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 หนาที่ 1  

สวนท่ี 1  บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

1.ขอมูลท่ัวไปของบริษัท 
ช่ือบริษัทที่ออกหลักทรัพย : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ปตท.”) 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107544000108 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการปโตรเลียม ดําเนินการอื่นที่เก่ียวเน่ืองหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจ

ปโตรเลียม รวมทั้งรวมลงทุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับปโตรเลียม 
ทุนจดทะเบียน :      28,572,457,250 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ  2,857,245,725 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท  

(ณ 31 ธันวาคม 2551) 
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคา  :      28,240,566,250 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ 2,824,056,625 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท  

(ณ 31 ธันวาคม 2551) 
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุน : รายละเอียดตามหัวขอ 3.2 โครงสรางการดําเนินธุรกิจของ ปตท.และบริษัทในกลุม 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ที่ต้ังสํานักงานใหญ : 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
  โทรศัพท 0-2537-2000  โทรสาร  0-2537-3498-9  
         เว็บไซด  http://www.pttplc.com 
ฝายสื่อสารองคกร : โทรศัพท   0-2537-2150-1  
 โทรสาร    0-2537-2169 / 0-2537-2171 

อีเมล  corporate@pttplc.com 
ฝายตลาดทุนและผูลงทุนสัมพันธ : โทรศัพท   0-2537-2792-3     
 โทรสาร    0-2537-2791 
 อีเมล ir@pttplc.com 
ฝายสํานักกรรมการผูจัดการใหญ : โทรศัพท   0-2537-3850-1 
และเลขานุการ  โทรสาร    0-2537-3887 

อีเมล  corporatesecretary@pttplc.com 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บุคคลอางอิง 
นายทะเบียนหลักทรัพย     บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ช้ัน 4, 6-7 

อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โทรศัพท 0-2359-1200-1 โทรสาร 0-2359-1259 
ผูสอบบัญชี   สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน   ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท  0-2618-5803 โทรสาร 0-2618-5807 
นายทะเบียนหุนกูสกุลบาท ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย 1  

สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย  อาคาร 2 ช้ัน 3 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรี 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท 0-2256-2323-7 โทรสาร 0-2256-2406 
ทีมธุรกิจหลักทรัพย 1 ธุรกิจบริการหลักทรัพย  เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท  0-2544-3937, 0-2544-3930  โทรสาร0-2937-7662 

mailto:ir@pttplc.com
mailto:corporatesecretary@pttplc.com


 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 
 

  หนาที่ 2 

2. ปจจัยความเส่ียง 

ปตท. ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใตการเปล่ียนแปลงที่สงผลกระทบตอธุรกิจทั้งจากปจจัย
ภายในและภายนอก โดยถือวาการบริหารความเสี่ยงเปนองคประกอบที่สําคัญของทุกกระบวนการในการดําเนินธุรกิจของ ปตท.  
และตองมีความเช่ือมโยงกันทุกระดับ จึงไดกําหนดเปนนโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วองคกร (Enterprise Risk Management) ที่
พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตาม และมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) ทําหนาที่
บริหารความเสี่ยงในภาพรวมใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด สําหรับความเสี่ยงในระดับองคกรจะมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
ผานคณะกรรมการจัดการคณะตางๆ ของ ปตท. และความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจะอยูภายใตการกํากับดูแลของผูบริหารที่
รับผิดชอบการปฏิบัติงานน้ันๆ โดยถือเปนหนาที่รับผิดชอบของทุกหนวยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับ
ที่ยอมรับได ซึ่งมีการระบุไวอยางชัดเจนในคําบรรยายหนาที่งาน (Functional Description) ของทุกหนวยงาน 

จากการบริหารความเสี่ยงของ ปตท. ที่ดําเนินการอยางตอเน่ือง ทําใหปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่ปรากฏในปที่ผานมาไดรับการ
บริหารจัดการจนสามารถควบคุมไดในระดับหน่ึงรวมกับปจจัยเสี่ยงใหมที่ไดดําเนินการภายใตแผนบริหารความเสี่ยงในป
ปจจุบัน ปตท. จึงทําการปรับปรุงหัวขอปจจัยเสี่ยงที่ปรากฏตอผูลงทุนใหสอดคลองกัน   

การลงทุนในหลักทรัพยของ ปตท. ผูลงทุนควรพิจารณาปจจัยความเสี่ยงหลักที่เกิดจากลักษณะการประกอบธุรกิจของ 
ปตท. ทั้งน้ี  นอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับน้ี อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่ง ปตท. ไมอาจทราบไดในขณะน้ี
หรือเปนความเสี่ยงที่ ปตท. พิจารณาในขณะนี้วาไมมีผลกระทบในสาระสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของ ปตท. สําหรับขอมูลปจจัย
ความเสี่ยงที่อางอิงถึงรัฐบาลหรือขอมูลเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม ขอมูลดังกลาวไดมาจากขอมูลที่เปดเผยโดยรัฐบาล
และแหลงขอมูลอื่นๆ โดย ปตท. มิไดตรวจทานขอมูลดังกลาว ดังน้ันในการลงทุนผูลงทุนจึงควรพิจารณาอยางรอบคอบ โดย
ปจจัยความเสี่ยงหลักๆ ดังกลาวสามารถจําแนกไดดังน้ี 

1.  ความเส่ียงทางดานกลยุทธ 

1.1 ความเส่ียงจากกลยุทธการดําเนินธุรกิจ 

 เพ่ือรักษาอัตราการเติบโตทางธุรกิจอยางตอเน่ือง ควบคูกับการสรางความม่ันคงทางดานพลังงาน ปตท. ไดกําหนด 
เปาหมายในการเปนบริษัทพลังงานช้ันนําของโลก (Thai Premier Multinational Energy Company) ติดอันดับ 1 ใน 100 ของ
บริษัทที่มียอดขายสูงสุดของโลกตามการจัดลําดับของนิตยสาร Fortune ภายในป 2555 รวมถึงเปาหมายในการขยายธุรกิจ
ตางประเทศ เพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมายดังกลาว จึงมีการกําหนดแผนกลยุทธของแตละหนวยธุรกิจโดยมุงเนนการรักษาความ 
สามารถเชิงแขงขันและนําความไดเปรียบในทางการแขงขันดังกลาวมาใชในการลงทุนขยายธุรกิจและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับธุรกิจ  
ตลอดจนการขยายธุรกิจตางประเทศโดยการแสวงหาโอกาสในการลงทุนในทรัพยสิน การซื้อหรือควบรวมกิจการที่มีศักยภาพใน
การแขงขันหรือสามารถสรางมูลคาเพิ่มไดแตประสบปญหาในชวงวิกฤติ รวมถึงโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ืองใหม ๆ  
เชน ธุรกิจที่เก่ียวของกับพลังงานทางเลือก  ธุรกิจไฟฟา  ธุรกิจถานหิน ธุรกิจ Engineering and Energy solution เปนตน  

 ภายใตสภาวะการแขงขันทางธุรกิจที่รุนแรง และผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก จึงอาจเกิดความเสี่ยงที่
ทําให ปตท. ไมสามารถบรรลุตามเปาหมายและกลยุทธการดําเนินธุรกิจดังกลาว อาทิ ความไมแนนอนของปริมาณความตองการ
การใชพลังงาน  ความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ  ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศและธุรกิจใหม เปนตน นอกจากน้ีใน
การขยายการลงทุนตางประเทศตองเผชิญกับความเสี่ยงในการเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ รวมถึงนโยบายของ
ภาครัฐในแตละประเทศ การจัดหาเงินลงทุน และการสรางขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจตางประเทศ  ซึ่งอาจสงผลกระทบ
ตอผลประกอบการของ ปตท.  และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนไมเปนไปตามคาดการณไว 



 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 
 

  หนาที่ 3 

ดังน้ันในการกําหนดและทบทวนวิสัยทัศน ทิศทางและกลยุทธของการดําเนินธุรกิจในอนาคต  กลุม ปตท. จึงไดจัดให
มีการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นของผูบริหารระดับสูงของกลุม ปตท. ทุกป เรียกวา Strategic Thinking Session เพ่ือ
ทบทวนและปรับปรุงกลยุทธการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจและพลังงานในปจจุบัน  รวมถึงไดมีการ
จัดทําแผนธุรกิจในรูปแบบ Scenario Planning ในสถานการณการเติบโตทางเศรษฐกิจและระดับราคาน้ํามันตาง ๆ  เพ่ือใหกลุม 
ปตท. มีแผนท่ีเหมาะสมในการรองรับการเปล่ียนแปลงและความไมแนนอน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  นอกจากน้ีกลุม ปตท. ไดมี
การจัดประชุมผูบริหารในกลุมเปนประจําอยางนอยทุกไตรมาส  เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของกลุม ปตท. และการหารือ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในการปรับแผนธุรกิจและกลยุทธระยะสั้น เพ่ือสรางความมั่นใจในผลประกอบการจะไดเปนไปตาม
เปาหมายท่ีวางไว   นอกจากน้ียังไดมีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยธุรกิจผานทางคณะกรรมการชุดตาง ๆ  อาทิ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการจัดการ ปตท.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ  
คณะกรรมการบริหารจัดการการเงินและบัญชีองคกร  เปนตน  

1.2 การบริหารจัดการบริษัทในกลุม ปตท.  

 ปตท. ไดแบงโครงสรางการดําเนินธุรกิจออกเปนกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ (ซึ่งไดแกธุรกิจสํารวจ
และผลิตปโตรเลียมและธุรกิจกาซธรรมชาติ) และกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย (ซึ่งไดแกธุรกิจนํ้ามัน ธุรกิจการคาระหวาง
ประเทศ และธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ันที่กํากับดูแลการลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและธุรกิจการกลั่นผานบริษัทในกลุม)  โดยที่
ผานมาไดมีการปรับโครงสรางการบริหารกลุมธุรกิจ  การควบรวมกิจการ  การแยกกิจการ  การเขารวมลงทุนในบริษัท  ตาง ๆ  
การขยายธุรกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ  เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันและพลังรวมของกลุม ปตท.  เพ่ือใหมีการ
เติบโตอยางแข็งแกรง  ตอเน่ือง และยั่งยืน และจากการขยายธุรกิจดังกลาวสงผลใหโครงสรางการบริหารจัดการบริษัทในกลุมมี
ความซับซอนมากขึ้น  ดังน้ันหากไมมีการบริหารจัดการและกํากับดูแลบริษัทในกลุมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจ
กอใหเกิดความไมสอดคลองกันระหวางทิศทางกลยุทธของ ปตท. และบริษัทในกลุม  รวมท้ังความขัดแยงทางผลประโยชน อาจ
ทําใหเกิดการแขงขันกันเองระหวางบริษัทในกลุม  ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลประกอบการโดยรวมของ ปตท. 

เพ่ือเปนการลดความเสี่ยง ปตท. ไดมุงเนนใหมีการบริหารจัดการองคกรในลักษณะกลุม ปตท. (PTT Group) โดยยึด
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือเปนพ้ืนฐานการเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืนและใหเกิดการสรางมูลคารวมสูงสุดของกลุม ปตท. 
โดยที่ผานมาไดมีการแตงต้ังผูบริหารระดับสูงเปนกรรมการบริหารหรือผูบริหารระดับสูงในบริษัทที่ ปตท. ถือหุน  เพ่ือใหเกิด
ความเช่ือมโยงในเรื่องนโยบาย กลยุทธ และทิศทางการดําเนินธุรกิจไปสูบริษัทในกลุมและสามารถกํากับดูแลการขยายงานของ
บริษัทในกลุมได รวมทั้งใหผูบริหารระดับสูงของ ปตท. และบริษัทในกลุมรวมกันกําหนดแผนกลยุทธ เพ่ือเปนกรอบแนว
ทางการจัดทําแผนธุรกิจของกลุมธุรกิจ  และใหมีการประชุมผูบริหารระดับสูงของกลุม ปตท. อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือกํากับดูแลการ
บริหารจัดการและติดตามภาพรวมการดําเนินธุรกิจของบริษัทในกลุมใหสอดคลองกับนโยบายของกลุม ปตท.  รวมทั้งมีการจัดต้ัง
คณะกรรมการบริหารความรวมมือของกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ  และคณะกรรมการบริหารความรวมมือ
ของกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย  เพ่ือเปนคณะกรรมการบริหารและติดตามการดําเนินงานของกลุม ปตท. 

1.3  ระบบบริหารบุคคลเพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจภายใตความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและโอกาสในการเติบโตทาง
ธุรกิจ  
 ความหลากหลายทางธุรกิจ ของ ปตท. ที่เช่ือมโยงกันเปนลูกโซ และขยายการลงทุนไปสูตางประเทศ ทําใหเกิดความ
สลับซับซอนในการบริหารจัดการบริษัทในกลุม ประกอบกับภายใตสภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่าทั่วโลกซึ่งสงผลตอความไมแนนอน
ของความตองการของตลาดและราคาผลิตภัณฑที่เก่ียวของตาง ๆ ทําให ปตท. จําเปนตองจัดเตรียมบุคลากรใหพรอม เพ่ือรองรับ
วิกฤตเศรษฐกิจ รวมทั้งปรับและขยายฐานทางธุรกิจใหเหมาะสม เพ่ือสรางโอกาสและความสามารถในการเติบโตที่ยั่งยืน ทั้งน้ี
หากการจัดเตรียมบุคลากรไมสอดคลองกับภาวะดังกลาวจะสงผลกระทบตอธุรกิจของ ปตท.โดยตรง 
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ปตท. ลดความเสี่ยงดานการเตรียมบุคลากร โดยใชกลไกการบริหารสายอาชีพ แบงการบริหารเปน 2 กลุม ไดแก กลุม
ผูบริหารระดับเทียบเทาผูจัดการฝายขึ้นไป ใชการบริหารจัดการในรูปแบบกลุม ปตท. เพ่ือรองรับความตองการผูบริหารระดับสูง
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีคณะผูบริหารระดับ CEO ของกลุม ปตท. เรียกวา “คณะกรรมการบริหารและพัฒนาผูบริหารของ
กลุม ปตท. (PTT GROUP HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT COMMITTEE : PTTGMC)” 
เปนผูดูแล และกลุมพนักงานระดับตํ่ากวาผูจัดการฝาย เปนการบริหารจัดการภายในสายงานของ ปตท. หรือภายในของแตละ
บริษัทในเครือ โดยใชแนวความคิดการบริหารสายอาชีพเชนเดียวกับระดับผูจัดการฝายขึ้นไป ดูแลโดยคณะกรรมการท่ีปรึกษา
สายอาชีพ สําหรับ ปตท. มีทั้งหมด 14 สายอาชีพ แตละสายอาชีพจะตองจัดทําแผนกําลังคน กําหนด Key Position คัดเลือก
พนักงานที่มีศักยภาพสูง จัดทําแผนพัฒนารายบุคคลและดําเนินการตามแผน เพ่ือใหมั่นใจไดวากลุม ปตท.จะมีผูบริหารและ
พนักงานที่มีคุณภาพและเพียงพอในระบบอยางตอเน่ือง 
 นอกจากน้ี ปตท. จัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีตอองคกรทุกป ผลการสํารวจในป 2551 อยูในระดับ
ดี (4.05 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5) ซึ่งสํารวจจากประเด็นตาง ๆ ที่เก่ียวกับผูบริหาร ระบบงาน คาตอบแทน ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สภาพแวดลอมในท่ีทํางาน ฯลฯ และเพื่อใหการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับสอดคลองในทิศทางเดียวกัน
กับเปาหมายและกลยุทธขององคกร ปตท. จึงบริหารผลการปฏิบัติงานโดยใชดัชนีวัดผลการดําเนินงานที่ถายทอดลงมาตามลําดับ
ต้ังแตคณะกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหารระดับตาง ๆ และพนักงาน ซึ่งการขึ้น
เงินเดือนประจําปจะแตกตางกันตามผลการดําเนินงาน 70% และพฤติกรรมการทํางานรวมท้ังความสามารถในการพัฒนาตนเอง 
30%  โดยกําหนดใหมีผูแทนพนักงานเขารวมรับฟงการช้ีแจงเหตุผลการประเมิน เพ่ือใหมีความโปรงใสเปนที่ยอมรับของทุกฝาย 
และไมกอใหเกิดปญหาดานแรงงานสัมพันธ 

2. ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

2.1  ความเส่ียงจากการจัดหากาซธรรมชาติ  

 ในปที่ผานมา ปตท. ไดดําเนินการเจรจาจัดหากาซธรรมชาติเพ่ิมเติมทั้งจากภายในประเทศและจากสหภาพพมา รวมถึง
การเจรจาจัดหากาซธรรมชาติในรูปกาซธรรมชาติเหลว หรือ Liquefied Natural Gas (LNG) จากกลุมผูขายในภูมิภาคตางๆ  ทั้งน้ี
ในการทําสัญญาซื้อกาซธรรมชาติกับผูขายกาซธรรมชาติน้ันจะเปนการทําสัญญาลวงหนา  เพ่ือรองรับความตองการกาซ
ธรรมชาติที่คาดวาจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นในอนาคตตามสภาพเศรษฐกิจในขณะน้ัน  ซึ่งรวมถึงความตองการกาซธรรมชาติเพ่ือรองรับ
การขยายโครงการโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. เพ่ือผลิตวัตถุดิบเพ่ิมเติมรองรับการขยายตัวของโครงการปโตรเคมีขั้นตน
และขั้นตอเน่ืองของบริษัทในกลุม   

ในสัญญาซื้อกาซธรรมชาติจะมีการกําหนดปริมาณการซื้อกาซธรรมชาติขั้นตํ่ารายปที่ ปตท. จะตองรับซื้อ โดยหากใน
ปสัญญาใด ปตท.ไมสามารถรับกาซธรรมชาติไดครบตามปริมาณขั้นตํ่าที่กําหนดไวในสัญญา ปตท. จะตองชําระคากาซ
ธรรมชาติในสวนที่ไมไดรับลวงหนา (Take-or-Pay) โดยที่ ปตท. มีสิทธิรับปริมาณกาซธรรมชาติที่ไดชําระไปแลวน้ันในปตอๆ 
ไป โดยไมตองชําระคากาซธรรมชาติอีก (Make-Up) ทั้งน้ี ในปที่ ปตท. จะใชสิทธิในการรับปริมาณกาซธรรมชาติดังกลาว ปตท. 
จะตองรับซื้อกาซธรรมชาติใหไดครบตามปริมาณซื้อกาซธรรมชาติขั้นตํ่าตามสัญญาในปน้ันๆ กอน ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2551 ปตท. มียอดเงินจายลวงหนาคาซื้อกาซธรรมชาติตามเง่ือนไข Take-or-Pay จากสัญญาซื้อกาซธรรมชาติเปนจํานวน 
26,590.36 ลานบาท   มีรายละเอียดดังน้ี 

 สัญญาซื้อกาซธรรมชาติแหลงยาดานา และเยตากุน จากสหภาพพมา 

เงินจายลวงหนาคาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงยาดานา และเยตากุนเกิดขึ้นต้ังแตป 2541 – 2544  เปนจํานวนเงินรวม 
36,265.75 ลานบาท เน่ืองจากความลาชาในการกอสรางโรงไฟฟาราชบุรีและโครงการทอสงกาซธรรมชาติราชบุรี-วังนอย 
ประกอบกับความตองการกาซธรรมชาติลดลงเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจ ในระหวางป 2544 –ป 2551 ปตท. สามารถรับกาซ
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    สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย (JDA) แปลง A18 

เงินจายลวงหนาคาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลง JDA แปลง A18 เกิดขึ้นต้ังแตป 2550 -2551 เน่ืองจากความลาชาของ
โครงการทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ระยะที่ 3 จาก Arthit PLEM ไปยังแหลง JDA  สงผลให ปตท.  มียอดเงินจายลวงหนาคาซื้อ
กาซธรรมชาติเปนจํานวน 13,716.04 ลานบาท ดังปรากฏในงบดุลของ ปตท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จากประมาณการความ
ตองการใชกาซธรรมชาติ ปตท. คาดวาจะสามารถรับกาซธรรมชาติในสวนของ Make-Up  จากแหลง JDA แปลง A18 ไดหมด
ภายในป 2554 

จากสภาวะเศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกในปจจุบันสงผลใหความตองการใชกาซธรรมชาติ 
นํ้ามัน รวมถึงผลิตภัณฑปโตรเคมีในทุกภาคสวนลดลง โดยเฉพาะการใชกาซธรรมชาติในภาคการผลิตไฟฟา ซึ่งไมมีความ
แนนอนวาภาวะเศรษฐกิจโลกจะฟนตัวเมื่อใด  ประกอบกับราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลงในปจจุบันและความผันผวนของราคาใน
อนาคต  ดังน้ันจึงอาจกอใหเกิดความเสี่ยงที่จะสงผลกระทบตอผลประกอบการของ ปตท. ได ดังน้ี 

• ปริมาณความตองการกาซธรรมชาติในอนาคตอาจไมเปนไปตามที่ ปตท. คาดการณ  ซึ่งหากมีปริมาณความตองการสูง
กวา จะทําใหการจัดหากาซธรรมชาติไมเพียงพอตอความตองการ  แตหากปริมาณความตองการตํ่ากวา อาจทําใหเกิด
ปญหา Take-or-Pay จากสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติที่มีอยู 

• กําหนดการแลวเสร็จของการกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติ ภายใตแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3 
พ.ศ.2544 - 2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) หรือการกอสรางโรงไฟฟาใหมๆ ที่จะใชกาซธรรมชาติอาจไมเปนไปตามแผน  
อาจสงผลใหแผนการจัดหากาซธรรมชาติไมสอดคลองกับปริมาณความตองการ  อาจกอใหเกิด Take-or-Pay ในสัญญา
ซื้อขายกาซธรรมชาติใหม 

• ความผันผวนของราคานํ้ามันอาจทําใหการจัดหากาซธรรมชาติจากแหลงใหมเขามาในระบบของ ปตท. จะมีราคาสูง
กวาทางเลือกเช้ือเพลิงอื่น ซึ่งอาจทําใหความสามารถในการแขงขันของกาซธรรมชาติเมื่อเทียบกับเช้ือเพลิงอื่น ๆ ลดลง 

• ปตท. อาจไมสามารถรับกาซธรรมชาติในสวนที่ไดชําระเงินลวงหนาไปแลว (Make-Up) จากแหลงที่มี Take-or-Pay 
เดิมไดตามแผน     

• ความผันผวนของราคานํ้ามันและอัตราแลกเปล่ียน อาจสงผลใหราคากาซธรรมชาติในอนาคตสูงหรือตํ่ากวาราคาที่ 
ปตท. ไดชําระเงินไวลวงหนาภายใตเง่ือนไข Take-or-Pay ซึ่งจะทําใหเกิดกําไรหรือขาดทุนจากการรับกาซธรรมชาติใน
สวนที่ชําระเงินลวงหนาไปแลว (Make-up) 

• ผูขายกาซธรรมชาติอาจเกิดปญหาที่ทําใหการสงกาซธรรมชาติชะงักหรือหยุด ทําใหไมสามารถสงกาซธรรมชาติใน
ปริมาณที่ ปตท. เรียกขอตามปริมาณตามสัญญา หรือตามปริมาณที่ ปตท. ไดชําระเงินลวงหนาไปแลว 

ในการรองรับความเสี่ยงของการจัดหากาซธรรมชาติและความตองการกาซธรรมชาติ  ปตท. ไดมีการติดตามความ
เคลื่อนไหวของการจัดหาและความตองการกาซธรรมชาติ และมีการประสานงานกับกลุมผูขายและกลุมผูซื้ออยางใกลชิด เพ่ือ
จัดทําแผนการจัดหากาซธรรมชาติในระยะยาวอยางมีประสิทธิภาพ  และมีการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังมีการเจรจากับกลุม
ผูขายและกลุมผูซื้อ เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาหากเกิดวิกฤติ    

นอกจากนี้ที่ผานมาความตองการกาซธรรมชาติมีสูงกวาปริมาณขั้นตํ่าตามสัญญา  ทําให ปตท. สามารถสะสมปริมาณ
สวนเกิน  เพ่ือนํามาใชทดแทนหาก ปตท. ไมสามารถรับกาซธรรมชาติขั้นตํ่าตามสัญญาในอนาคต (Carry Forward)  ตามสิทธิที่มี



 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 
 

  หนาที่ 6 

2.2 การปรับเปลี่ยนอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ  และคาตอบแทนในการจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ 

ราคากาซธรรมชาติที่ ปตท. จําหนายใหแกกลุมลูกคาผูผลิตไฟฟาซึ่งเปนลูกคาสวนใหญน้ันอยูภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานภายใตพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน ซึ่งประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ ราคา
เน้ือกาซธรรมชาติ และอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ โดยราคาเน้ือกาซธรรมชาติ เปนผลรวมของราคาเฉล่ียที่ ปตท. รับซื้อจาก
กลุมผูขายกาซธรรมชาติบวกกับคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติ สําหรับอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติผาน
ทอในสวนคาบริการสวนของตนทุนคงที่ (Demand Charge) จะคํานวณมาจากเงินลงทุนในระบบทอสงกาซธรรมชาติ
คาใชจายคงที่ในการดําเนินการ และความตองการกาซธรรมชาติตลอดอายุโครงการ ซึ่งมีการกําหนดใหอัตราผลตอบแทนเงิน
ลงทุนในสวนทุนไวอยางชัดเจน และคาบริการสวนของตนทุนผันแปร (Commodity Charge) ซึ่งคํานวณจากคาใชจายผันแปร
ของการขนสงกาซธรรมชาติ  ทั้งน้ีอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติและคาตอบแทนการจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติใน
ปจจุบันเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) กําหนดในคูมือการคํานวณราคากาซธรรมชาติ
และอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ 

ภายหลังการกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเลและบนบกแลวเสร็จ ปตท.ไดสงหนังสือขอความ
เห็นชอบอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติสวนตนทุนคงที่สําหรับระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงที่ระยอง (พ้ืนที่ 1)  ระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติบนฝง (พ้ืนที่ 3)  ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝงที่จะนะ (พ้ืนที่ 4) และระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝงที่
นํ้าพอง (พ้ืนที่ 5)  รวมทั้งอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติสวนของตนทุนผันแปรประจําปงบประมาณ 2551 ไปยังคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงานเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

อยางไรก็ตาม ปตท.ไมสามารถยืนยันไดวาการปรับเปลี่ยนอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติใหมจะเกิดขึ้นเมื่อใด ทั้งน้ี 
หาก ปตท.ไมสามารถปรับเปล่ียนอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติใหม อาจสงผลกระทบตอฐานะทางการเงิน และผล
ประกอบการของ ปตท.ได 

2.3 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑของ ปตท. 

