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 

 48.66 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 
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11.2.3  รายการดอกเบ้ียรับจากบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี  2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด   31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

7.68 - - - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  29.75 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

(ณ 16 พ.ค.49 เปล่ียนสถานะจากบริษทัอื่นท่ี

เก่ียวขอ้งเป็นบริษทัร่วม ) 

 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)   
 เป็นกรรมการของ  บมจ.บางจากปิโตรเลียม 

บริษทั ราชบุรี เพาเวอร์ 

จาํกดั 

3.33 0.99 - - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 15 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ  
 บจ.ราชบุรี เพาเวอร์ 

บริษทั บริการเช้ือเพลิง

การบินกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) 

- 0.01 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  7.06 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

รวม 2,058.14 683.93 1,065.14   
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11.2.4 รายการลูกหน้ี เงินจ่ายล่วงหนา้ และเงินให้กูยื้มระยะส้ัน แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

11.2.4.1  รายการลูกหน้ีการคา้   
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

 
ปี  2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทย่อย 
     

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิต 

ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  

83.27 69.27 114.55 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 65.73 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายเมตตา  บนัเทิงสุข  นายประเสริฐ   
บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ ์  
กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท.คา้สากล จาํกดั  73.56 1,686.35 4,198.71 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

Subic Bay Energy  Co., Ltd. 3,965.69 3,424.03 3,365.72 -  ปตท.  ถือหุ้น ร้อยละ  100 
 

–––– 

PTT Philippines Trading 

Corporation  

(เดิมช่ือ Subic Bay Fuel 

Co.,Inc.) 

 

 

- 6.11 5.57 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถือหุ้น ร้อยละ  100 (ปตท.ถือหุ้น Subic 
    Bay Energy Co., Ltd.  ร้อยละ 100) 

–––– 

Subic Bay Distribution, Inc.  6.62 - - -  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 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี  2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

PTT Philippines Corporation 

(เดิมช่ือ Subic Bay  

Distribution Co.,Inc.) 

- - 8.57 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถือหุ้น ร้อยละ  100  (ปตท.ถือหุ้น   
    Subic Bay  Energy Co., Ltd.  
 ร้อยละ 100) 

––––– 

บริษทั ปตท. จาํหน่าย 
ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

174.70 227.20 243.67 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  58 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธาน 
 กรรมการ ของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษณิ  นายทรงวุฒิ  ชินวตัร)  
 เป็นกรรมการของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

บริษทั ปตท. (กมัพูชา) จาํกดั 276.46 222.61 456.39 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 
จาํกดั (มหาชน) 

10,163.35 - - - ณ 27 ธนัวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  
 (มหาชน) เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  
 (มหาชน) และ ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ   
 48.66 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน 
จาํกดั (มหาชน) 

0.05 0.04 - - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 100 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.เคมิคอล  
ร้อยละ 49.31) 
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุ้นทั้งหมดให้ บมจ.
ปตท.  เคมิคอล  ทั้งหมด) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา    
 ภิญญาวธัน์)   เป็นกรรมการของ บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 

บริษทั รีเทล บิซิเนส  
อลัไลแอนซ ์จาํกดั 

(0.33) 1.12 4.10 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 49 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

 ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)  เป็นกรรมการของ  
 บจ. รีเทล บิซิเนสอลัไลแอนซ ์
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11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้   (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ปตท. เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

4,620.76 4,463.92 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.31 

- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมี 

 แห่งชาติและ บมจ.ไทยโอเลฟินส์  

 ควบรวมบริษทัเป็น บมจ. ปตท. 

 เคมิคอล 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวติั   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 - 51.37 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  40 

-  บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 40 

-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 

   ถือหุ้น  ร้อยละ 20 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธาน

กรรมการของ  บจ.พีทีที ยทิูลิต้ี 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั 

0.03               31.49 21.28 -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิต 

 ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 

 ร้อยละ 100   

(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ  

65.73) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นประธานกรรมการ 

    ของ บจ. ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล 

PTTEP Siam Limited 35.53 40.23 20.88   -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิต 
   ปิโตรเลียม  จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 
   ร้อยละ 100 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ  
  65.73) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นประธานกรรมการของ  
    บจ. ปตท.สผ. สยาม 

PTTEP Offshore 
Company Limited 

- - 863.91 -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  

   จาํกดั (มหาชน)  ถือหุ้น ร้อยละ 100  

(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ  

65.73) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นประธานกรรมการของ 

   บจ. พีทีทีอีพี  ออฟชอร์ 
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11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้   (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ทีโอซีไกลคอล 
จาํกดั 

- 1.01 - -  บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั 

   (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 

(ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.เคมิคอล  

ร้อยละ 49.31) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นประธาน 

    กรรมการ ของ บจ.ทีโอซีไกลคอล  

 

บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจ
คา้ปลีก จาํกดั 
 

- - 1,637.39 - บริษทั ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั   

 ถือหุ้น ร้อยละ 100 

(ปตท.ถือหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก 

ร้อยละ  100 ) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)  เป็นกรรมการของ  
 บจ.  ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก  

Houakhong Trading  
Co., Ltd 

75.26 184.39 215.40 -  บจ. ปตท. (กมัพูชา)  ถือหุ้น 
   ร้อยละ 100   (ปตท.ถือหุ้น  
   บจ. ปตท.(กมัพูชา) ร้อยละ 100) 

–––– 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน      

บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ 
จาํกดั 

- 0.24 0.10 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  41.44 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท  
 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ )  เป็นประธาน 

กรรมการของ บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายจิตรพงษ ์  

กวา้งสุขสถิตย)์  เป็นกรรมการของ บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ 
 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ 
นํ้าเยน็ จาํกดั 

0.84 94.19 99.56 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  35 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท  
 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการ 
 ของ บจ.ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ 
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ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 244 

11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้   (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทร่วม 
     

บริษทั อมตะ จดัจาํหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

32.81 44.62 57.24 - บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ ถือหุ้น 
   ร้อยละ 50  (ปตท.ถือหุ้น บจ. จาํหน่าย 
   ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 58) 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท.   ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 
 

1,108.15 1,282.92 716.18 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  20 
- บจ.ไทยออยเพาเวอร์  ถือหุ้น  
   ร้อยละ 56 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นประธาน

กรรมการของ บจ.ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) 

-  ผูบ้ริหารของปตท.(นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายจิตรพงษ ์  

กวา้งสุขสถิตย ์  นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์  )   เป็นกรรมการของ  

บจ.ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) 

บริษทั  ไทยออยล ์จาํกดั  
(มหาชน) 

5,823.26 6,369.65 20,158.01 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.10 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช  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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ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 245 

11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้   (ต่อ) 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี  2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ปิโตรเอเชีย  

(ประเทศไทย) จาํกดั 

259.00 253.38 258.53 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  35 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ   

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  

     บจ. ปิโตรเอเชีย (ประเทศไทย) 

บริษทั สตาร์ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

6,957.75 6,960.04 8,265.03 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  36 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา   

 ภิญญาวธัน์  นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม) เป็นกรรมการของ  

    บจ. สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

จาํกดั 

0.14 0.06 0.07 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.95 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  

   บจ.ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

บริษทั เวียดนามแอลพีจี 

จาํกดั 

87.27 95.06 73.98 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  45 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

Keloil- PTT LPG Sdn. 

Bhd. 

255.99 272.46 349.23 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  40 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั อะโรเมติกส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

3,426.22 3,813.04 - - ณ 27 ธนัวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  

 โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั  

 (มหาชน) เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ปตท.  

 อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  

 (มหาชน) และ ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 

 48.66 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 
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11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้   (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี  2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ไทยออยล ์

เพาเวอร์ จาํกดั 

0.01 379.80 272.21 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  26 

-  บมจ.ไทยออยล ์ ถือหุ้น ร้อยละ 54.99 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ  

บจ.ไทยออยล ์เพาเวอร์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์

นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์ )   เป็นกรรมการของ บจ. ไทยออยล ์เพาเวอร์ 

 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 

(มหาชน) 

21.45 82.60 11,895.94 -  ปตท.  ถือหุ้นร้อยละ 31.50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท.   ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นกรรมการ 
ของ  บมจ. ไออาร์พีซี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 
เป็นกรรมการของ  บมจ. ไออาร์พีซี 
 

บริษทั วีนิไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

182.07 24.20 - -  บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)  

    ถือหุ้นร้อยละ 24.98  (ปตท. ถือหุ้น  

    บมจ. ปตท.เคมิคอล ร้อยละ 49.31) 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์)  เป็นกรรมการของ  

 บมจ.วีนิไทย 

 

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั 

 

- - 124.03 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  40 

-  บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 40 

-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่  ถือหุ้น 

    ร้อยละ 20 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธาน

กรรมการของ  บจ.พีทีที ยทิูลิต้ี 
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11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้  (ตอ่) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั บางจาก

ปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

- 2,123.33 6,325.62 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  29.75 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

(ณ 16 พ.ค.49 เปล่ียนสถานะจากบริษทัอื่นท่ี

เก่ียวขอ้งเป็นบริษทัร่วม ) 

 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)   
 เป็นกรรมการของ  บมจ.บางจากปิโตรเลียม 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนั

ระยอง จาํกดั (มหาชน) 

- 8,761.22 - - ณ 27 ธนัวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  

 อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

 (มหาชน) เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ปตท.  

 อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  

 (มหาชน) และ ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  

 48.66 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั ปตท. 

อะโรเมติกส์และการ

กลัน่ จาํกดั (มหาชน) 

- - 20,276.79 - ณ 27 ธนัวาคม  2550  เกิดจากการ 

 รวม บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

 และ บมจ. อะโรเมติกส์  

 (ประเทศไทย)  

- ปตท.ถือหุ้น  ร้อยละ  48.66 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กิตติอาํพน  นายสุชาติ   

 ธาดาธาํรงเวช  นางพรรณี  สถาวโรดม  นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  

 เป็นกรรมการของ  บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร   

 นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ ) เป็นกรรมการ  บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์ 

 และการกลัน่ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท)์ เป็นประธาน 

 เจา้หนา้ท่ีบริหาร  บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ 

- ผูบ้ริหาร ปตท. (นายชายนอ้ย  เผ่ือนโกสุม) เป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
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ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 248 

11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้  (ตอ่) 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ท่อส่ง

ปิโตรเลียมไทย จาํกดั 

- - 0.20 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  33.19 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)  เป็นกรรมการของ  
บจ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

บริษทั  ปตท.เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

- - 7,476.88 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.31 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ 
 และ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ควบรวม 
 บริษทัเป็น บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวติั   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 

 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน 

     

บริษทั ทิพยประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 

0.01 0.01 0.01 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  13.33 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

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

บริษทั บริการเช้ือเพลิง

การบินกรุงเทพ จาํกดั

(มหาชน) 

1.46 - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  7.06 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั บางจาก

ปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

2,241.75 - - - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  29.75 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  
(ณ 16 พ.ค.49 เปล่ียนสถานะจากบริษทัอื่นท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นบริษทัร่วม ) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)   
 เป็นกรรมการของ  บมจ.บางจากปิโตรเลียม 

บริษทั ขนส่งนํ้ามนั 

ทางท่อ จาํกดั  

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) เป็นประธานกรรมการของ  
   บจ.ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ 
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11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้  (ตอ่) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี  2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ระยองโอเลฟินส์ 

จาํกดั 

- 366.22 1,348.79 -  บริษทั เอช็เอม็ซี โปลิเมอร์ จาํกดั  ถือหุ้น 

   ร้อยละ 5.91  (ปตท.ถือหุ้น บ.เอช็เอม็ซี 

 โปลิเมอร์ ร้อยละ 41.44) 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

 

–––– 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

0.73 0.70 0.85 - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  
 ถือหุ้น  ร้อยละ 99.99  (ปตท.ถือหุ้น  
 บมจ.ไทยออยล ์  ร้อยละ 49.10) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นกรรมการ 
   ของ  บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร  
 นายปรัชญา   ภิญญาวธัน์  นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์)  เป็นกรรมการ 
 ของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 
 

บริษทั ไทยพาราไซลีน 

จาํกดั 

0.14 0.16 104.86 -  บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 

   ร้อยละ 99.99 (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล ์

   ร้อยละ 49.10) 

 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา   
 ภิญญาวธัน์  นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์) เป็นกรรมการ บจ. ไทยพาราไซลีน 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ 

จาํกดั 

- - 561.59 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 15 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  
 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ  
 บจ.ราชบุรี เพาเวอร์ 

บริษทั บางกอกโพลี 

เอททีลีน จาํกดั (มหาชน) 

- - 0.04 - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 100 

(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.เคมิคอล  

ร้อยละ 49.31) 

(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุ้นทั้งหมดให้  

บมจ.ปตท.   เคมิคอล  ทั้งหมด) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา    

 ภิญญาวธัน์)   เป็นกรรมการของ บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 
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11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้  (ตอ่) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี  2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ทีโอซี ไกลคอล 

จาํกดั 

- - 1.00 -  บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั 

   (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 

(ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.เคมิคอล  

ร้อยละ 49.31) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นประธาน 

    กรรมการ ของ บจ.ทีโอซีไกลคอล  

 

บริษทั วีนิไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

- - 27.00 -  บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)  

    ถือหุ้นร้อยละ 24.98  (ปตท. ถือหุ้น  

    บมจ. ปตท.เคมิคอล ร้อยละ 49.31) 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์)  เป็นกรรมการของ  

 บมจ.วีนิไทย 

 

รวมลูกหน้ีการคา้ 40,476.31 41,339.43 89,549.88   

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (276.42) (262.55) (269.78)   

รวมลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด 40,199.89 41,076.88 89,280.10   
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11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)   

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทย่อย      

บริษทั ปตท.สาํรวจและ

ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน)  

23.75 0.05 5.61 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 65.73 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายเมตตา  บนัเทิงสุข  นายประเสริฐ   
บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ ์  
กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท.คา้สากล 

จาํกดั 

0.11 0.44 0.09 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

บริษทั ปตท. จาํหน่าย 

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

4.11 4.03 5.55 -  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 โรงกลัน่นํ้ามนั

ระยอง จาํกดั (มหาชน) 

436.56 - - - ณ 27 ธนัวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  

 อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

 (มหาชน) เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ปตท.  

 อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  

 (มหาชน) และ ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 

 48.66 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 
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11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน  (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั เอน็เนอร์ย่ี 

คอมเพลก็ซ์ จาํกดั 

          2.54          5.37          25.49 -  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)  

 เป็นกรรมการของ บจ.เอน็เนอร์ย่ี คอมเพลก็ซ ์

บริษทั รีเทล บิซิเนส 

อลัไลแอนซ ์จาํกดั 

9.25 12.52 14.47 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 49 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

 ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)  เป็นกรรมการของ  
 บจ. รีเทล บิซิเนสอลัไลแอนซ ์

PTTEP Siam Limited 0.99 0.27 0.08 -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น  ร้อยละ 100 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.73) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นประธานกรรมการของ  
    บจ. ปตท.สผ. สยาม 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ

พลงังานร่วม จาํกดั 

- - 19.71 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี 

จาํกดั 

1.19 9.97 25.41 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์  เป็นกรรมการของ  

 บจ.พีทีที แอลเอน็จี 

บริษทั พีทีที โพลี- 

เอทิลีน จาํกดั 

10.13 5.29 - - บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น  ร้อยละ 100  

 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.เคมิคอล  

 ร้อยละ 49.31) 

(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุ้นทั้งหมดให้ 

 บมจ.ปตท.เคมิคอล ) 

- 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 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี  2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

Subic Bay Energy  

Co., Ltd. 

66.94 32.96 17.14 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

บริษทั บางกอกโพลี 
เอททีลีน จาํกดั (มหาชน) 

0.13 4.29 - - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 100 

(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.เคมิคอล  

ร้อยละ 49.31) 

(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุ้นทั้งหมดให้  

บมจ.ปตท.   เคมิคอล  ทั้งหมด) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา    

 ภิญญาวธัน์)   เป็นกรรมการของ บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์  
มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั 

1.68 0.81 0.87 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  75 
-  บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น  ร้อยละ 25 
 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นประธานกรรมการ 

 ของ บจ.พีทีที โพลีเมอร์  มาร์เก็ตต้ิง 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์   เป็นกรรมการ 

    ของ  บจ. พีทีที  โพลีเมอร์  มาร์เก็ตต้ิง 

 
บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน) 

8.73 7.05 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.31 

- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

 และ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ควบรวม 

 บริษทัเป็น บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวติั   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 2.54 6.45 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  40 

-  บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 40 

-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 

   ถือหุ้น ร้อยละ 20 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธาน

กรรมการของ  บจ.พีทีที ยทิูลิต้ี 
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11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน  (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั 8.92 11.41 - - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  40 
- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 30 
- บมจ.  ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
 ถือหุ้น ร้อยละ 30 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน)์  เป็นประธานกรรมการ
ของ บจ. พีทีที ฟีนอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชายนอ้ย  เผ่ือนโกสุม)  เป็นกรรมการของ  
บจ. พีทีที ฟีนอล 

 

PTTEP Services Limited 0.01 - 0.03 - บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
 จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 
(ปตท.ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 
65.73) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นประธานกรรมการของ   
บจ.พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส 

บริษทั ทีโอซีไกลคอล 
จาํกดั 

- 0.44 - -  บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั 

   (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 

(ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.เคมิคอล  

ร้อยละ 49.31) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นประธาน 

    กรรมการ ของ บจ.ทีโอซีไกลคอล  

 

บริษีท พีทีที โพลีเมอร์ 
โลจิสติกส์ จาํกดั 

- 1.87 5.60 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 
 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็นประธานกรรมการ 
 ของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ 
  

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ 
จาํกดั 

- 82.12 - - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  20 
- บมจ.ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 ถือหุ้นร้อยละ 20 
- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 20 
- บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
 ถือหุ้น ร้อยละ 20 
- บมจ.ไทยออยล ์ถือหุ้นร้อยละ 20 
 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ) เป็นประธานกรรมการ

ของ  บจ.พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายทรงวุฒิ  ชินวตัร  นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท ์ 

นายมารุต  มฤคทตั) เป็นกรรมการของ  บจ.พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ 
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11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

 PTT Philippines 

Corporation  

(ช่ือเดิม Subic Bay 

Distribution, Inc. ) 

- - 0.62 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถือหุ้น ร้อยละ  100  (ปตท.ถือหุ้น  
    Subic Bay  Energy Co., Ltd.  
    ร้อยละ 100) 

––––– 

บริษทั ปตท.ธุรกิจ 

คา้ปลีก จาํกดั 

- - 10.95 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100  -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)  เป็นกรรมการของ  
 บจ.  ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  

บริษทั พีทีที อนิเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั 

- - 96.80 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

บริษทั ปตท. 

กรีนเอน็เนอร์ย่ี จาํกดั 

- - 173.52 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน      

บริษทั ทรานส์ไทย-

มาเลเซีย(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

126.18 129.20 196.23 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  
 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธาน 

 กรรมการของ บจ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ

นํ้าเยน็ จาํกดั 

3.45 2.02 2.48 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  35 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการ 
 ของ บจ.ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ 

บริษทั พีทีที อาซาฮี  

เคมิคอล จาํกดั 

- 0.28 0.54 -  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 2.60 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  41.44 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 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 2548 

(ลา้นบาท) 

 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั อลัลายแอนซ ์

 รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

1.22 - - -  บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 

 จาํกดั (มหาชน)  (PTTAR) ถือหุ้น   

 ร้อยละ 50 และ บริษทั สตาร์ปิโตรเลียม  

 รีไฟน์น่ิง จาํกดั  (SPRC) ถือหุ้นร้อยละ 50  

(ปตท.  ถือหุ้น PTTAR ร้อยละ 48.66  และ 

ถือหุ้น  SPRC ร้อยละ 36) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา  

 ภิญญาวธัน์   นายชายนอ้ย  เผ่ือนโกสุม  นางสาวเพญ็จนัทร์   

 จริเกษม)  เป็นกรรมการของ บจ. อลัลายแอนซ์ รีไฟน์น่ิง 

บริษัทร่วม      

บริษทั อมตะ  

จดัจาํหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติ จาํกดั 

- 0.04 - - บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ ถือหุ้น 
   ร้อยละ 50  (ปตท.ถือหุ้น บจ. จาํหน่าย 
   ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 58) 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท.   ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั  ไทยออยล ์

จาํกดั  (มหาชน) 

2.72 3.95 113.95 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.10 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช  นายประเสริฐ   

บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  

เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยออยล ์ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์ ) เป็นกรรมการและ 

กรรมการอาํนวยการ ของ  บมจ.ไทยออยล ์

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี 

จาํกดั 

- - 7.41 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  40 

-  บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 40 

-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่  ถือหุ้น 

    ร้อยละ 20 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธาน

กรรมการของ  บจ.พีทีที ยทิูลิต้ี 
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11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั สตาร์ 

ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

434.75 139.60 45.84 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  36 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา   

 ภิญญาวธัน์  นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม) เป็นกรรมการของ  

    บจ. สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

จาํกดั 

8.36 8.98 9.84 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.95 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  

   บจ.ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

บริษทั ท่อส่ง

ปิโตรเลียมไทย จาํกดั 

2.21 2.45 5.55 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  33.19 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)  เป็นกรรมการของ  
บจ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

บริษทั ปิโตรเอเซีย 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

2.04 2.04 2.04 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  35 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  

     บจ. ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) 

บริษทั ปตท. 

อะโรเมติกส์ และการ

กลัน่ จาํกดั (มหาชน) 

- - 61.97 - ณ 27 ธนัวาคม  2550  เกิดจากการ 

 รวม บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

 และ บมจ. อะโรเมติกส์  

 (ประเทศไทย)  

- ปตท.ถือหุ้น  ร้อยละ  48.66 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กิตติอาํพน  นายสุชาติ   

 ธาดาธาํรงเวช  นางพรรณี  สถาวโรดม  นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  

 เป็นกรรมการของ  บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร   

 นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ ) เป็นกรรมการ  บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์ 

 และการกลัน่ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท)์ เป็นประธาน 

 เจา้หนา้ท่ีบริหาร  บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ 

- ผูบ้ริหาร ปตท. (นายชายนอ้ย  เผ่ือนโกสุม) เป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
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11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ)  

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี  2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั อะโรเมติกส์ 

(ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

586.92 7.22 - - ณ 27 ธนัวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั  
 (มหาชน) เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  
 (มหาชน) และ ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 
 48.66 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั พีทีที ฟีนอล 

จาํกดั 

- -      19.74 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  40 
- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 30 
- บมจ.  ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
 ถือหุ้น ร้อยละ 30 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน)์  เป็นประธานกรรมการ
ของ บจ. พีทีที ฟีนอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชายนอ้ย  เผ่ือนโกสุม)  เป็นกรรมการของ  
บจ. พีทีที ฟีนอล 

 

บริษทั ปตท. 

เคมิคอล จาํกดั 

(มหาชน) 

- -     10.46 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.31 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ 
 และ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ควบรวม 
 บริษทัเป็น บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวติั   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 ไอซีที 

โซลูชัน่ จาํกดั 

- -       138.76 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  20 
- บมจ.ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 ถือหุ้นร้อยละ 20 
- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 20 
- บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
 ถือหุ้น ร้อยละ 20 
- บมจ.ไทยออยล ์ถือหุ้นร้อยละ 20 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ) เป็นประธาน
กรรมการของ  บจ.พีทีที ไอซีที โซลชูัน่ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายทรงวุฒิ  ชินวตัร  นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันา
นนท ์ นายมารุต  มฤคทตั) เป็นกรรมการของ  บจ.พีทีที ไอซีที โซลชูัน่ 
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11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี  2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั บางจาก

ปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

-         16.47 23.10         - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  29.75 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

(ณ 16 พ.ค.49 เปล่ียนสถานะจากบริษทัอื่นท่ี

เก่ียวขอ้งเป็นบริษทัร่วม ) 

 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)   
 เป็นกรรมการของ  บมจ.บางจากปิโตรเลียม 

บริษทั ไออาร์พีซี 

จาํกดั (มหาชน) 

- 5.31 10.77 -  ปตท.  ถือหุ้นร้อยละ 31.50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท.   ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นกรรมการ
ของ   บมจ. ไออาร์พีซี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)   
เป็นกรรมการของ  บมจ. ไออาร์พีซี 
 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนั

ระยอง จาํกดั (มหาชน) 
- 149.00 - - ณ 27 ธนัวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  

 อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

 (มหาชน) เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ปตท.  

 อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  

 (มหาชน) และ ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 

 48.66 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

FST Aviation 
Services Limited 

0.11 - - - บริษทั Subic Bay Energy Co., Ltd.  

 ถือหุ้น ร้อยละ  25 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 
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11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 

 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี  2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

บริษทั พีทีที  โพลี- 

เอทิลีน จาํกดั 

- - 7.57 - บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น  ร้อยละ 100  

 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.เคมิคอล  

 ร้อยละ 49.31) 

(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุ้นทั้งหมดให้ 

 บมจ.ปตท.เคมิคอล ) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นประธาน 

 กรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ) เป็นกรรมการ 

 ของ บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 

 

 

บริษทั บางจาก

ปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

12.23 - - - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  29.75 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

(ณ 16 พ.ค.49 เปล่ียนสถานะจากบริษทัอื่นท่ีเก่ียวขอ้

เป็นบริษทัร่วม ) 

 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)   
 เป็นกรรมการของ  บมจ.บางจากปิโตรเลียม 

บริษทั บางกอกโพลี 

เอทิลีน จาํกดั (มหาชน) 

- - 3.12 - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 100 

(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.เคมิคอล ร้อยละ 49.31) 

(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุ้นทั้งหมดให้ บมจ.ปตท.   

เคมิคอล  ทั้งหมด) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา    

 ภิญญาวธัน์)   เป็นกรรมการของ บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 

บริษทั ระยอง 

โอเลฟินส์ จาํกดั 

- - 0.01 -  บริษทั เอช็เอม็ซี โปลิเมอร์ จาํกดั  ถือหุ้น 

   ร้อยละ 5.91 (ปตท.ถือหุ้น บ.เอช็เอม็ซี 

 โปลิเมอร์ ร้อยละ 41.44) 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

–––– 
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11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี  2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ปตท. มาร์ท 

จาํกดั 

133.33 133.33 133.33 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49 

-  รอจาํหน่ายออก 

–––– 

บริษทั ไทยลูบ้เบส 

จาํกดั (มหาชน) 

- - 0.01 - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  
 ถือหุ้น  ร้อยละ 99.99  (ปตท.ถือหุ้น  
 บมจ.ไทยออยล ์  ร้อยละ 49.10) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นกรรมการ 
   ของ  บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร  
 นายปรัชญา   ภิญญาวธัน์  นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์)  เป็นกรรมการ 
 ของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 
 

รวมลูกหน้ีอื่น  1,891.12 785.78  1,197.26   

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะ

สูญ 

(142.02) (146.88) (148.14)   

รวมลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 1,749.10 638.90 1,049.12   
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11.2.4.3 รายการเงินจ่ายล่วงหนา้ระยะส้ัน 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทย่อย      

บริษทั ปตท.เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

0.43 0.43 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.31 

- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

 และ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ควบรวม 

 บริษทัเป็น บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวติั   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. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
   ถือหุ้น  ร้อยละ 20 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธาน
กรรมการของ  บจ.พีทีที ยทิูลิต้ี 

บริษทั รีเทล บิซิเนส 
อลัไลแอนซ ์จาํกดั 

3.00 - - - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 49 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

 ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)  เป็นกรรมการของ  
 บจ. รีเทล บิซิเนสอลัไลแอนซ ์
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11.2.4.4 รายการเงินจ่ายล่วงหนา้ระยะส้ัน (ต่อ) 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทร่วม      

บริษทั ไทยลูบ้ 

เบลน็ด้ิง จาํกดั 

- 308.47 325.98 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.95 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  
   บจ.ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

บริษทั ปตท.เคมิคอล 

จาํกดั(มหาชน) 

- - 0.32 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.31 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมี 
 แห่งชาติและ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ 
 ควบรวมบริษทัเป็น บมจ. ปตท. 
 เคมิคอล 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวติั   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 

 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

กัน 

     

บริษทั ทิพย

ประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) 

270.13 259.46 176.26 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  13.33 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

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

บริษทั อีสเทิร์น ฟลู

อิด ทรานสปอร์ต 

จาํกดั 

- - 0.11 -  บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 15 
    (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ปตท.เคมิคอล  
 ร้อยละ 49.31)  
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

––––– 

รวมเงินจ่ายล่วงหนา้ 273.56 1,068.00 502.67   

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะ

สูญ 

- (308.47) (325.98)   

รวมเงินจ่ายล่วงหนา้ - 

สุทธิ 

273.56 759.53 176.69   

 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2550 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 264 

11.2.4.5 รายการเงินให้กูยื้ม (ครบกาํหนดใน 1 ปี)  
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทย่อย      

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนั

ระยอง จาํกดั 

(มหาชน) 

12,000.25 - - - ณ 27 ธนัวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  

 อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

 (มหาชน) เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ปตท.  

 อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  

 (มหาชน) และ ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 

 48.66 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้

ปลีก จาํกดั 

- - 9,900.00 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100  -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)  เป็นกรรมการของ  
 บจ.  ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  

บริษทั พีทีที อนิเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั 

- - 16,479.21 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 
–––– 

กิจการท่ีควบคุม

ร่วมกัน 

   
  

บริษทั ทรานส์ ไทย-

มาเลเซีย (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

- 302.21 1,324.10 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  
 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
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11.2.4.5 รายการเงินให้กูยื้ม (ครบกาํหนดใน 1 ปี) (ตอ่) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทร่วม      

บริษทั สตาร์ปิโตรเลียม 

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

3,487.14 - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  36 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา   

 ภิญญาวธัน์  นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม) เป็นกรรมการของ  

    บจ. สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

บริษทั ปตท. 

อะโรเมติกส์และ 

การกลัน่ จาํกดั (มหาชน) 

- - 757.64 - ณ 27 ธนัวาคม  2550  เกิดจากการ 

 รวม บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

 และ บมจ. อะโรเมติกส์  

 (ประเทศไทย)  

- ปตท.ถือหุ้น  ร้อยละ  48.66 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กิตติอาํพน  นายสุชาติ   

 ธาดาธาํรงเวช  นางพรรณี  สถาวโรดม  นายประเสริฐ  บุญสมัพนัธ์)  

 เป็นกรรมการของ  บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร   

 นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ ) เป็นกรรมการ  บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์ 

 และการกลัน่ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท)์ เป็นประธาน 

 เจา้หนา้ท่ีบริหาร  บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ 

- ผูบ้ริหาร ปตท. (นายชายนอ้ย  เผ่ือนโกสุม) เป็นกรรมการ 

 ผูจ้ดัการใหญ่  บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ 

รวม 15,487.39 302.21 28,460.95   
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11.2.5  รายการลูกหน้ี  เงินจ่ายล่วงหนา้ และเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

11.2.5.1  รายการลูกหน้ีอ่ืน 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทย่อย      

บริษทั ปตท. สาํรวจ
และผลิตปิโตรเลียม
จาํกดั (มหาชน) 

- - 1,076.79 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 65.73 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายเมตตา  บนัเทิงสุข  นายประเสริฐ   
บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ ์  
กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

 

บริษัทร่วม 
     

บริษทั อะโรเมติกส์ 
(ประเทศไทย)  จาํกดั 
(มหาชน) 

- 894.62 - - ณ 27 ธนัวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  

 โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั  

 (มหาชน) เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ปตท.  

 อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  

 (มหาชน) และ ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 

 48.66 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 
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11.2.5.1  รายการลูกหน้ีอ่ืน  (ต่อ)  

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ปตท. 
อะโรเมติกส์และการ
กลัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

- - 1,193.04 - ณ 27 ธนัวาคม  2550  เกิดจากการ 

 รวม บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

 และ บมจ. อะโรเมติกส์  

 (ประเทศไทย)  

- ปตท.ถือหุ้น  ร้อยละ  48.66 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กิตติอาํพน  นายสุชาติ   

 ธาดาธาํรงเวช  นางพรรณี  สถาวโรดม  นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  

 เป็นกรรมการของ  บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร   

 นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ ) เป็นกรรมการ  บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์ 

 และการกลัน่ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท)์ เป็นประธาน 

 เจา้หนา้ท่ีบริหาร  บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ 

- ผูบ้ริหาร ปตท. (นายชายนอ้ย  เผ่ือนโกสุม) เป็นกรรมการ 

 ผูจ้ดัการใหญ่  บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
 
รวมลูกหน้ีอื่น 

 
- 

 
894.62 

 
2,269.83 

  

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัย
จะสูญ 

- - -   

 
รวมลูกหน้ีอื่น-สุทธิ 

 
- 

 
894.62 

 
2,269.83 

  

 

 

 

 

 

 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2550 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 268 

11.2.5.2 รายการเงินจ่ายล่วงหนา้ 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทย่อย      

บริษทั ปตท.เคมิ
คอล จาํกดั 
(มหาชน) 

1.51 1.08 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.31 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ 
 และ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ควบรวม 
 บริษทัเป็น บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวติั   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 

 

บริษัทร่วม      

บริษทั ไทยลูบ้- 
เบลน็ด้ิง จาํกดั 

304.86 - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.95 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  
   บจ.ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

บริษทั ปตท. 
เคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน) 

- - 0.65 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.31 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ 
 และ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ควบรวม 
 บริษทัเป็น บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวติั   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 

 

รวมเงินจ่ายล่วงหนา้ 306.37 1.08 0.65 
  

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัย

จะสูญ 

(304.86) - -   

รวมเงินจ่ายล่วงหนา้ 

สุทธิ 
1.51 1.08 0.65 
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11.2.5.3 รายการเงินให้กูยื้มระยะยาว 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

 (ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทย่อย      

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี 
จาํกดั 

25.00 240.00 1,120.00 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์  เป็นกรรมการ 

 ของ บจ.พีทีที แอลเอน็จี 

บริษทั เอนเนอร์ย่ี 
คอมเพลก็ซ์ จาํกดั 

- - 600.00 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ  50 
-  ปตท.สผ. ถือหุ้น ร้อยละ  50 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธาน
กรรมการ ของ บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพลก็ซ ์

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายทรงวุฒิ  ชินวตัร   นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ )  
เป็นกรรมการของ บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพลก็ซ ์
 

บริษัทร่วม      

บริษทั อะโรเมติกส์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) 

5,807.69 5,807.69 - - ณ 27 ธนัวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  

 โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั  

 (มหาชน) เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ปตท.  

 อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  

 (มหาชน) และ ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 

 48.66 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 
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11.2.5.3 รายการเงินให้กูยื้มระยะยาว  (ต่อ)  

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

 (ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ปตท. 
อะโรเมติกส์และการ
กลัน่ จาํกดั (มหาชน) 

- - 5,050.05 - ณ 27 ธนัวาคม  2550  เกิดจากการ 

 รวม บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

 และ บมจ. อะโรเมติกส์  

 (ประเทศไทย)  

- ปตท.ถือหุ้น  ร้อยละ  48.66 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กิตติอาํพน  นายสุชาติ   

 ธาดาธาํรงเวช  นางพรรณี  สถาวโรดม  นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  

 เป็นกรรมการของ  บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร   

 นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ ) เป็นกรรมการ  บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์ 

 และการกลัน่ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท)์ เป็นประธาน 

 เจา้หนา้ท่ีบริหาร  บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ 

- ผูบ้ริหาร ปตท. (นายชายนอ้ย  เผ่ือนโกสุม) เป็นกรรมการ 

 ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
 
บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

     

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ 
จาํกดั 

185.18 - - - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 15 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ  
 บจ.ราชบุรี เพาเวอร์ 

รวม 6,017.87 6,047.69    6,770.05   
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11.2.6 รายการเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

11.2.6.1 รายการเจา้หน้ีการคา้ 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี  2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทย่อย      

บริษทั ปตท.สาํรวจ

และผลิตปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน)  

3,655.45 5,158.43 6,012.41 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 65.73 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

ปตท. 
ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายเมตตา  บนัเทิงสุข  นายประเสริฐ   
บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ ์  
กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท.คา้สากล 

จาํกดั 

281.79 561.56 2,284.79 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

บริษทั ปตท. 

(กมัพูชา) จาํกดั 

40.31 39.08 42.81 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

บริษทั โรงกลัน่

นํ้ามนัระยอง จาํกดั 

(มหาชน) 

7,646.08 - - - ณ 27 ธนัวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  

 อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

 (มหาชน) เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ปตท.  

 อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  

 (มหาชน) และ ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 

 48.66 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 
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11.2.6.1 รายการเจา้หน้ีการคา้ (ตอ่) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

PTTEP Offshore Company 

Limited 

- - 786.64 -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  

   จาํกดั (มหาชน)  ถือหุ้น ร้อยละ 100  

(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ  

65.73) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นประธานกรรมการของ 

   บจ. พีทีทีอีพี  ออฟชอร์ 

บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจคา้

ปลีก จาํกดั 

- - 1.73 - บริษทั ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั   

 ถือหุ้น ร้อยละ 100 

(ปตท.ถือหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก 

ร้อยละ  100 ) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)  เป็นกรรมการของ  
 บจ.  ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก  

บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน) 

438.59 169.14 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.31 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ 
 และ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ควบรวม 
 บริษทัเป็น บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวติั   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 ปตท.สผ. อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั 

28.96 1,209.74 948.58 -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
    จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100   
(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ  
65.73) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นประธานกรรมการ 
    ของ บจ. ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล 

PTTEP Siam Limited 829.69 1,231.40 1,532.36 -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.73) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นประธานกรรมการของ  
    บจ. ปตท.สผ. สยาม 

บริษทั พีทีทีอีพี โอมาน 
จาํกดั 

- - 251.23 -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   จาํกดั (มหาชน)  ถือหุ้น ร้อยละ 100  
(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ  
65.73) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นประธานกรรมการของ 
   บจ. พีทีทีอีพี โอมาน  
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11.2.6.1 รายการเจา้หน้ีการคา้ (ตอ่) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน      

Orange Energy Limited 347.96 488.89 311.56 - PTTEP Offfshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุ้น ร้อยละ  
 53.9496 
- บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 จาํกดั (มหาชน)  ถือหุ้น  PTTEPO  
 ร้อยละ 100  
(ปตท.  ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.73) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นกรรมการของ  
 บจ. ออเร้นจ ์เอน็เนอร์ย่ี  

B 8/32 Partners Limited 211.98 217.00 252.41 - PTTEP Offfshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุ้น ร้อยละ  
 25.0009 
- บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
 จาํกดั (มหาชน)  ถือหุ้น  PTTEPO  
 ร้อยละ 100 
(ปตท.  ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.73) 
 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นกรรมการของ  
บจ. บี8/32 พาร์ทเนอร์ 

Moattama Gas 

Transportation Co.,Ltd. 

- - 2,376.83 - PTTEP Offfshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุ้น ร้อยละ  
 25.50 
- บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
 จาํกดั (มหาชน)  ถือหุ้น  PTTEPO  
 ร้อยละ 100 
(ปตท.  ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.73) 
 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นกรรมการของ  
บจ. Moattama Gas Transportation 
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11.2.6.1 รายการเจา้หน้ีการคา้ (ตอ่) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทร่วม      

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั  

(มหาชน) 

7,320.13 7,794.89 14,329.10 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.10 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช  นายประเสริฐ   
บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

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

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์ ) เป็นกรรมการและ 
กรรมการอาํนวยการ ของ  บมจ.ไทยออยล ์

บริษทั สตาร์ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

4,250.80 4,557.15 6,954.69 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  36 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา   
 ภิญญาวธัน์  นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม) เป็นกรรมการของ  
    บจ. สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

จาํกดั 

12.17 10.30 8.27 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.95 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  
   บจ.ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียม

ไทย จาํกดั 

31.39 83.30 88.86 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  33.19 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)  เป็นกรรมการของ  
บจ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

บริษทั อะโรเมติกส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

5,710.05 6,834.82 - - ณ 27 ธนัวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั  
 (มหาชน) เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  
 (มหาชน) และ ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 
 48.66 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 
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11.2.6.1 รายการเจา้หน้ีการคา้ (ตอ่)  

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด   31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ปตท.เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

- - 424.19 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.31 

- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

 และ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ควบรวม 

 บริษทัเป็น บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวติั   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 บางจาก
ปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน) 

- 72.48 111.72 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  29.75 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

(ณ 16 พ.ค.49 เปล่ียนสถานะจากบริษทัอื่นท่ี

เก่ียวขอ้งเป็นบริษทัร่วม ) 

 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)   
 เป็นกรรมการของ  บมจ.บางจากปิโตรเลียม 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนั
ระยอง จาํกดั (มหาชน) 

- 8,593.01 - - ณ 27 ธนัวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  

 อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

 (มหาชน) เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั  

 ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  

 (มหาชน) และ ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 

 48.66 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 
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11.2.6.1 รายการเจา้หน้ีการคา้ (ตอ่)  

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด   31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 
(มหาชน) 

116.70 216.18 1,220.49 -  ปตท.  ถือหุ้นร้อยละ 31.50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท.   ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นกรรมการ
ของ   บมจ. ไออาร์พีซี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  
เป็นกรรมการของ  บมจ. ไออาร์พีซี 
 

บริษทั ปตท. 
อะโรเมติกส์และ 
การกลัน่ จาํกดั(มหาชน) 

- - 19,570.39 - ณ 27 ธนัวาคม  2550  เกิดจากการ 

 รวม บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

 และ บมจ. อะโรเมติกส์  

 (ประเทศไทย)  

- ปตท.ถือหุ้น  ร้อยละ  48.66 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กิตติอาํพน  นายสุชาติ   

 ธาดาธาํรงเวช  นางพรรณี  สถาวโรดม  นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  

 เป็นกรรมการของ  บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร   

 นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ ) เป็นกรรมการ  บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์ 

 และการกลัน่ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท)์ เป็นประธาน 

 เจา้หนา้ท่ีบริหาร  บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ 

- ผูบ้ริหาร ปตท. (นายชายนอ้ย  เผ่ือนโกสุม) เป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
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11.2.6.1 รายการเจา้หน้ีการคา้ (ตอ่) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

บริษทั บางจาก
ปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน) 

671.95 - - - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  29.75 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

(ณ 16 พ.ค.49 เปล่ียนสถานะจากบริษทัอื่นท่ี

เก่ียวขอ้งเป็นบริษทัร่วม ) 

 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)   
 เป็นกรรมการของ  บมจ.บางจากปิโตรเลียม 

บริษทั ขนส่งนํ้ามนั 
ทางท่อ จาํกดั  

3.20 2.97 3.50 - 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) เป็นประธานกรรมการของ  

   บจ.ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ 

บริษทั ไทยลูบ้เบส 

จาํกดั (มหาชน) 

124.94 166.15 175.92 - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  
 ถือหุ้น  ร้อยละ 99.99  (ปตท.ถือหุ้น  
 บมจ.ไทยออยล ์  ร้อยละ 49.10) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นกรรมการ 
   ของ  บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร  
 นายปรัชญา   ภิญญาวธัน์  นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์)  เป็นกรรมการ 
 ของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 
 

บริษทั ไทยพาราไซลีน 

จาํกดั  

- 97.89 - -  บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

 ถือหุ้น  ร้อยละ 99.99 (ปตท.ถือหุ้น  

 บมจ.ไทยออยล ์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา   
 ภิญญาวธัน์  นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์) เป็นกรรมการ บจ. ไทยพารา 
 ไซลีน 

รวม 31,722.14 37,504.38 57,688.48   
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11.2.6.2 รายการเจา้หน้ีอ่ืน 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทย่อย      

บริษทั ปตท.สาํรวจและ

ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน)  

4.65 16.53 246.27 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 65.73 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายเมตตา  บนัเทิงสุข  นายประเสริฐ   
บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ ์  
กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

Subic Bay Energy 

Co.,Ltd. 