ตนทุนวัตถุดิบและราคาจําหนายผลิตภัณฑทั้งในประเทศและตางประเทศของ ปตท.และบริษัทในกลุมเปล่ียนแปลงขึ้น
ลงตามตลาดโลก ที่ผานมาราคากาซธรรมชาติ คอนเดนเสท นํ้ามันดิบ ผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมี ในตลาดโลกมีความ
ผันผวนสูง เน่ืองจากหลากหลายปจจัย ซึ่ง ปตท.ไมอาจควบคุมได  รวมทั้งปจจุบันคาการกลั่นและราคาปโตรเคมีกําลังเขาสูวัฏ
จักรขาลง  สงผลให ปตท. และบริษัทในเครือไดรับผลกระทบอยางหลีกเล่ียงไมได โดยความผันผวนของราคาปโตรเลียมและป
โตรเคมีขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ไดแก  

• ภาวะเศรษฐกิจโลกและในแตละภูมิภาคซ่ึงไดรับผลกระทบจากวิกฤติการเงินในสหรัฐอเมริกา 

• การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค อุปทานและปริมาณสํารองของกาซธรรมชาติ นํ้ามันดิบ คอนดอนเสท ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมสําเร็จรูปและผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลก 

• เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศผูผลิตและสงออกปโตรเลียม โดยเฉพาะอยางย่ิงภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่ง
เปนผูผลิตและสงออกรายใหญ 

• การกําหนดนโยบายการผลิตปโตรเลียมของกลุม OPEC (Organization of The Petroleum Exporting Countries)  

• การเขาซื้อ/ขายตราสารอนุพันธนํ้ามันของกลุมนักลงทุน (Hedge Funds) ในตลาดซื้อขายลวงหนา (NYMEX, ICE)  
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• สภาพภูมิอากาศ 

• การเปล่ียนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูป (Specification) ทั้งในและนอกภูมิภาค 

• อุบัติเหตุและภัยธรรมชาติที่อาจสงผลกระทบกับโรงกลั่น แหลงผลิตนํ้ามัน และเรือขนสงนํ้ามัน 

• การแขงขันโดยพลังงานทดแทน 

 นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติทุกฉบับจะอิงราคานํ้ามันเตายอนหลัง แตบางฉบับจะมีระยะเวลายอนหลังที่
แตกตางกัน  ดังน้ันหากราคานํ้ามันในตลาดโลกมีความผันผวนรุนแรง อาจทําใหราคากาซธรรมชาติมีความไดเปรียบหรือ
เสียเปรียบกับเช้ือเพลิงทางเลือกอื่นเปนอยางมากในบางขณะ   

 ที่ผานมาผูบริหารกลุม ปตท. มีนโยบายจัดต้ังทีม Price Risk Management เพ่ือบริหารความเสี่ยงดานราคาวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑรวมกันภายในกลุม ปตท. ใหเกิดประโยชนสูงสุด ภายใตโครงการ Oil Supply Chain Integration Management (OIM) 
โดย ปตท. มุงเนนการบริหารจัดการอยางตอเน่ือง เปนระบบและในลักษณะกลุม เพ่ือสรางพลังรวมของกลุม ปตท. ซึ่งปจจุบัน
กลุม ปตท. ไดดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงดานราคาปโตรเลียมและปโตรเคมี โดยการทําสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวระหวางบริษัทคูคา โดยมีการกําหนดเปาหมายของราคา ปริมาณ และระยะเวลาในการดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม และใหสอดคลองกับแผนธุรกิจของกลุม ปตท. ซึ่งการเขาซื้อขายตราสารอนุพันธในตลาดการคาอนุพันธ
ทุกครั้งจะมีการวิเคราะหขอมูลอยางถี่ถวน รวมท้ังเลือกเครื่องมือที่ใชในการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสมกับชวงเวลาและ
จุดประสงค เชน การทํา Swap หรือ Option และการดําเนินการบริหารความเสี่ยงทุกครั้งจะทําควบคูและสอดคลองไปกับปริมาณ
ซื้อขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑของกลุม ปตท. (Physical) เพ่ือบริหารตนทุนซื้อ และบริหารราคาขาย เพ่ือลดผลกระทบจากความ
ผันผวนของราคาที่มีตอผลตอบแทนและผลประกอบการของกลุม ปตท.  

2.4 การดําเนินการของรัฐบาลซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอผูถือหุนรายอ่ืน 

 กอนการเสนอขายหุนเพ่ิมทุน กระทรวงการคลังเปนผูถือหุนทั้งหมดของ ปตท. แตเพียงผูเดียวและตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2544 กําหนดใหกระทรวงการคลังคงสัดสวนการถือหุนใน ปตท. ไมนอยกวารอยละ 51 ของหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของ ปตท. ภายหลังจากการเสนอขายหุนเพ่ิมทุน ดังน้ัน ปตท. ยังคงมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจซึ่งมีรัฐบาลโดย
กระทรวง การคลังเปนผูถือหุนรายใหญ และตราบเทาที่ภาครัฐยังคงเปนผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงขางมากใน ปตท. ภาครัฐจะ
ยังคงมีสิทธิเลือกกรรมการและผูบริหารระดับสูงสวนใหญของ ปตท. ซึ่งรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจรายวันของ ปตท. ได  รวมถึง
การกํากับดูแล ปตท. ใหดําเนินการใด ๆ เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอผูถือหุนรายอื่น และอาจสงผลกระทบตอการบริหารจัดการเพื่อผลประโยชนสูงสุดของ ปตท. ดัง
ตัวอยางตอไปน้ี  

 การควบคุมราคากาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 

โครงสรางราคากาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ในปจจุบันเปนแบบก่ึงลอยตัว  โดยภาครัฐไดมีการยกเลิกควบคุมราคาขาย
ปลีก แตยังคงมีการควบคุมราคาขายสงหนาโรงกลั่น ซึ่งรวมถึงราคา ณ โรงกลั่น ซึ่งปจจุบันรัฐไดกําหนดราคาไวที่ 10.9960 บาท/
กิโลกรัม  ซึ่งที่ผานมาในชวงที่ราคานํ้ามันปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ือง สงผลใหราคาขายปลีกกาซ LPG ในประเทศแตกตางจาก
ราคา LPG ในตลาดโลกและราคาขายปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิงในประเทศคอนขางมาก  สงผลใหปริมาณความตองการกาซ LPG ใน
ประเทศเพ่ิมขึ้นอยางมากโดยเฉพาะในภาคขนสงและอุตสาหกรรม ทําใหต้ังแตเดือนเมษายน 2551 กําลังการผลิตกาซ LPG ใน
ประเทศไมเพียงพอกับปริมาณความตองการ  กระทรวงพลังงานจึงมอบหมายให ปตท. เปนผูนําเขากาซ LPG ในราคาตลาดโลก
และจําหนายในราคาที่รัฐควบคุม โดย ปตท. จะไดรับเงินชดเชยคืนจากกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงภายหลัง  การควบคุมราคา LPG 
ดังกลาวสงผลให ปตท. และโรงกลั่นในกลุมไมสามารถจําหนาย LPG ในราคาที่สะทอนตลาดโลกและตนทุนที่แทจริง และ
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ที่ผานมารัฐบาลในหลายสมัยไดมีความพยายามในการแกไขปญหาราคา LPG และลาสุดมติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงาน (กพช.) โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานไดมีมติเห็นชอบแนวทางการปรับราคาขายสง LPG สองราคา โดยใหคงราคา
ขายปลีก LPG ที่ใชสําหรับภาคครัวเรือน และใหมีการปรับขึ้นราคา LPG ที่ใชในภาคขนสงและอุตสาหกรรม เพ่ือสะทอนตนทุน
และราคาตลาดโลกที่แทจริง  และเพ่ือชะลอการขยายตัวของการใช LPG ในภาคดังกลาว  ซึ่งในป 2551 มีอัตราการขยายตัวภาค
ขนสงและอุตสาหกรรมสูงถึง 35.6 % และ 9.3 % ตามลําดับ รวมถึงลดความตองการนําเขา  อยางไรก็ตามนโยบายสองราคา
ดังกลาวยังไมสามารถดําเนินการไดในปจจุบันและยังไมมีความแนนอนวานโยบายดังกลาวจะมีผลบังคับใชเมื่อใด 

ปตท. และกลุมโรงกลั่น สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดมีการหารือกับภาครัฐถึงปญหาการควบคุมราคา LPG  ซึ่ง
จะมีผลตอการกระตุนการจัดหา LPG ในประเทศ และการทําใหความตองการ LPG มีการขยายตัวอยางมาก จนทําใหเกิดการนําเขา
ในปจจุบัน โดย ปตท. ไดมีหนังสือถึงกระทรวงพลังงานแจงมติคณะกรรมการ ปตท. ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551 ใน
เรื่องวงเงินในการรับภาระการนําเขาจะไมเกิน 10,000 ลานบาท ซึ่งหากรัฐบาลยังคงจะให ปตท. รับภาระเกินวงเงินดังกลาวแลว  
ปตท. จําเปนตองนําเสนอของความเห็นชอบในที่ประชุมผูถือหุน โดยภาครัฐในฐานะผูมีสวนไดสวนเสียจะไมสามารถลงมติ
ดังกลาวได 

 การตรึงราคากาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) 

ปตท. มีนโยบายที่จะนําเสนอการใชกาซธรรมชาติในภาคขนสง หรือ Natural Gas for Vehicle (NGV) เพ่ือเปนทางเลือก
การใชเช้ือเพลิงโดยเฉพาะในกลุมที่มีการใชเช้ือเพลิงจํานวนมาก เชนการบริการสาธารณะไดแก รถแท็กซี่ รถโดยสารประจําทาง 
รถบรรทุก ฯลฯ  เพ่ือชวยลดภาระคาใชจายพลังงานโดยเฉพาะในชวงที่ราคานํ้ามันมีการปรับตัวสูงขึ้น โดยไดเริ่มโครงการแท็กซี่
อาสาสมัครใช NGV ต้ังแตป 2546  และไดมีการขยายสถานีบริการเพ่ิมขึ้น  แตการใชในระยะแรกยังมีปริมาณนอย 

ดังน้ันเพื่อสงเสริมการใช NGV ใหแพรหลายมากข้ึน คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) จึงไดมีมติเมื่อ
วันที่ 18 ตุลาคม 2550 ให ปตท. ชวยตรึงราคา NGV ไวที่ 8.50 บาท/กิโลกรัม และต้ังแตป 2552 สามารถปรับขึ้นไดไมเกิน 12 
บาท/กิโลกรัม  และในป 2553ไมเกิน 13 บาท/กิโลกรัม  อยางไรก็ตาม ยังมีความไมแนนอนในเรื่องการปรับราคา NGV ตามมติ 
กพช. ดังกลาววาจะสามารถดําเนินการไดเมื่อไร  ในขณะท่ีตนทุนราคากาซธรรมชาติไดมีการปรับเพ่ิมขึ้นตามราคานํ้ามันในชวงที่
ผานมา และการลงทุนในสถานี NGV ตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก 

ในการลดผลกระทบดังกลาว ปตท. ไดมีความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทั้งเรื่องการลงทุนสถานี
บริการ  การขนสงและจัดจําหนายเพ่ือลดตนทุนการดําเนินการ  รวมทั้งการเตรียมการปรับแผนการลงทุน NGV ใหสอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลง และใหมีการสงเสริมใหภาคเอกชนเขามารวมลงทุนในสถานี NGV 

2.5 อํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ท่ีไดรับตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
โดยผลของกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ ถูกงดและจํากัด ภายใตพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชน
ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

ตามท่ีไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 ในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 โดยพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับน้ี  จะมีผลใชบังคับเมื่อพนสามสิบวัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป ซึ่งในกรณีน้ีมีผลบังคับใชในวันที่ 18 มีนาคม 2550 เน้ือหาสาระสําคัญของพระ
ราชกฤษฎีกาฯ ดังกลาว เปนการงดหรือจํากัดอํานาจ สิทธิ และประโยชนที่ บมจ.ปตท. ไดรับตามกฎหมายวาดวย การปโตรเลียม
แหงประเทศไทย  โดยผลของกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ ดังน้ี  
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1.  งดอํานาจ สิทธิ และประโยชนไมใหเปนของ บมจ. ปตท. อีกตอไป ไดแก 

1.1 สิทธิและประโยชนเสมือนเปนผูรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม (ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติ
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521) 

1.2 สิทธิในการท่ีทรัพยสินของ บมจ.ปตท.ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี ซึ่งไดแก ทรัพยสินที่ไดมาจาก
การเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ทั้งกอนและหลังการจัดต้ัง บมจ.ปตท. และทรัพยสิน
ของ บมจ.ปตท.ในระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ (มาตรา 5 แหง พรฎ. กําหนด อํานาจ สิทธิ และประโยชน
ฯ พ.ศ. 2544) 

1.3 อํานาจในการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ในกรณีที่ บมจ.ปตท. มีความจําเปนตอง
ไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย เพ่ือใหไดมาซึ่งแหลงปโตรเลียม เพ่ือจัดสรางโรงกล่ันปโตรเลียม โรงแยกกาซ ทาเรือ 
คลังปโตรเลียม หรือเพ่ือใชในการวางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ หรือสิ่งปลูกสรางอื่นที่จําเปนและ
เก่ียวเน่ืองกับกิจการดังกลาว  (มาตรา 38 แหง พรบ. การปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521) 

 2.  กําหนดใหอํานาจ สิทธิ และประโยชน ของ บมจ.ปตท. ตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย เชน การ
สํารวจและประกาศเขตระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ  การวางระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ ไปใต  เหนือ หรือขามที่ดินของ
บุคคลใดๆ ฯลฯ ไปเปนของคณะกรรมการกํากับการใชอํานาจของบริษัท  โดยคณะกรรมการกํากับฯ จะตองกําหนดหลักเกณฑ
และเง่ือนไขในการปฏิบัติและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 3.  คณะกรรมการกํากับการใชอํานาจของบริษัท ประกอบดวย ปลัดกระทรวงพลังงาน เปนประธาน ผูแทนกระทรวง 
มหาดไทย  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  และผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 3 คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการ และมี
ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเปนกรรมการและเลขานุการ 

 เหตุผลที่รัฐตราพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  เน่ืองจากเห็นวา  ปตท. มีศักยภาพและความสามารถในการแขงขันการ
ประกอบธุรกิจปโตรเลียมไดอยางเทาเทียมกันกับผูประกอบธุรกิจปโตรเลียมอื่น 

 คณะกรรมการกํากับฯ ไดออกประกาศคณะกรรมการกํากับการใชอํานาจของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จํานวน 4 
ฉบับ ไดแก ประกาศคณะกรรมการกํากับฯ เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการสรางและบํารุงรักษาระบบการขนสงปโตรเลียม
ทางทอ  ประกาศคณะกรรมการกํากับฯ เรื่อง แบบบัตรประจําตัวกรรมการกํากับการใชอํานาจของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
และอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการกํากับการใชอํานาจของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แตงต้ัง  ประกาศคณะกรรมการกํากับฯ 
เรื่อง การพิจารณาคาทดแทนสําหรับการดําเนินการในเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ  และประกาศคณะกรรมการกํากับฯ 
เรื่อง  กําหนดเง่ือนไขอื่นในการสํารวจเพ่ือสรางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ  โดยประกาศคณะกรรมการกํากับฯทั้ง 4 ฉบับ
ดังกลาวไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 

ตอมาสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีการตราพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2550 และมีผลใชบังคับเปนกฎหมายแลวต้ังแตวันที่ 11 ธันวาคม 2550 (“พรบ.การประกอบ
กิจการพลังงาน”) โดยกิจการกาซธรรมชาติ รวมถึงโครงขายระบบกาซธรรมชาติของ ปตท. จะอยูภายใตบังคับของกฎหมายฉบับ
น้ี และเม่ือกฎหมายน้ีมีผลบังคับใชแลว จะมีคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (“คณะกรรมการกํากับกิจการฯ”) ซึ่ง
พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานซึ่งไดแกไฟฟาและกาซธรรมชาติให
เปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมาย รวมถึงอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑการกําหนดอัตราคาบริการของผูรับใบอนุญาต 
และการใชอสังหาริมทรัพยของผูรับใบอนุญาตซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุปดังน้ี 

1.  กรณีที่มีความจําเปนที่ ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน จะตองใชอสังหาริมทรัพยเพ่ือสรางระบบโครงขาย
พลังงานซึ่งครอบคลุมโครงขายระบบทอกาซธรรมชาติ ใหดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย โดย
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2.  คณะกรรมการกํากับกิจการฯ มีอํานาจใหความเห็นชอบแนวหรือที่ต้ังระบบโครงขายพลังงานที่ผูรับใบอนุญาตเสนอ 
เพ่ือใหสํานักงานดําเนินการประกาศกําหนดเขตระบบโครงขายพลังงาน  และเมื่อมีการประกาศเขตระบบโครงขายพลังงานแลว 
ผูรับใบอนุญาต มีอํานาจวางระบบโครงขายพลังงานไปใต เหนือ ตาม หรือขามระบบโครงขายพลังงานของผูรับใบอนุญาตราย
อื่น สาธารณสมบัติของแผนดิน ที่ดินของบุคคลใด รวมท้ังปกหรือต้ังเสา หรืออุปกรณในพ้ืนดินของบุคคลใดท่ีมิใชเปนที่ต้ังของ
โรงเรือน โดยผูรับใบอนุญาต จายคาใชประโยชนหรือทดแทนตามหลักเกณฑเง่ือนไขและวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับกิจการฯ 
ประกาศกําหนด 

 ดังน้ัน เมื่อ พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน มีผลใชบังคับเปนกฎหมาย  คณะกรรมการกํากับกิจการฯ จะเปนผูมี
อํานาจหนาที่ตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการเวนคืนอสังหาริมทรัพย และการประกาศเขตระบบโครงขายพลังงาน ในสวนของธุรกิจกาซ
ธรรมชาติ  แทนคณะกรรมการกํากับดูแลการใชอํานาจของ ปตท. ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดอํานาจ สิทธิ และ
ประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งมีอํานาจดังกลาว 

 นอกจากน้ี ในบทเฉพาะกาลของ พรบ.การประกอบกิจการพลังงานยังไดกําหนดวา เพ่ือใหการประกอบกิจการพลังงาน
ของ ปตท. สามารถดําเนินงานไดตอไป ใหพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ.2544  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 2) มีผลใชบังคับกับ ปตท. ตอไป จนกวา ปตท. จะไดรับใบอนุญาต
ตาม พรบ.การประกอบกิจการพลังงาน อันประกอบดวย ใบอนุญาตการประกอบกิจการการขนสงกาซธรรมชาติทางทอผาน
ระบบสงกาซธรรมชาติ  ใบอนุญาตประกอบกิจการการเก็บรักษาและแปรสภาพกาซธรรมชาติจากของเหลวเปนกาซ   ใบอนุญาต
ประกอบกิจการการจัดหาและคาสงกาซธรรมชาติ  และใบอนุญาตการประกอบกิจการการคาปลีกกาซธรรมชาติผานระบบ
จําหนายกาซธรรมชาติ รวมทั้งใบอนุญาตการประกอบกิจการผลิตและจําหนายไฟฟา สําหรับโครงการผลิตไฟฟาและพลังงาน
รวมของ ปตท.  ซึ่ง ปตท. ตองชําระคาธรรมเนียมการประกอบกิจการพลังงานรายปรวมประมาณ 150 – 200 ลานบาท ทั้งน้ี ปตท. 
เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการกาซธรรมชาติดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552   ดังน้ันพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับ
ที่ 2) ก็จะไมใชบังคับกับการประกอบกิจการกาซธรรมชาติของ ปตท. อีกตอไป และปจจุบัน ปตท. อยูระหวางการดําเนินการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา ซึ่งในเบ้ืองตนประกอบดวย กิจการผลิตและจําหนายไฟฟาสําหรับโรงกลั่นนํ้ามันบางจาก  
กิจการผลิตไฟฟาเพ่ือใชเองในโรงแยกกาซธรรมชาติระยองและขนอม และกิจการผลิตไฟฟาเพ่ือใชเองตามสถานีควบคุมกาซ
ธรรมชาติ ซึ่งคาดวา ปตท.จะไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟาภายในไตรมาส 2 ป 2552       

3.   ความเส่ียงในการดําเนินโครงการ 

3.1 การพัฒนาระบบทอสงกาซธรรมชาติ โรงแยกกาซธรรมชาติ และโรงงานปโตรเคมี 

ความสําเร็จของการขยายตัวทางธุรกิจของ ปตท. ขึ้นอยูกับปจจัยหลัก คือ การเติบโตอยางตอเน่ืองของความตองการใช
กาซธรรมชาติ ความสามารถของ ปตท. ในการขยายระบบทอสงกาซธรรมชาติ รวมถึงความสามารถในการสรางมูลคาเพ่ิม เพ่ือ
รองรับความตองการกาซธรรมชาติที่เพ่ิมขึ้น นอกจากน้ัน การขยายตัวของธุรกิจของ ปตท. ยังถูกจํากัดดวยความสามารถในการ
ขนสงของระบบทอกาซธรรมชาติใหครอบคลุมพ้ืนที่การใช ความสามารถในการแยกกาซธรรมชาติ  และความสําเร็จในการ
กอสรางโรงงานปโตรเคมีในกลุม ปตท. ซึ่งรับผลิตภัณฑจากการแยกกาซธรรมชาตินําไปเปนวัตถุดิบในการผลิต 
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ปตท. มีแผนพัฒนาการขยายโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ ตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3 
พ.ศ.2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) เพ่ือรองรับการขยายตัวของความตองการกาซธรรมชาติในอนาคต ซึ่งโครงการสวนใหญได
แลวเสร็จและดําเนินการขนสงกาซธรรมชาติแลว แตยังมีบางโครงการ เชน โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทรนอย-โรงไฟฟา
พระนครเหนือซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จและสามารถสงกาซธรรมชาติไดในป 2552  โครงการทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 4 ซึ่งคาดวา
จะแลวเสร็จและสามารถสงกาซธรรมชาติไดในป 2554  และยังมีแผนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับกาซธรรมชาติ โดยการกอสราง
โรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 6  และโรงแยกกาซอีเทน ที่จังหวัดระยอง เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมปโตรเคมี ซึ่ง
คาดวาจะดําเนินการกอสรางแลวเสร็จและเริ่มสงผลิตภัณฑไดในป 2553 รวมทั้งการรวมทุนขยายธุรกิจกาซธรรมชาติ เชน 
โครงการรวมทุนผลิตและจําหนายไฟฟาและนํ้าเย็น โครงการสถานีรับจายกาซธรรมชาติเหลว หรือ LNG Receiving Terminal 
Project 

การพัฒนาโครงการตางๆ อาจลาชากวาแผนที่ประมาณการไวจากสาเหตุหลายประการ เชน การจัดหาบริษัท
ผูรับเหมากอสรางที่ลาชา ผูรับเหมาดําเนินงานกอสรางลาชาไมเปนไปตามกําหนด การจัดซื้ออุปกรณที่ตองใชระยะเวลาในการ
จัดหาและขนสงนาน (Long Lead Items) ซึ่งการลาชาดังกลาวที่ผานมาเปนผลมาจากสภาวะตลาดที่มีโครงการกอสรางทั่วโลก
เปนจํานวนมาก นอกจากน้ันยังขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่ไมอยูภายใตการควบคุมของ ปตท. ซึ่งรวมถึงการขออนุมัติการ
กอสรางจากหนวยงานรัฐที่เก่ียวของ  การไดรับอนุมัติการจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact 
Assessment : EIA) ซึ่งรวมถึงการศึกษาผลกระทบชุมชนและสังคม (Social Impact Assessment) และการมีสวนรวมของ
ประชาชน ดังน้ันหากโครงการตางๆ ไมแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด จะสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ของ ปตท. ได  

ปตท. ไดใหความสําคัญกับการบริหารงานที่มีความสําคัญตอการแลวเสร็จของโครงการ (Critical Path) เพ่ือให
โครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่กําหนดไว เพ่ือลดระดับความเสี่ยงของการพัฒนาโครงการใหอยูภายใตการควบคุม อาทิ เชน 
การเรงรัดการจัดจางผูรับเหมากอสราง การติดตามการจัดซื้ออุปกรณสําหรับการกอสรางอยางใกลชิด การจัดหาทีมงานที่มีความรู
ความสามารถมาปฏิบัติงานควบคุมและตรวจสอบงานกอสราง การจัดเตรียมมาตรการในการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทุก
ขั้นตอนของการดําเนินโครงการและนําไปยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด การติดตามและวิเคราะหผลกระทบตอการดําเนินงาน
โครงการ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ การติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการที่เก่ียวของอยาง
สม่ําเสมอเพื่อช้ีแจงประเด็นขอสงสัยตาง ๆ และเพ่ือนําขอมูลมาวางแผนงานหรือกําหนดมาตรการตาง ๆ รองรับ ซึ่งเปนการ
เตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับใหมทันทีที่มีการประกาศใช นอกจากน้ี  ปตท. ยังไดจัดใหมีหนวยงาน
มวลชนสัมพันธ ทําหนาที่วางแผนพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดําเนินการโครงการ และ
ทําการประชาสัมพันธช้ีแจงขอมูลโครงการอยางตอเน่ือง เพ่ือสรางความรูความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ และสงเสริมให
โครงการเปนที่ยอมรับจากประชาชน รวมท้ังการจัดเตรียมแผนงานและมาตรการรองรับ เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น หาก
กําหนดแลวเสร็จของโครงการลาชากวาแผนที่วางไว 

4.   ความเส่ียงทางดานปฏิบัติการ 

4.1 ภยันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นไดในการดําเนินธุรกิจ 

การดําเนินธุรกิจสํารวจ ผลิต ขนสงและเก็บรักษากาซธรรมชาติ นํ้ามันดิบ ผลิตภัณฑปโตรเคมีและผลิตภัณฑปโตรเลียม
สําเร็จรูปน้ัน อาจทําใหเกิดอันตรายไดโดยมีสาเหตุมาจาก ไฟไหม ระเบิด นํ้ามันรั่วไหลปนเปอน หลุมขุดเจาะระเบิด ทอกาซรั่ว 
การฟุงกระจายของกาซอันตราย การกอการราย ภัยธรรมชาติ รวมถึงเหตุที่เกิดจากการกระทําของบุคคลภายนอกและเหตุอันตราย
อื่นที่ไมอาจคาดการณได ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญตอบุคคล ทรัพยสิน สิ่งแวดลอม การดําเนินธุรกิจ 
ช่ือเสียงองคกร ฐานะการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของ ปตท.  
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ดังน้ัน ปตท. จึงใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงทางดานปฏิบัติการ โดยการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบทอ
สงนํ้ามันและกาซธรรมชาติ รวมทั้งเคร่ืองจักรอุปกรณตางๆ ของทุกหนวยการผลิตตามระยะเวลาที่กําหนด (Preventive 
Maintenance)  การนําระบบบริหารเพ่ือควบคุมความสูญเสีย (Loss Control Management) และการบริหารความม่ันคงปลอดภัย 
(Security Management) มาประยุกตใช  อีกทั้งยังดําเนินการตามระบบมาตรฐานสากล โดยขอการรับรองระบบการจัดการอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัย (มอก./OHSAS 18001) ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) และระบบการจัดการคุณภาพ (ISO  
9001) ในทุกพ้ืนที่ปฏิบัติงานและทุกกระบวนการทํางานของ ปตท. ตามความเหมาะสม รวมทั้งการเตรียมความพรอมในการ
ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินและแผนจัดการสภาวะวิกฤต เพ่ือปองกันและระงับเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตท่ีอาจเกิดขึ้น  ตลอดจน
การจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการเพ่ือการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง (Business Continuity Management : BCM)  รวมไป
ถึงการซอมแผนปฏิบัติการดังกลาว  เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาธุรกิจจะสามารถดําเนินตอไปไดอยางตอเน่ือง 

นอกจากน้ี ปตท. ไดมีการซื้อประกันภัยคุมครองความเสี่ยงสําหรับทรัพยสินหลักที่ใชในการดําเนินธุรกิจทั้งหมดตามที่
บริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมีพึงปฏิบัติ และไดทําประกันภัยเพ่ิมเติมในกรณีที่บริษัทตองหยุดดําเนินการ 
(Business Interruption) แตการซื้อประกันภัยดังกลาวอาจไมสามารถครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดทุกประเภท 
เน่ืองจากไมมีบริษัทประกันภัยใดรับประกันภัยความเสียหายทุกประเภท หรือเน่ืองจากบางครั้งหากซื้อประกันภัย คาเบ้ีย
ประกันภัยสําหรับการประกันภัยความเสียหายน้ันๆ จะสูงมากจนไมคุมคาทางเศรษฐกิจ และถึงแมวา ปตท. จะเช่ือวาบริษัทใน
กลุมมีการทําประกันภัยตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมก็ตาม ปตท.ไมสามารถควบคุมวงเงินในการทําประกันภัยทรัพยสินของ
กลุม ปตท. ใหเพียงพอตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได  ดังน้ันหากเกิดความเสียหายในทรัพยสินที่ไมไดทําประกันครอบคลุมเต็ม
มูลคาในจํานวนที่มีนัยสําคัญ หรือในกรณีที่ผูรับประกันภัยมีปญหาทางการเงินรุนแรงหรือตองเลิกกิจการเน่ืองจากเหตุดังกลาว
อาจสงผลกระทบในดานลบอยางรายแรงตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานหรือโอกาสทางธุรกิจของ ปตท.ได 

4.2 ขอบังคับเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

  การดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท. ตองปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเก่ียวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และความ
ปลอดภัย ในการสํารวจ การพัฒนา การกอสราง การผลิต การขนสง และการจําหนายนํ้ามันและกาซธรรมชาติ บริษัทในกลุม 
ปตท.ที่ประกอบธุรกิจปโตรเคมีและโรงกล่ันนํ้ามันก็อยูภายใตบังคับของกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัยซึ่งมีแนวโนมที่จะเขมงวดมากขึ้น ซึ่งหากมีการตรากฎหมายที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยขึ้นใหมใน
อนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายวิธีการบังคับใชกฎหมาย อาจจะทําใหเกิดขอจํากัดตอการประกอบธุรกิจของ ปตท. หรือ
อาจทําใหตนทุนในการสํารวจ การพัฒนา การกอสราง การผลิต การขนสง และการจําหนายเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญได  
นอกจากน้ี ในการดําเนินการโครงการตางๆ ซึ่งรวมถึงการกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติ โรงแยกกาซธรรมชาติ และ
โรงงานปโตรเคมี จะตองมีการจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และไดรับความเห็นชอบกอนการดําเนินการ
กอสราง จึงอาจมีความเสี่ยงในประเด็นของระยะเวลาและเง่ือนไขการปฏิบัติตาง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับการพิจารณาใหความเห็นชอบ
รายงานดังกลาว รวมถึงขบวนการมีสวนรวมและการยอมรับของชุมชนที่อาจจะกอใหเกิดความลาชาของการดําเนินโครงการให
ไมแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด ทั้งน้ีรวมถึงการยอมรับของชุมชนตอการดําเนินงานของ ปตท. ในทุก ๆ พ้ืนที่ปฏิบัติการในชวง
ระยะเวลาดําเนินการ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจและความสามารถในการเพ่ิมรายไดของ ปตท. ในอนาคต 

  จากประเด็นดังกลาวขางตน ในขณะนี้ไดมีการศึกษาและประเมินผลกระทบของคุณภาพอากาศในเขตพ้ืนที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง และมีแนวโนมที่จะมีการกําหนดกฎหมายและขอบังคับเพ่ือควบคุมมลพิษทางอากาศท่ีเขมงวด
มากย่ิงขึ้น จึงอาจสงผลตอการปฏิบัติงานของโรงงานในกลุม ปตท. ที่ต้ังอยูในเขตพ้ืนที่ดังกลาว  ตลอดจนอาจทําใหโครงการ  
ตางๆ  เกิดความลาชาในการอนุมัติหรือไมไดรับอนุมัติใหความเห็นชอบรายงาน EIA  นอกจากนี้ ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เรื่องสิทธิชุมชน มาตรา 67 วรรคสอง  ไดระบุใหการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจ
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อยางไรก็ตาม ปตท. ไดมีการบริหารความเสี่ยงในประเด็นดังกลาว โดยใหหนวยงานที่เก่ียวของทําการติดตามและ
วิเคราะหผลกระทบตอการดําเนินงานของ ปตท. อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย รวมทั้งการติดตอประสานงานและเขารวมในการใหความคิดเห็นกับหนวยงาน
ราชการอยางใกลชิด เพ่ือนําขอมูลมาวางแผนงานหรือกําหนดมาตรการตาง ๆ รองรับ ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอบังคับใหมทันทีที่มีการประกาศใช และจัดใหมีการดําเนินงานมวลชนสัมพันธที่มุงเนนการมีสวนรวมของ
ชุมชน เพ่ือสรางความรู ความเขาใจแกประชาชนในพ้ืนที่อยางตอเน่ือง 

5.   ความเส่ียงทางการเงิน  

5.1 ความผันผวนของคาเงินบาท 

การเปล่ียนแปลงของคาเงินบาทตอเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ จะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอรายไดสวนใหญ
ของ ปตท. แมวารายไดสวนใหญของ ปตท. เปนเงินบาท แตจากการท่ีราคากาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมี
อางอิงกับราคาตลาดโลก ซึ่งกําหนดราคาขายเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ (US$ linked) ทําใหรายไดของ ปตท. ผันผวนตามคาเงิน
บาท อยางไรก็ตามการเปล่ียนแปลงของคาเงินบาทจะสงผลกระทบตอกําไร (margin) ของ ปตท. ในระดับหน่ึง เน่ืองจากกําไร
สวนใหญของ ปตท. จะถูกกําหนดเปนเงินบาทไวที่คาคงที่ โดยมีตนทุนขายท่ีเปน สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งอิงกับราคา
ตลาดโลกเชนเดียวกับราคาขาย   

นอกจากนี้ความผันผวนของคาเงินบาท ยังมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนสุทธิทางบัญชีของ ปตท. จากการที่ ปตท. และ
บริษัทยอยมีภาระหน้ีเงินกูตางประเทศคงคางอยู โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  ปตท. และบริษัทยอยมีเงินกูยืมและหุนกู
ตางประเทศเทียบเทา 79,488.05 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33.35 ของยอดรวมเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูทั้งหมด ซึ่งประกอบดวย
เงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ เทากับ 2,010.19 ลานเหรียญสหรัฐฯ และเงินสกุลเยน เทากับ 23,000 ลานเยน โดยเงินกูสกุลเยน ปตท. ได
ทําการปองกันความเสี่ยงของคาเงินเยนโดยใชอนุพันธทางการเงิน (Participating Swap) เพ่ือแปลงภาระหน้ีสกุลเยนเปนสกุล
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ือใหสอดคลองกับรายไดที่อิงกับสกุลเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งทําให ปตท. สามารถปดความเสี่ยงจากความผันผวน
ของคาเงินเยนตอสกุลเหรียญสหรัฐฯ ไดแลวเปนสวนใหญ นอกจากน้ีบริษัทรวมทุนของ ปตท. สวนใหญมีเงินกูตางประเทศ
จํานวนสูง ดังน้ันจึงกลาวไดวาความผันผวนของคาเงินบาทตอเงินสกุลตางประเทศ รวมถึงนโยบายทางเศรษฐกิจ การเงินและการ
คลังของประเทศ อาจสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลประกอบการโดยรวมของ ปตท. ได 

เพ่ือลดผลกระทบจากความผันผวนของคาเงินบาทดังกลาว ปตท.ไดดําเนินการจัดโครงสรางของเงินกูที่เปนเงินสกุล
ตางประเทศ ใหมีสัดสวนสมดุลกับรายไดที่เปนเงินสกุลตางประเทศ (Natural Hedge) รวมทั้งบริหารเงินในบัญชีเงินฝากที่เปน
สกุลตางประเทศ (Foreign Currency Deposit) และซื้อ-ขายเงินสกุลตางประเทศลวงหนา (Forward) เพ่ือเตรียมการชําระหน้ีเงินกู
สกุลตาง ๆ และธุรกรรมการคา เชน  คากาซธรรมชาติและนํ้ามันดิบที่นําเขาจากตางประเทศ และการสงออกผลิตภัณฑอยาง
เหมาะสม นอกจากน้ี ปตท.ไดดําเนินการจัดทํานโยบายทางการเงินและสินเช่ือ (Treasury and Credit Policy) เพื่อใชเปนแนวทาง
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5.2 การใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในกลุม ปตท. 

ในอดีตที่ผานมา ซึ่งรวมถึงชวงวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประเทศในแถบภูมิภาคเอเซีย ปตท.ไดใหการสนับสนุนทาง
การเงินตามสัญญาสนับสนุนจากผูถือหุนแกบริษัทในกลุมหลายบริษัท นอกจากน้ี ปตท.ยังไดเขาไปมีสวนรวมกับผูบริหาร 
เจาหน้ี และผูถือหุนใหญอื่นๆ ของบริษัทเหลาน้ีในการปรับโครงสรางหน้ีดวย โดยรูปแบบของการปรับโครงสรางหน้ีน้ี อาจจะ
เปนไปในรูปของ (1) การใหความสนับสนุนทางการเงินในกรณีที่มีการขาดสภาพคลองในชวงดําเนินการเชิงพาณิชย (Cash 
Deficiency Support : CDS) ซึ่งอาจจะเปนไปในรูปของหน้ีดอยสิทธิ (Subordinated Debt) หรือทุน (Equity) และ/หรือ (2) การ
ขยายวงเงินสินเช่ือทางการคา (Trade Credit) (3) การใหเงินกูจากผูถือหุน (Shareholder loan) และ/หรือ (4) อื่นๆ ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2551 ปตท. ไดใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทในกลุมแลวเปนจํานวนเงิน 239.25 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 
35,494.9 ลานบาท ประกอบดวยการใหเงินกูตามสัดสวนการถือหุน จํานวน 47.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 34,909.3 ลานบาท 
และการขยายวงเงินสินเช่ือทางการคา 191.75 ลานเหรียญสหรัฐฯ และอื่น ๆ ไดแก การซื้อหุนกูแปลงสภาพดอยสิทธิ 585.6 ลาน
บาท (ดูรายละเอยีดในหัวขอ 11.3 ภาระการใหความสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในเครือ) 

ปตท. มีนโยบายไมสรางภาระผูกพันทางการเงินใหมเพ่ิมจากที่มีอยูเดิม ยกเวนในกรณีจําเปนและเปนประโยชนตอ 
ปตท. ในระยะยาว ปตท. จะพิจารณาใหความสนับสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู และ/หรือสินเช่ือทางการคาเปนรายกรณี ซึ่ง 
ปตท. มีความเช่ือวานโยบายและการดําเนินการดังกลาวจะสามารถสรางความแข็งแกรงอยางยั่งยืนใหกับบริษัทในกลุม ปตท. ได  

ในการใหความสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในกลุมเหลาน้ี ไมวาจะเปนในรูปแบบของหน้ีดอยสิทธิหรือสินเช่ือทาง
การคาหรือการใหเงินกูจากผูถือหุน แมวาผลประกอบการของบริษัทเหลาน้ีต้ังแตป 2546 สวนใหญจะดีขึ้น ปตท.ไมสามารถ
ยืนยันไดวาบริษัทเหลาน้ีจะสามารถชําระคืนเงินใหแก ปตท. หรือบริษัทเหลาน้ีจะไมประสบกับปญหาทางการเงินอีก หรือจะไม
ตองการการสนับสนุนทางการเงินจาก ปตท. อีก ซึ่งไมวากรณีใดจะเกิดขึ้นก็ตามอาจจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและ
ฐานะทางการเงินของ ปตท. นอกจากน้ี หาก ปตท.หรือบริษัทในกลุมบริษัทใดบริษัทหน่ึงตกเปนผูผิดนัด (Default) ภายใตสัญญา
ขอตกลงการใหการสนับสนุนจากผูถือหุน อาจสงผลใหเจาหน้ีบางรายเรียกใหหน้ีถึงกําหนดชําระโดยพลันได (Acceleration) 
ปตท.ไมสามารถยืนยันไดวา ปตท.จะไมเพ่ิมสัดสวนการลงทุนมากขึ้น หรือเพ่ิมสัดสวนการลงทุนมากกวารอยละ 50 หรือเขา
ควบคุมการบริหารบริษัทในกลุมเหลาน้ี หาก ปตท.เห็นวาการดําเนินการดังกลาวจะเปนประโยชนมากกวา กรณีที่ ปตท. 
ตัดสินใจเขาควบคุมการบริหารบริษัทในกลุมเหลาน้ี ภายใตมาตรฐานการบัญชีไทยกําหนดให ปตท.จะตองมีการรวมงบการเงิน
ของบริษัทในกลุมเขากับงบการเงินของ ปตท. ต้ังแตวันที่มีอํานาจในการควบคุมดวย ซึ่งการรวมงบการเงินน้ีอาจจะสงผลกระทบ
ตอฐานะทางการเงินรวมของ ปตท. 

5.3 การจัดหาเงินทุนสําหรับการดําเนินการตามแผน 

ธุรกิจของ ปตท. โดยเฉพาะอยางย่ิงธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม ธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติและธุรกิจโรงแยก
กาซธรรมชาติ รวมท้ังธุรกิจปโตรเคมีเปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนสูงและเปนการลงทุนลวงหนา ในทางปฏิบัติถึงแม ปตท.จะมีการ
ติดตามและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอยางใกลชิด แตการใชเงินทุนดังกลาวยังอาจคลาดเคลื่อนไปจากแผนที่วางไวเน่ืองจาก
หลากหลายปจจัยซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของ ปตท. เชน การผันแปรทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศซึ่งไมอาจ
คาดการณได การเปล่ียนแปลงอุปสงคและอุปทานของพลังงาน กาซธรรมชาติ รวมท้ังราคากาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑปโตรเลียม
และปโตรเคมี และการจัดหาแหลงเงินทุนจากภายนอก เปนตน  ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความสําเร็จและตนทุนโครงการของ ปตท. 

ความสามารถในการจัดหาแหลงเงินทุนจากภายนอกของ ปตท. ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการซึ่งรวมถึง 
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• ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสด ของ ปตท. ในอนาคต 

• สถานการณของตลาดเงินของโลก และประเทศไทย 

• สถานการณการเมืองของประเทศไทย และ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและตางประเทศ  

• ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมีในประเทศและภูมิภาค 

• ภาวะการระดมเงินทั้งจากตลาดเงิน/ตลาดทุนทั้งในและตางประเทศ  

• ตนทุนเงินกู  

 ซึ่งจากการประกอบธุรกิจของ ปตท.ที่มุงเนนการสรางความเติบโตอยางมั่นคงในระยะยาวและการเปนบริษัทที่มีการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ทําให ปตท.มีผลประกอบการเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง และมีแผนงานลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจอยางระมัดระวังโดย
คํานึงถึงแหลงเงินทุนตางๆ โดยเฉพาะการจัดโครงสรางเงินทุนที่สามารถดํารงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ตางๆ ใหอยูระดับที่
เหมาะสมเทียบเคียงไดกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งจากการติดตามการเปล่ียนแปลงของปจจัยที่เก่ียวของกับการจัดหา
เงินทุนอยางตอเน่ือง ปตท.จึงมีความเช่ือวาจะสามารถจัดหาเงินทุนเพ่ือการขยายธุรกิจในอนาคตไดเพียงพอ ดวยตนทุนทาง
การเงินที่เหมาะสม 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ความเปนมา 

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2521 ตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศ
ไทย พ.ศ. 2521 เพ่ือดําเนินธุรกิจหลักดานปโตรเลียมและธุรกิจอื่นที่เก่ียวเน่ืองกับปโตรเลียม อยางไรก็ตามภายใตสภาวะการ
แขงขันที่สูงขึ้น รฐับาลไดเล็งเห็นความจําเปนในการเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนในกิจการพลังงาน  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 
21 สิงหาคม 2544 เห็นชอบแผนการจัดต้ังบริษัทเพ่ือรองรับการแปรรูปการปโตรเลียมแหงประเทศไทย และในวันที่ 25 กันยายน 
2544 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเร่ืองการแปลงทุนเปนทุนเรือนหุนของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย โดยใหจัดต้ัง บริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) โดยใหภาครัฐคงสัดสวนการถือหุนใน ปตท. ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 51 ให ปตท. คงสถานะ
เปนบริษัทนํ้ามันแหงชาติและไดรับสิทธิพิเศษตามสถานะ  ดังกลาว รวมท้ังใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมกํากับดูแล
ในดานนโยบายของ ปตท. จนกวาพระราชบัญญัติบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติจะมีผลใชบังคับ จนปจจุบันเมื่อมีการปรับโครงสราง
หนวยงานรัฐ ปตท.จึงมาอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงพลังงาน 

ปตท.แปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดภายใตพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยไดจัดต้ังบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20,000 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 2,000 ลานหุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยมีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนแตเพียงผูเดียว /1 ทั้งน้ี นับแตวันจดทะเบียนจัดต้ังดังกลาว ปตท.
ไดรับโอนกิจการ สิทธิ หน้ี ความรับผิด สินทรัพย และพนักงานทั้งหมดจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทยเพ่ือให ปตท.สามารถ
ดําเนินงานไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ และอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ไดมีการตราพระ
ราชกฤษฎีกาเมื่อ พ.ศ. 2544 ใหคงอํานาจ สิทธิ และประโยชนของ ปตท. ตามที่การปโตรเลียมแหงประเทศไทยมีอยูตาม
พระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521 ทั้งน้ี โดยกําหนดใหอํานาจ สิทธิ และประโยชนดังกลาว สิ้นสุดลงเม่ือ 
ปตท.สิ้นสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวาดวยวิธีงบประมาณ และตอมาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 ไดมีการประกาศ
พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ในราชกิจจานุเบกษา 
โดยเน้ือหาสาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกลาว เปนการงดหรือจํากัดอํานาจ สิทธิ และประโยชนบางประการท่ี บมจ.ปตท. 
ไดรับตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย และกําหนดใหอํานาจ สิทธิ และประโยชน ของ บมจ.ปตท. เชน การ
สํารวจและประกาศเขตระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ  การวางระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ  ไปใต  เหนือ  หรือขามที่ดินของ
บุคคลใดๆ ฯลฯ ตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทยไปเปนของคณะกรรมการกํากับการใชอํานาจของบริษัท ซึ่ง
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงพลังงานเปนประธาน ผูแทนกระทรวงมหาดไทย  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 3 คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการ และมีผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเปนกรรมการ
และเลขานุการ  

นอกจากน้ี เมื่อวันที่ 11  ธันวาคม 2550  ไดมีการตราพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (“พรบ.การ
ประกอบกิจการพลังงาน”) โดยกิจการกาซธรรมชาติ รวมถึงโครงขายระบบกาซธรรมชาติของ ปตท. จะอยูภายใตบังคับของ
กฎหมายฉบับน้ี และเมื่อกฎหมายน้ีมีผลบังคับใชแลว จะมีคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (“คณะกรรมการกํากับกิจการฯ”) 
ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานซึ่งไดแกไฟฟาและกาซธรรมชาติ 
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมาย รวมถึงอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑการกําหนดอัตราคาบริการของผูรับใบอนุญาต 
และการใชอสังหาริมทรัพยของผูรับใบอนุญาต ดังน้ันเมื่อ พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน มีผลใชบังคับเปนกฎหมาย  
คณะกรรมการกํากับกิจการฯ จะเปนผูมีอํานาจหนาที่ตางๆ ซึ่งรวมถึงการเวนคืนอสังหาริมทรัพย และการประกาศเขตระบบ

                                                           
/1 ปตท. ไดรับยกเวนตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มิใหนําบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดในสวนที่เก่ียวกับ

สภาพและการจัดต้ังบริษัทมาบังคับใช 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 หนาที่ 17 
 

3.1 พัฒนาการท่ีสําคัญในชวง 5 ปท่ีผานมา  

ป 2547 

มกราคม :  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547  ปตท. ไดบรรลุขอตกลงกับบริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) ในการปรับ
สูตรราคาขายผลิตภัณฑ Propane และ LPG ใหกลุมลูกคาปโตรเคมี โดยปรับมาอิงราคา PP (Film Grade) 
แทนราคา Olefins (Agreed Propylene) โดยมีผลบังคับใชต้ังแตมกราคม 2547 เปนตนไป 

 : เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2547 ปตท.ไดลงนามในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ (Gas Sale Agreement) กับกลุม
ผูผลิตกาซธรรมชาติ แหลงอาทิตย ไดแก บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท 
ยูโนแคล ไทยแลนด จํากัด และบริษัทโมเอโกะไทยแลนด จํากัด โดยมีปริมาณการซื้อกาซธรรมชาติตาม
สัญญา 330 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เปนระยะเวลาอยางนอย 20 ป โดยคาดวาจะเริ่มสงกาซธรรมชาติ ประมาณ
ตนป พ.ศ. 2550 

กุมภาพันธ : ปตท. แลกหุนสามัญเดิมในโรงกลั่นบางจากทั้งหมดเปนใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพย 
(Depository Receipt : DR) ในอัตรา 10 : 5 สงผลใหสัดสวนการถือหุนของ ปตท. ลดลงจากรอยละ 20.01 
เปนรอยละ 9.28 และจะลดลงเปนรอยละ 6.20 เมื่อผูถือหุนกูใชสิทธิแปลงสภาพ DR หุนกูเปนหุนสามัญ
ทั้งหมด (Fully Diluted) โดยมีระยะเวลาหามขาย (Silent Period) 18 เดือนนับต้ังแตวันแรกที่ทําการซื้อขาย 
DR คือต้ังแตวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547 

 : การกอสรางสวนขยายกําลังการผลิตระยะที่ 2 ของโรงงานอะโรเมติกสของบริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) แลวเสร็จ ทําใหมีกําลังการผลิตพาราไซลีน และเบนซีนสูงขึ้นเปน 495,000 และ 467,000 ตัน
ตอป ตามลําดับ 

มีนาคม : คณะกรรมการ ปตท. เห็นชอบใหบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (“ไทยออยล”) เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไทยออยลไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 และ
ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 
กันยายน 2547 ใหเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน (IPO) จํานวนรวม 1,017,679,564 หุน ในราคาหุนละ 32 บาท  
เขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนวันแรกในวันที่ 26 ตุลาคม 2547 ในขณะเดียวกัน ปตท. 
ไดจําหนายหุนทั้งหมดในบริษัทไทยลูบเบส จํากัดและบริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด ใหกับไทยออยล และนํา
เงินที่ไดทั้งหมดมาซื้อหุนไทยออยลในราคา IPO ทําให ปตท. สามารถรักษาสัดสวนการถือหุนในไทยออยล
หลังเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดใกลเคียงระดับเดิมคือรอยละ 49.54 

 : เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2547 ปตท.ลงนามในสัญญารวมทุนกับบริษัทในกลุมธุรกิจปโตรเคมีคือ บริษัทปโตรเคมี
แหงชาติ จํากัด (มหาชน) บริษัทไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) และบริษัทอะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) จัดต้ังบริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด โดยมีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 40:20:20:20 ตามลําดับ เพ่ือ
กอสรางโรงงานและดําเนินการผลิตสารฟนอลปริมาณ 200,000 ตันตอป 
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พฤษภาคม :  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 ปตท. กับ บริษัท เวียดนามออยแอนดกาซ คอรปอเรช่ัน จํากัด (ปโตรเวียดนาม) 
ไดลงนามบันทึกขอตกลงการศึกษาความเปนไปไดในโครงการวางระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติทาง
ตอนใตของประเทศเวียดนาม เพ่ือรองรับความตองการกาซธรรมชาติของโรงงานอุตสาหกรรมทางตอนใต
ของประเทศเวียดนามท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น 

มิถุนายน :  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547  ปตท. และ บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) ไดลงนามสัญญาซื้อขายกาซ
แอลพีจีและเอ็นจีแอล โดย ปตท. จะจัดสงกาซแอลพีจีเพ่ิมขึ้น 13,000 ตันตอเดือน และเอ็นจีแอลเพ่ิมเปน  
380,000-470,000 ตันตอป  เพ่ือใชเปนวัตถุดิบสําหรับโครงการเพิ่มกําลังการผลิตโอเลฟนส จากการปรับปรุง
หนวยการผลิตที่ 1 ซึ่งจะแลวเสร็จในป 2549 

 :  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2547 ปตท.  บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด  และ บริษัท เอ็นไวรอนเมนตอล เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนส จํากัด  ไดลงนามบันทึกขอตกลงการศึกษาความเปนไปไดโครงการติดต้ังระบบทําความเย็น
และผลิตไฟฟาดวยกาซธรรมชาติ  (Gas District Cooling and Cogeneration) ในอาคารศูนยการคาฟวเจอร 
พารค  รังสิต 

กรกฎาคม  : เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 ไดมีการจัดต้ังบริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด โดยเปนการรวมทุนระหวาง ปตท., 
บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) (TOC) (ซึ่งตอมาได
ควบรวมเปนบริษัทใหมช่ือ บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH)  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548)  
และบริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) โดยไดจดทะเบียนจัดต้ัง บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี 
จํากัด (PTTUT)  ขึ้น เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางโรงงานผลิตและจําหนายไฟฟาและไอนํ้า (Utilities) ใหกับ
ผูถือหุน รวมถึงบริษัทในเครือของผูถือหุนและโรงงานบริเวณใกลเคียง  

 : เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 ที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน อนุมัติใหการสงเสริมการลงทุน
โครงการทอสงกาซฯ ไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครใต โดยโครงการจะไดรับสิทธิและประโยชนตาม
หลักเกณฑกิจการที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ 

สิงหาคม :  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547  ปตท. และ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดลงนามบันทึกขอตกลง
ซื้อขายกาซธรรมชาติ จํานวน 2 ฉบับ ไดแก บันทึกขอตกลงซื้อขายกาซธรรมชาติ สําหรับโรงไฟฟาพลังความ
รอนรวมสงขลา พระนครใต พระนครเหนือ และบางปะกง ของ กฟผ. ในชวงป 2550 – 2553 กําลังการผลิต
รวม 2,800 เมกะวัตต โดยมีปริมาณความตองการใชกาซธรรมชาติ เฉล่ีย 400 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และ
บันทึกขอตกลงใชกาซธรรมชาติรวมกับนํ้ามันเตาสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนบางปะกงและพระนครใต 
โดยมีปริมาณซื้อขายกาซธรรมชาติขั้นตํ่าเฉล่ียรวม 215 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เปนระยะเวลา 10 ป เริ่มต้ังแต
ป 2549  

 : เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2547 คณะกรรมการ ปตท.มีมติให ปตท.เขารวมทุนกับบริษัทปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด 
(มหาชน) จัดต้ังบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด ในสัดสวน 50:50 เพ่ือดําเนินโครงการอีเทนแครกเกอร และ
โรงผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแนนตํ่า (LDPE) ขนาดกําลังการผลิต 410,000 และ 300,000 ตัน
ตอป ตามลําดับ โดยมีเงินลงทุนโครงการประมาณ 444 ลานเหรียญสหรัฐฯ เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย
ประมาณไตรมาสท่ี 1 ป 2551 