0.41 0.36 0.34 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

บริษทั ปตท. จาํหน่าย 

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

1.09 1.03 1.04 -  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 บางกอกโพลี 

เอททีลีน จาํกดั 

(มหาชน) 

0.03 - - - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุ้น  

 ร้อยละ 100 

(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.เคมิคอล  

ร้อยละ 49.31) 

(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุ้นทั้งหมดให้  

บมจ.ปตท.   เคมิคอล  ทั้งหมด) 

- 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 49.31) 

(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุ้นทั้งหมดให้ 

 บมจ.ปตท.เคมิคอล ) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 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 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ปตท.เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

5.12 17.99 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.31 

- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

 และ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ควบรวม 

 บริษทัเป็น บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวติั   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 รีเทล บิซิเนส 

อลัไลแอนซ ์จาํกดั 

17.61 22.06 30.04 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 49 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

 ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)  เป็นกรรมการของ  
 บจ. รีเทล บิซิเนสอลัไลแอนซ ์

บริษทั พีทีทีโพลิเมอร์  

มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั 

- 0.79 0.82 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  75 
-  บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น  ร้อยละ 25 
 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นประธานกรรมการ 

 ของ บจ.พีทีที โพลีเมอร์  มาร์เก็ตต้ิง 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์   เป็นกรรมการ 

    ของ  บจ. พีทีที  โพลีเมอร์  มาร์เก็ตต้ิง 

 

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั 

 

 

- 35.57 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  40 
-  บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 40 
-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
   ถือหุ้น  ร้อยละ 20 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธาน
กรรมการของ  บจ.พีทีที ยทิูลิต้ี 

บริษทั เอน็พีซี เซ็ฟต้ี 

แอนด ์เอน็ไวรอนเมนทอล 

เซอร์วิส จาํกดั 

- 0.19 - - บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100 
  (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ปตท.ปิโตรเคมิคอล  

ร้อยละ 49.31) 
 

–––– 
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11.2.6.2 รายการเจา้หน้ีอ่ืน (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ปตท.สผ.อนิเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั  

- - 0.03 -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  

    จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100   

(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ  

65.73) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นประธานกรรมการ 

    ของ บจ. ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ 

จาํกดั 

- 138.49 - - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  20 
- บมจ.ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 ถือหุ้นร้อยละ 20 
- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 20 
- บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
 ถือหุ้น ร้อยละ 20 
- บมจ.ไทยออยล ์ถือหุ้นร้อยละ 20 
 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ) เป็นประธาน

กรรมการของ  บจ.พีทีที ไอซีที โซลชูัน่ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายทรงวุฒิ  ชินวตัร  นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันา

นนท ์ นายมารุต  มฤคทตั) เป็นกรรมการของ  บจ.พีทีที ไอซีที 

โซลูชัน่ 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน      

บริษทั ทรานส์ ไทย-
มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

0.52 0.52 0.52 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  
 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธาน 

 กรรมการของ บจ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ 
จาํกดั 

- 0.72 0.72 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  35 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการ 
 ของ บจ.ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ 

บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ 
จาํกดั 

- 0.45 - - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  41.44 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 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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11.2.6.2 รายการเจา้หน้ีอ่ืน (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทร่วม      

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั  
(มหาชน) 
 
 
 

15.24 30.92 103.76 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.10 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช  นายประเสริฐ   
บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

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

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์ ) เป็นกรรมการและ 
กรรมการอาํนวยการ ของ  บมจ.ไทยออยล ์

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

- 2.56 1.88 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  29.75 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  
(ณ 16 พ.ค.49 เปล่ียนสถานะจากบริษทัอืน่ท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นบริษทัร่วม ) 
 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)   
 เป็นกรรมการของ  บมจ.บางจากปิโตรเลียม 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

จาํกดั 

5.07 5.57 5.57 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.95 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ  
   บจ.ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

จาํกดั 

3.15         2.57 2.37 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  33.19 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร)  เป็นประธานกรรมการ
ของ  บจ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย   

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ)  เป็นกรรมการของ  
บจ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั - - 0.50 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  40 
- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 30 
- บมจ.  ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
 ถือหุ้น ร้อยละ 30 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน)์  เป็นประธาน
กรรมการของ บจ. พีทีที ฟีนอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชายนอ้ย  เผ่ือนโกสุม)  เป็นกรรมการของ  
บจ. พีทีที ฟีนอล 
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11.2.6.2 รายการเจา้หน้ีอ่ืน (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ปี 2549 

(ลา้นบาท) 

ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

FST Aviation Services 

Limited 

2.24 1.38 1.39 - บริษทั Subic Bay Energy Co., Ltd.  
 ถือหุ้น ร้อยละ  25 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั อะโรเมติกส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

76.01 46.10 - - ณ 27 ธนัวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั  
 (มหาชน) เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  
 (มหาชน) และ ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 
 48.66 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั - - 1.27 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  40 
-  บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 40 
-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
   ถือหุ้น  ร้อยละ 20 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธาน
กรรมการของ  บจ.พีทีที ยทิูลิต้ี 

บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั 

(มหาชน) 

- - 23.60 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.31 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ 
 และ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ควบรวม 
 บริษทัเป็น บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวติั   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 เอน็พีซี เมนเทน

แนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียร่ิง 

เซอร์วิสเซส จาํกดั 

- - 0.21 -  บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 100 
(ปตท.ถือหุ้น บมจ.ปตท.เคมิคอล ร้อยละ 
49.31)  

––––– 
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11.2.6.2 รายการเจา้หน้ีอ่ืน (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี  2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั อีสเทิร์น ฟลูอิด 

ทรานสปอร์ต จาํกดั 

1.45 0.07 - -  บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 15 
    (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ปตท.เคมิคอล  
 ร้อยละ 49.31)  
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

––––– 

บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์

และการกลัน่ จาํกดั 

(มหาชน) 

- - 103.64 - ณ 27 ธนัวาคม  2550  เกิดจากการ 

 รวม บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

 และ บมจ. อะโรเมติกส์  

 (ประเทศไทย)  

- ปตท.ถือหุ้น  ร้อยละ  48.66 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กิตติอาํพน  นายสุชาติ   

 ธาดาธาํรงเวช  นางพรรณี  สถาวโรดม  นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  

 เป็นกรรมการของ  บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร   

 นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ ) เป็นกรรมการ  บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์ 

 และการกลัน่ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท)์ เป็นประธาน 

 เจา้หนา้ท่ีบริหาร  บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ 

- ผูบ้ริหาร ปตท. (นายชายนอ้ย  เผ่ือนโกสุม) เป็นกรรมการ 

 ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ 

บริษทั พีทีที ไอซีที 

โซลูชัน่ จาํกดั 

- - 125.44 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  20 
- บมจ.ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 ถือหุ้นร้อยละ 20 
- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 20 
- บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
 ถือหุ้น ร้อยละ 20 
- บมจ.ไทยออยล ์ถือหุ้นร้อยละ 20 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ) เป็นประธานกรรมการ
ของ  บจ.พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายทรงวุฒิ  ชินวตัร  นายเพ่ิมศกัด์ิ  ชีวาวฒันา
นนท ์ นายมารุต  มฤคทตั) เป็นกรรมการของ  บจ.พีทีที ไอซีที โซลชูัน่ 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

บริษทั ทิพยประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 

1.51 2.42 74.45 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  13.33 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ  
   บมจ.ทิพยประกนัภยั 
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11.2.6.2 รายการเจา้หน้ีอ่ืน (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

 
ปี 2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั บริการเช้ือเพลิง

การบินกรุงเทพ จาํกดั

(มหาชน) 

23.41 45.86 56.48 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  7.06 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ   

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

 

–––– 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ 

จาํกดั 

- 0.45 1,355.84 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 15 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ  
 บจ.ราชบุรี เพาเวอร์ 

บริษทั ขนส่งนํ้ามนัทาง

ท่อ จาํกดั 

0.02 0.03 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) เป็นประธานกรรมการของ  

   บจ.ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ 

บริษทั ทีโอซี ไกลคอล 

จาํกดั 

- - 0.16 -  บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั 

   (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 

(ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.เคมิคอล  

ร้อยละ 49.31) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นประธาน 

    กรรมการ ของ บจ.ทีโอซีไกลคอล  

 

บริษทั บางกอกโพลี - 

เอททีลีน จาํกดั (มหาชน) 

- - 2.25 - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 100 

(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.เคมิคอล  

ร้อยละ 49.31) 

(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุ้นทั้งหมดให้  

บมจ.ปตท.   เคมิคอล  ทั้งหมด) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา    

 ภิญญาวธัน์)   เป็นกรรมการของ บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 

รวม 158.14 372.63 2,138.62 
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11.2.6.3 รายการเจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 
ปี  2549 

(ลา้นบาท) 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2550)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทย่อย 
     

บริษทั ปตท.สาํรวจและ

ผลิต ปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

347.21 219.55 59.04 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 65.73 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายเมตตา  บนัเทิงสุข  นายประเสริฐ   
บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ ์  
กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทตั) เป็นกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท. จาํหน่าย 

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

13.60 12.63 11.67 -  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 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน      

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ

นํ้าเยน็ จาํกดั 

- 16.77 16.04 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  35 
- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการ 
 ของ บจ.ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ 

รวม 360.81 248.95 86.75   
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11.3 รายการระหว่างกนัดังกล่าวเกิดจากสัญญาต่างๆ ซ่ึงมีลกัษณะของรายการและสัญญาโดยสรุปดังต่อไปนี ้

(1) รายการระหว่าง ปตท. กบัรัฐวิสาหกิจท่ีถือหุ้นโดยรัฐบาล 

 ลกัษณะของรายการ 

ปตท. มีสถานะเป็นบริษทันํ้ามนัแห่งชาติซ่ึงรัฐบาลไดมี้นโยบายโดยมีมติคณะรัฐมนตรีลงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2545 ให้

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีจะซ้ือนํ้ ามันเช้ือเพลิงจาํนวนตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป ต้องซ้ือจาก ปตท. หรือบริษทั บางจาก

ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) เท่านั้น ดงันั้น ปตท. จึงมีการขายผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัเช้ือเพลิงให้รัฐวิสาหกิจไดแ้ก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หากรัฐวิสาหกิจมียอดคา้ง

ชาํระค่าซ้ือนํ้ามนัเช้ือเพลิง ปตท. สามารถคิดดอกเบ้ียจากยอดคา้งชาํระดงักล่าว 

(2) รายการระหว่าง ปตท. กบับริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (ปตท.สผ.) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

 ลกัษณะของรายการ 

   ผลิตภณัฑ์ท่ี ปตท.สผ. และบริษทัย่อยทาํการผลิตเพ่ือจาํหน่ายมี 4 ชนิด คือ นํ้ ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียม

เหลว(LPG) และคอนเดนเสท สาํหรับปี 2550 ปตท.เป็นผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑเ์กือบทั้งหมดของ ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ย คิดเป็นร้อย

ละ 85.37 ของผลิตภณัฑ์ของ ปตท.สผ. สําหรับการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ ปตท. ไดท้าํสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกบั 

ปตท.สผ. อายุสัญญาประมาณ 25-30 ปี มีการกาํหนดปริมาณซ้ือขายขั้นตํ่าเป็นรายปี ส่วนการซ้ือขายนํ้ ามนัดิบและ คอนเดนเสท 

จะอิงราคานํ้ ามันในตลาดโลกซ่ึงมีคุณสมบัติใกลเ้คียงกบันํ้ ามันดิบท่ีผลิตได้ เพ่ือให้สามารถสะท้อนมูลค่าของผลิตภณัฑ์ได้

ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด โดย ปตท. ทาํสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบและคอนเดนเสทกบั ปตท.สผ. เช่นเดียวกนั 

(3) รายการระหว่าง ปตท. กบับริษทัในเครือกลุ่มการกลัน่ 

 ลกัษณะของรายการ 

 ปตท. ทาํสัญญาจดัหานํ้ ามนัดิบและรับซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัสําเร็จรูปจากบริษทัโรงกลัน่นํ้ ามนัในเครือ โดย ปตท. จะ

จดัหานํ้ ามนัดิบและรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ี ปตท. ถือหุ้นอยูใ่นโรงกลัน่นํ้ ามนันั้นๆ โดยลกัษณะ

ของสัญญาสามารถสรุปแยกในแต่ละโรงกลัน่นํ้ามนัไดด้งัน้ี 

 ลกัษณะของสัญญากบับริษทั ไทยออยล ์จาํกดั  (มหาชน) (ไทยออยล)์ 

 ปตท. จดัหานํ้ ามนัดิบและรับซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัสําเร็จรูปจากไทยออยลใ์นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของกาํลงัการกลัน่ 

โดยคู่สัญญาสามารถท่ีจะขอยกเลิกสัญญาไดต้ั้งแต่ครบรอบปีท่ี 13 เป็นตน้ไป นบัจากวนัท่ีปรับโครงสร้างหน้ีสําเร็จ หรือตั้งแต่

วนัท่ี 19 เมษายน 2556 โดยส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงอาจบอกเลิกสัญญาไดใ้น

กรณีท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงผิดสัญญา ทั้งน้ี ปตท. สามารถรับซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัสําเร็จรูปส่วนท่ีเกินร้อยละ 49.99 ไดใ้นราคา

ตลาด 

 ปตท. จดัหานํ้ามนัดิบในประเทศให้ไทยออยลต์ามสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบเพชร  โดยทาํสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบระยะ

ยาวตลอดอายกุารผลิต มีผลบงัคบัใชต้ั้งแตปี่ 2528 และตามสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบในประเทศอ่ืน ๆ ระยะเวลา 1 ปี โดยสัญญา

ดงักล่าวจะมีการเจรจาต่ออายสัุญญาปีต่อปี 

 

 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2550  

 

 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 287 

ลกัษณะของสัญญากบับริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) (PTTAR) 

บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เกิด

จากการควบรวมบริษทัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ระหว่าง บริษทั โรงกลัน่นํ้ ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) 

(RRC) และบริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (ATC) เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2550 และไดรั้บมาซ่ึงทรัพยสิ์น หน้ี 

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษทัดงักล่าวโดยผลของกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 ลกัษณะ

สัญญาระหว่าง ปตท. และ PTTAR แยกตามประเภทธุรกิจประกอบดว้ย 

ธุรกิจการกลัน่ 

ปตท. จัดหานํ้ ามันดิบให้  PTTAR ตามสัญญาจัดหานํ้ ามันดิบและวัตถุดิบอ่ืนชั่วคราว (Interim Crude Supply 

Agreement)  มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2549 จนถึงวนัท่ี Operating Alliance มีผลส้ินสุด และสัญญาจดัหานํ้ ามนัดิบ

และวตัถุดิบอ่ืน (Feedstock Supply Agreement) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี Operating Alliance มีผลส้ินสุด จนถึงวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 

2567 โดย ปตท. เป็นผูจ้ดัหานํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืนทั้งหมดให้แก่ PTTAR ตามชนิดและปริมาณท่ี PTTAR กาํหนดดว้ยราคา

ตลาด   

ปตท. รับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากโรงกลัน่ในปริมาณขั้นตํ่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตได้

ตามราคาตลาดในประเทศ สัญญารับซ้ือผลิตภณัฑมี์ระยะเวลา 12 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 22 มิถุนายน 2536 หลงัจาก 12 ปี ให้ถือว่าสัญญา

มีผลต่อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด เวน้แต่จะมีการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

ปตท. จดัทาํสัญญารับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปของโครงการขยายการลงทุน (New Complex Product Offtake 

Agreement)  กบั PTTAR มีผลบงัคบัใชต้ั้งแตว่นัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2549 โดย ปตท. จะรับซ้ือผลิตภณัฑร้์อยละ 100 ของปริมาณ

ผลิตภณัฑท่ี์ PTTAR ผลิตไดจ้าก Reformer Complex และ Upgrading Complex โดย ปตท. จะรับซ้ือผลิตภณัฑอ์ยา่งนอ้ยร้อยละ 

50 ของจาํนวนผลิตภณัฑท์ั้งหมดในราคาตลาดในประเทศ  

ปตท. ทาํสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติให้กบั PTTAR เพ่ือใชใ้นกระบวนการผลิตนํ้ามนัสาํเร็จรูปในปริมาณอยา่งนอ้ยวนั

ละ 19,828 ลา้นบีทีย ู และทาํสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติให้กบั PTTAR เพ่ือใชใ้นการผลิตไฟฟ้า โดย ปตท. ตกลงจะจดัส่งก๊าซ

ธรรมชาติให้กบั PTTAR ภายใตเ้ง่ือนไข Take or Pay ในปริมาณโดยเฉล่ียอยา่งนอ้ยวนัละ 9.6 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต (เท่ากบัประมาณ 

9,000 ลา้นบีทีย)ู 

ธุรกิจอะโรเมติกส์ 

ปตท. ทาํสัญญาจัดหาคอนเดนเสทให้กับ PTTAR โดยทาํสัญญาซ้ือขายคอนเดนเสทระยะยาว มีอายุสัญญา 20 ปี 

นบัตั้งแต่ปี 2536 ในปริมาณ 4.6 – 6.1 ลา้นตนัต่อปี   

ปตท. ทาํสัญญาขายก๊าซธรรมชาติให้ PTTAR เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์มีอายสัุญญาขั้นตน้ 

10 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมส่งมอบก๊าซธรรมชาติ โดยสัญญาดงักล่าวจะส้ินสุดในเดือนมิถุนายน 2558 

 ปตท. ทาํสัญญาระยะยาวเป็นผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑ์อะโรเมติกส์หลกัทั้งหมดของ PTTAR  และให้ PTTAR เป็นผูจ้ดัส่ง

ผลิตภณัฑ์โดยตรงให้กบัลูกคา้ การทาํสัญญาซ้ือผลิตภณัฑ์จาก PTTAR เป็นสัญญา “Take-or-Pay” ท่ี ปตท. รับประกนัการซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ขั้นตํ่าตามสัญญา โดย ปตท. จะไดรั้บค่าดาํเนินการในการทาํตลาดให้กบั PTTAR และสัญญา “Take and Pay” ซ่ึงระบุ

ปริมาณท่ี ปตท.จะรับผลิตภณัฑ์โดยมิไดรั้บประกนัการจดัจาํหน่าย  เพ่ือรองรับการจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นปริมาณส่วนท่ีเหลือจาก

สัญญา “Take or Pay” สําหรับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้แก่  คอนเดนเสทเรซิดิว  แนฟทาชนิดเบา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) 

PTTAR จะเป็นผูจ้ดัส่งโดยตรงให้กับลูกคา้ของ ปตท. โดยเป็นสัญญาระยะยาว 15 ปี สําหรับผลิตภณัฑ์คอนเดนเสทเรซิดิว, 

ผลิตภณัฑแ์นฟทาชนิดเบา และ 10 ปี สาํหรับผลิตภณัฑก๊์าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) นบัตั้งแต่ปี 2540 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2550  

 

 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 288 

 ลกัษณะของสัญญากบับริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั (SPRC) 

 ผูถื้อหุ้นของ SPRC จะจดัหานํ้ามนัดิบทั้งหมด และรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากโรงกลัน่ ในปริมาณขั้นตํ่า

ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของกาํลงัการกลัน่ท่ี 126,000 บาร์เรลต่อวนั หรือคดิเป็น 88,200 บาร์เรลตอ่วนั ตามราคาตลาดในประเทศ 

ปริมาณส่วนเกินจากการผลิตดงักล่าวโรงกลัน่สตาร์จะให้สิทธิ ปตท. และบริษทั เชฟรอน (ไทย) จาํกดั ในฐานะผูถื้อหุน้ในการ

พิจารณารับซ้ือส่วนเกินตามราคาตลาดภายในประเทศ ก่อนท่ีจะนาํไปเสนอขายแก่บคุคลท่ีสาม 

 ลกัษณะของสัญญากบับริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (บางจาก) 

ปตท. จดัหานํ้ามนัดิบในประเทศให ้บางจาก ตามสัญญาซ้ือขายนํ้ ามนัดิบเพชร โดยทาํสัญญาซ้ือขายนํ้ ามนัดิบระยะยาว

ตลอดอายุการผลิต มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่ปี 2528 และตามสัญญาซ้ือขายนํ้ ามันดิบในประเทศอ่ืน ๆ ระยะเวลา 1 ปี โดยสัญญา

ดงักล่าวจะมีการเจรจาต่ออายสัุญญาปีต่อปี 

ปตท. จดัหานํ้ามนัดิบให้ บางจาก ตามสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบ (Feedstock Supply Agreement) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 

16 พฤษภาคม 2549 และส้ินสุดในระยะเวลา 12 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีโครงการ Product Quality Improvement เร่ิมดาํเนินการทาง

การคา้ได ้(Commercial Operation Date : COD) โดย ปตท. จะจดัหานํ้ามนัดิบทั้งหมดให้กบั บางจาก 

ปตท. จดัทาํสัญญาการรับผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป (Product Offtake Agreement) กบั บางจาก มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 

16 พฤษภาคม 2549 และส้ินสุดในระยะเวลา 12 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีโครงการ Product Quality Improvement เร่ิมดาํเนินการทาง

การคา้ได ้ (Commercial Operation Date : COD) โดยหลงั COD ของโครงการ ปตท. จะรับผลิตภณัฑจ์าก บางจาก ไม่นอ้ยกว่า 

30% ของกาํลงัการกลัน่ในแต่ละเดือน 

(4) รายการระหว่าง ปตท. กบับริษทัในเครือในกลุ่มปิโตรเคมี 

 ลกัษณะรายการและสัญญากบั บริษทั  ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (ปตท.เคมิคอล) 

บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (ปตท.เคมิคอล)  เป็นบริษทัท่ีเกิดขึ้นจากการควบบริษทั ตามพระราชบญัญติั

บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ระหว่าง  บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) (TOC) และ บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกัด 

(มหาชน) (NPC) เม่ือวนัท่ี 7 ธันวาคม 2548 และไดรั้บมาซ่ึงทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้ง

สองบริษทัดงักล่าว โดยผลของกฎหมาย ปตท.เคมิคอล จึงรับภาระผกูพนัตามสัญญาของทั้ง TOC และNPC ดงัน้ี 

ปตท. เป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตของ ปตท.เคมิคอล ไดแ้ก่ ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซปิโตรเลียมเหลว

(LPG) โดยทาํสัญญาระยะยาว 15 ปี ตั้งแต่ปี 2538 และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 5 ปี  

ในปี 2542 ปตท.ไดรั้บโอนสิทธิและภาระผกูพนัจาก ATC ในสัญญาซ้ือขายแนฟทาเบาและราฟฟิเนทกบั ปตท.เคมิคอล 

อายสัุญญา 15 ปี นบัตั้งแต่ปี 2542     

ต่อมา ปตท. ไดท้าํสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบและสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบั ปตท.เคมิคอล มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่ปี 2542 

โดยท่ีสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบมีผลต่อเน่ืองไปอีก 12 ปี และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 5 ปี  สาํหรับสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ มีผล

ต่อเน่ืองไปอีก 20 ปี และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 4 ปี  

ในปี 2544 ปตท.ได้ทาํสัญญาซ้ือขายก๊าซอีเทนกับ ปตท.เคมิคอล โดยสัญญามีผลบังคบัใช้ 15 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1  

สิงหาคม 2548 และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 5 ปี 

ปตท. ไดแ้กไ้ขสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพนและก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) ฉบบัใหม่กบั ปตท.เคมิ

คอล  สัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฏาคม 2546 และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2549 และต่ออายุไดค้ราวละ 5 ปี  โดย
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สัญญาไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างราคาวตัถุดิบก๊าซอีเทนให้แปรผนัตามราคาผลิตภณัฑ์เม็ดพลาสติก HDPE ประเภทฟิลม ์

(HDPE Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงจะสะทอ้นภาวะของตลาดปิโตรเคมีทั้งสายไปถึงตลาดเม็ดพลาสติก 

HDPE ท่ีบริษทัไดเ้ร่ิมผลิตในปี 2547 ท่ีผา่นมาดว้ย ส่วนโครงสร้างราคาวตัถุดิบก๊าซโพรเพนและก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) ได้

แก้ไขสัญญาโดยให้ราคาวตัถุดิบก๊าซโพรเพนและก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) แปรผนัตามราคาผลิตภณัฑ์เม็ดพลาสติก PP 

ประเภทฟิลม์ (PP Film Grade) โดยมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2547 และจะส้ินสุดสัญญาในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

เช่นกนั    

ในปี 2547 ปตท. ไดท้าํสัญญาซ้ือขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ(NGL) กบั ปตท.เคมิคอล  

โดย ปตท. จะจดัส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) เพ่ิมขึ้น 13,000 ตนัต่อเดือน และก๊าซโซลีนธรรมชาติ(NGL) เพ่ิมขึ้นเป็น 380,000 

– 470,000 ตนั/ปี เพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับโครงการเพ่ิมกาํลงัการผลิตโอเลฟินส์ ของ ปตท.เคมิคอล  จากการปรับปรุงหน่วยการ

ผลิต ซ่ึงแลว้เสร็จในปี 2550 

ในปี 2549 ปตท.ไดท้าํสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบก๊าซอีเทน กบับริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึง

ของ ปตท.เคมิคอล  ระยะเวลาสัญญา 15 ปี นบัจากวนัท่ีโรงงานเร่ิมเดินเคร่ือง (ประมาณไตรมาส 3 ของปี 2552) โดยโครงสร้าง

ราคาวตัถุดิบอีเทนจะแปรผันตามราคาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก HDPE ประเภทฟิลม์ (HDPE Film Grade) ในตลาดเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้

ลกัษณะรายการและสัญญากบับริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC) 

                ปตท.ทาํสัญญาจดัหาวตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตให้แก่ HMC  โดยทาํสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบก๊าซโพรเพนระยะยาว  

มีอายุสัญญา 15 ปี นับตั้งแต่ปี 2552 และสามารถต่ออายุไดค้ราวละ 5 ปี  โดยโครงสร้างราคาจะแปรผนัตามราคาผลิตภณัฑ์เม็ด

พลาสติก PP  ประเภทฟิลม ์(PP Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

11.4 นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต 

รายการระหว่างกนัของ ปตท. ในอนาคต จะเป็นรายการท่ีดาํเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ 

ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง ปตท. บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และผูถื้อหุ้น ส่วนนโยบายการกาํหนดราคา

ระหว่าง ปตท. กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกาํหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับท่ีกาํหนดให้กับบุคคล/กิจการอ่ืนท่ีไม่

เก่ียวขอ้งกนั สาํหรับราคาสินคา้ท่ีซ้ือจากบริษทัยอ่ยจะเป็นไปตามราคาขายของบริษทัยอ่ยท่ีอา้งอิงจากราคาตลาด 

การเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัจะเป็นไปตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย ์และตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั ซ่ึงกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

12.1 งบการเงินรวม 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีนําเสนอประกอบดว้ย ผลการดาํเนินงานจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธันวาคม 2550 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากสํานกังานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยแสดงเปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงานจาก 

งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ท่ีผา่นการตรวจสอบจาก สตง. แลว้ ซ่ึงไดมี้การปรับปรุง (Restated) 