 :  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2547 ปตท.ไดจัดต้ังบริษัท พีทีที แอ็ลเอ็นจี จํากัด เพ่ือประกอบกิจการใหบริการและ
จัดการ เก่ียวกับการปฏิบัติการและบํารุงรักษาทาเรือขนถายกาซธรรมชาติเหลว (LNG) คลังสํารอง LNG และ
โรงเปลี่ยนสถานะ LNG เปนกาซธรรมชาติ โดย ปตท. ถือหุน 100% 
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 : เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2547  ปตท. รวมกับบริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) ลงนามใน share purchase 
agreement เพ่ือซื้อหุนของบริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนการรวมทุนรอยละ 50:50 
เพ่ือเปนการพัฒนาธุรกิจปโตรเคมีในขั้นปลาย โดยบริษัทมีกําลังการผลิตเม็ดพลาสติกชนิด HDPE 200,000 
ตันตอป 

 : การกอสรางโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิด HDPE ขนาด 250,000 ตันตอปของบริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ 
จํากัด (มหาชน)  แลวเสร็จ และเริ่มดําเนินการผลิต 

ตุลาคม :  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2547 ปตท. และ บริษัทปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) ไดลงนามในสัญญาผูถือหุน 
(Shareholder Agreement) ในสัดสวนการลงทุนรอยละ 50:50 เพ่ือรวมทุนจัดต้ังบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน 
จํากัด เพ่ือดําเนินโครงการเอทิลีนแครกเกอร (Ethylene Cracker) ขนาด 410,000 ตัน/ป และโรงงานผลิตเม็ด
พลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแนนตํ่า (LDPE) ขนาด 300,000 ตัน/ป ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง    

 :  ครม. เห็นชอบให ปตท. ปรับโครงสรางหน้ีบริษัทโรงกลั่นนํ้ามันระยอง จํากัด โดยใหเชลลขายหุนทั้งหมดให 
ปตท. เขาถือสิทธิแทนพรอมปลดภาระผูกพันของเชลลตามที่กําหนดในสัญญาจัดสรางและประกอบกิจการ
โรงกลั่นปโตรเลียม 

 : เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2547 ปตท. ลงนามในการโอนหุนของบริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด (TPX) และบริษัท 
ไทยลูบเบส จํากัด (TLB) เพื่อการควบรวมกิจการกับบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP) ทําให TOP 
เปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน TPX และ TLB 

พฤศจิกายน :  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 ปตท.และ เปโตรนาส ในฐานะผูใชบริการ (Shippers) ไดมีการลงนามสัญญา
การใหบริการ TTM (Service Agreement) กับ Trans Thai-Malaysia (Thailand) Ltd. ในฐานะผูใหบริการ 
(Operator) 

 : เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 ปตท. และ บริษัท กัลฟ เพาเวอร เจเนอเรช่ัน จํากัด ไดลงนามสัญญาซื้อขาย
กาซธรรมชาติ เพ่ือใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนรวมแกงคอย จังหวัด 
สระบุรี  รวมกําลังการผลิตทั้งสิ้น 1,468 เมกะวัตต ในชวงป 2550-2575 โดยมีความตองการใชกาซธรรมชาติ 
เฉล่ียประมาณ 125 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ในป 2550 และ เพ่ิมเปน 250 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ต้ังแต ป 2551 
เปนตนไป 

 :  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 ปตท. ลงนามโอนหุนในการปรับโครงสรางหน้ีบริษัทโรงกลั่นนํ้ามันระยอง 
จํากัด (RRC) โดยการเขาซื้อหุนและรับโอนหุน RRC จากบริษัท Shell จํานวนรอยละ 64 ซึ่งสงผลให ปตท.
เปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน RRC ซึ่งมีกําลังการกล่ัน 145,000 บารเรลตอวัน  

ธันวาคม :  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2547 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ไดมีมติเห็นชอบการทบทวนแผนแมบท
ระบบทอสงกาซฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุง) ของ ปตท. เพ่ือใชเปนกรอบการลงทุนกอสรางระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติ จํานวน 11 โครงการ ในวงเงินลงทุนรวม 157,102 ลานบาท โดยแบงการลงทุนเปน 3 
ระยะ พรอมทั้งเห็นชอบในหลักการการจัดหากาซธรรมชาติระยะยาว โดยมอบหมายให ปตท. จัดทําแผนการ
นําเขา LNG เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงในการจัดหากาซธรรมชาติในระยะยาว 

 : เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2547  ณ  กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย  ปตท. และ เปโตรนาส  ในฐานะผูซื้อรวม 
ไดลงนามใน  Settlement Agreement และ Supplementary Agreement กับกลุมผูขายกาซธรรมชาติ ในพ้ืนที่
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 : เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547 ที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน มีมติเห็นชอบใหการสงเสริมการ
ลงทุนกับโครงการตางๆ ตามแผนแมบททอสงกาซธรรมชาติ ดังน้ี 

-   โครงการทอสงกาซธรรมชาติ เสนที่ 3 ในทะเลและบนบก 
-   โครงการทอสงกาซธรรมชาติในทะเล จากแหลงเจดีเอ-แหลงอาทิตย 
-   โครงการติดต้ังหนวยเพ่ิมความดันของทอสงกาซธรรมชาติ เสนที่ 3 ทั้งในทะเลและบนบก 
-   โครงการทอสงกาซธรรมชาติ วังนอย-แกงคอย 

โดยโครงการจะไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑกิจการที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ  

 : การกอสรางโครงการขยายกําลังการผลิตเอทิลีนเพิ่มขึ้น 315,000 ตันตอปของบริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด 
(มหาชน) แลวเสร็จและเริ่มดําเนินการผลิต 

ป 2548 

มกราคม : เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2548 ปตท. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ และธนาคารออมสิน ไดลงนามใน
บันทึกความเขาใจในการเขารวมทุนกับกระทรวงการคลังในฐานะผูมีสิทธขาดในการจัดหาผูรวมลงทุนตาม
แผนฟนฟูกิจการของบริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) (TPI) เพ่ือที่ ปตท. จะสามารถเขา
ตรวจสอบสถานะและมูลคาของ TPI และบริษัทยอยไดอยางละเอียดครบถวน โดยในเบื้องตนคาดวา
กระทรวงการคลังจะจัดสรรหุนให ปตท. รอยละ 30 ทั้งน้ี การเขารวมลงทุนใน TPI จะทําให ปตท.สามารถใช
ธุรกิจของ TPI ในปจจุบันเปนฐานในการขยายการลงทุนของ ปตท. ไปสูธุรกิจปโตรเคมีแบบครบวงจร (Fully 
Integrated) และจะมุงเนนการใชประโยชนจากศักยภาพของธุรกิจที่เก้ือกูลกัน  

 : เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2548 ปตท. ไดรวมลงนามสัญญาซื้อขายเอทิลีนกับบริษัท Mitsui & Co. (Thailand) Ltd. 
และบริษัท Marubeni Corp. (Thailand) Ltd. เพ่ือการสงออก ระยะเวลา 1 ปนับต้ังแตวันที่ 1 มกราคา – 31 
ธันวาคม 2548 โดยมีปริมาณรวมประมาณ 100,000 – 120,000 ตันตอป ทั้งน้ี สัญญาดังกลาวจะชวยใหกลุม
ธุรกิจในเครือ ปตท.สามารถขยายปริมาณการคาผลิตภัณฑปโตรเคมีสูตลาดตางประเทศใหไดมากข้ึน และ
เปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับกาซธรรมชาติในอาวไทย 

กุมภาพันธ : เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2548 PTTEP Offshore Investment Co., Ltd. (PTTEPO) บริษัทยอยของบริษัท ปตท.
สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ไดขายหุนทั้งหมดรอยละ 40 ที่ถือในบริษัท New 
Links Energy Resources Limited (New Links) ใหกับบริษัท Encore Int’l Limited (Encore) ไดรับคาหุนและ
คาเงินชดเชยรวมเปนเงินทั้งสิ้น 236.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเทาประมาณ 9,102 ลานบาท ที่อัตรา
แลกเปล่ียน 38.33 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ) โดยมูลคาที่ซื้อมาในป 2544 ที่ 226.37 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
(เทียบเทาประมาณ 9,898 ลานบาท ที่อัตราแลกเปล่ียน 43.73 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ) โดยผลประกอบการที่
ผานมา PTTEPO ไดรับเงินปนผลทั้งสิ้น 33 ลานเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเทา 1,419 ลานบาท) การขายหุนครั้งน้ี 
เปนการดําเนินตามนโยบายของ ปตท. ที่ตองการให ปตท.สผ. เนนการลงทุนโดยตรงในแหลงปโตรเลียม
แทนการลงทุนผานบริษัท โฮลด้ิง 
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เมษายน : เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 ปตท. ไดลงนามในสัญญาระหวางผูถือหุนรวมกับบริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด 
(มหาชน) (NPC) และบริษัทบางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) (BPE) จัดต้ังบริษัท พีทีทีโพลีเมอร มาร
เก็ตต้ิง จํากัด (PTTPM) ทุนจดทะเบียน 40 ลานบาท โดยมีสัดสวนการถือหุนระหวาง ปตท. NPC และ BPE ที่
รอยละ 50:25:25 ตามลําดับ เพ่ือดําเนินธุรกิจดานการตลาดทั้งในและตางประเทศเก่ียวกับผลิตภัณฑโพลีเมอร 
ของกลุมบริษัทในเครือ ปตท. ทําใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพดานการจัดหา/จัดซื้อวัตถุดิบและบริการ 
รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการการตลาดการจัดจําหนายและการบริหารตัวแทนจําหนายเพื่อ
สรางความแข็งแกรงทางการตลาดใหกับผลิตภัณฑโพลิเมอร 

 : เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 PTTEP Middle East Co., Ltd. (PTTEP ME) บริษัทยอยของ PTTEPO ไดลงนาม
ในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement) จากแหลงกาซธรรมชาติชามส (Shams) ของโครงการ
โอมาน 44 กับรัฐบาลของรัฐสุลตานโอมาน โดยมีแผนที่จะเริ่มผลิตกาซธรรมชาติที่อัตราการผลิต 50 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน และคอนเดนเสทที่อัตรา 3,000 บารเรลตอวัน ทั้งน้ี ถือวาเปนผลสําเร็จอีกขั้นหน่ึงของ 
ปตท.สผ. ที่สามารถขายกาซธรรมชาติใหแกประเทศในตะวันออกกลางไดเปนครั้งแรก 

 : เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 คณะกรรมการ ปตท.มีมติเห็นชอบให ปตท.เขาลงทุนในบริษัทอุตสาหกรรมปโตร
เคมีกัลไทย หรือ TPI ในสัดสวนรอยละ 31.5 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ TPI (ซึ่งจะปรับลดลงเหลือรอยละ 
30 ภายหลังจาก TPI ออกหุนเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอขายใหแกพนักงาน TPI และบริษัทยอย) คิดเปนเงินประมาณ 
20,270 ลานบาท อยางไรก็ตาม การซื้อขายหุน ตลอดจนราคาซื้อขายสุดทายของหุน TPI ยังขึ้นอยูกับผลการ
ตรวจสอบสถานะ TPI และบริษัทยอยในรายละเอียดเพ่ิมเติม เง่ือนไขของสัญญาซื้อขายหุน ความสําเร็จของ
การออกจากแผนฟนฟูกิจการของ TPI รวมถึงการเขาไปมีบทบาทในการบริหารจัดการธุรกิจของ TPI  

 : เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบใหบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด (PTTPE) 
ซึ่ง ปตท.และบริษัทปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) รวมทุนจัดต้ังในสัดสวน 50:50 ขยายกําลังการผลิต 
Ethane Cracker จาก 410,000 ตันตอป เปน 1,000,000 ตันตอป คงขนาดกําลังการผลิตของโรงผลิตเม็ด
พลาสติกโพลีเอทิลนีความหนาแนนตํ่า (LDPE) ที่ 300,000 ตันตอป และกอสรางโรงงาน LLDPE ขนาดกําลัง
การผลิต 400,000 ตันตอป ทั้งน้ี โครงการทั้งหมดของ PTTPE คิดเปนเงินลงทุนทั้งสิ้น 944 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ มีอัตราหน้ีสินตอทุน 1:1 คิดเปนเงินลงทุนสวนของ ปตท.ประมาณ 236 ลานเหรียญสหรัฐฯ เริ่ม
ดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยประมาณไตรมาส 1 ป 2552  

 : เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2548 PTTEP Iran Co., Ltd. (PTTEP IR) บริษัทยอยของ PTTEP ME ไดลงนามสัญญา
เพ่ือการสํารวจและพัฒนาปโตรเลียม (Exploration and Development Contract) กับ National Iranian Oil 
Company (NIOC) ซึ่งเปนบริษัทนํ้ามันแหงชาติประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหราน โดยไดรับสิทธิในการ
สํารวจและพัฒนาเปนระยะเวลา 25 ป รวมท้ังเปนผูดําเนินการและถือสัดสวนทั้งหมดในโครงการสํารวจและ
พัฒนาปโตรเลียมแปลงซาเวห (Saveh) ซึ่งเปนแปลงสํารวจบนบก มีพ้ืนที่ประมาณ 13,500 ตารางกิโลเมตร 
การลงทุนครั้งน้ี เปนการดําเนินการตามนโยบายของ ปตท.ที่ตองการให ปตท.สผ.ขยายฐานการลงทุนใน
ภูมิภาคตะวันออกกลาง 

พฤษภาคม : เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 ปตท.ไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนบริษัทกับกระทรวงพาณิชย ซึ่งสงผลให 
ปตท.มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจํานวน 27,972,457,250 บาท แบงออกเปน 2,797,245,725 หุน มูลคาหุนที่ตราไว
หุนละ 10 บาท และในวันเดียวกัน ปตท.ไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนบริษัทอีกจํานวน 400,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 27,972,457,250 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 28,372,457,250 บาท แบงออกเปน
จํานวน 2,837,245,725 หุน โดยการออกหุนใหมจํานวน 40,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เพ่ือ
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มิถุนายน : เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548 ปตท. รวมกับกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ธนาคารออมสิน กองทุน
รวมวายุภักษหน่ึง (วายุภักษ) และสถาบันอื่นๆ ไดเขารวมลงนามในสัญญาซื้อขายหุนของบริษัทปโตรเคมีกัล
ไทย จํากัด (มหาชน) (TPI) และธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในการเขารวมลงทุนและซื้อหุน TPI ที่ราคา 
3.30 บาทตอหุน จํานวน 17,550 ลานหุน เทียบเทารอยละ 90 ของหุนทั้งหมดที่จดทะเบียนและเรียกชําระแลว
ของ TPI ภายหลังการซื้อขายหุนแลวเสร็จ ทั้งน้ี ภายใตสัญญาดังกลาว ปตท.ตกลงที่จะเขารวมถือหุน TPI 
รอยละ 31.5 ของหุนทั้งหมดดังกลาว นอกจากน้ี กบข. ธนาคารออมสิน และวายุภักษ ไดเขารวมลงนามใน
สัญญาระหวางผูถือหุนกับ ปตท.เพ่ือสนับสนุนให ปตท.เขาบริหารจัดการกลุม TPI ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 : เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2548 ปตท.และ Caltex Trading and Transport Corporation (CTTC) ไดรวมลงนาม
บันทึกความเขาใจรวมสําหรับการควบรวมบริษัท โรงกลั่นนํ้ามันระยอง จํากัด (RRC) และบริษัท สตาร
ปโตรเลียม รีไฟนน่ิง จํากัด (SPRC) ซึ่ง ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 และ 36 ตามลําดับ ในขณะท่ี 
CTTC ถือหุนใน SPRC รอยละ 64 โดยโครงสรางของการควบรวมกิจการจะอยูในรูปแบบของการแลกหุน 
โดยมี RRC เปนบริษัทหลัก ทั้งน้ี ภายหลังการแลกหุนแลวเสร็จ ปตท.และ Chevron (ถือหุนผาน CTTC) จะ
ถือหุนในบริษัทที่เกิดจากการควบรวมในสัดสวนรอยละ 62 และ 38 ตามลําดับ และสนับสนุนใหนําหุนของ
บริษัทที่ควบรวมเสนอขายตอประชาชนและนักลงทุนทั่วไป (IPO) และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย คาดวาจะดําเนินการทํา IPO แลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2548 ทั้งน้ี ปตท.มีแผนจะลด
สัดสวนการถือหุนในบริษัทที่เกิดจากการควบรวม โดยการเสนอขายหุนที่ ปตท. ถือบางสวน เพ่ือทําให
สัดสวนการถือหุนของ ปตท.และ CTTC อยูในระดับเทากันที่ประมาณรอยละ 35 ซึ่งจะทําให ปตท และ 
Chevron มีความเทาเทียมกันในการบริหารบริษัทที่เกิดจากการควบรวม 

 : เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2548 ปตท. ไดลงนามในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติจากแหลงพ้ืนที่พัฒนารวม ไทย – 
มาเลเซีย (Malaysia/ Thailand Joint Development Area :JDA)  แปลง B17, C-19 และ แปลง B17- 01 กับ
บริษัทกลุมผูขายซึ่งประกอบดวย Malaysia - Thailand Joint Authority (MTJA), PC JDA Limited (PCJDA) 
ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ Petroliam Nasional Bhd. (Petronas) และ บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) โดย ปตท. จะเริ่มรับ
กาซฯ ในชวงกลางป 2551 ในปริมาณเริ่มตนเทากับ 270 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เปนเวลา 10 ปแรก และ 250 
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ในชวง 6 ปถัดไป อยางไรก็ตามปริมาณซื้อขายกาซฯ จะสามารถปรับเพ่ิมขึ้นไดถึง 
470 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ในชวงป 2553 - 2555 ในกรณีที่มีปริมาณสํารองกาซฯ รองรับ สําหรับระดับราคา
กาซฯ จะอยูใกลเคียงกับระดับราคาเฉล่ียของกาซฯ ในอาวไทย 

 : เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2548 PTTEPO ไดลงนามสัญญาซื้อหุน (Stock Purchase Agreement) ในสัดสวนการ
รวมทุนรอยละ 59.94 กับบริษัท โปโก โอเวอรซีส โพรดักช่ัน บีวี (Pogo Overseas Production B.V.) และ
บริษัท โปโก โพรดิวซิ่ง (Pogo Producing Company) เพ่ือจะเขาซื้อหุนทั้งหมดของกลุมบริษัทโปโกใน
ประเทศไทย ซึ่งประกอบดวยหุนทั้งหมดในบริษัท ไทยโป จํากัด และหุนรอยละ 46.34 ในบริษัท บี 8/32 
พารทเนอร จํากัด ซึ่งตามขอตกลง กลุมผูซื้อจะขายหุนรอยละ 10 ของสินทรัพยของกลุมโปโกที่ไดมาใหกับ
บริษัท พลังโสภณสอง จํากัด เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการที่บริษัท พลังโสภณสอง จํากัด ไดสละสิทธิที่จะเขาซื้อ
หุนกอนบุคคลภายนอก (First Right of Refusal) ทําใหในที่สุดแลวสัดสวนการรวมทุนของ PTTEPO ใน
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 : เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2548 คณะกรรมการ ปตท.มีมติอนุมัติใหการสนับสนุนการดําเนินการควบบริษัท 
ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) และ บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) (TOC) โดย ปตท. มี
นโยบายที่จะปรับโครงสรางการถือหุนในธุรกิจปโตรเคมีเพ่ือสรางความชัดเจนเก่ียวกับโครงสรางธุรกิจของ
บริษัทในเครือ และนโยบายในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. ในการขยายธุรกิจในอนาคต และสนับสนุนใหเกิด
ความรวมมือในการวางแผนเชิงกลยุทธระหวาง NPC และ TOC 

กรกฎาคม : เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 ปตท. ในฐานะผูซื้อไดลงนามในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติแกไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 
4 และสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติเพ่ิม สําหรับโครงการบงกช กับกลุมผูรวมทุนในฐานะผูขาย ประกอบดวย 
บริษัท ปตท. สํารวจและ ผลิต ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท โททาล อีแอนดพี ไทยแลนด และบริษัท บีจี 
เอเชีย แปซิฟค พีทีอี จํากัด เพ่ือขยายพ้ืนที่พัฒนาภายใตสัญญาซื้อขายเดิมใหครอบคลุมพ้ืนที่ปจจุบันของ
โครงการบงกชทั้งหมด นอกจากน้ี ปตทไดตกลงรับกาซธรรมชาติเพ่ิมเติมเปนจํานวนทั้งสิ้น 61 พันลาน
ลูกบาศกฟุต และ ผูขายจะชําระเงินลวงหนาให ปตท. จํานวน 1,000 ลานบาท ณ วันลงนามทําสัญญา 

 : เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 มูดีส อินเวสเตอรเซอรวิส (Moody’s) ไดประกาศปรับอันดับความนาเช่ือถือของ
บริษัท (Credit Rating) เพ่ิมขึ้นใหกับ ปตท. สําหรับการออกตราสารสกุลเงินในประเทศจากระดับ A3/STA 
เปน A2/STA และสําหรับการออกหุนกูสกุลเงินตางประเทศจากระดับ Baa1/STA เปน A2/STA 

 : เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 PTTEPO ไดลงนามในสัญญาซื้อขายสิทธิ (Farm-in/Farm-out Agreement) ใน
แปลงเมรางิน-1 (Merangin I Production Sharing Contract) กับบริษัท PT Medco E&P Merangin โดยมี
สัดสวนการรวมทุนรอยละ 39 ทั้งน้ี แปลงเมรางิน-1 มีพ้ืนที่ประมาณ 3,200 ตารางกิโลเมตร อยูบนบก ทางใต
ของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย จากการประเมินเบื้องตน คาดวาแปลงเมรางิน-1 เปนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
เปนนํ้ามันดิบ 

 : เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 ปตท. ไดดําเนินการซื้อหุนสามัญของบริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) 
ทั้งหมดท่ีบริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) ถืออยูจํานวน 8,483,000 หุน คิดเปนจํานวนประมาณรอย
ละ 1.03ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ในราคาหุนละ 58 บาท คิดเปนเงินทั้งสิ้น 492,014,000 บาท 
ภายหลังการซื้อหุนดังกลาว ทําใหปตท. ถือหุน TOC ทั้งสิ้น ในสัดสวนรอยละ 49.99 

 : เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 ปตท.ไดลงนามในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติจากแหลงภูฮอม จังหวัดอุดรธานี
กับกลุมบริษัทผูขายซึ่งประกอบดวยบริษัท Amerada Hess (Thailand) Limited, บริษัท APICO LLC, บริษัท 
Exxon Mobil Exploration and Production Limited, บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
และ บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด โดยปตท.จะเริ่มรับกาซฯ ในชวงปลายป 2549 ในปริมาณเริ่มตนที่ 80 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน และเพ่ิมขี้นเปน 108 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โดยจะนํากาซฯ ไปใชเปนเช้ือเพลิงที่
โรงไฟฟานํ้าพองของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
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 : เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.) ไดลงนามในสัญญา
แบงปนผลผลิต (Production Sharing Contract) โครงการสํารวจปโตรเลียม แปลง M11 ประเทศสหภาพพมา 
โดยมี ปตท.สผ.อ. เปนผูดําเนินการ และถือสัดสวนทั้งหมด ทั้งน้ี แปลง M11 ต้ังอยูในอาวเมาะตะมะ มีพ้ืนที่
ประมาณ 7,200 ตารางกิโลเมตร การเขารวมทุนดังกลาว สอดคลองกับนโยบายของ ปตท.ที่ตองการให 
ปตท.สผ.ขยายฐานการลงทุนในภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมสัดสวนปริมาณสํารองปโตรเลียม และรองรับความตองการ
พลังงานของประเทศท่ีเพ่ิมขึ้น 

สิงหาคม : เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) (TOC) ไดมี
มติอนุมัติการควบบริษัทระหวาง TOC กับบริษัทปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) และอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนของ TOC จาก 8,211,500,000 บาท เปน 8,211,410,000 บาท โดยตัดหุนที่ยังไมออกจําหนายทั้งหมด
จํานวน 9,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ซึ่งจะทําใหทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงเทากับทุนชําระ
แลว  

 : เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) ได
มีมติอนุมัติการควบบริษัทระหวาง NPC กับบริษัทไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) 

 : เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548 ปตท.สผ.อ. ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลกัมพูชา ใหเขารวมในสัญญาแบงปนผลผลิต 
(Production Sharing Contract) ในโครงการกัมพูชา B นอกชายฝงประเทศกัมพูชา โดย ปตท.สผ.อ. จะเปน
ผูดําเนินการและถือสัดสวนรวมทุนรอยละ 30 ทั้งน้ี โครงการกัมพูชา B มีพ้ืนที่ประมาณ 6,551 ตาราง
กิโลเมตร และติดกับพ้ืนที่คาดเก่ียวไทย-กัมพูชา ทางดานทิศตะวันออก จากการประเมินดานธรณีวิทยา
เบื้องตน คาดวาแปลง B เปนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเปนกาซธรรมชาติและน้ํามันดิบ 

 : เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2548 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบให ปตท.เขาลงทุนในบริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) จํานวนประมาณ 100-120 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือใชลงทุนในโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ (Product Quality Improvement Project หรือ PQI Project) ของ BCP โดย ปตท.
ตกลงที่จะจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนที่ราคา 14-16 บาทตอหุน ซึ่งราคาจองซื้อสุดทายจะปรับตามผลของการ
ตรวจสอบสถานะสุดทาย อน่ึง ภายหลังจากการเขาลงทุนใน BCP ดังกลาว ปตท. จะมีสัดสวนการถือหุนใน 
BCP (รวมหุนที่ถือผานบริษัท สยามดีอาร จํากัด) ไมตํ่ากวารอยละ 25 แตไมเกินรอยละ 30 ของหุนทั้งหมดที่
จดทะเบียนและเรียกชําระแลว 

 :    เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2548 คณะกรรมการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดมีมติอนุมัติดําเนินโครงการโรง
แยกกาซฯ หนวยที่ 6 ขนาด 700-800 ลานลูกบาศกฟุต/วัน โดยใชเงินลงทุน 24,045 ลานบาท เพ่ือผลิตอีเทน
เปนวัตถุดิบใหเพียงพอกับความตองการของโครงการ Ethane Cracker ของบริษัท พีทีที โพลิเอทิลีน จํากัด 
(PTTPE) โดยสามารถผลิตอีเทนได 630,000-737,000 ตัน/ป โพรเพนและ LPG 900,000-1,030,000 ตัน/ป 
NGL 160,000-180,000 ตัน/ป คาดวาจะสามารถเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดในไตรมาสท่ี 1/2552 

 : เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 ปตท.  การไฟฟานครหลวง (กฟน.) และบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 
(ธพส.) รวมลงนามในบันทึกขอตกลงการผลิตและจําหนายนํ้าเย็นดวยระบบพลังงานรวม ความรอน และ
ไฟฟา (Combined Heat and Power : CHP) สําหรับโครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจงวัฒนะ 
โดยใชเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 750 ลานบาท มีอายุสัญญา 30 ป 

 : เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2548 ปตท.รวมลงนามกับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัท ขนสง 
จํากัด (บขส.) ในบันทึกความเขาใจรวมเพ่ือดําเนินโครงการติดต้ังอุปกรณและดัดแปลงใช NGV ทั้งใน
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กันยายน : ในวันที่ 12 กันยายน 2548 ปตท.ไดแจงไปยัง Caltex Trading and Transportation Corporation (CTTC) ขอ
ยกเลิกบันทึกความเขาใจรวมสําหรับการควบรวมบริษัท โรงกลั่นนํ้ามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) และ 
กับ บริษัท สตาร ปโตรเลียมจํากัด (มหาชน) (SPRC) เน่ืองจากไมสามารถหาขอยุติรวมกันในสาระสําคัญบาง
ประการในการทําสัญญาควบรวมกิจการไดตามเปาหมายและกําหนดเวลาที่วางไว อยางไรก็ดี การรวม
ปฏิบัติการกล่ันระหวาง RRC และ SPRC ยังคงถือปฏิบัติตอไปตามสัญญาที่มีอยูในปจจุบัน โดย ปตท. ยังคง
ถือหุน RRC และ SPRC รอยละ 100 และ รอยละ 36 ตามลําดับ 

 : เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 ปตท. กระทรวงพลังงาน และ ปตท.สผ. รวมลงนามในกรอบความรวมมือ
ดําเนินการทดลองรวม 3 ฝาย เพ่ือนํากาซธรรมชาติที่เปนผลพลอยไดจากการผลิตปโตรเลียม ณ ฐานผลิต
หนองตูม-เอ จังหวัดสุโขทัย ในโครงการเอส 1  ซึ่ง ปตท.สผ.เปนผูดําเนินการอยู ไปใชประโยชนโดยการแปร
สภาพใหอยูในรูปของ LNG เพ่ือแปรสภาพใหเปน CNG สําหรับจําหนายใหผูบริโภคใชทดแทนน้ํามัน
เช้ือเพลิงในภาคขนสงตอไป  โดยโครงการทดลองมีมูลคาประมาณ 130 ลานบาท 

ตุลาคม : ในวันที่ 4 ตุลาคม 2548 ไดมีพิธีเปดตัวบริษัท พีทีทีโพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด (PTTPM) อยางเปนทางการ ณ 
สํานักงานของบริษัท ช้ัน 11 อาคารสํานักงานพระโขนง ทั้งน้ี เปนการรวมทุนระหวาง ปตท.  บริษัท ปโตร
เคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) และ บริษัทบางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) (BPE) โดยมีทุนจด
ทะเบียน 40 ลานบาท โดยมีสัดสวนการถือหุนระหวาง ปตท. NPC และ BPE ที่รอยละ 50:25:25 ตามลําดับ  

 : ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัททอสงปโตรเลียมไทย จํากัด (มหาชน) (Thappline) ครั้งที่ 1/2548 และ 
2/2548 ไดมีมติพิเศษให Thappline ทําการเพ่ิมทุน จาก 4,177.5 ลานบาท เปน 8,479 ลานบาท โดยการออกหุน
บุริมสิทธิจํานวน 43.015 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท เพ่ือใหบริษัทนําเงินจากเพ่ิมทุนดังกลาวไปชําระ
คาบริการรับลวงหนา (Tariff Prepayment - TPP) ใหแกผูถือหุนที่ยินยอมเพ่ิมทุน ทั้งน้ี TPP ดังกลาวเปนเงิน
สนับสนุนที่ผูถือหุนไดใหแก Thappline ในกรณีที่บริษัทขาดสภาพคลอง ตามสัญญาการใชบริการขนสง
นํ้ามันทางทอ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ยอดหน้ีดังกลาวรวมดอกเบ้ียมีจํานวนประมาณ 4,301 ลานบาท 
เปนสวนของ ปตท. 1,294 ลานบาท ดังน้ัน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 จึงปตท.ไดชําระเงินคาหุนเพ่ิมทุนใหกับ 
Thappline จํานวน 12,938,998 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท และ Thappline ไดนําเงินดังกลาวมาชําระคืนคา 
TPP ใหแก ปตท.ในวันเดียวกัน อน่ึง ภายหลังการเพ่ิมทุนดังกลาว สัดสวนการถือหุนของ ปตท.ใน Thappline 
ไดเปลี่ยนแปลงจากรอยละ 32.74 เปนรอยละ 31.4 

 : เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ปตท. และบริษัท รังสิต พลาซา จํากัด (ฟวเจอรพารค) ไดรวมลงนามในขอตกลง
การรวมพัฒนาโครงการผลิตไฟฟาและน้ําเย็น (Gas District Cooling and Cogeneration, GDC & Cogen) 
สําหรับศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต  โดยโครงการมีกําลังผลิตความเย็น 2,150 ตัน และกําลังผลิตไฟฟา 4.9 
เมกกะวัตต ใชเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 182 ลานบาท 

 : เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติให ปตท.ซื้อหุนสามัญของบริษัท ไทยออยล 
เพาเวอร จํากัด (TP) จาก ปตท.สผ.อ.บริษัทยอยของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
(ปตท.สผ.) ซึ่งถือหุนอยูทั้งหมดในสัดสวนรอยละ 26 คิดเปนจํานวน 73,060,000 หุน มูลคารวมทั้งสิ้น 2,300 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 หนาที่ 26 
 

 :  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบให ปตท.สนับสนุนใหบริษัทโรงกลั่นนํ้ามัน
ระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) ดําเนินการกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายในไตรมาส
แรก หรือตนไตรมาสที่สองของป 2549 รวมถึงการออกหุนใหมเพ่ือระดมทุน พรอมกับการเสนอขายหุนเปน
ครั้งแรกใหแกประชาชนและพนักงานของบริษัท โดย ปตท.จะลดสัดสวนการถือหุนใน RRC ลงจากรอยละ 
100 เหลือไมเกินรอยละ 50 แตไมตํ่ากวารอยละ 45 

พฤศจิกายน : เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 คณะกรรมการ ปตท.มีมติอนุมัติการชําระเงินลงทุนใน TPI หลังจากไดรับ 
รายงานผลการตรวจสอบสถานะของ TPI ในขั้นสุดทาย ซึ่ง ปตท.และกลุมผูรวมลงทุนหลักไดดําเนินการ
รวมกันเสร็จสิ้นเรียบรอย กอปรกับคําสั่งของศาลลมละลายกลางเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งเห็นชอบให
ผูบริหารแผน TPI แกไขขอบังคับของบริษัทเพ่ือใหผูบริหารแผนสามารถเรียกและจัดใหมีการประชุมสามัญ 
ผูถือหุน TPI หลังจาก TPI ออกจากแผนฟนฟูกิจการ เพ่ือให ปตท. และกลุมผูรวมลงทุนหลักสามารถเสนอ
ตัวแทนเปนกรรมการเสียงขางมากของ TPI ตอไป  

ธันวาคม : เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2548 บริษัทปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) และบริษัทไทยโอเลฟนส จํากัด 
(มหาชน) (TOC) ไดรวมกันจัดประชุมผูถือหุนรวมระหวางผูถือหุนของทั้งสองบริษัทเพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ 
เก่ียวกับบริษัทใหมที่เกิดจากการควบบริษัท ระหวาง NPC และ TOC โดยที่ประชุมฯ อนุมัติใหใชช่ือบริษัท
ใหมวา บริษัท ปตท.เคมีคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชําระแลวทั้งสิ้น
จํานวน 11,311,410,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 1,131,141,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 
นอกจากน้ี ที่ประชุมฯ ไดอนุมัติการจัดสรรหุนของ PTTCH ใหแกผูถือหุนของ NPC และ TOC ที่มีช่ือปรากฏ
ในสมุดทะเบียนของผูถือหุนของแตละบริษัท ณ วันที่ประชุมผูถือหุนรวมโดยจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนใน
อัตราสวน หุน NPC 1 หุนตอหุน PTTCH 1.569785330 หุน และหุน TOC 1 หุนตอหุน PTTCH 0.784892665 
หุน 

 : เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 NPC และ TOC ไดยื่นขอจดทะเบียนการควบ NPC`และ TOC  และนายทะเบียน
หุนสวนบริษัทไดรับจดทะเบียนควบรวมบริษัทเรียบรอยแลว ทั้งน้ี บริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทคือ PTTCH 
จะรับไปซึ่งทรัพยสิน หน้ีสิน สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ NPC และ TOC โดยมีผลตาม
กฎหมายต้ังแตวันที่ 7 ธันวาคม 2548 เปนตนไป และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหลักทรัพย 
PTTCH เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยต้ังแตวันที่ 7 ธันวาคม 2548 และเริ่มทําการซื้อขายบน
กระดานหลักต้ังแตวันที่ 13 ธันวาคม 2548 

 : เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 ปตท. และบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  (BCP) ลงนามความรวมมือ
ขยายสถานีบริการกาซ NGV อํานวยความสะดวกแกประชาชนที่ใชกาซ NGV เปนเช้ือเพลิงในรถยนต  
บรรเทาผลกระทบในภาวะวิกฤตราคานํ้ามัน  โดย ปตท.จะเปนผูลงทุนกอสรางสถานีบริการ NGV  ในสถานี
บริการนํ้ามันบางจาก และ BCP จะใหการสนับสนุนสถานที่ที่จะเปนจุดบริการกาซ NGV และรับกาซ NGV 
จาก ปตท.เพ่ือใหบริการแกลูกคาที่สถานีบริการนํ้ามันบางจาก  ขณะน้ี ปตท.และ BCP จึงไดเริ่มการกอสราง
สถานีบริการกาซ NGV ในสถานีบริการนํ้ามันของบางจากแลว 3 แหง ไดแก สถานีบริการนํ้ามันบางจาก 
สาขาก่ิงแกว  สาขานวลจันทร และสาขาราษฎรบูรณะ และเริ่มใหบริการกาซ NGV ไดต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 
2549 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 หนาที่ 27 
 

 : เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 ปตท.และผูรวมลงทุนทุกราย ไดแก กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ธนาคาร
ออมสิน กองทุนรวมวายุภักษหน่ึง ผูซื้อเพ่ือกระจายหุนใหแกนักลงทุนรายยอย และผูซื้อเพ่ือกระจายหุนใหแก
เจาหน้ี ไดชําระเงินลงทุนใน TPI เรียบรอยแลว โดยเปนเงินลงทุนสวนของ ปตท.จํานวน 20,270.25 ลานบาท 
คํานวณจากหุนสามัญของ TPI จํานวน 6,142.5 ลานหุน ในราคา 3.30 บาทตอหุน 

 : เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2548  บริษัทผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น จํากัด  (DCAP) ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนของ ปตท. โดย 
ปตท.ลงทุนรอยละ 35 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ลงทุนรอยละ 35 และการไฟฟานครหลวง ลงทุน
รอยละ 30 ไดลงนามสัญญาซื้อ/ขายไฟฟาจํานวน 50 เมกกะวัตต และนํ้าเย็น 12,500 ตันความเย็น  ซึ่งมีอายุ
สัญญา 25 ป มูลคาซื้อ/ขายรวมประมาณ 25,000 ลานบาท กับ บริษัททาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม 
จํากัด (บทม.) เพ่ือใชทําระบบปรับอากาศภายในอาคารผูโดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ  นอกจากน้ี บริษัท 
DCAP ไดลงนามสัญญาซื้อ/ขายนํ้าเย็นและไอนํ้ากับ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือใชประโยชนใน
อาคารครัวการบินไทย (TG Catering) โดยมีปริมาณความตองการนํ้าเย็นที่ 6,600 ตันความเย็น และความ
ตองการไอนํ้าที่ 8.6 ตันตอช่ัวโมง 

2549 

มกราคม : เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบเห็นชอบในหลักการในการยกเลิกสัญญา 
Operating Alliance ระหวางบริษัท โรงกลั่นนํ้ามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) และบริษัท สตารปโตรเลียม 
รีไฟนน่ิง จํากัด ( SPRC) ซึ่งจะมีผลถึงการยกเลิกการดําเนินการของบริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนน่ิง จํากัด 
(ARC) ตอไป และเห็นชอบการจัดทําขอตกลงหลัก (Head of Agreement) ระหวาง RRC และบริษัท อะโรเม
ติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) เก่ียวกับแผนการลงทุนขยายงานของ RRC 

 : เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติใหบริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด ดําเนินโครงการ
ระยะที่ 3 (Central Utility Project 2 : CUP2) โดยมี installed capacity สําหรับไฟฟา 126 เมกะวัตต และไอนํ้า 
(ปริมาณผลิตสุทธิ) 80 ตันตอช่ัวโมง วงเงินลงทุนโครงการประมาณ 5,595 ลานบาท คิดเปนเงินลงทุนในสวน
ของ ปตท.ประมาณ 746 ลานบาท เน่ืองจากความตองการของลูกคาบริษัทในเครือ ปตท. และลูกคารายอื่นๆ 
ที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง เชน ATC โครงการ CPX II ลูกคาอื่นๆ ในนิคมอุตสาหกรรมระยอง และการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศ เปนตน โครงการดังกลาวคาดวาจะสามารถดําเนินการเชิงพาณิชยในไตรมาสท่ี 3 ป 2550 

กุมภาพันธ : เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2549  ปตท. และ กฟผ.ไดรวมลงนามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ สําหรับโรงไฟฟานํ้า
พอง เพ่ือนํามาใชเปนเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาสําหรับโรงไฟฟานํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ซึ่งจะชวย
เสริมสรางความม่ันคงในการผลิตไฟฟาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ  โดยโรงไฟฟานํ้าพองของ 
กฟผ. จะใชกาซธรรมชาติ จากแหลงกาซนํ้าพองและแหลงกาซภูฮอม (ที่ ปตท.ไดลงนามซื้อขายกาซธรรมชาติ
กับผูผลิตกาซแหลงภูฮอม ไปเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2548) เมื่อรวมปริมาณกาซธรรมชาติทั้งสองแหลง ปตท.
จะสามารถสงกาซธรรมชาติใหแกโรงไฟฟานํ้าพอง ไดเฉล่ีย 108 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน สัญญามีอายุ 16 ป 
นับต้ังแตป 2549 ถึงป 2564  โดยเริ่มสงกาซฯ ในเชิงพาณิชยต้ังแตเดือน ธันวาคม 2549 

 : เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549 ไดมีการลงนามในสัญญายกเลิกการรวมดําเนินการกล่ันในรูปแบบพันธมิตร 
(Operating Alliance - OA) ระหวาง บริษัท โรงกลั่นนํ้ามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) และบริษัท สตาร 
ปโตรเลียม รีไฟนน่ิง จํากัด (SPRC) เพ่ือเปนการเพ่ิมความคลองตัวในการขยายงานในอนาคตของแตละบริษัท 
โดยใหมีผลบังคับในอีก 3 ปขางหนา หรือวันที่ 9 กุมภาพันธ 2552 เวนแตทั้งสองฝายจะตกลงใหการยกเลิกมี
ผลกอนวันดังกลาว 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 หนาที่ 28 
 

 : เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2549 บริษัท โรงกลั่นนํ้ามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC)  และบริษัท อะโรเมติกส 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) ไดรวมลงนามในขอตกลงในหลักการสําหรับการรวมลงทุนใน
โครงการ Reforming Complex, Aromatics Complex และ Upgrading Complex 

 : เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549 ปตท. และบริษัท Asahi Kasei Chemicals Corporation (AKCC) ซึ่งเปนบริษัท
ช้ันนําที่ดําเนินธุรกิจดานการผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมี ไดลงนามในบันทึกความเขาใจท่ีจะ
รวมกันศึกษาความเปนไปไดสําหรับการรวมลงทุนในโครงการผลิตสาร  Acrylonitrile และ Methyl 
Methacrylate ที่กําลังการผลิต 200,000 และ 70,000 ตัน ตามลําดับในประเทศไทย รวมถึงการรวมกันศึกษา
ความเปนไปไดในการรวมลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีอื่นๆ  ซึ่งรวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางความ
แข็งแกรงในการดําเนินธุรกิจปโตรเคมีของทั้งสองบริษัท 

มีนาคม : เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบให ปตท.เขาลงทุนในบริษัท บางจากปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) (บางจาก) โดยการเขาซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนและหุนกูแปลงสภาพ  เพื่อโครงการปรับปรุง
คุณภาพผลิตภัณฑ (Product Quality Improvement Project หรือ PQI Project) ในวงเงินจํานวน 120 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ในราคาหุนละ 14 บาท 

เมษายน : เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2549 คณะกรรมการ ปตท.มีมติใหเพ่ิมเงินลงทุนในบริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด สําหรับ
สวนของ ปตท. จากเดิมจํานวน 40 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปน 56.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ เน่ืองจากราคาวัสดุและ
คากอสรางโรงงานผลิตสารฟนอลสูงขึ้น สงผลใหวงเงินลงทุนโครงการสูงขึ้นจากเดิม 200 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เปน 283.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

 : เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 ปตท.ไดลงนามในสัญญาจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนและหุนกูแปลงสภาพ 
(Subscription Agreement) ของบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (บางจาก) กับ บางจาก โดย ปตท.
จะเขารวมลงทุนซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนที่ราคา 14.00 บาทตอหุนและหุนกูแปลงสภาพที่ราคาแปลงสภาพ 14.00 
บาทตอหุน ทั้งน้ี การเขาลงทุนดังกลาวจะเกิดขึ้นพรอมกับการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนของ บางจาก ใหกับนัก
ลงทุนสถาบันอีกจํานวน 50 - 55 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งแลวเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2549  ภายหลังจากการ
ซื้อหุนดังกลาว สัดสวนการถือหุนของ ปตท.ใน บางจาก ทั้งโดยทางตรงและทางออม (ผานบริษัท สยาม ดี
อาร จํากัด) จะเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 7.6 ในปจจุบัน เปนประมาณรอยละ 30 

 : เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติให ปตท. จัดต้ังบริษัทเพื่อใหบริการดาน 
โลจิสติกส (logistics) ครบวงจรสําหรับธุรกิจปโตรเคมีในกลุม ปตท. โดยมีเงินลงทุนรวมประมาณ 2,380 
ลานบาท โครงสรางหน้ีสินตอทุนที่ 1 : 1 ไดรับผลตอบแทนโครงการ (IRR) ประมาณรอยละ16 ปตท. และจะ
เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยประมาณไตรมาสหน่ึงของป 2552 

พฤษภาคม :  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2549 ปตท.ไดลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU) สําหรับการรวมลงทุนใน
โครงการผลิตสาร Acrylonitrile (AN) และ Methyl Methacrylate (MMA) จํานวน 2 ฉบับและลงนามใน
สัญญาการรวมทุน (JVA) จัดต้ังบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัดดังน้ี 
1) MOU สําหรับโครงการ AN ระหวาง ปตท. Asahi Kasei Chemicals Corporation (AKCC) และบริษัท 

Marubeni Corporation (Marubeni) เพ่ือดําเนินโครงการผลิตสาร AN ที่กําลังการผลิต 200,000 ตันตอป
โดยมีสัดสวนการลงทุนรอยละ 47.5  47.5 และ 5 ตามลําดับ ทั้งน้ี คาดวาจะสามารถเริ่มการผลิตในชวงตน
ป 2553 
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2) MOU สําหรับโครงการ MMA ระหวาง ปตท.และ AKCC เพ่ือดําเนินโครงการผลิตสาร MMA ที่กําลังการ
ผลิต 70,000 ตันตอป โดยใชผลิตภัณฑหลักจากโรงงาน AN ไดแก Acetone Cyanohydrin เปนวัตถุดิบใน
การผลิต โดยมีสัดสวนการลงทุนรอยละ 49 และ 51 ตามลําดับ ทั้งน้ี คาดวาจะสามารถเริ่มการผลิตในชวง
ตนป 2553 และอยูระหวางศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินโครงการ Poly Methyl Methacrylate กําลัง
การผลิต 25,000 ตันตอป โดยใช MMA เปนวัตถุดิบ 

3) JVA ระหวาง ปตท. AKCC และ Marubeni ในสัดสวนการลงทุนรอยละ 47.5  47.5 และ 5 ตามลําดับ เพ่ือ
จัดต้ังบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล  จํากัด (PTT Asahi Chemical Company Limited) ทุนจดทะเบียน
เบื้องตน 200 ลานบาท สําหรับดําเนินการเตรียมงานเบื้องตนของโครงการท้ัง 3  

ทั้งน้ี ในเบื้องตนคาดวาวงเงินลงทุนรวมของทั้ง 3 โครงการมีมูลคาประมาณ 484 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 : เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 ปตท.ไดชําระเงินลงทุนใหแกบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (บาง
จาก) จํานวนรวมทั้งสิ้น 4,515,120,000 บาท โดยเปนการซื้อหุนสามัญจํานวน 280,680,000 หุนในราคา14 
บาทตอหุน และหุนกูแปลงสภาพจํานวน 58,560 หนวยในราคา 10,000 บาทตอหนวย ซึ่งสงผลใหสัดสวนการ
ถือหุนของ ปตท.ใน บางจาก ทั้งโดยทางตรงและทางออม (ผานบริษัท สยาม ดีอาร จํากัด) เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 
7.6 เปนรอยละ 29.75 

 : เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2549 ปตท.ไดลงนามรวมกับ Dawood Hercules Chemicals Limited แหงประเทศ
ปากีสถานในบันทึกความเขาใจรวม (MOU) ในหลักการสําหรับการรวมกันศึกษาและสํารวจโอกาสการรวม
ลงทุนเก่ียวกับธุรกิจดานพลังงานในประเทศปากีสถาน รวมถึงการสงเสริมความสัมพันธระหวางทั้งสอง
ประเทศ 

 : เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 ปตท.ไดจัดต้ังบริษัท ปตท.ธุรกิจคาปลีก จํากัด (PTTRB) โดยมีทุนจดทะเบียน
หุนสามัญจํานวน 1 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียนจํานวน 100 ลานบาท โดย ปตท.
ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 เพ่ือเขาซื้อหุนทั้งหมดของบริษัทยอยของ ConocoPhillips Company (COP) ที่
ดําเนินธุรกิจคาปลีกนํ้ามันในประเทศไทย 

 : เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติให บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด ขยายโครงการ
ลงทุนเพ่ือดําเนินโครงการ Central Utility 1-4 เปนวงเงินเพ่ิมขึ้น 17,800 บาท ระหวางป 2549-2553 เน่ืองจาก
ความตองการของลูกคาที่เพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด ไดรับอนุมัติวงเงินลงทุนไปกอนหนาน้ีแลว 
10,420 ลานบาท รวมเปนเงินลงทุนของโครงการทั้งสิ้น 28,220 ลานบาท คิดเปนเงินลงทุนสวนของ ปตท. 
ตามสัดสวนการถือหุนรอยละ 40 เทากับ 3,763.2 ลานบาท   

มิถุนายน : เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 ปตท.ไดลงนามในสัญญาการซื้อหุน (Share Acquisition Agreement) และสัญญา 
ผูถือหุน (Shareholders Agreement) ในบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC) และสัญญาอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
โดยสัญญาตางๆ ดังกลาวจะมีผลใชบังคับเมื่อคูสัญญาไดปฏิบัติตามเง่ือนไขบังคับกอนเรียบรอยแลว ทั้งน้ี 
ปตท.จะใชเงินลงทุนเพ่ือถือหุนในบริษัท HMC ในสัดสวนรอยละ 40 คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 250 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ือซื้อหุนเพ่ิมทุนและซื้อหุนจากผูถือหุนเดิมของ HMC โดยที่การดําเนินการดังกลาวแลว
เสร็จในเดือนสิงหาคม 2549 อันจะมีผลให ปตท.เปนผูถือหุนรายใหญที่สุดของ HMC และมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการบริษัทภายหลังการลงทุนปตท.มีแผนให HMC ดําเนินโครงการ Propane Dehydrogenation and 
Polypropylene (PDH/PP) เพ่ือผลิตเม็ดพลาสติก PP โดยมีกําลังการผลิต PDH และ PP  310,000 และ 300,000 
ตันตอปตามลําดับ โดยใชโพรเพน 388,000 ตันตอป จากโรงแยกกาซฯ ปตท. เปนวัตถุดิบ ซึ่งโครงการ 
PDH/PP จะเริ่มดําเนินการใน ไตรมาส 2 ป 2552 
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 : บริษัท โรงกลั่นนํ้ามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) ไดเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 520,000,000 หุน 
และหุนของ ปตท. ในฐานะผูถือหุนเดิม จํานวน 877,500,000 หุน รวมเปนจํานวนหุนที่เสนอขายทั้งสิ้น
จํานวน 1,397,500,000 หุนตอประชาชนและนักลงทุนทั่วไป (IPO) ในราคาหุนละ 18 บาท และเมื่อวันที่ 5 
มิถุนายน 2549 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยไดรับหุนสามัญของ RRC เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย โดยหุน RRC เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดต้ังแตวันที่ 5 มิถุนายน 2549 เปนตนไป ทั้งน้ี 
ภายหลังจากการเสนอขายหุนดังกลาว จํานวนหุนสามัญของ RRC ซึ่งถือโดย ปตท.ไดลดลงจากเดิม 
2,274,989,154 หุน หรือคิดเปนรอยละ 100 ของหุนกอนการจัดทํา IPO เหลือจํานวน 1,397,489,154 หุน หรือ
คิดเปนรอยละ 49.99 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ RRC นอกจากน้ี RRC ไดจัดสรรหุนสวนเกิน
จํานวน 113,289,000 หุน เพ่ือจัดสรรใหแกประชาชนทั่วไปและนักลงทุนสถาบันในประเทศ โดยการยืมหุน
ทั้งหมดจาก ปตท. และจะดําเนินการจัดหาหุนจํานวนดังกลาวเพ่ือสงคืนใหแก ปตท. ภายใน 30 วันนับจาก
วันที่เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย   

 : เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2549 ปตท. รวมกับบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  บริษัท 
ปตท. เคมีคอล จํากัด (มหาชน)  บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) และบริษัทอะโรเมติกส (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) ไดรวมกันจัดต้ังบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส จํากัด (PTT-ICT) โดยมีทุนจดทะเบียนเบื้องตน 
150 ลานบาท แบงออกเปน 15 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท โดยแตละบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 20 
เทากันทุกบริษัท โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการงานสื่อสารและเทคโนโลยี (ICT) ทั้งหมด โดยผูรับบริการ
ในระยะแรกคือบริษัทผูถือหุนใน PTT-ICT อยู ณ ปจจุบัน รวมทั้งบริษัทในเครือของกลุม ปตท. 

 : เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2549 ไดมีพิธีลงนามสัญญาซื้อขายพลังงานความเย็น โครงการศูนยราชการ
กรุงเทพมหานคร ถ.แจงวัฒนะ ระหวาง ปตท.  บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) และ การไฟฟา
นครหลวง (กฟน.) โดย ธพส. ซึ่งเปนผูดูแลและพัฒนาโครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร จะสงมอบที่ดิน
ให ปตท.และ กฟน. ซึ่งเปนผูใหบริการกอสรางโรงผลิตนํ้าเย็นภายในพ้ืนที่โครงการ โดยจะเริ่มดําเนินการเชิง
พาณิชย โดยจายนํ้าเย็นใหโครงการฯ ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 จนถึงวันสิ้นสุดสัญญา 30 มิถุนายน 2581 
เปนเวลา 30 ป  ปริมาณความตองการพลังงานความเย็น 8,700 ตันตอช่ัวโมง 

กรกฎาคม : เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ปตท.ไดเขารวมลงนามในขอตกลงเบื้องตนกับบริษัท Pars LNG ซึ่งเปนบริษัท
รวมทุนระหวาง National Iranian Oil Company (NIOC) บริษัท Total Pars LNG Ltd. และ Petronas 
International Corporation Ltd. เพ่ือนําเขากาซธรรมชาติเหลว (LNG) จากโครงการ Pars LNG ของสาธารณรัฐ
อิสลามอิหราน ในปริมาณ 3 ลานตันตอป (ประมาณ 400 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน) จากขนาดโครงการท้ังหมด 
15 ลานตันตอป เปนระยะเวลา 20 ป โดยเริ่มนําเขาต้ังแตป พ.ศ. 2554 

 : เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 บริษัท โรงกล่ันนํ้ามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) ไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนกับ
กระทรวงพาณิชยอีกจํานวน 71,393,400 หุน สงผลใหสัดสวนการถือหุนของ ปตท.ใน RRC ลดลงจากรอยละ 
49.99 เปนรอยละ 48.75 

 :  บริษัท โรงกลั่นนํ้ามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) และบริษัท สตารปโตรเลียม จํากัด (SPRC) ไดลงนามใน
สัญญา Agreement Encompassing Unwinding and Reinstatement Plan for the Operating Alliance  โดยมีผล
บังคับต้ังแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 โดยสัญญาดังกลาวครอบคลุมถึงกิจกรรมท่ี RRC SPRC และ   บริษัท 
อัลลายแอนซ รีไฟนน่ิง จํากัด (ARC) ตองดําเนินการรวมกันเพ่ือใหแผนการยกเลิกการปฏิบัติการกล่ันรวม 
พรอมกับแผนการดําเนินการใหแตละบริษัทมีความพรอมที่จะปฏิบัติการกล่ันโดยลําพัง (Unwinding Plan) 
บรรลุวัตถุประสงค 
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 : เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 ปตท. รวมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ไดมีพิธีลงนามใน
สัญญาอนุญาตใหใชพ้ืนที่เพ่ือการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และสัญญารวมดําเนินงานเพ่ือ
การพัฒนาพ้ืนที่กอสรางทาเทียบเรือ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดย กนอ.ไดอนุญาตให ปตท.ใชพ้ืนที่
โครงการทาเรืออุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ 2 เน้ือที่ 755 ไร เปนเวลา 30 ป และรวม
พัฒนาทาเทียบเรือนํ้าลึกระยะทางหนาทาประมาณ 1,000 เมตร เพ่ือดําเนินโครงการสถานีรับจายกาซ
ธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) การกอสรางมีกําหนดแลวเสร็จสิ้นป 2553 เพ่ือรองรับการนําเขา
กาซธรรมชาติเหลว หรือ LNG สนองความตองการกาซธรรมชาติในประเทศ โดยมีความสามารถรับ LNG 
นําเขาในระยะแรก 5 ลานตันตอป และสามารถขยายเปน 10 ลานตันตอป ในอนาคต 

สิงหาคม : เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549 ปตท. ไดชําระเงินคาซื้อหุนบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC) ในสัดสวน
รอยละ 41.443 โดยเปนการซื้อหุนเพ่ิมทุนจํานวน 12,900,685 หุนและซื้อหุนจากผูถือหุนเดิมจํานวน 
2,806,373 หุน รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 9,089 ลานบาท 

 : คณะกรรมการ ปตท.ในการประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 ไดมีมติอนุมัติให ปตท. 
ดําเนินการปรับโครงสรางธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนส โดยการจําหนายหุนสามัญของบริษัท พีทีที โพลิเอ
ทิลีน จํากัด (PTTPE) ที่ ปตท. ถืออยูทั้งหมดจํานวน 11,500,000 หุน และหุนสามัญของบริษัท บางกอกโพลี
เอททีลีน จํากัด (มหาชน) (BPE) ที่ ปตท.ถืออยูทั้งหมดจํานวน 85,000,000 หุน ใหแกบริษัท ปตท. เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) (PTTCH) ในวงเงินประมาณ 1,750,000,000 บาท และประมาณ 2,000,000,000 บาท 
ตามลําดับ และให ปตท.ซื้อหุนสามัญของบริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด (PTTPM) ที่ BPE ถืออยู
ทั้งหมดในสัดสวนรอยละ 25 คิดเปนจํานวน 100,000 หุน จาก BPE ในวงเงิน 10,000,000 บาท ทั้งน้ี การ
จําหนายหุน PTTPE และ BPE ใหแก PTTCH จะกระทําไดภายหลังการไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของ 
PTTCH 

 : เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 ปตท.ไดจัดต้ังบริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (CHPP) โดยมีทุนจด
ทะเบียนหุนสามัญจํานวน 50 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียนจํานวน 500 ลานบาท เพ่ือ
ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา ไอนํ้า และนํ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม โดย ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 
100 

 :    เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549  ปตท. ไดลงนามในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑอีเทนกับบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน 
จํากัด (PTTPE)   โดยมีปริมาณซื้อขายอีเทน  1,300,000-1,350,000 ตันตอป ที่ผลิตไดจากโครงการโรงแยก
กาซอีเทนและโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 6  ของ ปตท.  เพ่ือใชเปนวัตถุดิบสําหรับโครงการอีเทนแครก
เกอรขนาดกําลังการผลิตเอทิลีน  1,000,000  ตันตอป    

 : เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549 ปตท.ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท
ในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จากเดิม 27,972,457,250 บาท เปน 
28,046,004,250 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,804,600,425 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

กันยายน : เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2549 ปตท.ไดลงนามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติแกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 (First 
Amendment Agreement) สําหรับโครงการยาดานา เพ่ือเพิ่มปริมาณการซื้อกาซธรรมชาติตามสัญญา (Daily 
Contract Quantity หรือ DCQ) จากวันละ 525 ลานลูกบาศกฟุต เปนวันละ 565 ลานลูกบาศกฟุต (เพ่ิมขึ้นวันละ 40 
ลานลูกบาศกฟุต) ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2549 เปนตนไป 
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 : เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2549 ปตท.ไดชําระเงินคาหุนสามัญของบริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด 
(PTTPM) จํานวน 100,000 หุน ราคาหุนละ 100 บาท ใหกับบริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) 
(BPE) คิดเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 10,000,000 บาท ทั้งน้ี ภายหลังการเขาซื้อหุนของ ปตท. ดังกลาว 
PTTPM มีสัดสวนการถือหุนโดย ปตท. และ บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) รอยละ 75 และ 25 
ตามลําดับ 

ตุลาคม : ในวันที่ 2 ตุลาคม 2549 ปตท.ไดโอนหุนสามัญของ PTTPE และ BPE ที่ ปตท. ถืออยูทั้งหมดจํานวน 
11,500,000 หุนและ 85,000,000 หุนตามลําดับ ใหแก PTTCH เรียบรอยแลว และไดรับชําระเงินคาหุน
ดังกลาวคิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,750,000,000 บาทและ 2,000,000,000 บาทตามลําดับจาก PTTCH 
เรียบรอยแลวในวันเดียวกัน ทั้งน้ี ภายหลังการจําหนายหุนดังกลาว มีผลให PTTCH เปนผูถือหุนรายใหญแต
เพียงรายเดียวใน PTTPE และ BPE ดวยสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของแตละ
บริษัท 

พฤศจิกายน : เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท
ในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท.  จากเดิม 28,046,004,250 บาท เปน 
28,049,256,250 บาทแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,804,925,625 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

2550 
กุมภาพันธ : เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 ไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ในราชกิจจานุเบกษา โดยเน้ือหาสาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกา
ฯ ดังกลาว เปนการงดหรือจํากัดอํานาจ สิทธิ และประโยชนบางประการที่ บมจ.ปตท. ไดรับตามกฎหมายวา
ดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย และกําหนดใหอํานาจ สิทธิ และประโยชน ของ บมจ.ปตท. เชน การ
สํารวจและประกาศเขตระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ  การวางระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ  ไปใต  เหนือ  
หรือขามท่ีดินของบุคคลใดๆ ฯลฯ ตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทยไปเปนของ
คณะกรรมการกํากับการใชอํานาจของบริษัท ซึ่งประกอบดวย ปลัดกระทรวงพลังงานเปนประธาน ผูแทน
กระทรวงมหาดไทย  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  และผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 3 คน ซึ่งรัฐมนตรี
แตงต้ังเปนกรรมการ และมีผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเปนกรรมการและเลขานุการ 

 : เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 ปตท. ไดลงนามบันทึกความเขาใจขายกาซธรรมชาติใหกับ บริษัท ไออารพีซี 
จํากัด (มหาชน) เพ่ือใชในการผลิตกระแสไฟฟาและไอนํ้าทดแทนนํ้ามันเตา สําหรับโรงไฟฟาใหมขนาด 200 
เมกะวัตต โดยปตท.จะเริ่มสงกาซฯใหกับ IRPC ไดในอีก 2-3 ปขางหนา  

 : เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท
ในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท.  จากเดิม 28,049,256,250 บาท เปน 
28,051,128,250 บาทแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,805,112,825 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

เมษายน : เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบให ปตท.ขยายอายุการใชงานทางบัญชี
ทรัพยสินของระบบทอสงกาซฯ และโรงแยกกาซฯ ต้ังแตรอบป 2550 เปนตนไป ตามผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการใชงานระบบทอสงกาซฯ และโรงแยกกาซฯ ของบริษัทที่ปรึกษาฯ โดยระบบทอสงกาซฯ 
หลักของ ปตท. จะขยายอายุการใชงาน จาก 25 ป เปน 40 ป  /โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 3 จาก 15 ป เปน 25 ป/ 
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 : ปตท. เริ่มจายกาซฯ จากแหลงกาซฯ เอราวัณ ผานระบบทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 สวนแรก : เอราวัณ-
ระยอง-บางปะกง ซึ่งเปนทอสงกาซฯฝงตะวันออกเสนใหม ของ ปตท. ใหกับโรงไฟฟา และโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยในระยะแรกจะเริ่มจายกาซฯ ในปริมาณ 50-250 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และจะเพ่ิมเปน 
700 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เมื่อทอสงกาซฯ จากแหลงอาทิตยและแหลงเจดีเอแลวเสร็จ ในตนป 2551 และ
เพ่ิมสูงสุดเปน 1,900 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เมื่อติดต้ัง Compressor บนแทนพักทอ (PTT Riser Platform, 
PRP) แลวเสร็จในกลางป 2552 ซึ่งเทากับสามารถทดแทนนํ้ามันเตาไดในปริมาณ 48 ลานลิตรตอวัน 

มิถุนายน : เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท
ในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จากเดิม 28,051,128,250 บาท เปน 
28,055,413,250 บาทแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,805,541,325 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

 : เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 ไดมีพิธีเปดระบบทอสงกาซธรรมชาติไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครใต ซึ่งเปนทอ
สงกาซฯ ฝงตะวันตกเสนใหม ของ ปตท. โดยสามารถจายกาซฯ จากแหลงกาซฯ ในสหภาพพมา ใหกับ
โรงไฟฟาพระนครใต เพ่ือใชเปนเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาทดแทนนํ้ามันเตา เมื่อเดือนธันวาคม 2549 
ปจจุบัน ปตท. สงกาซฯ ใหกับโรงไฟฟาพระนครใต ในปริมาณ 240 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ซึ่งเทากับ
สามารถทดแทนนํ้ามันเตาไดในปริมาณ 6.5 ลานลิตรตอวัน 

 : เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
เรื่องแผนการจัดหากาซธรรมชาติของประเทศไทยในระยะยาวของ ปตท. ซึ่งรวมถึงแผนการจัดหากาซ
ธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG) และแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) จํานวน 14 โครงการ ในวงเงินลงทุนรวม 165,077 ลานบาท รวมทั้งรับทราบ
ความกาวหนาในการดําเนินโครงการสถานีรับจายกาซธรรมชาติเหลว หรือ LNG Receiving Terminal ของ 
ปตท. และเห็นชอบในหลักการใหคาบริการ LNG Receiving Terminal ซึ่งประกอบดวย การใหบริการรับเรือ
นําเขา LNG ขนถาย เก็บรักษาและแปลงสภาพจากของเหลวเปนกาซ และขนสงเขาระบบทอสงกาซธรรมชาติ
ของ ปตท. เปนสวนหน่ึงของราคา LNG โดยมอบหมายให สนพ. จัดทําหลักเกณฑการกําหนดราคา LNG 
รวมทั้งหลักเกณฑการกํากับดูแลคาบริการ LNG Receiving Terminal   

 : ในวันที่ 28 มิถุนายน 2550 บริษัท ปตท. ธุรกิจคาปลีก จํากัด (PTTRB)  ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท. ไดรับ
โอนธุรกิจคาปลีกนํ้ามันในประเทศไทยภายใตเครื่องหมายการคา JET/Jiffy ของ ConocoPhillips Company 
(COP) ทั้งหมด ประกอบดวยเครือขายสถานีบริการ JET 146 แหง รานคาสะดวกซื้อ Jiffy ในสถานีบริการ
ทั้งหมด คลังนํ้ามัน และสินทรัพยที่เก่ียวของอื่นๆ  มูลคารวมทั้งสิ้นประมาณ 281.38 ลานเหรียญสหรัฐ (หรือ
ประมาณ 9,758.5 ลานบาท  ณ อัตราแลกเปล่ียน 34.681 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐ)  ซึ่งมูลคาดังกลาวไดรวม
สิทธิการใชเครื่องหมายการคา JET และ Jiffy เปนเวลา 2 ป และรวมเงินทุนหมุนเวียนสุทธิที่เพ่ิมขึ้นจากวันที่ 
31 ธันวาคม 2549 ดวย 

กรกฎาคม : เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติใหการสนับสนุนการดําเนินการควบรวมบริษัท 
อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) และบริษัท โรงกลั่นนํ้ามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) 
และการรับซื้อหุนคืนจากผูถือหุนของ ATC และ RRC ที่คัดคานการควบรวม เน่ืองจาก ปตท. มีนโยบายที่จะ



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 หนาที่ 34 
 

 : เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 คณะกรรมการ ATC และ RRC มีมติอนุมัติใหดําเนินการควบบริษัท และให
ดําเนินการโอนบัตรสงเสริมการลงทุนของบริษัท ไปใหแกบริษัทใหมที่เกิดจากการควบรวม 

สิงหาคม : เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2550 ปตท. ไดเริ่มทดลองจายกาซธรรมชาติจากแหลงพ้ืนที่พัฒนารวม ไทย-มาเลเซีย 
(Malaysia-Thailand Joint Development Area : JDA) ผานระบบทอสงกาซธรรมชาติสงขลา ซึ่งเปนทอสงกาซ
ธรรมชาติเสนใหมของ ปตท. เพ่ือสงกาซฯ ปอนใหโรงไฟฟาจะนะ จังหวัดสงขลา ของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.)  

 : เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ.... และไดนําเสนอตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2550 เพ่ือใหสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ (สนช.) พิจารณา และเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2550 สนช. ไดมีมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ....  โดยรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ....ไดแยกงาน
นโยบาย งานกํากับดูแล และการประกอบกิจการพลังงานซึ่งประกอบดวยกิจการไฟฟาและกิจการกาซ
ธรรมชาติออกจากกัน เพ่ือเปดโอกาสใหภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนมีสวนรวมและมีบทบาทมากขึ้น 
เพ่ือใหการประกอบกิจการพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง มีปริมาณเพียงพอและทั่วถึงใน
ราคาที่เปนธรรมและมีคุณภาพที่ไดมาตรฐาน ตอบสนองตอความตองการภายในประเทศและตอการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืนในดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม อันสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จึงจําเปนตองจัดต้ังคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานขึ้น เพ่ือกํากับดูแลกิจการพลังงานโดยกําหนดใหมี
หนาที่ปองกันการใชอํานาจผูกขาดโดยมิชอบ ใหการคุมครองผูใชพลังงานและผูไดรับผลกระทบจากการ
ประกอบกิจการพลังงาน 

 :  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (Combined Heat and Power Producing 
Company Limited)  ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทแลวเสร็จตามมติคณะกรรมการ ปตท.เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 
2550  เพ่ือดําเนินโครงการผลิตไฟฟาและนํ้าเย็นโดยระบบพลังงานรวมสําหรับศูนยราชการกรุงเทพมหานคร 
ถนนแจงวัฒนะ ขนาดกําลังการผลิตไฟฟา 9.6  เมกกะวัตตและน้ําเย็น 12,000 ตันความเย็น กําหนดเปด
ดําเนินการเชิงพาณิชยในเดือนกรกฎาคม 2551 ทั้งน้ีบริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท และ ปตท. ถือหุน
รอยละ 100 

 : เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท
ในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จากเดิม 28,055,413,250 บาท เปน 
28,131,895,250 บาทแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,813,189,525 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

กันยายน : เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ปตท. มีมติอนุมัติการเขาซื้อหุนของบริษัท อะโรเมติกส 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) และบริษัท โรงกล่ันนํ้ามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) จากผูถือหุน
ของ ATC และ RRC ที่คัดคานการควบบริษัท 
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 : เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ATC และ RRC มีมติอนุมัติการควบบริษัท และการโอน
บัตรสงเสริมการลงทุนของบริษัท ไปใหบริษัทใหมที่เกิดจากการควบรวม 

 : เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท
ในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จากเดิม 28,131,895,250 บาท เปน 
28,156,549,250 บาทแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,815,654,925 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

ตุลาคม : เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ปตท.ไดจัดต้ังบริษัท พีทีที อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (PTT INTER) โดยมีทุนจด
ทะเบียนหุนสามัญจํานวน 10 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียนจํานวน 100 ลานบาท เพ่ือ
ดําเนินธุรกิจในลักษณะเปนตัวแทนของ ปตท.ในการลงทุนโครงการตางๆ ที่เก่ียวกับกาซธรรมชาติ พลังงาน 
และธุรกิจอื่นที่ตอเน่ืองของ ปตท. รวมกับผูลงทุนอื่นทั้งในและตางประเทศ โดย ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอย
ละ 100 

พฤศจิกายน     :  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ไดมีพิธีลงนามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ สําหรับโรงไฟฟาจะนะ ระหวาง 
ปตท. กับ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โดย ปตท. จะจัดสงกาซฯให กฟผ. เพ่ือมาใชใน
โรงไฟฟาพลังความรอนรวมจะนะ จ.สงขลา ในปริมาณสูงสุดวันละ 114 พันลานบีทียูตอวัน จากแหลงกาซ
ธรรมชาติจากพื้นที่รวม ไทย-มาเลเซีย ผานระบบทอในทะเลของ บริษัท ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จํากัด และระบบทอบนบกของ ปตท. เปนระยะเวลา 25 ป เริ่มต้ังแตเดือน พฤษภาคม 2551 รวมมูลคาซื้อขาย
กาซตลอดอายุสัญญาคิดเปนเงินประมาณ 200,000 ลานบาท และในการจัดหากาซฯ สําหรับโรงไฟฟาจะนะ 
ในครั้งน้ี เปนการชวยใหประเทศลดการนําเขานํ้ามันเตาไดประมาณ 920 ลานลิตรตอป หรือเทากับ 23,000 
ลานลิตร ตลอดอายุสัญญา รวมมูลคาท่ีประเทศสามารถประหยัดเงินตราจากการนําเขานํ้ามันเตาไดไมตํ่ากวา 
7,200 ลานบาทตอป หรือ 180,000 ลานบาท ตลอดอายุสัญญา 

 : เมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน 2550 สภานิติบัญญัติแหงชาติเห็นชอบใหตราพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน เปนกฎหมายใชบังคับ โดยนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานดังกลาวขึ้น
ทูลเกลา และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2550 และใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่  
11 ธันวาคม 2550 เปนตนไป 

 : เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ปตท.ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด (PTTGE) ที่
ประเทศสิงคโปร เพ่ือใชเปนตัวแทนในการลงทุนในโครงการพัฒนาธุรกิจปาลมและผลิตภัณฑตอเนื่องใน
ภูมิภาคเอเชีย โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 40 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 เหรียญสิงคโปร รวมเปนเงิน 40 ลาน
เหรียญสิงคโปร หรือประมาณ 942.50 ลานบาท โดย ปตท.ถือหุนใน PTTGE รอยละ 100 

 : เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 บริษัท พีทีที อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (PTT INTER) บริษัทยอยที่ ปตท.ถือหุน
ในสัดสวนรอยละ 100 ไดลงนามในสัญญาซื้อขายหุนกับบริษัท Mediterranean Gas Pipeline Ltd. (MGPC) ณ 
กรุงไคโร ประเทศอียิปต เพ่ือซื้อหุนของบริษัท East Mediterranean Gas Company S.A.E. (EMG) จํานวน 
36.75 ลานหุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 25 ในราคา 13.25 เหรียญสหรัฐฯ ตอหุน รวมเปนเงินประมาณ 486.9 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่ง EMG เปนบริษัทเดียวที่ไดรับสิทธิในการวางทอเพ่ือสงกาซฯ จากประเทศอียิปตไป
ขายใหประเทศอิสราเอลภายใต MOU ระหวางรัฐบาลทั้งสองประเทศ  
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 : เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท
ในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จากเดิม 28,156,549,250 บาท เปน 
28,169,756,250 บาทแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,816,975,625 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

ธันวาคม : เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุด ไดตัดสินคดีแปรรูป ปตท.  โดยศาลฯไดพิพากษายกคําฟอง
ของมูลนิธิเพ่ือผูบริโภคที่ใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจสิทธิประโยชนของบริษัท ปตท.จํากัด 
(มหาชน) พ.ศ.2544 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท 
ปตท.จํากัด (มหาชน) (ฉบับที่2) พ.ศ.2550 และพระราชกฤษฎีกากําหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมาย วาดวยการ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ.2544 สงผลใหบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ไมตองเพิกถอนจากการเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แตอยางไรก็ตาม ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งให บริษัท ปตท.จํากัด 
(มหาชน) ดําเนินการแบงแยกทรัพยสินสวนที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน สิทธิการใชที่ดินเพ่ือวางระบบ
การขนสงปโตรเลียมทางทอ รวมท้ังแยก อํานาจและสิทธิในสวนที่เปนอํานาจมหาชนของรัฐออกจากอํานาจ
และสิทธิของ บมจ.ปตท.ใหเสร็จสิ้นกอนการแตงต้ังคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 โดย ทรัพยสินตามคําพิพากษา ที่ ปตท.ตองโอนใหกระทรวงการคลัง
เปนทรัพยสินที่ได เน่ืองจากการปโตรเลียมฯ ใชอํานาจมหาชนเหนือที่ดินของเอกชนและไดจายคาทดแทน
โดยใชเงินทุนของรัฐ  ไดแก ที่ดินเวนคืน 32 ไร ที่การปโตรเลียมแหงประเทศไทยโอนใหกับ ปตท.สิทธิการ
ใชที่ดินของเอกชนเพ่ือการวางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอที่การปโตรเลียมฯโอนใหกับ ปตท. และ 
ทรัพยสินระบบทอสงกาซธรรมชาติ ประกอบดวยทอสงกาซ รวมทั้งวัสดุและอุปกรณที่ประกอบเปนระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติ อันเกิดจากการใชอํานาจมหาชนเหนือที่ดินของเอกชนเพ่ือวางระบบดังกลาวในขณะท่ี
เปนการปโตรเลียมฯ และไดจายเงินคาทดแทนโดยอาศัยทรัพยสินของรัฐซึ่งการปโตรเลียมฯไดโอนแก  ปตท. 
นอกจากนี้ ศาลยังไดวินิจฉัยวา ใหปตท. ยังคงมีสิทธิในการใชที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผนดิน ที่
การปโตรเลียมฯเคยมีอยูตอไป โดยตองจายคาตอบแทนเปนรายไดแผนดินตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  
ทั้งน้ีเปนไปตามมาตรา 24 วรรคสี่ ซึ่งเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะที่กําหนดเรื่องการจัดการสินทรัพย
ของรัฐวิสาหกิจที่เปลี่ยนสภาพเปนบริษัท 

 : เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 ไดมีพิธีลงนามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ แหลงยูโนแคล 123 ระหวาง ปตท. กับ
กลุมผูขาย ซึ่งประกอบดวย ปตท.สผ. บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด และ บริษัท มิตซุย 
ออยล เอกซโปลเรช่ัน จํากัด ทั้งน้ีเพ่ือนํากาซฯ มาใชเปนเช้ือเพลิงรองรับความตองการใชภายในประเทศที่
ขยายตัวอยางตอเน่ืองตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยสาระสําคัญของสัญญาเปนการรวมสัญญายูโนแคล 1 
และ ยูโนแคล 2/3 ที่มีอยูในปจจุบันเขาเปนสัญญาฉบับเดียวกัน ผลจากการรวมสัญญา จะทําใหปริมาณซื้อขาย
กาซฯ จะสามารถเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 740 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เปน 1,240 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ต้ังแตป 
2555 เปนตนไป    

 : เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนรวม ATC และ RRC มีมติอนุมัติรายละเอียดเก่ียวกับการ
ควบบริษัทและกิจการของบริษัทใหมที่เกิดจากการควบกันโดยผลของกฎหมาย  

: เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550 ปตท.ไดลงนามในสัญญาซื้อหุนระหวาง ปตท. และบริษัท Toyo Thai Corporation 
(Toyo Thai) เพ่ือซื้อหุนของบริษัทเอ็นพีทีซี เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (NPTC) 
จาก Toyo Thai ที่ถืออยูในสัดสวนรอยละ 40 คิดเปนจํานวน 168,490 หุน ในราคาหุนละ 166.1820 บาท รวม
เปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 28 ลานบาท โดยไดชําระเงินดังกลาวเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550 และภายหลังการเขา



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 หนาที่ 37 
 

 : เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 ไดมีการลงนามในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ Floating Production, Storage and 
Offloading (FPSO) (FPSO Gas Sale Agreement) ระหวาง ปตท.และ ปตท.สผ. จากบริเวณพื้นที่ทางตอน
เหนือของโครงการอาทิตย (Arthit North Area) โดย ปตท.สผ.จะเพ่ิมอัตราการผลิตกาซธรรมชาติจากบริเวณ
พ้ืนที่ดังกลาว เพ่ือขายใหกับ ปตท.เพ่ิมขึ้นประมาณ 120 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เปนระยะเวลา 3 ป โดยคาดวา
จะเริ่มผลิตกาซธรรมชาติในเดือนสิงหาคม 2551 

 : เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 ATC และ RRC ไดจดทะเบียนควบบริษัท จัดต้ังเปนบริษัทใหมคือ “บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกสและการกล่ัน จํากัด (มหาชน) เขียนเปนภาษาอังกฤษวา “PTT Aromatics and Refining Public 
Company Limited” และมีช่ือยอคือ “PTTAR” โดยบริษัทใหมจะรับมาซึ่งทรัพยสิน หน้ี สิทธิ หนาที่ และ
ความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัทโดยผลของกฎหมาย  และในวันเดียวกันน้ัน ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ไดรับหลักทรัพยของ PTTAR เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดยเริ่มทําการซื้อ
ขายในวันแรกคือ วันที่ 2 มกราคม 2551  

 : เมื่อวันที่ 28 ธันยาคม 2550 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท
ในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จากเดิม 28,169,756,250 บาท เปน 
28,173,881,250 บาทแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,817,388,125 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

2551 

กุมภาพันธ  : เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2551 ไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงเบื้องตนในการซื้อขายกาซธรรมชาติเหลว 
(LNG) กับบริษัท กาตารแกส โอเปอเรต้ิง จํากัด เพ่ือนําเขา LNG ภายใตสัญญาระยะยาวจากประเทศกาตาร ใน
ปริมาณ 1 ลานตันตอป ผานสถานีรับจาย LNG (LNG Receiving Terminal) ของ ปตท. ซึ่งต้ังอยูที่ตําบลมาบ
ตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยคาดวาจะดําเนินการกอสรางสถานีแลวเสร็จในป 2554  

 : เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551 ไดมีการลงนามสัญญาการดําเนินโครงการผลิตสาธารณูปการและสัญญาซื้อขาย
ไฟฟา ไอนํ้าและนํ้าปราศจากแรธาตุ กับบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) โดย ปตท.จะเปนผูลงทุน
ดําเนินโครงการผลิตสาธารณูปการ เพ่ือผลิตจําหนายไฟฟาและไอน้ําใหกับหนวยผลิตของโรงกล่ันเดิมและ
รองรับการขยายโครงการ Hydro Cracking Unit ใหมของบางจาก และบางจากจะรับผิดชอบในการจัดหาพื้นที่
ให ปตท. สรางและดําเนินการโรงไฟฟาไดตลอดอายุโครงการฯ โดยโรงไฟฟาจะใชระบบผลิตไฟฟาแบบ
พลังงานรวม Combine Heated and Power (CHP) ซึ่งใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง ประกอบดวยเครื่องกังหัน
กาซฯ จํานวน 2 ชุด มีกําลังการผลิตไฟฟารวม 25 เมกกะวัตต เครื่องผลิตไอนํ้าจากไอเสีย (Heat Recovery 
Steam Generator) มีกําลังผลิต 90 ตันตอช่ัวโมง โดยคาดวาจะเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยได ภายในชวงไตร
มาสท่ี 2 ของป 2552 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 หนาที่ 38 
 

 : เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 ไดมีการลงนามสัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงสิริกิต์ิ ในปริมาณไมเกิน 3 
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพ่ือนํามาใชประโยชนในโครงการ NGV โดยเริ่มรับกาซธรรมชาติจริง ต้ังแตวันที่ 25 
กุมภาพันธ 2551 และสามารถจะรับกาซฯ ไดตอไป จนถึงวันที่กาซฯ หมดหลุม  

 : เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท
ในเครือ  ปตท .  ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ  ปตท .  จาก  28,173,881,250 บาท  เปน 
28,181,884,250 บาทแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,818,188,425 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

มีนาคม : เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551 ปตท., บริษัท Asahi Kasei Chemicals Corporation (AKCC) และบริษัท Marubeni 
Corporation (Marubeni) ไดลงนาม Shareholders Agreement ในการดําเนินโครงการผลิตสาร Acrylonitrile 
(AN) และ Methyl Methacrylate (MMA) ในประเทศไทย โดย ปตท., AKCC และ Marubeni ถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 48.5, 48.5 และ 3 ตามลําดับ มูลคาเงินลงทุนประมาณ 760 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีกําลังการผลิต
AN 200,000 ตันตอป และ MMA 70,000 ตันตอป สัดสวนหน้ีสิน : ทุน ที่ระดับ 1:1 สถานที่ต้ังโครงการอยูที่
มาบตาพุด จังหวัดระยอง คาดวาจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชยในไตรมาสท่ี 4 ป 2553 

 : เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 โครงการอาทิตยไดเริ่มจายกาซธรรมชาติเขาระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. 
ที่อัตราการผลิตเริ่มแรก 80 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และสามารถจายกาซในอัตรา 330 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
ไดต้ังแตวันที่ 25 เมษายน 2551 

 : เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท
ในเครือ  ปตท .  ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ  ปตท .  จาก  28,181,884,250 บาท  เปน 
28,184,770,250 บาทแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,818,477,025 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

เมษายน : เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 ปตท. ไดเขารวมทุนกับ PTTAR และ PTTCH ในสัดสวนรอยละ 40,30 และ 30 
ตามลําดับ จัดต้ังบริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกอสรางโรงงานผลิตสารฟนอล 
(Phenol) ขนาด 200,000 ตันตอป และมีอะซีโตน (Acetone) เปนผลิตภัณฑรอง ขนาด 125,000 ตันตอป วงเงิน
ลงทุนโครงการประมาณ 283.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ สัดสวนหน้ีสินตอทนุ 1:1 คิดเปนเงินลงทุนของ ปตท. 
ประมาณ 56.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

พฤษภาคม : เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 ปตท. ไดเปดโรงงานผลิตกาซธรรมชาติเหลวขนาดเล็กแหงแรกในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (SMALL LNG PLANT) ซึ่งต้ังอยูในบริเวณพ้ืนที่โรงแยกกาซธรรมชาติ ของ ปตท. จังหวัดระยอง  มี
กําลังการผลิต 20 ตันตอวัน หรือเทียบเทานํ้ามันดีเซลประมาณ 27,800 ลิตรตอวัน (พลังงานเทียบเทา)   โดย 
LNG ที่ผลิตไดจะใชเพ่ือการทดลองหรือนํารองเพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการทดแทนนํ้ามันดีเซลใน
รูปแบบตาง ๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการขนสงทางนํ้า ซึ่งหากผลการทดลองและนํารองใช LNG ได
ผลสําเร็จ สามารถใชงานไดดีและชวยลดตนทุนคาใชจายเช้ือเพลิงของผูประกอบการได จะชวยอํานวยความ
สะดวกแกผูบริโภคหรือกลุมอุตสาหกรรมที่มีความประสงคจะใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงแตไมมีระบบทอ
สงกาซฯ ผาน   สามารถพิจารณาใช LNG เปนเช้ือเพลิงทดแทนได ซึ่งนอกจากจะชวยลดตนทุนคาเช้ือเพลิง
ของผูประกอบการฯแลว ยังชวยใหประเทศประหยัดเงินตราจากการนําเขานํ้ามันจากตางประเทศ 

มิถุนายน : เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2551 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท
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 : เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 กรมธนารักษ ไดมีการลงนามในสัญญาให ปตท.ใชที่ราชพัสดุ พรอมชําระ
คาตอบแทน ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 ให ปตท. 
แบงแยกทรัพยสินในสวนที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน สิทธิการใชที่ดินเหนือที่ดินของเอกชนเพ่ือวาง
ระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ รวมถึงทรัพยสินที่ประกอบกันเปนระบบขนสงปโตรเลียมทางทอใหแก
กระทรวงการคลังโดยให  ปตท. ยังคงมีสิทธิใชที่ราชพัสดุดังกลาวตอไป  แตตองจายคาตอบแทนเปนรายได
แผนดินตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ซึ่ง ปตท. และกรมธนารักษไดรวมกันสํารวจและตรวจสอบทรัพยสิน
ที่จะดําเนินการแบงแยก และไดมีการลงนามบันทึกการแบงแยกและสงมอบทรัพยสินดังกลาว เมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2551 ทั้งน้ี ปตท. สามารถใชทรัพยสิน ซึ่งเปนที่ราชพัสดุมีกําหนดเวลา 30 ป ต้ังแต 1 มกราคม 2551 
ถึง 31 ธันวาคม 2580 ซึ่งปตท.จะตองชําระคาตอบแทนการใชที่ราชพัสดุยอนหลังไปต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2544 ถึง 31 ธันวาคม 2550  

 : เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2551 ไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงเบื้องตนในการซื้อกาซธรรมชาติจากแหลง M9 
ในประเทศสหภาพพมา ในปริมาณ 240 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โดยไดเริ่มเจรจารายละเอียดในสัญญาซื้อขาย
กาซธรรมชาติ เมื่อ 27 สิงหาคม 2551 คาดวาจะลงนามสัญญาไดภายในตนป 2552  

 : เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท
ในเครือ  ปตท .  ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ  ปตท .  จาก  28,188,783,250 บาท  เปน 
28,190,528,250 บาทแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,819,052,825 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

สิงหาคม : เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ไดจําหนายหุนบริษัท พีทีที โพลิเมอรมารเก็ตต้ิง จํากัด (PTTPM) จํานวน 100,000 
หุนคิดเปนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัท ใหแกบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) 
ในราคาตอหุนตามมูลคาตามบัญชี (Book Value) ของหุน PTTPM ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 คิดเปนมูลคา 
58,318,438.00 บาท ทั้งน้ี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันและความรวมมือทางธุรกิจภายในกลุม ปตท. ภายหลัง
การจําหนายหุน ปตท., IRPC, PTTCH จะถือหุน PTTPM ในสัดสวนรอยละ 50, 25,25 ตามลําดับ 

กันยายน : เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท
ในเครือ  ปตท .  ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ  ปตท .  จาก  28,190,528,250 บาท  เปน 
28,240,478,250 บาทแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,824,047,825 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

 : เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท
ในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 2,824,047,825 บาท เปน 28,240,566,250 
บาทแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,824,056,625 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

ตุลาคม : เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551 ปตท.ไดเปดใหบริการสถานี NGV ขายปลีกตามแนวทอสงกาซฯ ขนาดใหญที่สุด
ในโลก ซึ่งต้ังอยูที่ขนสงสายใตแหงใหม ถนนบรมราชชนนี  ดวยจํานวนหัวเติมกาซฯ มากถึง 44 หัวจาย 
ใหบริการไดถึงวันละ 5,650 คัน และสามารถเติม NGV ไดสูงถึง 230 ตันตอวัน และยังมีโครงการกอสราง
สถานีขนาดใหญใน 4 มุมเมืองของกรุงเทพฯ เพ่ือลดความแออัดในสถานีบริการ NGV คาปลีกทั่วไป 
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พฤศจิกายน :  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 โครงการทอสงกาซฯ JDA ไปอาทิตย แลวเสร็จ เริ่มจายกาซธรรมชาติเขาระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. ที่อัตราการผลิต 300 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 

ธันวาคม : เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 ปตท.ไดรายงานสรุปการดําเนินการตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลข
ดําที่ ฟ.47/2549 และหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550 ใหสํานักงานศาลปกครองทราบเก่ียวกับการสงมอบทรัพยสิน
ของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (“การปโตรเลียมฯ”) ที่ตองแบงแยกตามคําพิพากษาใหกับกรมธนารักษ 
โดยในสวนที่ดินเวนคืนของการปโตรเลียมฯ น้ัน ปตท. ไดดําเนินการรวมกับกรมธนารักษและกรมที่ดินในการ
ดําเนินการจดทะเบียนแกไขและเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน (โอนกรรมสิทธิ์) ใหกระทรวงการคลังเสร็จ
สิ้นแลวเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551  

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 ปตท. ไดยื่นคํารองรายงานสรุปการดําเนินการตามคําพิพากษาตอศาลปกครอง
สูงสุด เพ่ือรายงานใหศาลฯ ทราบถึงการดําเนินการตามคําพิพากษาของผูถูกฟองคดีและขอใหศาลฯ พิจารณา
การดําเนินการตามคําพิพากษาของ ปตท. ในฐานะผูถูกฟองคดีที่ 4 และหนวยงานที่เก่ียวของและมีคําสั่งตามที่
ศาลฯ เห็นสมควรตอไป  

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ศาลปกครองสูงสุดไดบันทึกไวในคํารองของ ปตท. ดังกลาวขางตนความวา 
“........ พิเคราะหแลวเห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ 1 ถึงที่ 4 และหนวยงานที่เก่ียวของไดดําเนินการตามคําพิพากษา
เปนที่เรียบรอยแลว........”   

3.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ปตท.เปนบริษัทที่ประกอบกิจการกาซธรรมชาติแบบครบวงจร (Integrated Gas Company) โดยดําเนินธุรกิจการสํารวจ
และผลิต การจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ การขนสงกาซธรรมชาติ การแยกกาซธรรมชาติ การจัดจําหนายและการคา
ระหวางประเทศสําหรับผลิตภัณฑนํ้ามันและปโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจการกลั่นและปโตรเคมีในประเทศ และดําเนิน
ธุรกิจที่เก่ียวของอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ปตท.มีการลงทุนในบริษัทตางๆโดยตรง จํานวนรวม 
46 บริษัท 

 โครงสรางการดําเนินธุรกิจของ ปตท. มีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

3.2.1 ธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ ประกอบดวย 

3.2.1.1  ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม 

ปตท. ดําเนินการผานบริษัทยอย คือ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่มีบทบาท
สําคัญอยางยิ่งในการสํารวจและผลิตปโตรเลียม  โดยมุงเนนการขยายการดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมในภูมิภาคและ
ในตางประเทศที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาคตางๆของโลก รวมทั้งพิจารณาโอกาสการซ้ือและเขาถือครองแหลงปโตรเลียมที่มี
ศักยภาพโดยการทํา Merger & Acquisition (M&A) ในชวงเศรษฐกิจตกตํ่า  รวมทั้งสรางมูลคาเพ่ิมสูงสุดใหกับสินทรัพยที่มีอยู 
(Current Assets) และเรงรัดการพัฒนาและผลิตปโตรเลียมจากแหลงใหมๆในประเทศ   

3.2.1.2 ธุรกิจกาซธรรมชาติ  

ปตท. และบริษัทในเครืออื่นๆ ในธุรกิจกาซธรรมชาติ ประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติครอบคลุมต้ังแต การจัดหากาซ
ธรรมชาติจากทั้งในและตางประเทศ การขนสงกาซธรรมชาติทางทอ การแยกกาซธรรมชาติ การจัดจําหนายกาซธรรมชาติ 
รวมถึงการขยายการลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับกาซธรรมชาติทั้งในและตางประเทศ  และการพัฒนาธุรกิจใหม โดยใชความ
ชํานาญในการสรางมูลคาเพ่ิมตลอดสายโซธุรกิจกาซธรรมชาติและ LNG อยางครบวงจร (Integrated Gas Value Chain)   ไดแก 
ธุรกิจไฟฟาและพลังงานรวม เปนตน   
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3.2.2 ธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย แบงเปน 3 ธุรกิจดังน้ี 

3.2.2.1    ธุรกิจนํ้ามัน (Oil Marketing)  

ปตท. ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมและน้ํามันหลอลื่นทั้งในและตางประเทศ ภายใตการจัดหา จัดสง 
และการปฏิบัติการของระบบ รับ เก็บ จาย ที่มีประสิทธิภาพ และดําเนินธุรกิจคาปลีกในสถานีบริการ รวมทั้งลงทุนในบริษัทใน
เครือที่เก่ียวเน่ืองกับการดําเนินธุรกิจนํ้ามันทั้งในและตางประเทศ โดยมุงเนนรักษาความเปนผูนําตลาดในประเทศดานพลังงาน
ทดแทน ดานตลาดคาปลีก และดานตลาดหลอล่ืน และเพ่ิมขีดความสามารถในการทํากําไร โดยมุงเนนการสรางมูลคาเพ่ิมดวย
การพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ที่มีคุณภาพ และมุงสูความเปนเลิศในการบริหารจัดการคลังและการขนสง 

3.2.2.2   ธุรกิจการคาระหวางประเทศ (International Trading) 

ปตท. ดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศครอบคลุมต้ังแต การนําเขาและการสงออกนํ้ามันดิบ/คอนเดนเสท 
ผลิตภัณฑปโตรเลียม และปโตรเคมีรวมท้ังผลิตภัณฑอื่นๆที่เก่ียวของ รวมถึงมีการดําเนินการบริหารความเสี่ยงจากการคานํ้ามัน 
และการจัดหาการขนสงทางเรือระหวางประเทศ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษัทในเครือ ซึ่งกิจกรรมหลักๆ
ครอบคลุมการจัดหาจากภายในประเทศ (In-In) การนําเขา (Out-In) การสงออก (In-Out) และการคาระหวางประเทศ (Out-Out) 
โดยหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ เนนการดําเนินงานท่ีสามารถชวยลดตนทุนการจัดหานํ้ามันดิบ เพ่ิมมูลคาและชองทางใน
การจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมีของกลุมโรงกลั่นและกลุมปโตรเคมี ปตท. รวมถึงพัฒนาความสามารถในการ
ทํากําไรจากการคาผลิตภัณฑปโตรเลียม และผลิตภัณฑอื่นๆ   

3.2.2.3   ธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 

ปตท. การดําเนินธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ันผานบริษัทในเครือ  โดยมีบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) เปน
ผูดําเนินการธุรกิจปโตรเคมีตอเน่ืองในสายโอเลฟนสที่ผลิตจากกาซธรรมชาติ (Gas-Based Value Chain) เปนหลัก และดําเนิน
ธุรกิจการกลั่นนํ้ามันผานโรงกลั่นนํ้ามันในกลุมปตท. 5 บริษัท ไดแก บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)  บริษัท ปตท.อะโรเม
ติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน)  บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนน่ิง จํากัด บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) และมีการดําเนินธุรกิจปโตรเคมีตอเน่ืองในสายอะโรเมติกสที่ผลิตจากนํ้ามัน (Liquid-Based 
Value Chain) ผานบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน)  ในขณะที่
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) เปนผูดําเนินธุรกิจปโตรเคมีทั้งสายโอเลฟนสและสายอะโรเมติกส 
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            ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2551 ทั้งนี้ ปตท.มีการลงทุนโดยการถือหุนทางตรงในบริษัทตางๆ รวมทั้งสิ้น 46 บริษัท  
            /1 เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวม 8 บริษัท 

กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาต ิ

ธุรกิจปโตรเคมี 
บจ. พีทีที โพลิเมอร โลจิสติกส (PTTPL) 100.00% 
บจ. พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง (PTTPM) 50.00% 

บมจ. ปตท. เคมิคอล จํากัด (PTTCH) /1 49.30% 
บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล (PTTAC) 48.50% 
บจ. พีทีที ฟนอล (PPCL) 40.00% 
บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส (HMC) 41.44% 
บจ.  อัลลายแอนซ แพลนท เซอรวิส (APS)        40.00% 
ธุรกิจการกลั่น 
บมจ. ไทยออยล (TOP) /1                 49.10% 

บมจ.ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น (PTTAR)/148.66%     

บมจ.ไออารพีซี (IRPC) /1    36.77% 
บจ. สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง (SPRC)   36.00% 

บมจ. บางจากปโตรเลียม (BCP)  /1 29.75% 

ν ธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ  
ν ธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
ν ธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ 
ν ธุรกิจทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ 
ν ธุรกิจสํารวจและผลิต (ดําเนินการโดย  

บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม) 
ν การลงทุนและการรวมทุน 

ธุรกิจการคาระหวางประเทศ  
(International Trading) 
ν น้ํามันดิบ/คอนเดนเสท 
ν ผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมี 

หนวยธุรกิจน้ํามัน  (Oil Marketing) 
ν ตลาดขายปลีก  
ν ตลาดพาณิชยและตางประเทศ 
ν ตลาดหลอลื่น 

บจ.พีทีที แอลเอ็นจี (PTTLNG) 100.00% 
บจ.ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (CHPP) 100.00% 
บจ. พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล (PTT INTER) 100.00% 

บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP) /1  65.54% 

บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00% 
บจ. ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) (TTM (T)) 50.00% 
บจ. ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) (TTM (M)) 50.00% 
บจ. พีทีที ยูทิลิตี้ (PTTUT) 40.00% 
บจ. ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น (DCAP)            35.00% 
บจ.ไทยออยลเพาเวอร (TP)  26.00% 
บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) (IPT) 20.00% 
บจ. ราชบุรีเพาเวอร (RPCL) 15.00% 
 

ธุร
กิจ

หลั
ก 

กา
รล
งทุ

นใ
นบ

ริษ
ัทต

า
ง
ๆ

 

บมจ. ทิพยประกันภัย (TIP) /1          13.33%
บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ (Enco) 50.00%
บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส (PTTICT) 20.00%

บจ.ปตท.คาสากล (PTTT)       100.00% 
 

บจ.ปตท.(กัมพูชา) (PTTCL) 100.00% 
Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) 100.00% 
บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลีก (PTTRB) 100.00% 
บจ. ปตท.กรีนเอ็นเนอรยี่ (PTTGE) 100.00% 
บจ.รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ (RBA) 49.00% 
บจ.ไทยลูบเบล็นดิ้ง (TLBC) 48.95% 
บจ.ปตท.มารท (PTT Mart) 49.00% 
Vietnam LPG Co., Ltd. (VLPG) 45.00% 
Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) 40.00% 
บจ.ปโตรเอเชีย (ประเทศไทย) (PA (Thailand)  35.00% 
บจ.ทอสงปโตรเลียมไทย (THAPPLINE) 33.10% 
บจ.บริการน้ํามันอากาศยาน (IPS) 16.67% 
บจ. บิซิเนสเซอรวิสเซสอัลไลแอนซ (BSA) 25.00% 
PetroAsia (Huizhou) (PA (Huizhou)) 25.00% 
PetroAsia(Maoming) (PA(Maoming)) 20.00% 
PetroAsia  (Shantou) (PA (Shantou)) 15.00% 

บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS) /1 7.06% 
บจ.ขนสงน้ํามันทางทอ (FPT) 2.76% 

กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

โครงสรางการดําเนินธุรกิจของ ปตท.และบริษัทในกลุม 

ธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 

ธุรกิจอื่นๆ 

บมจ. ปตท. 

หนาที่ 43 
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3.3 โครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ 
 
 

ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย 

รอยละ 
การถือหุน 

ป 2549 
(ปรับปรุงใหม) 

ป 2550 
(ปรับปรุงใหม) 

ป 2551 
(ตรวจสอบ) 

ณ 31 ธ.ค. 51 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
1. ผลิตภัณฑกาซฯ บมจ.ปตท.(ธุรกิจกาซธรรมชาติ) - 187,092.98 14.63 215,511.81 13.77 282,735.39 14.04 
 บมจ.ปตท.(ธุรกิจน้ํามัน) - 30,643.34 2.40 33,569.36 2.14 41,182.40 2.05 
 บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP)  /1 40,870.67 3.20 44,083.34 2.82 57,587.36 2.86 
 บจ. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00 3,291.75 0.26 3,768.28 0.24 4,184.08 0.21 
 หัก รายไดคากาซสวนที่ ปตท.สผ.ขายให บมจ.ปตท. - (37,981.76) (2.97) (41,000.61)    (2.62) (57,434.24) (2.85) 

รวมรายไดจากผลิตภัณฑกาซฯ   223,916.98 17.51 255,932.18 16.35 328,254.99 16.31 
2. ผลิตภัณฑน้ํามัน บมจ.ปตท.(ธุรกิจน้ํามัน) - 804,365.55 62.91 1,041,961.49 66.50 1,448,998.97 71.96 
 บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP) /1 45,468.59 3.56 46,680.50 2.98 75,033.30 3.74 
 หัก รายไดคาน้ํามันดิบสวนที่ ปตท.สผ.ขายให บมจ.ปตท. - (31,719.29) (2.48) (34,739.73) (2.22) (59,712.98) (2.97) 
 PTT International Trading Pte.,Ltd. (PTTT) 100.00 23,393.95 1.83 28,721.29 1.83 43,332.14 2.15 
 PTT (Cambodia)Co.,Ltd. (PTTCL) 100.00 2,080.86 0.16 3,290.41 0.21 4,282.10 0.21 
 บจ. รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ (RBA) 49.00 298.71 0.02 306.12 0.02 412.28 0.02 
 Subic Bay Energy Co.,Ltd. (SBECL) 100.00 14,413.67 1.13 15,762.72 1.01 22,599.67 1.12 
 บมจ. โรงกลั่นน้ํามันระยอง (RRC) /2 12,288.59 0.96 - - - - 

 บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลีก (PTTRB) /3 100.00 0.00 - 14,498.81 0.93 27,857.03 1.38 

รวมรายไดจากผลิตภัณฑน้ํามัน   870,590.63 68.09 1,115,481.61 71.26 1,562,802.51 77.62 
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3.3 โครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ (ตอ) 
 

ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย 
รอยละ 

การถือหุน 
ณ 31 ธ.ค. 51 

ป 2549 
(ปรับปรุงใหม) 

ป 2550 
(ปรับปรุงใหม) 

ป 2551 
(ตรวจสอบ) 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
3. ผลิตภัณฑปโตรเคมี บมจ.ปตท.(ธุรกิจน้ํามัน) - 68,345.37 5.35 59,707.56 3.81 62,379.59 3.10 
 บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน (BPE)  /4 106.77 0.01 - - - - 
 บจ.พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง (PTTPM) /5 50.00  21,748.13 1.70 24,572.17 1.57 28,339.45 1.41 

 บมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH)/6 49.30 28,670.06 2.24 33,129.79 2.12 - - 
 บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส (HMC) 41.44 3,390.87 0.27 6,984.40 0.45 7,854.08 0.39 

รวมรายไดจากผลิตภัณฑปโตรเคมี  - 122,261.20 9.56 124,393.92 7.95 98,573.12 4.90 

4. ผลิตภัณฑสาธารณูปโภค บจ.ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น (DCAP) 35.00 298.00 0.02 544.02 0.03 574.41 0.03 

 บจ. พีทีที ยูทีลิตี้ จํากัด (PTTUT) 40.00 369.25 0.03 617.29 0.04 - - 

 บมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH) /6 49.30 2,940.87 0.23 2,410.16 0.15 - - 

รวมรายไดจากผลิตภัณฑสาธารณูปโภค  - 3,608.12 0.28 3,571.47 0.23 574.41 0.03 

5. รายไดจากธุรกิจเสริม บมจ. ปตท. (ธุรกิจน้ํามัน) - -  773.99 0.05 889.12 0.05 

 บจ.ปตท. ธุรกิจคาปลีก (PTTRB)/3 - -  1,887.73 0.12 3,703.39 0.18 

รวมรายไดจากธุรกิจเสริม  - -  2,661.72 0.17 4,592.51 0.23 

6. รายไดจากการใหบริการ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP) /1 2,928.09 0.23 3,295.05 0.21 4,131.14 0.21 

บมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH)/6 49.30 2,032.48 0.16 1,407.92 0.09 - - 

บจ.ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) :TTM (T) 50.00 1,386.98 0.11 1,171.81 0.08 1,474.42 0.07 

บจ.ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) :TTM (M) 50.00 69.81 0.01 68.40 0.00 79.44 0.0 

บจ. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00 39.70 0.00 46.38 0.00 62.06 0.0 

บจ.พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส (PTTPL) 100.00 - - 9.31 0.00 62.09 0.0 

บจ. ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น (DCAP) ‘ 35.00 - - 1.82 0.00 - - 

บจ.รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ (RBA) 49.00 - - - - 31.00 0.0 

บจ.ปตท. ธุรกิจคาปลีก (PTTRB)/3 100.00 - - 87.83 0.01 178.14 0.01 
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 3.3 โครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ (ตอ) 
  

ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย 
รอยละ 

การถือหุน 
ณ 31 ธ.ค. 51 

ป 2549 
(ปรับปรุงใหม) 

ป 2550 
(ปรับปรุงใหม) 

ป 2551 
(ตรวจสอบ) 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
รวมรายไดจากการใหบริการ  - 6,457.06 0.50 6,088.52 0.39 6,018.29 0.28 

รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ  - 1,226,833.99 95.95 1,508,129.42 96.35 2,000,815.83 99.36 

7.  อื่นๆ         
    7.1  รายไดอื่นๆ  - 15,294.94 1.20 12,346.22 0.79 19,083.02 0.95 

   7.2 กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  - 9,924.88 0.78 5,392.38 0.34 - - 

   7.3 กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน  - 7,130.48 0.56 8,428.00 0.54 - - 

   7.4 ผลตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  - 321.59 0.03 - - - - 

รวมรายไดอื่นๆ   32,671.89 2.56 26,167.34 1.67 19,083.02 0.95 

8.  สวนแบงกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนฯ  - 19,139.45 1.50 31,080.23 1.98 (6,250.68) (0.31) 

  - 1,278,645.33 100.00 1,565,376.99 100.00 2,013,648.17 100.00 

/1     ปตท.ถือหุน PTTEP. ณ วันที่ 31 ธันวาคม  ป 2549, 2550, 2551  ในสัดสวนรอยละ 66.13, 65.73 และ 65.54 ตามลําดับ 
 /2     บมจ. โรงกลั่นน้ํามันระยอง (RRC) ตั้งแตวันที่ 5 พ.ค. 49  ได เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิม ตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) ทําใหสัดสวนการถือหุนของ ปตท. ลดลงจากรอยละ 100 เปนรอยละ 48.75 
         และเปลี่ยนสถานะจากบริษัทยอยเปนบริษัทรวม ปจจุบันคือ บมจ. อะโรเมติกสและการกลั่น  

                   /3     PTTRB จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550  
     /4      วันที่ 2 ต.ค. 49 จําหนายหุนสามัญ BPE ที่บริษัทถืออยูทั้งหมดให PTTCH 
                   /5   วันที่ 27 ส.ค. 51 ปตท. ไดขายหุนสามัญ PTTPM ในสัดสวนรอยละ 25 ใหกับ IRPC  ทําให ปตท. ถือหุนใน PTTPM ในสัดสวนรอยละ 50 
     /6     ปตท.ถือหุน PTTCH  ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2549, 2550, 2551  ในสัดสวนรอยละ 55.19, 49.31 และ 49.30 ตามลําดับ  
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3.4  กลยุทธและทิศทางการดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท.  