และจดัประเภท (Reclassification) บญัชีบางรายการในงบการเงินรวมเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินรวม

สาํหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 

        หน่วย : ลา้นบาท 

งบดุล 
2548 

(ปรับปรุงใหม่) 

2549 

(ปรับปรุงใหม่) 

2550 

(ตรวจสอบ) 

 สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวียน    

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 73,440.82 86,806.25 74,958.29 

   เงินลงทุนชัว่คราว 714.86 1,412.95 6,231.25 

   ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ-กิจการอ่ืน-สุทธิ 67,518.70 83,651.05 116,935.78 

   ลูกหน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสุทธิ 21,798.87 32,233.25 78,047.44 

   ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินให้กูยื้มระยะสั้น    

       - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสุทธิ 5,186.43 591.16 1,392.78 

   สินคา้คงเหลือ 23,501.31 15,117.53 13,522.24 

   พสัดุคงเหลือ – สุทธิ 5,532.86 7,552.47 6,374.45 

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 24,320.16 21,953.53 18,468.60 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 222,014.00 249,318.21 315,930.83 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

   เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 

   เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

   ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินให้กูยื้มระยะยาว  

       - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสุทธิ 

66,577.15 

2,089.32 

 

5,992.87 

100,232.97 

3,129.32 

 

6,702.31 

189,951.19 

3,170.87 

 

6,243.74 

   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 293,828.16 329,609.04 316,227.43 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 24,495.63 35,075.00 32,526.32 

   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 

1,898.46 

19,746.62 

1,251.77 

16,598.18 

1,068.99 

12,702.08 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14,581.26 11,275.08 14,530.01 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 429,209.46 503,873.66 576,420.64 

รวมสินทรัพย์ 651,223.47 753,191.87 892,351.47 
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หน่วย : ลา้นบาท 

งบดุล (ต่อ) 
2548 

(ปรับปรุงใหม่) 

2549 

(ปรับปรุงใหม่) 

2550 

(ตรวจสอบ) 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนี้สินหมุนเวียน    

   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3,546.74 1,589.87 5,768.06 

   เจา้หน้ีการคา้-กิจการอ่ืน 49,488.02 55,620.49 116,525.55 

   เจา้หน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,626.63 29,168.04 45,873.42 

   เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 334.64 513.09 1,871.06 

   เงินกูยื้มระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 21,626.74 21,612.15 8,611.83 

   เงินกูยื้มระยะสั้น - 144.92 626.87 

   ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 20,935.27 21,161.42 26,849.60 

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 21,437.01 25,251.96 28,177.31 

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12,016.28 12,513.97 10,580.93 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 148,011.33 167,575.92 244,884.64 

หนี้สินไม่หมุนเวียน    

   เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 

   เงินกูร้ะยะยาว 197,983.34 198,339.31 212,387.29 

   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12,685.24 13,839.22 14,738.00 

   ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 7,019.36 10,712.39 10,990.90 

   เงินมดัจาํถงัก๊าซ 3,986.41 4,347.91 4,647.66 

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,688.05 2,316.36 6,051.45 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 223,362.40 229,555.19 248,815.31 

รวมหนี้สิน 371,373.72 397,131.11 493,699.95 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

   ทุนจดทะเบียน 28,372.46 28,572.46 28,572.46 

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 27,972.46 28,049.26 28,173.88 

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 17,992.83 19,321.45 21,624.24 

   ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

2,142.40 2,950.40 3,851.32 

   กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดขึ้นในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 830.99 463.39 671.70 

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (800.72) (994.25) (914.24) 

   กาํไรสะสม    

      จดัสรรแลว้    

         สาํรองตามกฎหมาย 2,850.00 2,857.25 2,857.24 

         สาํรองเพ่ือกองทุนประกนัวินาศภยั 841.39 888.12 928.76 

      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 180,404.26 236,034.96 304,303.84 

   รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัฯ  232,233.61 289,570.58 361,496.76 

   ส่วนของผูถ้ือหุ้นส่วนนอ้ย  47,616.13 66,490.18 37,154.76 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 279,849.74 356,060.76 398,651.52 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 651,223.47 753,191.87 892,351.46 
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หน่วย : ลา้นบาท 

งบกําไรขาดทุน 
2548 2549 2550 

(ตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

รายได้    

   รายไดจ้ากการขาย 926,269.34 1,213,985.28 1,495,806.22 

   ตน้ทุนขาย 811,088.81 1,072,503.35 1,350,778.78 

กําไรขั้นต้น 115,180.53 141,481.93 145,027.44 

   ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 21,895.17 28,997.16 30,299.23 

   ค่าใชจ่้ายตามคาํพิพากษา   2,824.66 

   ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจ 1,213.02 3,631.65 3,542.83 

กําไรจากการขาย 92,072.33 108,853.12 108,360.72 

   ผลตามคาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 322.74 321.59 - 

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน - 7,130.48 8,428.00 

   รายไดอ่ื้น 9,435.67 25,219.82 17,738.60 

   ค่าตอบแทนกรรมการ 79.75 160.59 172.75 

กําไรจากการดําเนินงาน 101,750.99 141,364.42 134,354.57 

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 21,651.26 19,139.45 31,080.23 

กําไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ 123,402.25 160,503.87 165,434.79 

   ดอกเบ้ียจ่าย 8,811.66 10,386.55 10,458.64 

   ภาษีเงินได ้ 25,565.62 35,882.71 41,419.08 

กําไรหลังหักภาษีเงินได้ 89,024.97 114,234.60 113,557.07 

   กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นส่วนนอ้ย 8,597.74 18,652.41 15,753.48 

   รายการพิเศษ 5,416.80 - - 

กําไรสุทธิ 85,844.03 95,582.19 97,803.59 

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน    

กําไรก่อนรายการพิเศษ 28.75 34.14 34.82 

รายการพิเศษ 1.94 - - 

กําไรสุทธิ 30.69 34.14 34.82 

กําไรต่อหุ้นปรับลด    

กําไรก่อนรายการพิเศษ 28.72 34.02 34.58 

รายการพิเศษ 1.93 - - 

กําไรสุทธิ 30.64 34.02 34.58 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)   แบบ 56-1 ประจาํปี 2550  
 

 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 293 

      หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 
2548 2549 2550 

(ตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    

กําไรสุทธิ 85,844.03 95582.19 97,803.59 

รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไรสุทธิ    

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน:    

ค่าเส่ือมราคา ค่าสูญส้ิน และค่าตดัจาํหน่าย 17,155.86 26,433.43 28,450.03 

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (326.17) 1,059.15 (97.62) 

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ (54.12) 182.61 (29.90) 

(กาํไร)จากการจาํหน่ายเงินลงทุน 551.44 (7,130.48) (8,428.00) 

โอนท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์เป็นค่าใชจ่้าย (4.92) (8.04) (29.39) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (21,651.26) (19,139.45) (31,080.23) 

ส่วนของผูถ้ือหุ้นส่วนนอ้ยในกาํไรสุทธิ 8,597.74 18,652.41 15,753.48 

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน 2,102.33 (9,548.86) (4,462.57) 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (0.58) (2.10) - 

หน้ีสงสัยจะสูญ (57.73) 141.03 (1.59) 

ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจตดัจาํหน่าย 415.69 1,701.86 1,959.86 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูต้ดัจาํหน่าย 9.58 8.14 5.11 

ส่วนลดมูลค่าหุ้นกูต้ดัจาํหน่าย 24.34 34.41 32.47 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (282.26) 1,860.96 1,289.72 

ดอกเบ้ียจากสัญญาเช่าการเงินตดัจาํหน่าย 6.65 34.59 54.16 

สาํรองปรับมูลค่าสินคา้คงเหลือ 33.58 54.45 (75.80) 

สาํรองพสัดุส้ินเปลืองเลื่อมสภาพ 17.12 4.64 - 

เงินปันผลรับ (40.30) (493.12) (364.11) 

สาํรองผลเสียหายจากคดีความ - 206.95 (205.80) 

รายการพิเศษ (7,738.28) - - 

อ่ืน ๆ 6.58 6.02 463.44 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - - - 

สาํรองผลเสียหายจากการถอนตวัทางธุรกิจ - - - 

จาํหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย - - - 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ ยนแปลงใน

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 

84,609.31 109,640.79 101,036.87 

สินทรัพย ์หน้ีสินดาํเนินการ (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 5,244.43 (5,169.99) 9,106.29 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 89,853.75 104,470.80 110,143.16 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 24.17 109.92 86.66 

เงินจ่ายสาํหรับท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (86,012.34) (88,134.11) (91,396.28) 

เงินจ่ายสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (732.41) (1,056.10) (951.65) 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (145.65) - (72.95) 

เงินให้กูยื้มระยะสั้น -  - 

เงินให้กูร้ะยะสั้นแก่กิจการอ่ืน - (151.10) - 

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (3,212.56) - - 

เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  7,084.25 (884.24) (10,324.09) 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

2548 2549 2550 

(ตรวจสอบ)   

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ)    

เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ - (6,185.79)  

เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม (23,982.25) (3,982.00) (17,102.30) 

เงินจ่ายลงทุนในบริษทัอ่ืน - -  

เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนทัว่ไป - -  

เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - (973.80) (508.90) 

เงินลดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 8,909.86 13,756.24 16,169.30 

รับคืนเงินให้กูยื้มระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 185.18 - 

รับคืนเงินให้กูยื้มระยะสั้น 599.90   

รับคืนเงินให้กูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,388.99 3,487.14 - 

เงินสดรับจากการยกเลิกสิทธิการเช่าในสถานีบริการ

นํ้ามนั 

26.82 10.55 23.69 

เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 51,491.87 (687.81) (4,810.30) 

เงินปันผลรับ 5,530.80 7,168.34 8,316.08 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (39,028.54) (77,337.58) (100,570.73) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั  2,653.04 1,165.49 

เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น 955.94 8,663.56 2,628.02 

เงินสดรับจากการออกหุ้นบุริมสิทธ์ิ -  - 

เงินสดรับจากการกูยื้มระยะยาว 27,016.64 36,749.41 9,342.50 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้ 30,183.58 16,000.00 45,305.20 

เงินสดรับจากการกูยื้มระยะสั้น - 450.96 211.48 

เงินสดรับจากการออกตัว๋เงินจ่าย 12,745.89 - 1,500.00 

จ่ายคืนเงินกูยื้มระยะยาว (45,404.67) (9,958.71) (8,109.77) 

จ่ายคืนเงินกูยื้มระยะสั้น (12,470.86) - - 

จ่ายคืนตัว๋เงินจ่าย (11,900.28) (1,000.00) - 

จ่ายคืนหุ้นกู ้ - (12,492.06) (8,386.22) 

จ่ายคืนพนัธบตัร (7,530.00) (5,000.00) (5,000.00) 

เงินจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน (39.91) (161.76) (280.13) 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสั้ นจากสถาบัน

การเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

348.33 (407.11) 2,523.44 

เงินปันผลจ่าย (22,304.22) (48,683.54) (36,516.70) 

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (28,399.55) (13,186.22) 4,383.30 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการ 

เทียบเท่าเงินสด 

(15.61) (668.17) 41.86 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (206.49) 86.59 33.39 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 22,203.55 13,365.44 14,030.97 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 51,237.27 73,440.82 86,806.25 

เงินสดปลายงวดของบริษัทย่อยท่ีเปลี่ยนสถานะเป็น

บริษทัร่วม 

  (25,878.94) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 73,440.82 86,806.25 74,958.29 
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 หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
2548 2549 2550 

(ตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม    

ดอกเบ้ียจ่าย 11,822.26 12,613.67 13,190.37 

ภาษีเงินได ้ 21,925.34 31,767.89 32,620.23 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)   แบบ 56-1 ประจาํปี 2550  
 

 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 296 

หน่วย : ลา้นบาท 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 2548 2549 2550 

 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบ) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.50 1.49 1.29 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.10 1.22 1.13 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ เท่า 12.15 11.53 9.46 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย วนั 29.63 31.22 38.07 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 46.82 55.54 94.32 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย วนั 7.69 6.48 3.82 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี เท่า 15.52 14.03 10.93 

ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั 23.19 25.66 32.94 

Cash Cycle วนั 14.12 12.04 8.95 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร     

อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ % 12.43 11.65 9.70 

อตัราส่วนกาํไรสุทธิ % 8.97 7.60 6.33 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น % 36.85 30.13 25.92 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 15.07 13.63 11.89 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 43.68 38.53 39.10 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 1.68 1.79 1.88 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น เท่า 1.33 1.12 1.24 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย เท่า 14.10 14.51 15.49 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนั (Cash Basis) 1/ เท่า 0.44 0.70 0.67 

อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล  % 30.14 30.76 33.03 

1/ ไม่รวมภาระผูกพนัหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นภายหนา้ (ภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นภายหนา้ ดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)  

2/ เฉพาะการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลต่อกาํไรสุทธิสาํหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน 2550 

12.2 คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) 

ในการอ่านคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ นักลงทุนควรศึกษาเอกสารประกอบ ซ่ึงไดแ้ก่ งบการเงินรวม 

ขอ้มูลทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ตวัเลขการดาํเนินงานโดยสรุปทั้งในอดีต และท่ีมีการปรับปรุง ควบคู่ไปกบัหมายเหตุประกอบ

งบการเงินและขอ้มูลท่ีนาํเสนอไวใ้นเอกสารน้ี 

ทั้งน้ี ในปี 2550 ไดมี้การเปล่ียนแปลงสถานะของบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม การลงทุนในบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม และการควบ

กิจการของบริษทัในเครือ ท่ีมีสาระสาํคญั สรุปไดด้งัน้ี 

- เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2550 ปตท.ได้จดัตั้ง บจ.ปตท. ธุรกิจค้าปลีก (PTTRB) เป็นบริษทัย่อย โดย ปตท.ถือหุ้นใน

สัดส่วน 100% เพ่ือเขา้ซ้ือหุ้นทั้งหมดของ ConocoPhillips Company (COP) และในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2550 PTTRB ไดรั้บโอนธุรกิจ

คา้ปลีกนํ้ามนัในประเทศไทยภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ JET/Jiffy ของ COP ทั้งหมด  

- เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2550 ปตท.ไดจ้ดัตั้ง บจ.ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม (CHPP) เป็นบริษทัยอ่ย โดยมีสัดส่วนการถือ

หุ้น 100% 

- เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2550 ปตท.ไดจ้ดัตั้ง บจ.พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล (PTT INTER) เป็นบริษทัย่อย โดยมีสัดส่วนการถือ

หุ้น 100%  
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- เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2550 ปตท.ไดจ้ดัตั้ง บจ.ปตท. กรีน เอน็เนอร์ย่ี (PTTGE) เป็นบริษทัยอ่ย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 

100% 

- เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2550 ปตท.ไดล้ดสัดส่วนการถือหุ้นในบมจ.พีทีที เคมิคอล (PTTCH) ลงเหลือร้อยละ 49.80 

ส่งผลให้ PTTCH เปล่ียนสถานะจากบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วมของ ปตท. และส่งผลให้ บจ. พีทีที ฟีนอล (PPCL), บจ. พีทีที ยทิูลิต้ี 

(PTTUT) และ บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ (PTTICT) เปล่ียนสถานะจากบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วมของ ปตท.นบัตั้งแต่วนัดงักล่าว

เช่นกนั  

- เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2550 บมจ.อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) (ATC)และ บมจ.โรงกลัน่นํ้ ามนัระยอง (RRC) ไดจ้ด

ทะเบียนการควบรวม ATC และ RRC เป็น บมจ.ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ (PTTAR) โดยการควบบริษทัดงักล่าวส่งผลให้ 

ปตท.มีสัดส่วนการถือหุ้นใน PTTAR 48.66%  

- เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2550 ปตท.ได้เข้าซ้ือหุ้นใน บจ.เอ็นพีทีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส 

(NPTC) จาก บจ.Toyo Thai Corporation ส่งผลให้ ปตท.มีสัดส่วนการถือหุ้นใน NPTC 40% 

12.2.1 การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของปตท. และบริษทัยอ่ยสาํหรับงวด 12 เดือนส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2550 เปรียบเทียบงวด 12 

เดือนส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2549 และผลการดาํเนินงานของปตท. และบริษทัยอ่ย  สาํหรับปี 2549 เปรียบเทียบปี 2548 

รายไดจ้ากการขาย 

สาํหรับผลการดาํเนินงานของปี 2550 ปตท.และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายจาํนวน 1,495,806 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจาํนวน 

281,821 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 23.2% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยเป็นการเพ่ิมขึ้นทั้งในส่วนราคาและปริมาณขายของผลิตภณัฑ์

นํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ กอปรกบัไดร้วมผลประกอบการของ PTTRB ในฐานะบริษทัย่อยตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2550 แมว่้าในปี 

2550 จะรวมผลประกอบการของ PTTCH ในฐานะบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2550 และในปี 2549 ไดร้วมผลประกอบการ

ของ RRC และบมจ.บางกอกโพลีเอทิลีน (BPE) ประมาณ 5 เดือน และ 9 เดือนตามลาํดบั 

ค่าใชจ้่าย 

ตน้ทุนขาย : 

ตน้ทุนขายในปี 2550 จาํนวนมี 1,350,779 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2549 จาํนวน 278,275 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 25.9% โดย

มีสาเหตุเน่ืองมาจากปัจจยัดา้นปริมาณและตน้ทุนราคาซ้ือนํ้ามนัดิบ ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั และก๊าซธรรมชาติท่ีเพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงการรวม

ผลประกอบการของ PTTRB 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร : 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารสาํหรับปี 2550 จาํนวน 30,299 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2549 จาํนวน 1,302 ลา้นบาท หรือ

เพ่ิมขึ้น 4.5% ส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารของธุรกิจนํ้ามนั โดยเฉพาะเป็นผลมาจากการเขา้ซ้ือหุ้นทั้งหมดของ 

COP และรับโอนธุรกิจคา้ปลีกนํ้ามนัในประเทศไทยภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ JET/Jiffy ของ COP ทั้งหมด รวมถึงค่าใชจ้่ายในการ

ขายและบริหารของกลุ่มธุรกิจสาํรวจและผลิตท่ีเพ่ิมสูงขึ้น โดยค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เป็นค่าบริหารงานตามกิจกรรมท่ีเพ่ิมขึ้น

ของโครงการโอมาน โครงการอาทิตย ์พ้ืนท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย และอลัจีเรีย 433เอ & 416บี 

ค่าใชจ้่ายในการสาํรวจ : 

ค่าใชจ้่ายในการสาํรวจปิโตรเลียมสาํหรับปี 2550 จาํนวน 3,543 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2549 จาํนวน 88 ลา้นบาท หรือ

ลดลง 2.4% เน่ืองจากค่าใชจ้่ายในการศึกษาโครงสร้างทางธรณีวิทยาลดลง ซ่ึงส่วนใหญ่ลดลดจากโครงการบงกชพม่าเอม็7 & เอม็9 

เวียดนาม 16-1 และอิหร่าน ซาเว่ห์ ในขณะท่ีรายการตดัจาํหน่ายหลุมแห่งเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่จากโครงการ เวียดนาม 16-1 และ 

อลัจีเรีย 433เอ & 416บี 
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กาํไรสุทธิ 

ในปี 2550 มีกาํไรสุทธิ 97,804 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 34.82 บาทต่อหุ้น เพ่ิมขึ้นจากปี 2549 จาํนวน 2,221 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็น 2.3% ทั้งน้ีมีสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากราคาขายและปริมาณขายผลิตภณัฑ์ก๊าซฯ และนํ้ ามนั ท่ีเพ่ิมขึ้นดงักล่าวขา้งตน้ รวมถึง  

  : ในปี 2550 มีกําไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนจาํนวน 8,428 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบด้วย กาํไรจากการขายเงินลงทุน

บางส่วนใน บมจ.ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP), PTTCH, บมจ.ไทยออยล ์(TOP), ATC และ RRC จาํนวน 2,509 ลา้น

บาท, 4,922 ลา้นบาท, 477 ลา้นบาท, 428 ลา้นบาทและ 92 ลา้นบาทตามลาํดบั ในขณะท่ีในปี 2549 มีกาํไรจากการขายเงินลงทุน

บางส่วนใน RRC จาํนวน 7,130 ลา้นบาท  

: ในปี 2550 มีภาระค่าใชจ้่ายตามคาํพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดจาํนวน 2,825 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการปรับปรุงกาํไร

สุทธิในปี 2549 เพ่ิมขึ้น 322 ลา้นบาทจากผลของคาํพิพากษาดงักล่าว 

 : ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในปี 2550 จาํนวน 31,080 ลา้นบาทเพ่ิมขึ้นจากปี 2549 จาํนวน 11,941 

ล้านบาท (ปี 2550 รวมส่วนแบ่งกาํไรจากอัตราแลกเปล่ียน 2,997 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2549 รวมส่วนแบ่งกําไรจากอัตรา

แลกเปล่ียนจาํนวน 3,827 ลา้นบาท) ซ่ึงสาเหตุหลกัมาจาก 

- บริษทัในเครือกลุ่มธุรกิจการกลัน่มีผลประกอบการดีขึ้น เน่ืองจากค่าการกลัน่ท่ีปรับตวัเพ่ิมขึ้นโดยค่าการกลัน่เฉล่ีย

ของโรงกลัน่แบบ Complex ในเครือของ ปตท. (รวม Inventory gain/loss) เพ่ิมขึ้นจากประมาณ 5.49 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน

ปี 2549 เป็นประมาณ 9.99 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2550 แมว่้าในไตรมาส 4 ปี 2550 TOP จะหยดุเดินหน่วยกลัน่นาํมนัดิบ

หน่วยท่ี 3 (CDU-3) เพ่ือเช่ือมโยงส่วนขยายตามโครงการเพ่ิมกาํลงัการผลิต 50,000 บาร์เรลต่อวนัและตรวจซ่อมบาํรุงคร้ังใหญ่ตาม

วารเป็นเวลาประมาณ 2 เดือน หยดุเดินหน่วย Hydrocracking Unit 2 (HCU-2) 33 วนั รวมถึงหยดุหน่วยมิกซ์ไซลีน (MX Unit) เป็น

เวลา 70 วนัเพ่ือซ่อมบาํรุงและติดตั้งอุปกรณ์ใหม่เพ่ือรองรับการขยายกาํลงัการผลิต 

- บริษทัในเครือกลุ่มปิโตรเคมีก็มีผลประกอบการท่ีดีขึ้นอนัเน่ืองมาจากส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภณัฑ์และวตัถุดิบ 

(Product to Feed Margin) ท่ีสูงขึ้นทั้งในสาย olefins และ aromatics รวมถึงการรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจาก PTTCH ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

ในไตรมาส 4 ปี 2550 อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนสถานะของ PTTCH จากบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม รวมถึงการรับรู้ผลประกอบการ

ของ บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) ตามวิธีส่วนไดเ้สียเตม็ปีในปี 2550 ในขณะท่ีปี 2549 เร่ิมรับรู้ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2549  

: รายไดอ่ื้นสาํหรับปี 2550 จาํนวน 17,738 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2549 จาํนวน 7,481 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เน่ืองมาจากกาํไร

จากอตัราแลกเปล่ียนท่ีลดลง 4,533 ลา้นบาท และเงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้องเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซ (Take-or-Pay) ซ่ึงไดรั้บ

จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกลุ่มลูกคา้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ท่ีลดลง 3,544 ลา้นบาท 

 : ปตท.และบริษทัย่อยมีภาระดอกเบ้ียจ่ายในปี 2550 จาํนวน 10,459 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2549 จาํนวน 72 ลา้นบาท

หรือคิดเป็น 0.7% เน่ืองจากในปี 2550 ปตท.และบริษทัยอ่ยมีการกูยื้มเงิน การเบิกเงินกู ้และการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ดงัน้ี 

เดือนกุมภาพนัธ์ - PTTEP ออกหุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิจาํนวน 3,500 ลา้นบาท 

เดือนมีนาคม  - ปตท. ออกหุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิจาํนวน 6,000 ลา้นบาท 

    - ปตท.กู้เงินจากธนาคารออมสินจํานวน 6,000 ล้านบาทเพ่ือทดแทนเงินกู้เดิมของธนาคารออมสินท่ี 

     ครบกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 26 มีนาคม 2550 

เดือนมิถุนายน  - ปตท. ออกหุ้นกู้สกุลเยน  (Samurai Bond) ไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิจํานวน 36,000 ล้านเยน หรือ 

     เทียบเท่าประมาณ 10,000 ลา้นบาท 

   - PTTEP ออกหุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ  3 ชุด จาํนวน 12,500 ลา้นบาท 

เดือนธนัวาคม  - ปตท. ออกหุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิจาํนวน 3 ชุดจาํนวน 8,000 ลา้นบาท 

 : ภาระภาษีเงินไดใ้นปี 2550 จาํนวน 41,419 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2549 จาํนวน 5,536 ลา้นบาท หรือคดิเป็น 15.4% 

ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอตัราภาษเีงินไดนิ้ติบคุคลของ ปตท.ท่ีเพ่ิมขึ้นจาก 25% ในปี 2549 เป็น 30% ในปี 2550 
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12.2.2 การวิเคราะห์ผลดําเนินงานแยกตามกลุ่มธรุกิจ 

กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายแยกตามกลุ่มธุรกิจ (EBITDA)  

หน่วย : ลา้นบาท 

กําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษีและ 

กําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2548 2549 2550 

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ
   

      การจัดหา ขนส่งและจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ รวมถึงธุรกิจแยกก๊าซธรรมชาต ิ    

รายไดจ้ากการขาย 208,930 244,684 267,408 

ตน้ทุนขาย 163,924 196,000 209,409 

กาํไรขั้นตน้ 45,006 48,684 57,999 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 3,040 4,334 4,307 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื่น 143 456 993 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) 42,109 44,806 54,685 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 4,813 5,571 5,135 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษ ี(EBIT) 37,296 39,235 49,550 

     การสํารวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท. สผ.)    

รายไดจ้ากการขาย 59,373 76,419 81,530 

ตน้ทุนขาย 5,384 6,485 7,792 

กาํไรขั้นตน้ 53,989 69,934 73,738 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 2,809 3,061 4,244 

ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจ 1,213 3,632 3,543 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื่น 85 72 899 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) 50,052 63,313 66,850 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 9,430 14,898 15,971 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษ ี(EBIT) 40,622 48,415 50,879 

รวมกาํไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษขีองกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (EBIT) 77,918 87,650 100,429 

กลุ่มธุรกิจน้ํามัน    

     การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลยีม (Oil Marketing)    

รายไดจ้ากการขาย 341,345 416,952 417,322 

ตน้ทุนขาย 332,347 408,760 406,306 

กาํไรขั้นตน้ 8,998 8,192 11,016 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 6,766 9,169 7,622 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื่น 1,682 1,678 2,173 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) 3,914 701 5,567 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 2,085 2,044 2,540 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษ ี(EBIT) 1,829 (1,343) 3,027 

     การค้าสากลผลติภัณฑ์ปิโตรเลียม (Oil Trading)    

รายไดจ้ากการขาย 480,645 594,553 809,602 

ตน้ทุนขาย 477,161 590,070 806,347 

กาํไรขั้นตน้ 3,484 4,483 3,255 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 4,151 4,861 3,406 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื่น 4,005 4,681 3,190 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) 3,338 4,303 3,039 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย 3 10 11 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษ ี(EBIT) 3,335 4,293 3,028 

รวมกาํไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษขีองกลุ่มธุรกิจน้ํามัน (EBIT) 5,164 2,950 6,055 
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 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 300 

หน่วย : ลา้นบาท 

กําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษีและ 

กําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2548 2549 2550 

กลุ่มธุรกิจการกล่ัน    

รายไดจ้ากการขาย 141,275 76,389 - 

ตน้ทุนขาย 126,780 69,741 - 

กาํไรขั้นตน้ 14,495 6,648 - 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 1,366 287 - 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 76 108 - 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) 13,205 6,469 - 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 1,337 741 - 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษี (EBIT) 11,868 5,728 - 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคม ี    

รายไดจ้ากการขาย 15,523 76,676 70,749 

ตน้ทุนขาย 13,004 49,903 49,036 

กาํไรขั้นตน้ 2,519 26,773 21,713 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 853 2,785 2,221 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 74 346 259 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) 1,740 24,334 19,751 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 427 2,692 2,772 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษี (EBIT) 1,313 21,642 16,979 

รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษีก่อนหักรายการท่ียังไม่ได้จัดสรรและรายการ 

ระหว่างบริษัท/กลุ่มธุรกิจ 

96,263 117,970 123,463 

บวก (หกั) รายการระหว่างกนั 695 (1,382) (1,932) 

หกั รายการท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร (392) (668) (2,635) 

รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษ ี 96,566 115,920 118,896 

 กลุ่มธุรกิจนํ้ามัน  

สาํหรับปี 2550 รายไดจ้ากการขายของธุรกิจนํ้ ามนัจาํนวน 1,209,070 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2549 จาํนวน 213,627 ลา้น

บาท หรือเพ่ิมขึ้น 21.5% โดยมีปริมาณขายเพ่ิมขึ้น 11,789 ล้านลิตร หรือเพ่ิมขึ้น 22.0% จาก 53,613 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 

923,898 บาร์เรลต่อวนั ในปี 2549 เป็น 65,401 ลา้นลิตร หรือเทียบเท่า 1,127,037 บาร์เรลต่อวนัในปี 2550 โดยเป็นการเพ่ิมขึ้นใน

ส่วนของการค้าสากล ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากปริมาณขายนํ้ ามันดิบ ผลิตภณัฑ์นํ้ ามันสําเร็จรูป ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี และ แนฟทา 

นอกจากน้ี การเพ่ิมขึ้นยงัเป็นผลจากราคาขายนํ้ ามนัเฉล่ียในปี 2550 ท่ีสูงกว่าราคาขายนํ้ ามนัเฉล่ียในปี 2549 อนัเน่ืองมาจากราคา

นํ้ามนัในตลาดโลกท่ีปรับตวัสูงขึ้น 

EBITDA เพ่ิมขึ้น 3,604 ลา้นบาทจาก 5,003 ลา้นบาทในปี 2549 เป็น 8,607 ลา้นบาทในปี 2550 หรือเพ่ิมขึ้น 72.0% ซ่ึง

สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึ้นของกาํไรขั้นตน้ต่อหน่วยจากการขายนํ้ามนัในประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากในปี 2550 มีกาํไร

จากสินคา้คงเหลือ (Stock gain) จาํนวนประมาณ 3,200 ลา้นบาท  

EBIT ปี 2550 จาํนวน 6,055 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2549 จาํนวน 3,106 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 105.3% สาเหตุมาจากการ

เพ่ิมขึ้นของ EBITDA ดงักล่าวขา้งตน้ รวมทั้งค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ้่ายตดัจ่ายท่ีลดลง 
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 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 301 

 กลุ่มธุรกิจสํารวจ ผลิตและก๊าซธรรมชาติ 

• กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

รายไดจ้ากการขายของธุรกิจก๊าซฯ สาํหรับปี 2550 จาํนวน 267,408 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจาํนวน 22,725 ลา้นบาทเม่ือเทียบ

กบัปี 2549 หรือเพ่ิมขึ้น 9.3% เน่ืองมาจาก 

- ปริมาณการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติท่ีไดจ้ากหน่วยควบคุมจุดกลัน่ตวัของก๊าซธรรมชาติ) เฉล่ีย

เพ่ิมขึ้นจาํนวน 188 mmcfd จาก 3,084 mmcfd เป็น 3,272 mmcfd (ท่ีค่าความร้อน 1,000 บีทียตู่อ 1 ลูกบาศกฟุ์ต) หรือเพ่ิมขึ้น 6.1%  

โดยเป็นการขายท่ีเพ่ิมขึ้นในลูกคา้ทุกกลุ่ม ทั้งน้ีเป็นผลมาจากความสามารถในการจดัส่งก๊าซเพ่ิมขึ้นจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ในทะเลเส้นท่ี 3 ระยะท่ี 1, ระบบท่อส่งก๊าซวงันอ้ย-แก่งคอย และระบบท่อส่งก๊าซไทรนอ้ย-พระนครใต ้ซ่ึงก่อสร้างแลว้เสร็จในตน้

ปี 2550 

- การไดรั้บคืนเงินชดเชยค่า FT จาก กฟผ.จาํนวน 6,367 ลา้นบาทในปี 2550 ในขณะท่ีในปี 2549 ปตท.ไดใ้ห้ส่วนลดค่า 

FT แก่ กฟผ.สุทธิจาํนวน 2,067 ลา้นบาท 

- ปริมาณการขายผลิตภณัฑร์วมของโรงแยกก๊าซฯ เพ่ิมขึ้นจาก 3,668,042 ตนัในปี 2549 เป็น 3,944,103 ตนัในปี 2550 

หรือเพ่ิมขึ้น 7.5% (รายละเอียดตามตารางขา้งตน้) ตามความสามารถในการจดัหาวตัถุดิบและความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑโ์รงแยก

ก๊าซฯ ท่ีเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะความตอ้งการ LPG ในประเทศท่ีเพ่ิมสูงขึ้นอนัเน่ืองมาจากการนาํ LPG ไปใชใ้นภาคขนส่ง 

(transportation) อยา่งไรก็ตามปริมาณขาย Ethane ลดลง จากการท่ีโรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 5 หยดุซ่อมบาํรุงตามแผนงาน (Scheduled 

Plant Shutdown) เป็นเวลา 18 วนัใน Q1/2550 และ13 วนัใน Q2/2550 ตามแผนการหยดุโรงงานเพ่ือการขยายกาํลงัการผลิต การ

บาํรุงรักษาและการซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรของ PTTCH ซ่ึงเป็นลูกคา้หลกัท่ีซ้ือ Ethane  

รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็น ดงัน้ี 

หน่วย : ตัน 2550 2549 
เปลี่ยนแปลง 

ตัน % 

LPG 2,252,953 1,968,665 284,288 14.4% 

ก๊าซอีเทน 928,917 979,762 (50,845) (5.2)% 

ก๊าซโพรเพน 241,296 239,126 2,170 0.9% 

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ 520,937 480,489 40,448 8.4% 

รวม 3,944,103 3,668,042 276,061 7.5% 

   ราคา LPG (Contract Price - CP) เฉล่ียในปี 2550 เพ่ิมขึ้น 96 US$/ton จากราคาเฉล่ีย 512 US$/ton ในปี 2549 เป็น 608 

US$/ton ในปี 2550 รวมทั้งราคาเฉล่ียเอทธิลีน (Ethylene), โพรพิลีน (Propylene), High Density Polyethylene (HDPE), 

Polypropylene (PP) ในตลาดจรของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(South East Asia-Spot) และแนฟทา (Naphtha) ในตลาดจรของ

ประเทศสิงคโปร์ (MOP’S) ท่ีเพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2549 เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของราคานํ้ามนัและสถานการณ์ดา้นอุปสงค/์อุปทานของ

ธุรกิจ และส่งผลให้ราคาขายก๊าซอีเทน โพรเพนและก๊าซโซลีนธรรมชาติของ ปตท.สูงขึ้นดว้ยเช่นกนั 
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รายละเอียดราคาผลิตภณัฑอ์า้งอิงท่ีใชป้ระกอบการคาํนวณราคาขายผลิตภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็น ดงัน้ี 

หน่วย : เหรียญสหรัฐต่อตัน 2550 2549 
เปลี่ยนแปลง 

เหรียญสหรัฐต่อตนั % 

LPG 1/  608 512 +96 +18.7% 

Ethylene 2/ 1,180 1,157 +23 +2.0% 

Propylene 2/ 1,154 1,127 +27 +2.4% 

High Density Polyethylene 2/ 1,352 1,234 +118 +9.6% 

Polypropylene 2/ 1,331 1,232 +99 +8.0% 

Naphtha 3/ 625 515 +110 +21.4% 

หมายเหตุ 1/ ราคา Contract Price (CP) ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2546 รัฐบาลไดก้าํหนดราคาเพดานสูงสุดของราคา LPG 

ณ โรงกลัน่สาํหรับการขายในประเทศ ท่ีระดบั 315 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั ซ่ึงคิดเป็นราคา CP ท่ีระดบั 331 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อตนั อย่างไรก็ดี ใน Q4/2550 รัฐบาลไดป้ระกาศนโยบายปรับราคา LPG เพ่ือลดภาระการชดเชยราคา 

LPG ของกองทุนนํ้ ามันและจะทยอยปรับเพ่ิมราคาขายปลีกในประเทศตามราคา ณ โรงกลั่นท่ีอ้างอิงราคา

ตลาดโลกไม่เกินร้อยละ 40 

 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(South East Asia – Spot) 

 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S) 

EBITDA ปี 2550 ของธุรกิจก๊าซฯ จาํนวน 54,685 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจาํนวน 9,879 ลา้นบาทจากปี 2549 หรือเพ่ิมขึ้น 

22.0% เน่ืองจากการราคาขายและปริมาณการขายก๊าซฯ และผลิตภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ ท่ีเพ่ิมขึ้น รวมถึงการไดรั้บคืนเงินชดเชย

ค่า FT จาก กฟผ.ดงักล่าวขา้งตน้ ในขณะท่ีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพ่ิมขึ้นเลก็นอ้ย 

EBIT ปี 2550 จาํนวน 39,235 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจาํนวน 10,315 ลา้นบาท จากปี 2549 หรือเพ่ิมขึ้น 26.3% เน่ืองมาจากการ

เพ่ิมขึ้นของ EBITDA ในขณะท่ีคา่เส่ือมราคาและค่าใชจ้่ายตดัจ่ายลดลง อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงประมาณการอายกุารใช้

งานทางบญัชีของสินทรัพย ์โดยการขยายอายกุารใชง้านทางบญัชีสินทรัพยข์องระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติหลกั (Transmission 

pipelines) และโรงแยกก๊าซฯ โดยใชวิ้ธีเปล่ียนทนัทีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2550 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี การขยายอายกุารใชง้านทางบญัชี

ของสินทรัพยด์งักล่าว มีผลให้ค่าเส่ือมราคาในปี 2550 ลดลงประมาณ 1,256 ลา้นบาท  

• ธุรกิจสํารวจและผลติปิโตรเลียม 

 สาํหรับปี 2550 ปตท.สผ. มีรายไดร้วมทั้งส้ิน 81,530 ลา้นบาท เทียบกบัปีก่อนจาํนวน 76,419 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 5,111ลา้น

บาทหรือเพ่ิมขึ้น 6.7% เน่ืองจาก (1) ราคาขายผลิตภณัฑ์เฉล่ียของปีน้ีเพ่ิมขึ้นเป็น 39.78 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ 

ตามราคานํ้ ามนัโลกท่ีปรับตวัสูงขึ้น เปรียบเทียบกบัราคาขายผลิตภณัฑ์เฉล่ียของปีก่อนท่ี 36.52 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่า

นํ้ามนัดิบ อยา่งไรก็ตามอตัราแลกเปล่ียนในการขายเฉล่ียสําหรับปีน้ีลดลงเป็น 34.77 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ตามค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่า

ขึ้น เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนท่ี 38.24 บาทต่อเหรียญสหรัฐ (2) ปริมาณการขายผลิตภณัฑ์สําหรับปีน้ีเพ่ิมขึ้นเป็น179,767 บาร์เรล

เทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนท่ี 169,348 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ ามนัดิบต่อวนั โดยปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่

มาจากการขายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมของโครงการโอมาน 44 และสินภูฮ่อม (เร่ิมผลิตตั้งแต่ปลายปี 2549) รวมทั้งการขายนํ้ ามนัดิบ

จากโครงการเอส1 และการขายก๊าซธรรมชาติจากโครงการไพลิน ยาดานา ในขณะท่ีปริมาณการขายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมของ

โครงการ บี8/32&9เอ ลดลง 
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EBITDA ปี 2550 จาํนวน 66,850 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 3,536 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 5.6% ในขณะ

ท่ี EBIT ปี 2550 มีจาํนวน 50,879 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 2,464 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 5.1% เน่ืองมาจากราคา

ขายและปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึ้นดงักล่าว ในขณะท่ีค่าใชจ้่ายก็เพ่ิมขึ้น อนัเน่ืองมาจากค่าเส่ือมราคาท่ีเพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่จากโครงการ

โอมาน 44  สินภู่ฮ่อม บงกช ไพลินและเอส1 ตามปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมขึ้น การตั้งสาํรองเผื่อการดอ้ยค่าของโครงการนางนวลตาม

ประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิในอนาคตท่ีลดลง ค่าใชจ้่ายดาํเนินงาน ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารท่ีเพ่ิมขึ้น 

 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคม ี 

ในปี 2550 รายไดจ้ากการขายของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมคา้กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีจาํนวน 70,749 ลา้นบาท ลดลงจาก 

ปี2549 จาํนวน 5,927 ลา้นบาทหรือลดลง 7.7% โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการปิดโรงโอเลฟินส์ I4-1 เพ่ือเพ่ิมกาํลงัการผลิตในไตร

มาส 1 ปี 2550 และโรงโอเลฟินส์ I1 เพ่ือซ่อมบาํรุงในไตรมาส 2 ปี 2550 ของ PTTCH รวมถึงการเปล่ียนแปลงสถานะของ PTTCH 

และ PPCL จากบริษทัย่อยเป็นบริษทัร่วม แมว่้าในช่วง 10 เดือนท่ีผ่านมายอดขายของ HMC และ PTTPM จะเพ่ิมขึ้นเน่ืองจาก

ปริมาณขายผลิตภณัฑท่ี์เพ่ิมขึ้น และราคาขายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีท่ีเพ่ิมขึ้นตามราคาในตลาดโลกท่ีปรับตวัสูงขึ้น 

EBITDA ในปี 2550 จาํนวน 19,751 ลา้นบาท ลดลง 4,583  ลา้นบาทหรือคิดเป็น 18.8% จากปี 2549 สาํหรับ EBIT ในปี 

2550 จาํนวน 16,979 ล้านบาท ลดลงจากปี 2549 จาํนวน 4,663 ล้านบาทหรือคิดเป็น 21.5%  โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการปิด

โรงงาน ของ PTTCH รวมถึงการเปล่ียนแปลงสถานะของ PTTCH และ PPCL จากบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม ดงักล่าวขา้งตน้ 

12.2.3  การวิเคราะห์ฐานะการเงนิของ ปตท.และบริษัทย่อย ณ ส้ินปี 2550 เปรียบเทียบส้ินปี 2549 

ในระหว่างปี 2550 ปตท.มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างบริษทัในเครือ, การซ้ือกิจการ รวมถึงการจดัตั้งบริษทัย่อย ดงันั้น 

ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษทัย่อยสําหรับระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 ไดน้ําบริษทัย่อยประกอบดว้ย PTTEP, 

PTTCL, SBECL, RBA, PTTT, PTT NGD, PTTLNG, PTTPM, Enco, PTTPL, PTTRB, CHPP, PTT INTER แ ล ะ  PTTGE ม า

จดัทาํงบการเงินรวม  และนํากิจการท่ีควบคุมร่วมกนัประกอบดว้ย TTM(T), TTM(M), DCAP, PTTAC และ HMC มาจดัทาํงบ

การเงินรวมตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งน้ีในระหว่างปี 2550 PTTCH, PPCL, PTTUT และ PTTICT ไดเ้ปล่ียนสถานะจากบริษทัยอ่ย

เป็นบริษทัร่วม 

ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษทัยอ่ย ณ ส้ินปี 2550 เปรียบเทียบกบัส้ินปี 2549 

สินทรัพย ์ 

ปี 2550 สินทรัพยมี์มูลค่ารวมทั้งส้ิน 892,351 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2549 จาํนวน 139,160 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น 

18.5% ซ่ึงเป็นผลมาจาก 

- สินทรัพยห์มุนเวียนเพ่ิมขึ้นจาํนวน 66,613 ลา้นบาท เป็นผลมาจาก 

 : การเพ่ิมขึ้นของลูกหน้ีการค้าและตั๋วเงินรับ-กิจการอ่ืนสุทธิจํานวน 33,285 ล้านบาท ลูกหน้ีการค้า-กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งสุทธิ เพ่ิมขึ้น 45,814 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลจากราคานํ้ามนัและก๊าซฯท่ีเพ่ิมสูงขึ้น 

    : เงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมขึ้น 4,818 ลา้นบาทเน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของเงินฝากประจาํและตั๋วเงินคลงัเป็นส่วนใหญ่  

   :  อยา่งไรก็ตาม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงประมาณ 11,848 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากมีเงินสดใชไ้ป

ในกิจกรรมลงทุน 100,571 ลา้นบาท และเงินสดปลายงวดลดลงจากการเปล่ียนสถานะของบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วมจาํนวน 25,879 

ลา้นบาท ในขณะท่ีมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 110,143 ลา้นบาทและเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 4,383 ลา้น

บาท, สินคา้คงเหลือลดลง 1,595 ลา้นบาท แต่หากไม่รวมการเปล่ียนสถานะของ PTTCH จากบริษทัย่อยเป็นบริษทัร่วม สินค้า

คงเหลือเพ่ิมขึ้น 2,376 ลา้นบาทเน่ืองจากราคานํ้ ามนัในตลาดโลกท่ีปรับตวัสูงขึ้น พสัดุคงเหลือลดลง 1,178 ลา้นบาท, สินทรัพย์

หมุนเวียนอ่ืนลดลง 3,485 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากเงินชดเชยจากกองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงคา้งรับท่ีลดลง 7,048 ลา้นบาทจากการรับ

คืนเงินชดเชย LPG ดอกเบ้ียคา้งรับและเงินคา้งรับอ่ืนลดลง 903 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิเพ่ิมขึ้น 1,294 ลา้นบาท 

และเงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ิมขึ้น 3,755 ลา้นบาท จากเงินล่วงหนา้ค่างานก่อสร้างโรงแยกก๊าซฯ 
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- สิน ท รัพ ย์ไม่ห มุน เวียน เพ่ิม ขึ้ น จําน วน  72,547 ล้าน บ าท  ห รือคิด เป็ น  14.4% ซ่ึ งส่วน ให ญ่ เป็ น ผลม าจาก 

   : การเพ่ิมขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจํานวน 89,718 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้ น 89.5% ซ่ึงเป็นผลมาจากการ

เปล่ียนแปลงสถานะของ PTTCH, PPCL, PTTUT และ PTTICT จากบริษทัย่อยเป็นบริษทัร่วม และเงินลงทุนของ PTT INTER ใน

บริษทั East Mediterranean Gas Company S.A.E. (EMG) ในประเทศอียิปต ์จาํนวน 16,434 ลา้นบาท รวมทั้งผลประกอบการท่ีดีขึ้น

ของ TOP, SPRC และ IRPC   

 : สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้น 3,255 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 28.9% ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมขึ้นของสินคา้คงเหลือ-

สาํรองตามกฎหมาย  

 : ในขณะท่ีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิลดลง 13,382 ลา้นบาทหรือลดลง 4.1% ทั้งน้ี มีสาเหตุหลกัเน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงสถานะของ PTTCH, PPCL, PTTUT และ PTTICT จากบริษทัย่อยเป็นบริษทัร่วมทาํให้ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ

ลดลง 48,575 ลา้นบาท แมว่้า ปตท.จะบนัทึกท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิเพ่ิมขึ้น 35,193 ลา้นบาท จากโครงการก่อสร้างท่อส่ง

ก๊าซฯ เส้นท่ี 3, ระบบท่อส่งก๊าซฯ วงัน้อย-แก่งคอย, ระบบท่อส่งก๊าซฯ ไทรน้อย-พระนครใตข้อง ปตท. และ PTTEP ซ้ือสินทรัพย์

เพ่ือการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม, สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง 2,549 ลา้นบาทโดยมีสาเหตุหลกัจากการลดลงของค่าความนิยม

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสถานะของ PTTCH จากบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วมจาํนวน 7,877 ลา้นบาท แมว่้าจะมีค่าความนิยมจากการ

จดัตั้ง PTTRB เพ่ือเข้าซ้ือหุ้นทั้งหมดของบริษทัย่อยของ ConocoPhillips Company (COP) ท่ีดาํเนินกิจการค้าปลีกนํ้ ามันภายใต้

เคร่ืองหมายการคา้ JET/Jiffy  ในขณะท่ีสิทธิการเช่า/สิทธิการใชเ้พ่ิมขึ้น 2,346 ลา้นบาทส่วนใหญ่เน่ืองมาจากการเพ่ิมขึ้นของสิทธิ

การใชท่ี้ดินของโครงการท่อส่งก๊าซฯ วงัน้อย-แก่งคอยจาํนวน 783 ลา้นบาท โครงการท่อส่งก๊าซฯ โรงไฟฟ้าพระนครใตจ้าํนวน 

526 ลา้นบาท และสิทธิการเช่าท่าเรือมาบตาพุดจาํนวน 222 ลา้นบาท และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซฯ ลดลง 3,896 ลา้นบาทอนั

เน่ืองมาจาก ปตท.รับก๊าซฯ ท่ีไดช้าํระเงินล่วงหนา้ (Make-up) 

หน้ีสิน 

หน้ีสินรวมทั้งส้ิน 493,700 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2549 เป็นจาํนวน 96,569 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 24.3% โดยหน้ีสิน

หมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจาํนวน 77,309 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมขึ้นของเจา้หน้ีการคา้-กิจการอ่ืนจาํนวน 60,905 ลา้นบาท เจา้หน้ี

การคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,705 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากราคาซ้ือนํ้ ามนัและก๊าซฯ ท่ีเพ่ิมสูงขึ้น, ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพ่ิมขึ้น 

5,688 ลา้นบาทเน่ืองจากผลประกอบการท่ีดีขึ้นและอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลของ ปตท.ท่ีเพ่ิมขึ้นจาก 25% ในปี 2549 เป็น 30% ใน

ปี 2550 ในขณะท่ีเงินกูยื้มระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี ลดลง 13,000 ลา้นบาท  

หน้ีสินไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 19,260 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมขึ้นของเงินกูยื้มระยะยาว 14,048 ลา้นบาทอนั

เน่ืองมาจากการกูยื้มเงินและการออกหุ้นกูข้อง ปตท.และบริษทัยอ่ยจาํนวน 54,648 ลา้นบาท โดยเป็นส่วนของ ปตท.จาํนวน 30,071 

ลา้นบาท, PTTEP จาํนวน 16,364 ลา้นบาท, PPCL จาํนวน 2,020 ลา้นบาท, PTTUT 1,003 ลา้นบาท และ PTTCH 5,188 ลา้นบาท 

ในขณะท่ีมีการชาํระคืนเงินกูจ้าํนวน 21,496 ลา้นบาท รวมถึงเป็นผลจากการเปล่ียนสถานะของ PTTCH, PPCL, PTTUT และ 

PTTICT จากบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม และหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้น 3,735 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของ

หน้ีสินระยะยาว Make-up ซ่ึงเกิดจากผลต่างของราคาก๊าซฯ สาํหรับปริมาณท่ี ปตท.ไดช้าํระล่วงหนา้แลว้กบัราคาก๊าซฯ ณ วนัท่ีรับ

ก๊าซฯ จริงท่ีเกินกว่าภาระดอกเบ้ียเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซฯ สาํหรับปริมาณก๊าซฯ ในส่วนท่ีไม่สามารถรับได ้ (Take-or-Pay) ซ่ึง

ตอ้งจดัสรรใหห้น่วยงานท่ีร่วมรับภาระดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นจากการจา่ยเงินล่วงหนา้ของค่าก๊าซฯ แหล่งยาดานาและเยตากุน 
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กาํหนดชาํระคืนเงินกู ้หุ้นกู ้และพนัธบตัรระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 เป็นดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

กําหนดชําระคืน  

(นับจากวันท่ี 31 ธ.ค.50) 
ปตท. ปตท. สผ. DCAP TTM(T) TTM(M) รวม 

ภายใน 1 ปี (31 ธ.ค.51)         8,378.97             73.50        8,452.47  

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี         9,792.75                    -               73.50           592.99             28.63     10,487.87  

เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี       63,475.85     13,000.00           231.00        2,117.81           139.80      78,964.46  

เกิน 5 ปี     110,592.39        5,500.00           392.00        5,591.03           380.68      122,456.10  

รวม   192,239.96    18,500.00        770.00     8,301.83        549.11    220,360.90  

เงินกูยื้มระยะยาว (รวมเงินกู ้ หุน้กูแ้ละพนัธบตัรทั้งท่ีครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปีและเกิน 1 ปีขึ้นไป) ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2550 ประกอบดว้ยเงินกูยื้มสกุลเงินบาทและสกุลเงินตา่งประเทศ ดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

เงินกู้ยืมระยะยาว ปตท.  ปตท. สผ.  DCAP TTM(T) TTM(M) รวม 

สกุลเงินบาท     140,253.00     18,500.00           770.00        159,523.00  

สกุลเงินต่างประเทศ       51,986.96          8,301.83           549.11         60,837.90  

รวม     192,239.96     18,500.00           770.00        8,301.83           549.11      220,360.90  

สัดส่วนเงินกูร้ะยะยาวสกุล

ต่างประเทศต่อยอดเงินกูร้ะยะยาว

ทั้งหมด (%) 

27.04% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 27.61% 

ทั้งน้ี เงินกู ้ หุ้นกู ้และพนัธบตัรของ ปตท.จาํนวน 44,223 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ในปี 2550 ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมทั้งส้ิน 398,651 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2549 จาํนวน 42,591 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 

12.0% ส่วนใหญ่เน่ืองมาจากกาํไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรเพ่ิมขึ้น 68,269 ลา้นบาทซ่ึงเป็นผลมาจากผลประกอบการของ ปตท.และ

บริษทัยอ่ยท่ีมีกาํไรสุทธิจาํนวน 97,804 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 29,494 ลา้นบาท 

ในปี 2550 ปตท. เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. 

และพนกังานบริษทัในเครือ ปตท.ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. เพ่ือซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่  (ESOP Scheme) 

ซ่ึงส่งผลให้ทนุท่ีออกและชาํระแลว้เพ่ิมขึ้น 124.63 ลา้นบาท (12,462,500 หุ้น) และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัเพิ่มขึ้น 2,303 ลา้น

บาท  

สาํหรับส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยลดลงจาํนวน 29,335 ลา้นบาท เน่ืองจากการเปล่ียนสถานะของ PTTCH, PPCL, 

PTTUT และ PTTICT จากบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม  ส่วนเกินทนุจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ยและบริษทั

ร่วมเพ่ิมขึ้นจาํนวน 901 ลา้นบาทจากการเสนอขายหุ้นสามญัและการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัในโครงการ ESOP ของบริษทัยอ่ยฯ 

สภาพคล่อง 

สภาพคล่องของ ปตท.และบริษทัยอ่ยสาํหรับปี 2550 มีกระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้นจาํนวน 14,031 ลา้นบาท โดย ปตท.และ

บริษทัยอ่ย มีเงินสดตน้งวดท่ียกมาจากปีท่ีแลว้จาํนวน 86,806 ลา้นบาท และปรับลดดว้ยเงินสดปลายงวดของบริษทัยอ่ยท่ีเปล่ียน

สถานะเป็นบริษทัร่วม 25,879 ลา้นบาท ทาํให้เงินสดสุทธิปลายงวดเท่ากบั 74,958 ลา้นบาท ทั้งน้ี รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละ

กิจกรรม  มีดงัน้ี 
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กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงานสุทธิ 110,143 ล้านบาท เป็นเงินสดท่ีได้จากกาํไรสุทธิตามงบกาํไรขาดทุน

จาํนวน 97,804 ลา้นบาท ปรับปรุงดว้ยรายการท่ีไม่เป็นเงินสด โดยมีรายการหลกัท่ีปรับเพ่ิมขึ้นประกอบดว้ย ค่าเส่ือมราคา ค่าสูญ

ส้ิน และค่าตดัจาํหน่าย 28,450 ล้านบาท ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยในกาํไรสุทธิ 15,753 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการสํารวจตัด

จาํหน่าย 1,960 ล้านบาท ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,290 ล้านบาท และรายการหลกัท่ีปรับลดลงประกอบด้วยกาํไรจากการ

จาํหน่ายเงินลงทุน 8,428 ลา้นบาท ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 31,080 ลา้นบาท กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 

4,463 ลา้นบาท และเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจาํนวน 9,106 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของเจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ี

อ่ืน ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ในขณะท่ีมีการเพ่ิมขึ้นของลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน สินคา้

และพสัดุ และสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนและเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซฯ ลดลง  

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 100,569 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เน่ืองมาจากเงินจ่ายลงทนุในท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์จาํนวน 91,394 ลา้นบาทอนัเน่ืองมาจากโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ เส้นท่ี 3, ระบบท่อส่งก๊าซฯ วงันอ้ย-แก่งคอย, ระบบ

ท่อส่งก๊าซฯ ไทยนอ้ย-พระนครใตข้อง ปตท. จาํนวนประมาณ 23,478 ลา้นบาท การซ้ือสินทรัพยเ์พ่ือการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม

ของ PTTEP  การลงทนุในโครงการต่างๆของ PTTCH ไดแ้ก่ การขยายกาํลงัการผลิตของ MEG ของบริษทั ทีโอซี ไกลคอล จาํกดั 

(TOCGC) บริษทัยอ่ยของ PTTCH,  โครงการ LDPE และ LLDPE ของบริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั (PTTPE) บริษทัยอ่ยของ 

PTTCH,  โครงการขยายกาํลงัการผลิตของ HDPE ของบริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน จาํกดั (มหาชน) (BPE) บริษทัยอ่ยของ 

PTTCH รวมทั้งการลงทุนในโครงการหน่วยผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไอนํ้าของ PTTUT และโครงการก่อสร้าง PPCL  สาํหรับเงิน

จ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10,324 ลา้นบาทไดแ้ก่เงินลงทนุใน PTTEP, PTTRB, CHPP, PTT INTER, PTTGE PTTAC 

และ NPTC เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม 17,102 ลา้นบาทจากการลงทุนใน EMG เป็นหลกั และเงินลงทุนชัว่คราว

เพ่ิมขึ้น 4,810 ลา้นบาทในขณะท่ีมีเงินสดรับจากการขายเงินลงทนุระยะยาวจาํนวน 16,169 ลา้นบาทอนัเน่ืองมาจากการขายหุน้ 

PTTCH, TOP, PTTEP, ATC และ RRC และเงินปันผลรับ 8,316 ลา้นบาท  

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 4,383 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั

และส่วนเกินมูลค่าหุ้นของ ปตท. PTTEP และ PTTCH รวมจาํนวน 3,793 ลา้นบาท เงินสดรับจากการกูยื้มเงินระยะยาว 9,343 ลา้น

บาทโดยเป็นการกูยื้มเงินของ ปตท., PTTCH, PPCL และ PTTUT  เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้45,305 ลา้นบาทประกอบดว้ยการ

ออกหุ้นกูข้อง ปตท. จาํนวนประมาณ 24,071 ลา้นบาท, การออกหุน้กูข้อง PTTEP จาํนวนประมาณ 16,364 ลา้นบาท, การออกหุ้นกู้

ของ PTTCH จาํนวนประมาณ 4,868 ลา้นบาท เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึ้นจาํนวน 2,523 ลา้น

บาท และเงินสดรับจากการออกตัว๋เงินจ่ายจาํนวน 1,500 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการจ่ายคืนเงินกูยื้มระยะยาว หุ้นกูแ้ละพนัธบตัรรวม

จาํนวนทั้งส้ิน 21,496 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล 36,517 ลา้นบาท  

ทั้งน้ีกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดงัน้ี หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน           

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ         

เงินสดรับสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน          

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด       

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

89,854 

(39,029) 

(28,400) 

(16) 

(206) 

104,471 

(77,338) 

(13,186) 

(668) 

87 

110,143 

(100,571) 

4,383 

42 

34 

กระแสเงินสดสุทธิ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 

เงินสดปลายงวดของบริษทัยอ่ยท่ีเปล่ียนสถานะเป็นบริษทัร่วม 

22,204 

51,237 

- 

13,365 

73,441 

- 

14,031 

86,806 

(25,879) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 73,441 86,806 74,958 
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12.3 ภาระการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในเครือในกรณีท่ีมีการขาดสภาพคล่องในช่วงการ

ดําเนินการเชิงพาณิชย์คงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

ณ 31 ธนัวาคม 2550 บริษทัฯ ยงัมีภาระในการให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษทัในเครือ รายละเอียด ดงัน้ี 

                 หน่วย : ลา้น 

   ให้ความสนับสนุนแล้ว   

 

ยังไม่ได้ให้

ความ

สนับสนุน 

      

บริษัท สกุลเงิน วงเงิน ทุน/เงินกู้ การขยาย

วงเงิน

สินเช่ือ

ทางการค้า 

อ่ืนๆ 

บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน)  

(PTTAR) 

เหรียญสหรัฐ 90/1  - - 90 

เหรียญสหรัฐ 148/2 148/2 

(equivalent 

5,808 ลา้นบาท)  

- - 0 

บริษทั ปตท. เคมิคอล   จาํกดั (มหาชน) (PTTCH) เหรียญสหรัฐ 100/1 - - - 100 

บริษทั ทรานส์ไทยมาเลเซีย (ไทย) จาํกดั (TTM(T))และ  เหรียญสหรัฐ 261 - - - 261 

บริษทั ทรานส์ไทยมาเลเซีย (มาเลเซีย) จาํกดั (TTM(M)) เหรียญสหรัฐ 50 37 - - 13 

บริษทักลุ่ม SUBICBAY เหรียญสหรัฐ 100/3 - 100 - 0 

PTTLNG บาท 1,120/4 1,120 - - 0 

PTTRB บาท 10,100/5 9,900 - - 200 

Energy Complex (ENCO) บาท 800/6 600 - - 200 

PTTINTER บาท 21,735/7 16,479 - - 5,256 

รวม เหรียญสหรัฐ 749 185 100 - 464 

 บาท 33,755 28,099 - - 5,656 

 /1   ปตท. มีภาระผูกพนัในการให้สินเช่ือทางการคา้กบับริษทั โดย ปตท. มีฐานะ เสมือนหน่ึงเจา้หน้ีการคา้ทัว่ไป   
/2  ในรูปเงินกูด้อ้ยสิทธิตามสัญญา Shareholder Support Agreement เดิมของบริษทั ATC 
/3   ไดรั้บอนุมตัิวงเงินสินเช่ือเพิ่มจาก 70 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็น 100 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  
/4   ตามสัญญาเงินกูจ้ากผูถื้อหุ้น (Shareholder loan) ระหว่าง ปตท. และ บริษทั PTTLNG ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2548 เพื่อนาํเงินมาใชใ้นโครงการ 
/5 ตามสัญญาเงินกูจ้ากผูถื้อหุ้น (Shareholder loan) ระหว่าง ปตท. และ บริษทั PTTRB ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2550 ระยะเวลา 1 ปี วงเงินไม่เกิน 10,100 ลา้นบาท 

เพื่อชาํระเงินค่าหุ้นแก่ บริษทั ConocoPhillips Company (COP) และผูถื้อหุ้นอ่ืนทุกราย และเป็นค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 
/6   ตามสัญญาเงินกูจ้ากผูถื้อหุ้น (Shareholder loan) ระหว่าง ปตท. และ บริษทั ENCO ลงวนัท่ี 8 มกราคม 2550 เพื่อนาํเงินมาใชใ้นโครงการ 
/7   ตามสัญญาเงินกูจ้ากผูถื้อหุ้น (Shareholder loan) ระหว่าง ปตท. และ บริษทั PTTINTER ลงวนัท่ี 29  พฤศจิกายน 2550 เพื่อใช้ในการเขา้ซ้ือหุ้นของ East 

Mediterranean Gas Company S.A.E. (EMG) จาํนวนรวม 36,750,000 หุ้น จาก Mediterranean Gas Pipeline Company Limited (MGPC) 

 

ทั้งน้ี ปตท. ยงัไม่ไดล้งนามสัญญาการให้ความสนับสนุนทางการเงินจากผูถื้อหุ้นเพ่ิมเติมและยงัไม่มีภาระการให้ความ

สนบัสนุนทางการเงินแก่บริษทัในเครือตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2550 ถึง 31 ธนัวาคม 2550 

 ปตท. มีนโยบายไม่สร้างภาระผกูพนัทางการเงินใหม่เพ่ิมจากท่ีมีอยูเ่ดิม ยกเวน้ในกรณีจาํเป็นและเป็นประโยชนต์่อ ปตท. 

ในระยะยาว ปตท. จะพิจารณาใหค้วามสนบัสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู ้และ/หรือสินเช่ือทางการคา้เป็นรายกรณี ซ่ึง ปตท. มี

ความเช่ือว่านโยบายและการดาํเนินการดงักล่าวจะสามารถสร้างความแขง็แกร่งใหก้บับริษทัในกลุ่ม ปตท. ได ้
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12.4      การใช้จ่ายในเงินลงทุน 

เงินลงทุนในทรัพย์สินถาวรแยกตามหน่วยธุรกิจ (ไม่รวมเงินลงทุนในบริษัท ร่วมทุน ) สําห รับปี ส้ินสุดวัน ท่ี 

31 ธนัวาคม ปี 2548 - 2550 สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

 2548 2549 2550 รวม 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

การจดัหา ขนส่ง และจดัจาํหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติ รวมทั้งธุรกิจแยกก๊าซธรรมชาติ 

34,940 94.2 32,040 88.8 19,580 83.4 86,560 89.6 

การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม  1,976 5.3 2,726 7.6 1,968 8.4 6,670 6.9 

สาํนกังานใหญ่ 191 0.5 1,310 3.6 1,930 8.2 3,431 3.5 

รวม 37,107 100 36,076 100 23,478 100 96,661 100 

ในช่วงปี 2548-2550 ท่ีผา่นมา ปตท.ใชเ้งินลงทุนส่วนใหญ่ไปในการขยายและปรับปรุงระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และ

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โดยโครงการซ่ึงไดด้าํเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ เช่น โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนั (Compressor) ท่ี 

Block value West 7 (BV#7) ท่ีจังหวดักาญจนบุรี, โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดันสํารองท่ีเขตปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติ ท่ีจงัหวดัราชบุรี,โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรนอ้ย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและพระนครใต,้ โครงการท่อส่งก๊าซฯ 

เส้นท่ี 3 ทั้งบนบกและในทะเล ระยะท่ี 1 และโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 5  สาํหรับโครงการซ่ึงอยูร่ะหว่างดาํเนินการก่อสร้างท่ี

สาํคญัเช่น โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ระยะท่ี 2, โครงการก่อสร้าง LNG Receiving Terminal, โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิม

ความดันของท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ทั้งในทะเลและบนบก, โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นท่ี 4 และโครงการ

ก่อสร้างสถานี NGV  

 สําหรับเงินลงทุนในส่วนของการตลาดและการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมนั้น ส่วนใหญ่ใช้ไปในการก่อสร้าง 

พฒันา และปรับปรุงภาพลกัษณ์สถานีบริการนํ้ามนั และการก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นการ ขนส่งและคลงัสินคา้ 

12.5   ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

  บริษทัและบริษทัยอ่ย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั  ในรอบปีบญัชีท่ี

ผา่นมามีจาํนวนเงินรวม 16,767,306 บาท (สิบหกลา้นเจ็ดแสนหกหม่ืนเจ็ดพนัสามร้อยหกบาท ) 

 2. ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 

บริษทัจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน  ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมในการจดัทาํ Comfort Letter  เพ่ือประกอบการ

ออกหนงัสือช้ีชวนในการจดัจาํหน่ายหุ้นกูข้องบริษทั ให้แก่ สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา มี

จาํนวนเงินรวม 6,200,000 บาท (หกลา้นสองแสนบาทถว้น) 
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12.6 สรุปความเห็นของผู้บริหาร  

สถานการณ์โลก 

ความผนัผวนในตลาดเงินโลกจากปัญหาสินเช่ือดอ้ยคุณภาพในภาคอสังหาริมทรัพย ์(Subprime) ของสหรัฐฯ ส่งผล

ให้เกิดภาวะตลาดสินเช่ือตึงตวัและสร้างความเสียหายต่อภาคการเงินในสหรัฐฯ ตลอดจนแพร่ขยายไปยงัภูมิภาคยโุรปและเอเชีย 

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนคา่ลงต่อเน่ือง นาํมาซ่ึงการเคล่ือนยา้ยเงินลงทุนสู่สินทรัพยค์วามเส่ียงตํ่าและการเก็งกาํไรในตลาด

สินคา้โภคภณัฑ์โลก ส่งผลให้ราคาสินคา้โภคภณัฑโ์ลกปรับระดบัสูงขึ้น อาทิ นํ้ามนั ทองคาํ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 

(IMF) ไดป้ระมาณการการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกปี 2550 ท่ีร้อยละ 4.9 ซ่ึงกลุ่มประเทศเกิดใหม่รวมทั้งประเทศกาํลงัพฒันาอ่ืนๆ 

ยงัคงขยายตวัไดดี้ ขณะท่ีเศรษฐกิจยโุรป ญ่ีปุ่ น และโดยเฉพาะสหรัฐฯ เติบโตชะลอลงจากปีก่อน 

ราคานํ้ามนัดิบดูไบเฉล่ีย 68.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับสูงขึ้น 6.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลหรือร้อยละ 11.2 

จากความกงัวลดา้นอุปทานเน่ืองจากตน้ทนุการผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นมากและอยูใ่นระดบัสูง การขาดแคลนแรงงานท่ีมีความชาํนาญใน

ธุรกิจสาํรวจและผลิต ลทัธิชาตินิยมในประเทศผูผ้ลิตนํ้ามนั ส่งผลให้การพฒันาแหล่งพลงังานเป็นไปอยา่งล่าชา้และขาด

ประสิทธิภาพ ปัญหาความไม่สงบในประเทศผูส่้งออกนํ้ามนั อาทิ ไนจีเรีย อิรัก และอิหร่าน การพฒันาพลงังานทดแทนท่ีเป็นไป

อยา่งล่าชา้และยงัคงตอ้งพ่ึงพาการชดเชยจากภาครัฐ ขณะท่ีความตอ้งการใชน้ํ้ามนัยงัคงเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 0.8 ลา้นบาร์เรลต่อวนั

จากสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศเกิดใหม่ อาทิ จีน อินเดีย (ส่วนหน่ึงมาจากการชดเชยราคานํ้ามนัภายในประเทศดงักล่าว) ขึ้นสู่ระดบั 

85.2 ลา้นบาร์เรลต่อวนักอปรกบัการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทาํให้เกิดการเก็งกาํไรโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดทา้ย 

ภายหลงัจากท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ ไดป้รับลดดอกเบ้ียเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจ ทาํใหค้าดการณ์ว่าอุปสงคใ์นนํ้ามนัจะไม่ปรับลดลง  

กาํลงัการกลัน่โลก (World Crude Distillation Unit) อยูท่ี่ระดบั 87.7 ลา้นบาร์เรลต่อวนัซ่ึงขยายตวัเพียง 0.7 ลา้น

บาร์เรลต่อวนั ส่งผลให้กาํลงัการผลิตของโรงกลัน่อยูใ่นภาวะท่ีตึงตวั ทาํให้ราคานํ้ามนัสาํเร็จรูปและค่าการกลัน่ปรับสูงขึ้นและทวี

ความผนัผวน โดยค่าการกลัน่สิงคโปร์ (Dubai Cracking Singapore Refinery) เฉล่ีย ทั้งปีอยูท่ี่ 7.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 

เช่นเดียวกบัราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีท่ีผนัผวนและทรงตวัในระดบัสูงเฉล่ียเกิน 1,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนัต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 จาก

ความตอ้งการใชท่ี้มิไดป้รับลดลง ขณะท่ีกาํลงัการผลิตยงัอยูใ่นภาวะตึงตวัเน่ืองจากกาํลงัการผลิตใหม่เพ่ิมขึ้นไม่มากอยา่งท่ี

คาดการณ์ไวจ้ากตน้ทุนโครงการท่ีสูงขึ้น ปัญหาขาดแคลนบคุลากร ปัญหาดา้นเทคนิคและการปิดซ่อมบาํรุงประจาํปี 
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สถานการณ์ในประเทศ 

เศรษฐกิจไทยในปี 2550 ไดรั้บแรงขบัเคล่ือนหลกัจากภาคส่งออกท่ีขยายตวัสูงถึงแมไ้ดรั้บผลกระทบจากการแขง็

ค่าของเงินบาท กอปรกบัการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ ขณะท่ีการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยงัคงชะลอลงจากปี

ก่อนแต่เร่ิมปรับตวัดีขึ้นบา้งในช่วงคร่ึงหลงัของปี ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปีน้ีขยายตวัร้อยละ 4.8 อตัราเงินเฟ้อลดลงจากปีก่อนท่ี

ร้อยละ 2.3 และค่าเงินบาทเฉล่ียท่ี 34.6 บาท/เหรียญสหรัฐฯ แขง็ค่าเป็นอนัดบั 3 รองจากเงินเปโซของฟิลิปปินส์และเงินรูปีของ

อินเดีย 

การใชปิ้โตรเลียมท่ีเป็นเช้ือเพลิงประกอบดว้ยผลิตภณัฑน์ํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ มีปริมาณการใชร้วมทั้งส้ิน 1,303 

พนับาร์เรลต่อวนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.8 จากปีก่อน โดยการใชก๊้าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรม (รวม NGV) ขยายตวัสูงสุดร้อยละ 

26.2 รองลงมาคือการใช ้LPG ขยายตวัร้อยละ 14.3 เน่ืองจากรัฐบาลยงัคงชดเชยราคา LPG อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลไดป้ระกาศลอยตวั

ราคา LPG เม่ือส้ินปีท่ีผา่นมาเพ่ือลดภาระชดเชยเงินกองทุนนํ้ามนัและจะทยอยปรับเพ่ิมราคาขายปลีกในประเทศตามราคา ณ โรง

กลัน่ท่ีอา้งอิงราคาตลาดโลกไม่เกินร้อยละ 40* ขณะท่ีการใชน้ํ้ามนัเตาลดลงสูงสุดถึงร้อยละ 27.9 เน่ืองจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

เส้นท่ี 3 แลว้เสร็จทาํให้มีการใชก๊้าซธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากขึ้นเพ่ือทดแทนนํ้ามนัเตา สาํหรับการจดัหาปิโตรเลียม

เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงและวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนั้น ไดจ้ากการผลิตในประเทศและนาํเขา้จากต่างประเทศรวมปริมาณ

ทั้งส้ิน 1,592.4 พนับาร์เรลต่อวนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.2 โดยพ่ึงพาการนาํเขา้ปิโตรเลียมร้อยละ 61.4 การส่งออกปิโตรเลียมรวมลดลง

จากปีก่อนร้อยละ 11.5 ท่ีระดบัปริมาณ 185.4 พนับาร์เรลต่อวนัโดยเป็นผลจากการส่งออกนํ้ามนัดิบท่ีลดลงมากถึงร้อยละ 21.2 

ขณะท่ีความตอ้งการใชน้ํ้ามนัสาํเร็จรูปในประเทศขยายตวัเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.2 จากปีก่อนท่ีหดตวัร้อยละ 2.0 ส่วนการใชผ้ลิตภณัฑปิ์

โตรเคมีภายในประเทศยงัคงขยายตวัตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศและยงัสามารถส่งออกไปประเทศท่ีมีความตอ้งการบริโภคสูง 

อาทิ จีน ไดอี้กดว้ย 
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แนวโน้มสถานการณ์ปี 2551 

IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2551 จะขยายตวัร้อยละ 4.1 ลดลงจากปีท่ีแลว้ถึงร้อยละ 0.8 เน่ืองจากการชะลอตวั

ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีจะต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 และมีความเส่ียงมากขึ้นท่ีอาจจะเขา้สู่ภาวะถดถอยจากความยืดเย้ือของปัญหา 

Subprime และการตกตํ่าของภาคอสังหาริมทรัพย ์ทาํให้อุปสงคใ์นประเทศสหรัฐฯ ปรับลดลง ส่งผลกระทบต่อภาคส่งออกและ

แนวโนม้การขยายตวัของเศรษฐกิจยโุรปและญ่ีปุ่ นรวมถึงกลุ่มประเทศเกิดใหม่ดว้ย นอกจากน้ีราคานํ้ามนั ราคาสินคา้เกษตรท่ีอยู่

ในระดบัสูงและผนัผวน การเพ่ิมขึ้นของค่าจา้งแรงงานและตน้ทุนวตัถุดิบจะเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีเพ่ิมแรงกดดนัดา้นเงินเฟ้อและ

ส่งผลกระทบต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยงัคงมีแนวโนม้อ่อนค่าตามการชะลอตวัของเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ และคาดว่าสหรัฐฯ จะยงัคงดาํเนินนโยบายทางการเงินแบบผอ่นคลายต่อเน่ืองจากท่ีไดป้รับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายลง

อยา่งมากถึงร้อยละ 1.25 สู่ร้อยละ 3.0โดยปรับลดถึง 2 คร้ังภายในเดือนมกราคม 2551 ขณะท่ีประเทศเกิดใหม่ อาทิ จีน อินเดีย อาจ

ดาํเนินนโยบายทางการเงินแบบเขม้งวดมากขึ้นเพ่ือควบคุมเงินเฟ้อและชะลอความร้อนแรงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงการอ่อนค่าของเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ และความแตกตา่งของอตัราดอกเบ้ียจะเป็นตวักระตุน้ให้เกิดการเก็งกาํไรและทวีความป่ันป่วนในตลาดเงินโลก 

ถึงแมว่้าแนวโนม้ของอุปสงคแ์ละอุปทานนํ้ามนัปี 2551จะมีความสมดุลกนัท่ีระดบั 86.4 ลา้นบาร์เรล/วนัโดย

อุปทานนํ้ามนัคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นในระดบั 1.6 ลา้นบาร์เรล/วนัซ่ึงมาจากการเพ่ิมกาํลงัผลิตของกลุ่มนอกโอเปกเป็นสาํคญัท่ีประมาณ 

1.0 ลา้นบาร์เรล/วนั ส่วนอุปสงคน์ํ้ามนัคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นในระดบั 0.8-1.0 ลา้นบาร์เรลต่อวนั หากแต่ความกงัวลดา้นอุปทานจาก

ปัจจยัท่ีกล่าวถึงแลว้ในหวัขอ้สถานการณ์โลก กอปรกบัการเก็งกาํไรในตลาดสินคา้โภคภณัฑใ์นภาวะท่ีตลาดเงินและตลาดทุนโลก

มีความป่ันป่วน จะเป็นแรงหนุนให้ราคานํ้ามนัดิบดูไบเฉล่ียทรงตวัอยูใ่นระดบัสูงและผนัผวนในช่วง 75-85 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บาร์เรล (แต่อาจโนม้ตํ่าลงหากเศรษฐกิจโลกและ/หรือสหรัฐฯ ชะลอตวัลงมากกว่าท่ีคาดไวห้รือเขา้สู่ภาวะถดถอย ทาํให้อุปสงค์

นํ้ามนัปรับลดลง) ซ่ึงจะส่งผลต่อเน่ืองไปยงัค่าการกลัน่และระดบัราคานํ้ามนัสาํเร็จรูป ส่วนแนวโนม้ราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีนั้น

ยงัคงอยูใ่นระดบัสูงถึงแมธุ้รกิจปิโตรเคมีเร่ิมเขา้สู่ช่วงวฎัจกัรขาลง โดยไดแ้รงหนุนจากการเล่ือน/ชะลอโครงการผลิตใหม่ๆ ใน

ภูมิภาคตะวนัออกกลางและเอเชีย อยา่งไรก็ตาม จุดตํ่าสุดของวฎัจกัรน้ีคาดว่าจะอยูใ่นช่วงปี 2553-54  

แนวโนม้การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกและประเทศคูค่า้ ค่าเงินบาทท่ีมีแนวโนม้แขง็ค่าขึ้น ราคานํ้ามนัระดบัสูง

และอตัราเงินเฟ้อท่ีมีแนวโนม้ขยายตวัเร่งขึ้นจะเป็นปัจจยัลบต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยในปี 2551 ขณะท่ีการฟ้ืนตวัอยา่ง

ค่อยเป็นค่อยไปของอุปสงคใ์นประเทศจากความเช่ือมัน่ท่ีเร่ิมปรับดีขึ้น การดาํเนินนโยบายการคลงัขาดดุลต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 เพ่ือ

กระตุน้เศรษฐกิจ การเร่งรัดการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน จะเป็นปัจจยัสนบัสนุนการขยายตวั

ของเศรษฐกิจไทยในปี 2551 และช่วยสร้างสมดุลในระบบเศรษฐกิจไทยมากขึ้นให้สามารถรองรับความผนัผวนจากปัจจยัภายนอก

ซ่ึงท่ีผา่นมาพ่ึงพาภาคส่งออกเป็นหลกั คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2551 จะขยายตวัในระดบัร้อยละ 4.5 - 5.5 การใชน้ํ้ามนัสาํเร็จรูป

ของประเทศคาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 0.5-1.5 การใชก๊้าซธรรมชาติจะขยายตวัร้อยละ 10 เพ่ือใชใ้นภาคขนส่ง การผลิตไฟฟ้าเพ่ือ

ทดแทนนํ้ามนัเตาและภาคอุตสาหกรรม ส่วนความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑปิ์โตรเคมีนั้น คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 6.0-7.5 

หมายเหตุ * กระทรวงพลงังานเห็นควรชะลอการปรับราคา ณ โรงกลัน่ออกไปก่อนเพ่ือลดผลกระทบปัญหาค่า

ครองชีพท่ีสูงขึ้นของประชาชนและรอความพร้อมของการขยายสถานีบริการ NGV โดยตรึงราคา LPG ไวท่ี้ระดบั 18.13 บาทต่อ

กิโลกรัมตั้งแต่เดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2551 ทั้งน้ีจะมีการพิจารณาทบทวนสูตรราคา LPG อีกคร้ังภายหลงัเดือนกรกฎาคม 2551 

โดยอาจจะแยกตลาดผูใ้ชอ้ยา่งชดัเจนระหว่างภาคครัวเรือน ภาคขนส่งและอุตสาหกรรม 

 



ไม่มี 
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  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)                                                                    แบบ 56-1 ประจาํปี 2550 

 ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 3 
 

 



 

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 

นายณอคณุ  54 ไม่มี ไม่มี - วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.) เคร่ืองกล   2526-2528 หวัหนา้ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร ์ม.เชียงใหม่ 
สิทธิพงศ ์       จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั   2528-2540 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

    - M.Sc. (M.E.) Oregon State University U.S.A.   2541-2543 รองอธิการบดี ฝ่ายวิจยัและ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

    - Ph.D. (M.E.) Oregon State University U.S.A.   ทรพัยส์ิน  

    - ปริญญาบตัร  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   2544-2546 รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

      หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ที่ 47   2546-ปัจจบุนั  รองปลดักระทรวงพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

    - หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ    ธ.ค.50-ม.ค51 กรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)  

      รุน่ที่ 4  พ.ศ. 2550   ม.ค51-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

        

        

        

         

         

        

พลเอก อภิชาต   58 ไม่มี 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,   1 ธ.ค.49-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)   

      California, U.S.A.  2550-ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

    - ปริญญาบตัร  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร     
      หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)  รุน่ที่ 43     

    - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)     

       ปี 2550 : หลกัสตูร DAP 62/2007 
 

   

        

        

        



 

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 ไม่มี 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 : หลกัสตูรDAP 20/2004  / FND 13/2004 2549-มี.ค.51 สมาชิกสภานิตบิญัญัตแิห่งชาต ิ สภานิตบิญัญัตแิห่งชาต ิ

       ปี 2549 : หลกัสตูรACP 14/2006 / DCP 71/2006 ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

      กรรมการ คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

      กรรมการ  คณะกรรมการนโยบายการเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

      กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรพัยไ์ทย 

      กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5) 

        กรรมการ คณะกรรมการสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 

      กรรมการ  สาํนกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู ้

      ประธานกรรมการ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย 

      ประธานกรรมการ  คณะกรรมการสถาบนัยานยนต ์

      ประธานกรรมการ  คณะกรรมการสถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาต ิ

      ประธานกรรมการ คณะกรรมการสถาบนัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

      ประธานกรรมการ คณะกรรมการสถาบนัสิ่งทอ 

        

 



 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั 

เอกสารแนบ 1  หนา้ท่ี 3 

 

ช่ือ-สกุล อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

คณุพรทิพย ์  58 ไม่มี ไม่มี - นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลยั 2542 - 2545 กรรมการ คณะกรรมการธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่ง 
จาละ     ธรรมศาสตร ์   ประเทศไทย 
    - Master of Laws (LL.M.) University of Michigan, 2542 - 2547 กรรมการ คณะกรรมการกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนั 
     U.S.A.   การเงินธนาคารแห่งประเทศไทย 
      -   ปริญญาบตัร วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 2542 - 2547 กรรมการ คณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรพัยร์ตันสิน จาํกดั 
       หลกัสตูรการป้องกนั ราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ที่ 43 2542 - ปัจจบุนั กรรมการ คณะอนกุรรมการขา้ราชการพลเรือนวสิามญัเกี่ยวกบัการ 
       อทุธรณแ์ละการรอ้งทกุข ์สาํนกังาน ก.พ. 
     2543 - ปัจจบุนั กรรมการกฤษฎีกา/กรรมการวิธี สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
      ปฏิบตัิราชการทางปกครอง  
     2544 – ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการองคก์รรว่มไทย – มาเลเซีย 
     2544 – ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง สาํนกังานศาล 
       ปกครอง 
     2547 – ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
       กระทรวงการคลงั 
     2547 – ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการวินิจฉยัอทุธรณ ์สาํนกังาน ก.ล.ต. 
     2549 – มี.ค.2551 สมาชิกสภานิตบิญัญัตแิห่งชาต ิ สภานิตบิญัญัตแิห่งชาต ิ
     2549 - ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
     ปัจจบุนั เลขาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
     30 เม.ย.50-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
        
พลเอกสมทตั   63 ไม่มี ไม่มี -  วิทยาศาสตรบณัฑิต (วทบ.ทบ.) 2541 

2545 
ผูบ้ญัชาการ 
ผูบ้ญัชาการทหารบก 

โรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ฯ 
กระทรวงกลาโหม อตัตะนนัทน ์       โรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ 

    -  หลกัสตูรเสนาธิการทหารบก  2546 ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ   กองบญัชาการทหารสงูสดุ  กระทรวงกลาโหม 
     หลกัสตูรหลกัประจาํ ชดุที่ 53   2549 – มี.ค.2551 สมาชิกสภานิตบิญัญัตแิห่งชาต ิ สภานิตบิญัญัตแิห่งชาต ิ
    -  หลกัสตูรเสนาธิการทหาร     11 เม.ย. 49- ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)   
       กองบญัชาการทหารสงูสดุ รุน่ที่ 23   27 เม.ย. 49- ปัจจบุนั กรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ด ี บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)   
    -  หลกัสตูร การทพัอากาศ วทิยาลยัการทพัอากาศ      ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท วีนีเม็กซ ์อตุสาหกรรม จาํกดั 
       รุน่ที่ 26  ประธานกรรมการที่ปรกึษา บริษัท พีน่าเฮาส ์จาํกดั (มหาชน) 
    -  ปริญญาบตัร  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  ที่ปรกึษาคณะกรรมการ บริษัท นวนคร จาํกดั (มหาชน) 
       หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร    
       ภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.) รุน่ที่ 10    
    -  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)    
      ปี 2549 : หลกัสตูร DAP 53/2006   FND 29/2006     
       ACP 14/2006       
      ปี 2550 : หลกัสตูร DCP 90/2007 



 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั 

เอกสารแนบ 1  หนา้ท่ี 4 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

บริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

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 11เม.ย.49- ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)   
     -  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 25พค50-ปัจจบุนั กรรมการกาํกบัดแูลกิจการทีด ี บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)   
       ปี 2549 : หลกัสตูร Developing CG  ปัจจบุนั กรรมการ  องคก์ารพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตรแ์ห่งชาต ิ
        Setting the CEO /  Performance Plan &   กรรมการ สภามหาวิทยาลยัอีสเทิรน์เอเซีย 
        Evaluation  และหลกัสตูร UFS 

 
 กรรมการจดัการทรพัยส์ิน   สภากาชาดไทย 

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 ปตท. อะโรเมติกสแ์ละการกลั่น จาํกดั (มหาชน) 
       กรรมการ/ กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
      กรรมการขา้ราชการพลเรือน สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
      กรรมการส่งเสริมการลงทนุ สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
      กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรพัยไ์ทย (บสท.) 
      กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคณุวฒิุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
      กรรมการกฤษฎีกา สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา  คณะที่ 7 
      กรรมการ คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
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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  MIA 2/2008  29 ก.ค.46-ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)   
       ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
      ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรพัยเ์พ่ือธุรกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั 
      ประธานกรรมการ บรรษัทบริหารสินทรพัยไ์ทย (บสท.) 
      ประธานกรรมการบริหาร สนง.รบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 
      รองประธาน มลูนิธิศกึษาพฒัน ์
      กรรมการ สภามหาวิทยาลยัชินวตัร 
      กรรมการ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส ์จาํกดั (มหาชน) 
        

นายพรายพล   59 ไม่มี ไม่มี - เศรษฐศาสตรดษุฎบีณัฑิต มหาวิทยาลยัเยล   2539-2541 นายกสมาคม สมาคมเศรษฐศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 
คุม้ทรพัย ์    - เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์   2539-2544 บรรณาธิการ วารสารเศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตร ์
    - เศรษฐศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัออสเตรเลีย   2539-2546 กรรมการ บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
      ตะวนัตก   1 พ.ค.50-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)   
    -  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   ปัจจบุนั ศาสตราจารย ์ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
     ปี 2549 : หลกัสตูร  DAP 52/2006    กรรมการ คณะกรรมการกองทนุเพ่ือส่งเสริมการอนรุกัษ์พลงังาน 
        ปี 2550 : หลกัสตูร  DCP 91/2007    กรรมการอิสระ ธนาคารทสิโก ้จาํกดั (มหาชน) 
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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 ภาครฐัรว่ม  2546-2549 กรรมการนโยบายขา้ว กรรมการนโยบายขา้ว (กนข.) 
     เอกชน (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 FND 11/2004   28 เมย.48-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)   
     ปี 2548 : หลกัสตูร ACP 6/2005 และ Fostering a  1 ธ.ค.49-ปัจจบุนั  ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการทีด่ ี บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)   
        Board and Management Team 1/2005,    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท.อะโรเมติกสแ์ละการกลั่น จาํกดั (มหาชน)  

     ปี 2550 : หลกัสตูร RCP16/2007  /  UFS 10/2007  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรีุ โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 
        DCP Refresher 4/2007  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 
      กรรมการ  สภามหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

นางพนัธท์ิพย ์  59 ไม่มี 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 ี กรมธนารกัษ ์
    - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  1 ธ.ค.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  ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
       ประธานกรรมการ  บริษัท ธนรกัษ์พฒันาสนิทรพัย ์จาํกดั  
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คณุหญิงชฎา  62 ไม่มี ไม่มี - เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัเคมบริดจ ์   2535-2542 รองผูจ้ดัการใหญ ่ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
วฒันศิริธรรม     องักฤษ   2542 กรรมการและรองผูจ้ดัการใหญ ่ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
    - เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเคมบริดจ ์   2542-31 ม.ค. 50 กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
     องักฤษ   2549-มี.ค.51 สมาชิกสภานิตบิญัญัตแิห่งชาต ิ สภานิตบิญัญัตแิห่งชาต ิ
    - เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑิต มหาวทิยาลยัวิลเลียมส ์   30 เม.ย.50-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)   
     U.S.A.   25 พ.ค.50-ปัจจบุนั กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)   
    - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   25 พ.ค.50-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)   
      ปี 2545 : หลกัสตูร DCP 2/2002   ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
        ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชยน์ิยอรค์ไลฟ์ ประกนัชีวิต 
       จาํกดั (มหาชน) 
      กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามพิวรรธน ์จาํกดั 
      กรรมการ สถาบนั AIT (Asian Institute of Technology) 
      กรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
      ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จาํกดั 
      กรรมการ UNESCAP Business Advisory Group 
      รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
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นางพรรณี  59 ไม่มี ไม่มี - เศรษฐศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) 2543 – 2544 รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 
สถาวโรดม       สาขาการเงินการธนาคาร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 2544 – 2545 รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 
    - เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  และผูอ้าํนวยการสาํนกังานบริหารหนีส้าธารณะ  
    - ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 2545-2549 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานบริหารหนีส้าธารณะ กระทรวงการคลงั 
       หลกัสตูรการป้องกนั  ราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ที่ 44 2549-ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 
    -  Bond Markets : Fixed Income Analysis, 28 ก.ค.48-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
        Economic Development Institute of The World 29 ส.ค.48-ปัจจบุนั กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
        Bank (1996) ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท.อะโรเมติกสแ์ละการกลั่น  
    - Advanced Executive Program, 2004, Kellogg     จาํกดั (มหาชน) 
       School of Management, Northwestern      กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บรรษัทบริหารสินทรพัยไ์ทย  
       University, U.S.A.  กรรมการ  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
    - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   กรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
     : หลกัสตูร DAP  42/2005   กรรมการและประธานคณะอนกุรรมการจดัการลงทนุ กองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
        : หลกัสตูร FND 22/2005    กรรมการ คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ 
        : Fostering a Board  and Management Team   และสงัคมแห่งชาต ิ
     : หลกัสตูร DCP 72/2006    
    - หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู รุน่ที่ 5 สถาบนัวิทยาการ 

 ตลาดทนุ (วตท.) 
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คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายเมตตา  
บนัเทิงสขุ 

56 ไม่มี ไม่มี   -   บญัชีบณัฑิต  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  2538 รองเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ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  กรรมการและเลขานกุาร คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) 
    - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  กรรมการและเลขานกุาร คณะกรรมการกองทนุเพ่ือส่งเสริมการอนรุกัษ์พลงังาน 

         ปี 2549 : หลกัสตูร DAP 52/2006   กรรมการและเลขานกุาร คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน 
                         หลกัสตูร DCP 79/2006  กรรมการ สถาบนับริหารกองทนุพลงังาน 

หมายเหตุ  :  นายเมตตา  บันเทิงสุข  ลาออกเม่ือ 1 ม.ค. 51  /  กรรมการท่ีดํารงตําแหน่งแทน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 เป็นต้นไป คือ  นายพานิช  พงศ์พโิรดม  โดยมีรายละเอยีดประวัติดังต่อไปนี ้
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ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายพานิช 58 ไม่มี ไม่มี   -   วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต  สาขาวิศวกรรมโยธา 2544 รองอธิบดี กรมพฒันาและส่งเสริม  กระทรวงวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและสิง่แวดลอ้ม (เดิม) 

พงศพิ์โรดม          จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  พลงังาน   
      - วิศวกรรมศาสตรม์หาบณัฑิต  สาขาสขุาภิบาล 2545 รองอธิบดี กรมพฒันาพลงังาน  กระทรวงพลงังาน 
     จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  ทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน  
    -   วิศวกรรมศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิศวกรรม 2547 ผูต้รวจราชการกระทรวง   กระทรวงพลงังาน 
        แหล่งนํา้  สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 2548 อธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

    - วิศวกรรมศาสตรด์ษุฎบีณัฑิต  สาขาวศิวกรรม 2549 – ปัจจบุนั อธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทน กระทรวงพลงังาน 

       ชายฝ่ังทะเล สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซีย  และอนรุกัษ์พลงังาน  

    - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  (1 ม.ค.51- ปัจจบุนั) กรรมการ  บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

         ปี 2549 : หลกัสตูร DAP 52/2006     
                         หลกัสตูร UFS 1/2006    
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 นายประเสริฐ 
 บญุสมัพนัธ ์

55 ไม่มี 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 

    -  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรด์ษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ์   
   จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

2544-2546 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่กลุ่ม
ธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ

บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    -  ปริญญาพฒันบริหารศาสตรด์ษุฎีบณัฑิต 
   กิตติมศกัดิ์ 

2546 – 31ธ.ค.50 กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่/ กรรมการ
และเลขานกุาร 

บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    -  ปริญญาบตัร วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (1 ม.ค. 51–ปัจจบุนั) ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารและ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
       หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการ  
       ภาครฐัรว่มเอกชน  (ปรอ.) รุน่ที่ 10  และเลขานกุาร  
    - Certificate in Advanced  Management ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
      Program, Harvard Business School, U.S.A.  กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 
    -  ประกาศนียบตัรชัน้สงู สถาบนัพระปกเกลา้  กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
       หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบ  กรรมการ บริษัท ปตท.อะโรเมติกสแ์ละการกลั่น จาํกดั (มหาชน) 
       ประชาธิปไตยสาํหรบันกับริหารชัน้สงู  กรรมการ  บริษัท ไออารพี์ซี จาํกดั (มหาชน)  
       (ปปร.) รุน่ที่ 6  ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั 
    -  หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ  กรรมการ บริษัท ไทยออยลเ์พาเวอร ์จาํกดั 
       ตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุน่ 3 ปี 2549   กรรมการ บริษัท ไทยลูบ้เบส จาํกดั (มหาชน) 
    -  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย    
       (IOD)  ปี 2547 : หลกัสตูร DAP 26/2004    
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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 

นายอนนต ์ 

สิริแสงทกัษิณ 

55 0.003561 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 ปตท.อะโรเมติกสแ์ละการกลั่น จาํกดั (มหาชน) 

        Global Leadership, Harvard University,  ประธานกรรมการ  บริษัท  พีทีที ไอซีที โซลชูั่นส ์จาํกดั 

        U.S.A  กรรมการ บริษัท  สตารปิ์โตรเลียม รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั 

    -   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   กรรมการ บริษัท  ผลติไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั 

        (IOD)  กรรมการ บริษัท  ปตท. จาํหน่ายกา๊ซธรรมชาติ จาํกดั 

         ปี 2549 : หลกัสตูร DAP 52/2006  กรรมการ บริษัท  บางกอกโพลีเอททิลีน จาํกดั (มหาชน) 

                        หลกัสตูร DCP 73/2006  กรรมการ บริษัท  พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั 

      กรรมการ บริษัท  ไทยลูบ้เบส จาํกดั (มหาชน) 

      กรรมการ บริษัท  อลัลายแอนซ ์รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั 

      กรรมการ บริษัท  ไทยพาราไซลีน จาํกดั 

      กรรมการ บริษัท  เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร ์จาํกดั 

        

        

        



 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั 

เอกสารแนบ 1  หนา้ท่ี 12 

   

ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ               
ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ

อบรม 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายพิชยั   58 0.001966 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 – ธ.ค.50 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่การเงินและบญัชีองคก์ร บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    ภาครฐัรว่มเอกชน  (ปรอ.)  รุน่ที่ 13 (ม.ค.51-ปัจจบุนั) ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารการเงิน บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

     -  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 2918 ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท.อะโรเมติกสแ์ละการกลั่น จาํกดั (มหาชน) 

    -  ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์  กรรมการ บริษัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

      ทางบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  กรรมการ บริษัท ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

     -  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ  กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

        บริษัทไทย (IOD)  กรรมการ  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

        ปี 2548 : หลกัสตูร DAP 49/2005  กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

      กรรมการ บริษัท ไทยออยลเ์พาเวอร ์จาํกดั 

      ประธานกรรมการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั 

      กรรมการ บริษัท ไทยลูบ้เบส จาํกดั (มหาชน) 

      กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

      กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

      ประธานคณะอนกุรรมการบริหารการลงทนุ   กองทนุประกนัสงัคม 

      ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นบญัชีบริหาร  สภาวิชาบญัชี 
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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 

นายทรงวฒิุ   57 0.000450 ไม่มี  -  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรม 2540 ผูช่้วยผูว้า่การประจาํสาํนกัผูว้่าการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
ชินวตัร        โยธา)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2541-2545 กรรมการและผูจ้ดัการทั่วไป บริษัท  ปตท.จาํหนา่ยก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 
     -  M.Eng. (Civil Engineering),  Lamar 2546 - ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญบ่ริหารองคก์ร บริษัท  ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
      University, Beaumont, Texas,U.S.A. ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท  ปตท.จาํหนา่ยก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 
     -  Certificate in Advanced  กรรมการ บริษัท  เอนเนอรย์ี่คอมเพล็กซ ์จาํกดั 
      Management Program,   กรรมการ บริษัท  พีทีที ไอซีที โซลชูั่นส ์ จาํกดั 
        Banff School, Canada    
     -  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 

นายจิตรพงษ์  58 0.005241 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 – ธ.ค.50 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ

สาํรวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาต ิ

บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

     -  Ph.D. (Industrial Engineering) (ม.ค.51-ปัจจบุนั) ประธานเจา้หนา้ทีป่ฏิบตัิการกลุ่มธุรกจิ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

        Lamar University, Texas, U.S.A.  ปิโตรเลียมขัน้ตน้และก๊าซธรรมชาต ิ  

     -  Stanford Executive Program,  ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

        Stanford University, U.S.A.  ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จาํหนา่ยก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

     -  ปริญญาบตัร วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร  ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอรย์ี ่คอมเพล็กซ ์จาํกดั 

        หลกัสตูรการป้องกนั ราชอาณาจกัร   ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ยทูิลิตี ้จาํกดั 

        ภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.)  รุน่ที่ 12  ประธานกรรมการ บริษัท ทรานสไ์ทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 

     -  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  ประธานกรรมการ บริษัท ทรานสไ์ทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จาํกดั 

        ปี 2547 : หลกัสตูร DCP 42/2004   FN 9/2004  กรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จาํกดั 

      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 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 0.002627 ไม่มี  - B.Sc. Economics, Nathaniel  2539-2544 รองผูจ้ดัการใหญ่การตลาดขายปลีก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
ชฤูทธิ ์       Hawthorne College, U.S.A. 2544-2545 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การตลาดพาณิชย ์ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
     -  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 2545-2546 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
        ปี 2550 : หลกัสตูร DAP 67/2007   2546-2548 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญว่างแผน บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
     ต.ค.48-ธค50 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มธุรกิจนํา้มนั บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
     (ม.ค.51-ปัจจบุนั) รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หน่วยธุรกิจนํา้มนั บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไออารพี์ซี จาํกดั (มหาชน)  
      กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
      กรรมการ บริษัท ไทยลูบ้เบล็นดิง้ จาํกดั 
      กรรมการ  บริษัท ขนส่งนํา้มนัทางท่อ จาํกดั 
      กรรมการ  บริษัท รีเทลบิซิเนสอลัไลแอนซ ์จาํกดั 
      กรรมการ  บริษัท เอนเนอรย์ี่ คอมเพล็กซ ์จาํกดั 
      กรรมการ  บริษัท ปิโตรเอเชีย (ประเทศไทย) จาํกดั 
      กรรมการ  บริษัท ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั 
      กรรมการ  บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั 
      กรรมการ  บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั 
      ประธานกรรมการ บริษัท คอนอโค (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 0.004170 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 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลยทุธแ์ละ 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-ธ.ค.50 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

        หลกัสตูรการป้องกนั ราชอาณาจกัร ภาครฐัรว่ม  ปิโตรเคมีและการกลั่น  

        เอกชน  (ปรอ.)  รุน่ที่ 15 (ม.ค.51-ปัจจบุนั) ประธานเจา้หนา้ทีป่ฏิบตัิการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

     -  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ปลาย  

         ปี 2545 : หลกัสตูร DCP 14/2002 ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท. อะโรเมติกสแ์ละการกลั่น จาํกดั (มหาชน) 

      กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

      กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

      กรรมการ บริษัท ไออารพี์ซี  จาํกดั (มหาชน) 

      ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร ์จาํกดั 

      ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั 

      ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลิเมอร ์โลจิสติกส ์จาํกดั 

      ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จาํกดั 

      ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั 

      ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร ์มารเ์ก็ตติง้ จาํกดั 

      กรรมการ บริษัท อลัลายแอนซ ์รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั  

      กรรมการ บริษัท สตารปิ์โตรเลียม รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั 

      กรรมการ บริษัท บางกอกโพลีเอททิลีน จาํกดั (มหาชน) 

      กรรมการ บริษัท ไทยลูบ้เบส จาํกดั (มหาชน) 

      กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จาํกดั 

      กรรมการ บริษัท ระยองโอเลฟินส ์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 0.005575 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 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    -  Ph.D. (Civil Engineering)  1ม.ค.49-ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ ปตท.    

          University of Texas at Austin,U.S.A.  ปฏิบตัิงาน Secondment  ในตาํแหน่ง บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

      -  Program for Management Development,   กรรมการอาํนวยการ / กรรมการและเลขานกุาร  

         Harvard University, U.S.A.    

     -  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยลูบ้เบส จาํกดั (มหาชน) 

         ปี 2546 : หลกัสตูร DAP 1/2003  กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั 

                        หลกัสตูร DCP 38/2003  กรรมการ บริษัท ไทยออยลเ์พาเวอร ์จาํกดั 

      กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จาํกดั 

      กรรมการ บริษัท ไทยออยลม์ารีน จาํกดั 

      กรรมการ สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

      กรรมการ คณะกรรมการนกัธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดลอ้มไทย 

      กรรมการ The Offshore Technology & Management 

(OTM), AIT 
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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 0.008529 ไม่มี - วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า) 2542-2548 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

พิศาลบตุร ์     จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ปตท.  
ปฏิบตัิงาน Secondment ในตาํแหน่ง    
กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่/ 
กรรมการและเลขานกุาร 

 

    - M.Eng. (Electrical Engineering)    บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั 

     University of Houston n, U.S.A.   

    - ประกาศนียบตัร Modern Marketing    

       จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 2548-ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ ปตท. 
ปฏิบตัิงาน Secondment  ในตาํแหน่ง 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่/ 
กรรมการและเลขานกุาร 

 

    - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  บริษัท ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

       ปี 2547 : หลกัสตูร DCP 48/2004   

     ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทย เอทานอลเอมีน จาํกดั 

      ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จาํกดั 

      กรรมการ บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จาํกดั 

      กรรมการ บริษัท วีนิไทย จาํกดั (มหาชน) 

      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  57 0.000863 ไม่มี - วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (สาขาเคร่ืองกล)  2545 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ยกก๊าซ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

ชีวาวฒันานนท ์       University of Santo Tomas Manila, Philippines  ธรรมชาติ  

    -  ประกาศนียบตัร Asian Executive  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. 
 ปฏิบตัิงาน Secondment ในตาํแหน่ง 
ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 

บริษัท ทรานส ์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 

       Program (AEP) โดย GE Management 2547  

     Development  Institute    

    -  ประกาศนียบตัร Senior Executive Program   2547-2549 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบตัิงาน Secondment ในตาํแหน่ง 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

        โดย  Sasin Graduate Institute of Business   

       Administration of Chulalongkorn University   

       สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  2549-2550 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ปตท . 
ปฏิบตัิงาน Secondment  ในตาํแหนง่ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ /  กรรมการ 

 

       ปี 2547 : หลกัสตูร DCP  52/2004     บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั  (มหาชน) 

       

     ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ปตท . 
ปฏิบตัิงาน Secondment  ในตาํแหนง่ 
ประธานเจา้หาทีบ่ริหาร / กรรมการ 

 

บริษัท  ปตท.อะโรเมติกสแ์ละการกลั่น จาํกดั (มหาชน) 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลชูั่นส ์จาํกดั 

        



 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั 

เอกสารแนบ 1  หนา้ท่ี 20 

 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ               
ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ
อบรม 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายมารุต   55 0.000309 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) 

    -  วิศวกรรมศาสตรม์หาบณัฑิต   
   (สาขาปิโตรเลียม) 
   University of  Taxas at 

2549-ปัจจบุนั  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ปตท .ปฏิบตัิงาน Secondment ใน 
 ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ / กรรมการ 

 บริษัท ปตท. สผ. จาํกดั (มหาชน) 

       Austin, U.S.A. ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่  บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 
      -  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร    ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/เลขานกุาร  บริษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จาํกดั 
         Advance Management   ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่  บริษัท พีทีทีอีพี เซอรว์ิสเสซ จาํกดั 
       สถาบนั Insead  ฝรั่งเศส   ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่  บริษัท ปตท.สผ. สยาม จาํกดั 
    -  ปริญญาบตัร วทิยาลยัป้องกนั   ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่  บริษัท ไดมอนด ์ปิโตรเลียม จาํกดั 
      ราชอาณาจกัรหลกัสตูรการ   ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/เลขานกุารบริษัท  บริษัท พีทีทีอีพี ออฟชอร ์อินเวสทเ์มนต ์จาํกดั 
        ป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐั   ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/เลขานกุารบริษัท  บริษัท พีทีทีอีพี เซาทเ์วสต ์เวียดนาม จาํกดั 
        รว่มเอกชน(ปรอ.)  รุน่ที่ 17   ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/เลขานกุารบริษัท  บริษัท พีทีทีอีพี คิมลอง เวียดนาม จาํกดั 
      - สมาคมส่งเสริมสถาบนั   ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/เลขานกุารบริษัท  บริษัท พีทีทีอีพี ฮองลอง จาํกดั 
        กรรมการบริษัทไทย (IOD) :   ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/เลขานกุารบริษัท  บริษัท พีทีทีอีพี ฮอนว ูจาํกดั 
        ปี 2547 :  DAP 13/2004   ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/เลขานกุารบริษัท  บริษัท พีทีทีอีพี โอมาน จาํกดั 
        DCP 46/2004   ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/เลขานกุารบริษัท  บริษัท พีทีทีอีพี อลัจีเรีย จาํกดั 
       ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/เลขานกุารบริษัท  บริษัท พีทีทีอีพี อิหรา่น จาํกดั 
       ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/เลขานกุารบริษัท  บริษัท พีทีทีอีพี บาหเ์รน จาํกดั 
       กรรมการ  บริษัท ออเรน้จ ์เอ็นเนอรย์ี่ จาํกดั 
       กรรมการ  บริษัท บี8/32 พารท์เนอร ์จาํกดั 
       กรรมการ  Moattama Gas Transportation Company 
       กรรมการ  Carigali-PTTEPI Operating Company Sdn.Bhd. 
       กรรมการ   บริษัท ปตท. สผ. โครงการไทย จาํกดั 
       กรรมการ   บริษทั พีทีที ไอซีที โซลชูั่นส ์จาํกดั 
        

 



 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั 

เอกสารแนบ 1  หนา้ท่ี 21 

 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ               

ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายชายนอ้ย 57 0.001469 ไม่มี -  ปริญญาตรีการบญัชีชัน้สงู  2543-2548 กรรมการอาํนวยการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั 

เผื่อนโกสมุ       California College of commerce 2549 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สงักดัธุรกิจปิโตรเคมี  

    -  ปริญญาโทการบริหาร สถาบนับณัฑิตบริหาร  และการกลั่น บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

       ธุรกิจศศินทรแ์ห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  1ส.ค.50-27ธ.ค.50 กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่/ กรรมการและเลขานกุาร บริษัท  โรงกลั่นนํา้มนัระยอง จาํกดั (มหาชน) 

    -  ประกาศนยีบตัรชัน้สงู สถาบนัพระปกเกลา้     27ธ.ค.50-ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่/ เลขานกุารคณะกรรมการ บริษัท ปตท.อะโรเมติกสแ์ละการกลั่น จาํกดั  

       หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบ   (มหาชน) 

       ประชาธิปไตย สาํหรบันกับริหารระดบัสงู ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อลัลายแอนซ ์รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั  

       (ปปร.) รุน่ที่ 6  กรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จาํกดั 

      - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  ประธานกลุ่มโรงกลั่นนํา้มนัปิโตรเลียม สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

        (IOD) :  ปี 2550  :  DAP 63/2007    

        

นางสาว 52 0.000355 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. ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อลัลายแอนซ ์รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั  

    - หลกัสตูร Finance for Senior   กรรมการ บริษัท สตารปิ์โตรเลียม รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั 

     Executive  ของสถาบนั Harvard       

       Business School of New York, U.S.A.    

        

 



 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั 
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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 

นางปริศนา 

ประหารขา้ศกึ 

53 0.001827 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  

   Institute, University  of North Texas,  

   U.S.A. 

 1มิ.ย.49-30 พ.ย. 49 ผูจ้ดัการฝ่าย ประจาํรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

การเงินและบญัชีองคก์ร รกัษาการ ผูช่้วยกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญบ่ญัชีองคก์ร รกัษาการผูช่้วยกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญบ่ญัชีองคก์ร 

บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

      1 ธ.ค.49- ปัจจบุนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญบ่ญัชีองคก์ร บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

         สาํนกังานใหญ ่  
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  PTT X / / / / / / / / / / / / / O/ // // // // // // // // // // // // //

1 บริษัท ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) PTTEP / / / / O/

2 บริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกัด PTTNGD / / X

3 บริษัท พทีที ีแอลเอน็จ ีจาํกัด PTTLNG /

4 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จาํกัด CHPP

5 บริษัท รีเทล บิซเินส อัลไลแอนซ ์จาํกัด RBA /

6 บริษัท ปตท. ค้าสากล จาํกัด PTTT

7 บริษัท ปตท. (กัมพูชา) จาํกัด PTTCL

8 บริษัท ปตท.ธุรกจิค้าปลีก จาํกัด PTTRB /

9 Subic Bay Energy Co., Ltd. SBECL

10 บริษัท ปตท.กรีนเอน็เนอรย์ี� จาํกัด PTTGE

11 บริษัท พทีที ีโพลีเมอรโ์ลจสิติกส ์จาํกัด PTTPL X

12 บริษัท พทีที ีโพลีเมอร ์มารเ์กต็ติ�ง จาํกัด PTTPM / X

13 บริษัท พทีที ีอนิเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด PTTINTER

14 บริษัท เอนเนอรย์ี� คอมเพล็กซ ์จาํกัด EnCo / X /

15 บริษัท พทีที ียูทลิิตี� จาํกัด PTTUT X

16 บริษัท ไทยออยลเ์พาเวอร ์จาํกัด TP / / / /

17 บริษัท ผลิตไฟฟ้าอสิระ (ประเทศไทย) จาํกัด IPT X / / /

18 บริษัท ทรานส ์ไทย-มาเลเซยี (ประเทศไทย) จาํกัด TTM-T X

19 บริษัท ทรานส ์ไทย-มาเลเซยี (มาเลเซยี) จาํกัด TTM-M X

20 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและนํ�าเย็น จาํกัด DCAP /

21 บริษัท ราชบุรี เพาเวอร ์จาํกัด RPCL /

22 บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ�ง จาํกัด TLBC /

23 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกัด THAPPLINE X /

24 บริษัท ปิโตรเอเซยี (ประเทศไทย) จาํกัด PA-Thai /

25 บริษัท บริการเชื�อเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) BAFS

26 บริษัท บริการนํ�ามันอากาศยาน จาํกัด IPS

27 บริษัท ขนส่งนํ�ามันทางท่อ จาํกัด FPT /

28 บริษัท เวียดนามแอลพจี ีจาํกัด VLPG

29 Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. KPL

30 Petro Asia (Huizhou) Co., Ltd. PA-Huizhou

31 Petro Asia (Maoming) Co., Ltd PA-Maoming

32 Petro Asia (Shantou) Co., Ltd. PA-Shantou

33 บริษัท ปตท. มารท์ จาํกัด PTTMart

34 บริษัท ปตท. เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) PTTCH / / / / O/

35 บริษัท ปตท. อะโรเมติกสแ์ละการกลั�น จาํกัด (มหาชน) PTTAR / / / / / / / */ O

36 บริษัท พทีที ีฟีนอล จาํกัด PPCL X /

37 บริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟนน์ิ�ง จาํกัด SPRC / / /

38 บริษัท ไทยออยล ์จาํกัด (มหาชน) TOP / / / / O/

39 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) BCP / /

40 บริษัท ไออารพ์ซี ีจาํกัด (มหาชน) IRPC / / /

41 บริษัท เอช็เอม็ซ ีโปลีเมอร ์จาํกัด HMC / / X

42 บริษัท พทีที ีอาซาฮี เคมิคอล จาํกัด PTTAC X

43 บริษัท ทพิยประกันภัย จาํกัด (มหาชน) TIP /

44 บริษัท พทีที ีไอซที ีโซลูชั�นส ์จาํกัด PTTICT X / / /

45 บริษัท เอ็นพีทีซี เมนเทนแนซ ์แอนด ์เอ็นจิเนียริง เซอรว์ิสเซส จาํกัด NPTC

หมายเหตุ 2 : การดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารฯ ที�มีการเปลี�ยนแปลงหลัง 31 ธ.ค.50  คอื นายเมตตา บันเทงิสุข กรรมการใน PTT ได้ลาออกเมื�อ 1 ม.ค. 51 (นายพานิช  พงศพ์โิรดม  ดาํรงตาํแหน่งแทน)

บริษัท

ร่วม

และ

บริษัท

ที�

เกี�ยว

ข้อง

กลุ่ม

ก๊าซ

กลุ่ม

นํ�ามัน

กลุ่ม

ปิโตร

เคมี

และ

การกลั�น

อื�นๆ

บริษัท

ย่อย

กลุ่ม

ก๊าซ

กลุ่ม

นํ�ามัน

กลุ่ม

ปิโตรเคมี

และการกลั�น

อื�นๆ

หมายเหตุ 1  :  สัญลักษณ ์         X = ประธานกรรมการ      * = ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร O  = กรรมการผู้จัดการใหญ่            /  = กรรมการ             //  =  ผู้บริหาร

เอกสารแนบ 2: การดํารงตําแหน่งของผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคมุในบรษัิท ปตท. จํากดั(มหาชน) บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่มและบรษัิทที�เกี�ยวขอ้ง 

การดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหาร  และผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน)
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที�เกี�ยวข้อง

                                                           รายชื�อผู้บริหารฯ

                  รายชื�อบริษัท

บริษัท ปตท.จาํกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ  วันที� 31 ธันวาคม 2550
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