              ปตท. ไดกําหนดวิสัยทัศนของกลุมที่ยังคงมีการเติบโตอยางตอเน่ืองและยั่งยืน ควบคูไปกับการขยายธุรกิจสูตลาด
ตางประเทศโดยท่ีจะกาวไปสูการเปนบริษัทพลังงานไทยขามชาติช้ันนํา (Thai Premier Multinational Energy Company) โดยใน
ระยะสั้นเพ่ือใหการดําเนินธุรกิจอยูรอดทามกลางวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่เผชิญอยูขณะนี้ ปตท. มีกลยุทธในการผนึกพลังรวมพรอม
กับการเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของกลุมบริษัทในเครือเพ่ือสรางภูมิคุมกัน มีการวางแผนบริหารจัดการเงินสดอยางมี
ประสิทธิภาพเพ่ือรักษาสภาพคลอง รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญของการลงทุนในโครงการตางๆ โดยการลงทุนในโครงการ
ใหมๆ ตองใหมีผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม สําหรับการลงทุนในโครงการท่ีดําเนินการอยูแลวก็จะดําเนินการตอไปแตอาจมี
การปรับลดขนาดการลงทุนลงเพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ สําหรับในระยะยาว ปตท. ยังคงมีแผนขยายการลงทุนใน
ธุรกิจที่ดําเนินการอยูและหาโอกาสใหมๆในการลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวเนื่องทั้งในประเทศและตางประเทศ เพ่ือใหธุรกิจมีการ
เติบโตอยางตอเนื่องและสรางมูลคาเพ่ิมตลอดสายโซธุรกิจ พรอมกับการสรางความม่ันคงดานพลังงานใหกับประเทศ โดยกล
ยุทธของแตละกลุมธุรกิจสามารถสรุปไดดังน้ี 

                 กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ 

1)  ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม  

 ลงทุนเพ่ือสรางการเติบโต (Growth) โดยการขยายการดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมในภูมิภาคและใน
ประเทศเปาหมายท่ีมีศักยภาพสูงในภูมิภาคตางๆของโลก รวมทั้งพิจารณาโอกาสการซื้อและเขาถือครองแหลงปโตรเลียมที่มี
ศักยภาพโดยการทํา Merger & Acquisition (M&A) ในชวงเศรษฐกิจตกตํ่า  รวมท้ังสรางมูลคาเพ่ิมสูงสุดใหกับสินทรัพยที่มีอยู 
(Current Assets) และเรงรัดการพัฒนาและผลิตปโตรเลียมจากแหลงใหมๆในประเทศ   

2)  ธุรกิจกาซธรรมชาติ    

 มุงเนนการรักษาความสามารถเชิงแขงขัน (Competitiveness) โดยการสรางความเปนเลิศในการผลิต (Operational 
Excellence) และการบริหารจัดการธุรกิจที่อยูภายใตการกํากับดูแลของภาครัฐ (Regulatory Management) รวมทั้งขยายการลงทุน
ในตางประเทศและการพัฒนาธุรกิจใหม โดยใชความชํานาญในการสรางมูลคาเพ่ิมตลอดสายโซธุรกิจกาซธรรมชาติและ LNG 
อยางครบวงจร (Integrated Gas Value Chain)     

  กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 
1) ธุรกิจนํ้ามัน 
 รักษาความเปนผูนําตลาดในประเทศดานพลังงานทดแทน ดานตลาดคาปลีก และดานตลาดหลอล่ืน และเพ่ิมขีด

ความสามารถในการทํากําไร โดยมุงเนนการสรางมูลคาเพ่ิมดวยการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ที่มีคุณภาพ และมุงสูความเปนเลิศใน
การบริหารจัดการคลังและการขนสง 

     2)  ธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

 เพ่ิมบทบาททางการคาระหวางประเทศของหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศใหกับบริษัทในกลุม ปตท. รวมทั้ง
สรางและขยายธุรกรรมการคาในตางประเทศ   

 3)  ธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 
 เตรียมความพรอมรองรับผลกระทบจากปริมาณความตองการที่ลดลงเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจและผลกระทบจากวัฏ

จักรธุรกิจขาลงโดยสรางพลังรวมจากภายในกลุม ปตท. บริหารความเสี่ยงดานราคา (Hedging) และกําหนดนโยบายในการ
บริหารเงินสดอยางเขมงวดเพื่อใหสามารถผานชวงวิกฤติไปได 
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 การขยายธุรกิจในตางประเทศ  
 แสวงหาโอกาสการลงทุนในโครงการและธุรกิจ และหาโอกาสในการซื้อกิจการ หรือเขารวมทุนในชวงเกิดวิกฤติ

ในกิจการที่มีศักยภาพแตประสบปญหาวิกฤติการเงิน โดยเนนการลงทุนที่สามารถตอยอดสรางมูลคาเพ่ิมใหกับกลุม ปตท.                       

นโยบายการลงทุนของ ปตท.  

 นโยบายการลงทุนของ ปตท.ท่ีเก่ียวของกับกลุมธุรกิจปโตรเคมี      

• การดําเนินธุรกิจปโตรเคมีของ ปตท. เริ่มแรกเปนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐ ซึ่งขณะน้ันรัฐมีนโยบายสงเสริม
การลงทุนและมุงเนนการพัฒนาธุรกิจปโตรเคมีในประเทศเพื่อทดแทนการนําเขา และเน่ืองจากการลงทุนดังกลาวตองใชเงิน
ลงทุนจํานวนมาก (Capital Intensive) ปตท.ในฐานะหนวยงานของรัฐจึงเปนแกนนําในการลงทุนอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน 
โดยจัดต้ังบริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) ซึ่งใชอีเทนและโพรเพนจากกาซธรรมชาติ เปนวัตถุดิบ(Gas Base) ใน
การผลิตสารโอเลฟนสและตอมา ไดมีการจัดต้ังบริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) ซึ่งใชผลิตภัณฑจาก
คอนเดนเสทเปนวัตถุดิบในการผลิตสารอะโรเมติกสและ บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) (TOC) ใชแนฟทาเปนวัตถุดิบใน
การผลิตสารโอเลฟนส (Liquid Base) และในสวนขยายกําลังการผลิตของ TOC ซึ่งใชอีเทนจากกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบ โดยที่
การดําเนินธุรกิจจะแบงสายลักษณะธุรกิจตามวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเปน Gas Base และ Liquid Base และ/หรือแบงตาม
ผลิตภัณฑ เชน สายโอเลฟนสและสายอะโรเมติกส ซึ่งสายของผลิตภัณฑปโตรเคมีสามารถผลิตผลิตภัณฑตอเน่ืองต้ังแตขั้นตนนํ้า
ถึงปลายนํ้า ทั้งน้ี การท่ีจะใชวัตถุดิบชนิดใดเปนวัตถุดิบในการผลิต หรือการที่จะเลือกผลิตผลิตภัณฑตัวใด จะตองมีการกําหนด
กอนการเริ่มดําเนินการกอต้ังบริษัท กอสรางโรงงาน ตลอดจนเลือกเทคโนโลยีที่จะใชในการผลิตผลิตภัณฑน้ันๆ เพ่ือใหเกิด
ความคุมคาทางเศรษฐศาสตร เน่ืองจากการลงทุนตองใชเงินจํานวนมาก  

• ในการดําเนินการที่ผานมา การลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีของ ปตท.มีการลงทุนทั้งในสวนของ ปตท.และการลงทุน
โดยผานบริษัทรวมและบริษัทในเครือ ลักษณะการทําธุรกิจเปนลักษณะปกติทั่วไป (Arm’s Length Basis) จากโครงสรางการถือ
หุนภายในกลุม ปตท. นอกเหนือจากนโยบายการลงทุนดังกลาวขางตน ปตท.มีการกําหนดทิศทางและนโยบายการดําเนินธุรกิจ
โดยพยายามสรางกลไกการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปนแนวทางหน่ึงเพ่ือสรางความ
ชัดเจนและปองกันความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น ดังจะเห็นไดวา 
 1. ราคาของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ มีลักษณะเปน Commodity มีราคาตลาดอางอิงจากแหลงตางๆ ลักษณะการซ้ือขาย
เปนการอางอิงจากราคาตลาดโลกโดยใชแหลงอางอิงที่เปนที่ยอมรับทั่วไป 
 2. ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทในกลุมปโตรเคมีของ ปตท.เปนไปบนพ้ืนฐานของการดําเนินธุรกิจที่โปรงใส 
โดยจัดทําเปนสัญญาระยะยาว ที่มีเง่ือนไขเปนไปตามลักษณะธุรกิจปกติ 
 3. มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยมีการบริหารจัดการที่โปรงใสผานคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) 
ของแตละบริษัท มีการคานอํานาจการบริหารจัดการโดยผานคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนผูอนุมัติการลงทุน มีกรรมการอิสระ (ใน
กรณีเปนบริษัทมหาชนจํากัด) ที่จะดูแลและรักษาผลประโยชนของผูถอืหุนรายยอย  
 4. มีการจัดโครงสรางในการดําเนินธุรกิจของแตละบริษัทที่ชัดเจน เชน การที่ ปตท.มีทิศทางและนโยบายในการควบ
รวมกิจการระหวางบริษัทที่มีลักษณะการดําเนินธุรกิจหรือมีผลิตภัณฑที่คลายกันเขาดวยกัน  

• ปตท. มีทิศทางและนโยบายการปรับโครงสรางกลุมธุรกิจปโตรเคมีและบริษัทในเครือ เพ่ือใหสอดคลองกับ 
กลยุทธหลักของ ปตท. โดยภายใตกลุมธุรกิจปโตรเคมี แบงออกเปน 

1. สายโอเลฟนสที่ ใชวัตถุดิบจากกาซธรรมชาติ (Gas based value chain) โดยกําหนดใหมีการรวมบริษัทที่มีลักษณะ
การดําเนินกิจการหรือมีผลิตภัณฑที่คลายกัน มีกระบวนการผลิตไมซับซอน และลักษณะของผลิตภัณฑหลักเปน Commodity 
เชน ในกลุมธุรกิจปโตรเคมีจะมีการปรับโครงสรางกลุมธุรกิจในรูปแบบ Integrated Value Chain Flagship โดยแบงสายลักษณะ
ของวัตถุดิบและ Value chain ซึ่งไดดําเนินการควบรวมกิจการระหวาง NPC และ TOC (ปจจุบันคือ บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด 
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2.  สายธุรกิจบริการ (Strategic Support Business) เปนธุรกิจที่สนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจหลัก เพ่ือเสริมสราง
ความแข็งแกรงและความไดเปรียบคูแขงขันในเชิงการคาใหแกทั้งกลุม ปตท. 

3. สาย Specialties และ Engineering Plastic เปนธุรกิจที่มี Value Chain การทําธุรกิจตอเน่ืองไปยังสาย Engineering 
Plastic เชนธุรกิจสาย Phenol , Polycarbonate แมวามีกระบวนการผลิตซับซอน แตยังคงสามารถซื้อลิขสิทธิ์จากเจาของ
เทคโนโลยี เพ่ือดําเนินการผลิตไดเอง เชน ธุรกิจสาย Phenol , Polycarbonate 

4. สายธุรกิจรวมทุน (Joint Venture) เปนธุรกิจที่มีกระบวนการผลิตซับซอน และไมสามารถซื้อลิขสิทธจากเจาของ
เทคโนโลยีได จึงตองอาศัยผูรวมลงทุนที่เปนเจาของเทคโนโลยี หรือเปนกิจการที่ผูถือหุนตองการลงทุนรวมกับ ปตท. โดยตรง 
เน่ืองจาก ปตท. มีศักยภาพในเรื่องวัตถุดิบ แตทั้งน้ีผลิตภัณฑหลักจะไมเปนผลิตภัณฑที่เหมือนกับผลิตภัณฑหลักของบริษัทใน
กลุมอื่น ซึ่ง ปตท. จะพิจารณาการลงทุน ทั้งในสวนของการลงทุนใหม และ/หรือการซื้อกิจการ 

 สําหรับสายอะโรเมติกส ไดดําเนินการปรับโครงสรางทางธุรกิจแลวเสร็จเพ่ือใหเกิด Synergy ระหวางกัน โดยการ
ควบรวมกิจการระหวางบริษัทโรงกลั่นนํ้ามันระยอง จํากัด (มหาชน) หรือ RRC และ บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) หรือ ATC  เปนบริษัทใหมช่ือวา “บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จํากัด (มหาชน) หรือ PTTAR เมื่อวันที่ 27 
ธันวาคม 2550 เพ่ือใหเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจโรงกลั่นและปโตรเคมีสายอะโรเมติกสและผลิตภัณฑตอเน่ืองของ ปตท. 
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4.  การประกอบธุรกิจของแตละธุรกิจ 

4.1. กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตน และกาซธรรมชาติ 

ณ ปจจุบัน ปตท.และบริษัทในกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ เปนผูประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติอยาง
ครบวงจรเพียงรายเดียวในประเทศ โดยครอบคลุมต้ังแตการสํารวจและผลิต การจัดหากาซธรรมชาติ  การขนสงกาซธรรมชาติ
ทางทอ การแยกกาซธรรมชาติ และการจัดจําหนาย รวมถึงการขยายการลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับกาซธรรมชาติทั้งในและ
ตางประเทศ  และการพัฒนาธุรกิจใหม โดย ปตท.เปนเจาของและผูดําเนินการโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission 
Network) เพียงรายเดียวในประเทศไทย และเปนผูดําเนินการจัดหา ขนสงกาซธรรมชาติทางทอ จัดจําหนายกาซธรรมชาติ และ
ดําเนินธุรกิจแยกกาซธรรมชาติรายใหญที่สุดในประเทศไทย 

แผนภาพแสดงการประกอบธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติของกลุม ปตท. 

  

 

แหลงกาซธรรมชาติ 
ในประเทศ

/1

โรงแยกกาซธรรมชาติ

ธุรกิจสํารวจและผลิต

ปโตรเลียม
ธุรกิจกาซธรรมชาติ

/2

แหลงกาซธรรมชาติใน

สห ภาพเมียนมาร 
/1 

หนวยควบคุมจุด 
กล่ันตัวของ 

กาซธรรมชาติ

ลูกคา 

กาซธรรมชาติ

กาซธรรมชาติ
/3  

• กฟผ . 
• ผูผลิตไฟฟาอิสระ

• ผูผลิตไฟฟารายเล็ก

• ลูกคาอุต สาหกรรม /4

• ลูกคาปโตรเคมี

• ลูกคาอุตสาหกรรม

• หนวยธุรกิจน้ํามัน

กาซธรรมชาติ

กาซธรรมชาติ

กาซธรรมชาติ

กาซปโตรเลียมเหลว

กาซอีเทน

กาซโพรเพน

กาซคารบอนไดออกไซด

กาซโซลีนธรรมชาต ิ

 

     

   

 

. 

อุปกรณรวมกาซธรรมชาติ

•  NGV 

/1 บมจ. ปตท.ดําเนินการผาน ปตท.สผ. 
/2

 ปรกอบดวยหนวยธรุกิจจัดหาและจดัจําหนายกาซธรรมชาติ หนวยธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติ หนวยธรุกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ และหนวยธรุกิจระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ 
/3

 หมายถึงกาซะรรมชาติสวนที่เหลือจากการแยกเอาผลิตภัณฑตางๆออกไปแลว ซึ่งมรกาซมีเทนเปนองคประกอบหลัก 
/4

 รวมถึงบริษทั ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด 
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กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ ของ ปตท. ประกอบดวย 

4.1.1 ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม 

ปตท. ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมผานบริษัทยอย ไดแก บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) (ปตท.สผ.) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย ณ 31 ธันวาคม  2551 ปตท. ถือหุนใน 
ปตท.สผ. สัดสวนรอยละ 65.54 ของทุนที่ออกและชําระแลวของ ปตท.สผ. ซึ่งสงผลใหกลุม ปตท. ประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติ
อยางครบวงจร  

ในการประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมทั้งในและตางประเทศ ปตท.สผ. จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขวิธีการให
สัมปทานของประเทศน้ันๆ เชน ในการลงทุนตางประเทศ อาจเปนรูปแบบ Production Sharing Agreement/Contract หรือ 
Services Agreement โดยปจจุบัน ปตท.สผ.ประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมอยูในประเทศ สหภาพพมา เวียดนาม 
กัมพูชา อินโดนีเซีย บังกลาเทศ โอมาน อัลจีเรีย อิหราน อียิปต  บารเรน ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด  สวนการลงทุน
ภายในประเทศไทย ปตท.สผ. จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งไดกําหนดรายละเอียดและขั้นตอนการ
ยื่นขอและอนุมัติสัมปทาน (Concession) การยกเลิกแปลงสํารวจ ระยะเวลาผลิตปโตรเลียมตามสัมปทาน รวมถึงกําหนด
ผลตอบแทนในรูปแบบตางๆ ที่รัฐพึงไดในฐานะที่เปนเจาของทรัพยากรปโตรเลียม  โดยผลตอบแทนดังกลาวอาจอยูในรูป
คาภาคหลวง ภาษีเงินไดปโตรเลียมและสิทธิพิเศษอื่นๆ เปนตน 
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4.1.1.1 การลงทุน 

ปตท.สผ. มีการลงทุนในโครงการสํารวจและผลิตปโตรเลียมจํานวนทั้งหมด 42 โครงการ เปนโครงการลงทุนใน
ประเทศไทย จํานวน 15 โครงการ  ลงทุนในพ้ืนที่คาบเก่ียว 2 โครงการ และลงทุนในตางประเทศ 25 โครงการ สัดสวนการรวม
ทุนของ ปตท.สผ.และบริษัทยอยในแตละโครงการ เปนดังน้ี (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม  2551) 

โครงการ 
ลักษณะการลงทนุ 
ของ ปตท.สผ. 

ระยะดําเนิน 
โครงการ 

สัดสวนการรวมทุน
(%) 

(1)  ในประเทศไทย   

 1. โครงการบงกช ผูดําเนินการ ผลิต 44.4445 
 2. โครงการ S1 ผูดําเนินการ ผลิต 100 
 3. โครงการ PTTEP1 ผูดําเนินการ ผลิต 100 
 4. โครงการนางนวล ผูดําเนินการ ผลิต 60 
 5. โครงการอาทิตย ผูดําเนินการ ผลิต 80 

 6. โครงการ L22/43 ผูดําเนินการ สํารวจ 100 
 7. โครงการ L53/43 & L54/43 ผูดําเนินการ สํารวจ 100 
 8. โครงการ L21,28 & 29/48 ผูดําเนินการ สํารวจ 70 
 9. โครงการ E5 ผูรวมทุน ผลิต 20 
 10. โครงการ UNOCAL III ผูรวมทุน ผลิต 5 
 11. โครงการไพลิน ผูรวมทุน ผลิต 45 
 12. โครงการ G4/43 ผูรวมทุน ผลิต 21.375 
 13. โครงการสินภูฮอม  ผูรวมทุน ผลิต 20 
 14. โครงการ B8/32 & 9A/1 ผูรวมทุน ผลิต 25%  
 15. โครงการเอ 4, 5 และ 6/48 ผูดําเนินการ สํารวจ 100   

(2)  ตางประเทศในภูมิภาคเอเชีย   

 ประเทศสหภาพพมา    
 16. โครงการพมา M9 & M11 ผูดําเนินการ พัฒนา 100 
 17. โครงการพมา M3 & M4 & M7 ผูดําเนินการ สํารวจ 100 
 18. โครงการยาดานา (M5, M6) 

19.  โครงการเยตากุน (M12,M13,M14) 
20. โครงการพมา A4 
21. โครงการพมา C1 

ผูรวมทุน 
ผูรวมทุน 
ผูรวมทุน 
ผูรวมทุน 

ผลิต 
ผลิต 
สํารวจ 
สํารวจ 

25.50 
19.31784 

20 
20 

 ประเทศอินโดนีเซีย    
 22. โครงการอินโดนีเซีย เมรางิน-1 ผูรวมทุน สํารวจ 40 
 23.โครงการเบงการา -1 ผูรวมทุน สํารวจ 40 
 ประเทศเวียดนาม    
 24. โครงการเวียดนาม 9-2 ผูรวมดําเนินการ ผลิต 25 
 25. โครงการเวียดนาม 16-1 ผูรวมดําเนินการ สํารวจ 28.5 
 26. โครงการเวียดนาม B & 48/95 ผูรวมทุน สํารวจ 8.5 
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โครงการ 
ลักษณะการลงทนุ 
ของ ปตท.สผ. 

ระยะดําเนิน 
โครงการ 

สัดสวนการรวมทุน
(%) 

 28. โครงการกัมพูชา Bประเทศบังคลาเทศ 
29. โครงการบังคลาเทศ 17 และ 18 

ผูดําเนินการ 
ผูรวมทุน 

สํารวจ 
สํารวจ 

33.33 
30 

 พื้นที่พัฒนารวม    
 30. โครงการ(G9/43) ผูดําเนินการ สํารวจ 100 
 31. โครงการพื้นที่พัฒนารวม ไทย-มาเลเซีย B17 ผูรวมดําเนินการ พัฒนา 50 
 ประเทศนิวซีแลนด    
 32.โครงการนิวซีแลนด เกรทเซาธ ผูรวมทุน สํารวจ 36 

(3)  ตางประเทศนอกภูมิภาคเอเชีย   

 รัฐสุลตานโอมาน    
 33. โครงการโอมาน 44 ผูดําเนินการ ผลิต 100 
 34. โครงการโอมาน 58 ผูดําเนินการ สํารวจ 100 
 ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหราน    
 35. โครงการอิหราน ซาเวห  ผูดําเนินการ สํารวจ 100 
 ประเทศอัลจีเรีย    
 36. โครงการอัลจีเรีย 433a & 416b ผูรวมทุน สํารวจ 35 
 ประเทศอียิปต    
 37. โครงการโรมมานา ผูรวมทุน สํารวจ 30 
 38.โครงการซิติ อับ เอล รามาน ออฟชอร ผูรวมทุน สํารวจ 30 
 ประเทศบารเรน    
 39. โครงการบารเรน 2 ผูดําเนินการ สํารวจ 100 
 ประเทศออสเตรเลีย    
 41. โครงการออสเตรเลีย WA-423-P ผูรวมทุน สํารวจ 30 
 ประเทศบังกลาเทศ    
 42. โครงการบังกลาเทศ 17 และ 18 ผูรวมทุน สํารวจ 30 
หมายเหตุ : /1   PTTEPO ถือหุนในบริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด และบริษัท บี8/32 พารทเนอร จํากัด ซึ่งเปนผูถือสัมปทานในโครงการ 

นอกจากน้ี ปตท.สผ. ไดรวมลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ดังน้ี  
• รวมลงทุนรอยละ 25.5 ใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) เพ่ือดําเนินโครงการทอขนสงกาซ

ธรรมชาติยาดานา 
• รวมลงทุนรอยละ 19.3178 ใน Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) เพ่ือดําเนินโครงการทอขนสงกาซ

ธรรมชาติเยตากุน 
• รวมลงทุนกับ ปตท. โดยถือหุนเทากันรอยละ 50 ในบริษัท เอนเนอรยี่คอมเพล็กซ จํากัด (Energy Complex 

Company Limited) เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงานสําหรับผูประกอบธุรกิจดานพลังงาน  
• รวมลงทุนกับบริษัทในกลุม ปตท. ประกอบดวย ปตท. ปตท.สผ. บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด 

(มหาชน) บริษัทไทยออยล จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 
20 เทากันทุกบริษัท เพ่ือจัดต้ังบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส จํากัด เพ่ือสรางศักยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถ
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ทางดาน ICT สนับสนุนใหเกิดความเช่ือมโยงในกลุมธุรกิจใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและตอบสนองทิศทางและกล
ยุทธของบริษัทในกลุม ปตท. 

4.1.1.2 ปริมาณสํารองปโตรเลียม 

ปริมาณสํารองพิสูจนแลว หมายถึง ปริมาณสํารองปโตรเลียมที่สามารถผลิตไดจากแหลงกักเก็บที่คนพบแลว โดย
ประเมินไดอยางมั่นใจพอสมควรจากขอมูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรม ซึ่ง ปตท.สผ. จะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบป
โดยนักธรณีวิทยาและวิศวกรแหลงกักเก็บปโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพ่ือใหไดตัวเลขที่ไดมาตรฐาน โดยปริมาณสํารอง
ปโตรเลียมพิสูจนแลวในรายงานนี้จะรวมถึงปริมาณสุทธิที่เปนสวนแบงของ ปตท.สผ. และสวนแบงของประเทศเจาของแหลง
ปโตรเลียม 

ปตท.สผ. จะไมถือวาปริมาณสํารองที่สํารวจพบทั้งหมดเปนปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว จนกวาจะมีการทําสัญญาซื้อขาย
กาซธรรมชาติหรือคอนเดนเสทกับลูกคา ดังน้ัน ปริมาณสํารองพิสูจนแลวที่รายงานน้ี ไมรวมปริมาณปโตรเลียมท่ีสํารวจพบแลว
ในแปลงสํารวจ 48/95, แปลงสํารวจ 52/97 นอกชายฝงประเทศเวียดนาม และแปลงสํารวจของโครงการพมา เอ็ม 7 และ เอ็ม 9 ใน
อาวมะตะบัน เน่ืองจากยังไมมีการยืนยันการพัฒนาในเชิงพาณิชยและ ปตท.สผ. อาจปรับปริมาณสํารองปโตรเลียมพิสูจนแลว
เพ่ิมขึ้นเมื่อ ปตท.สผ. คาดวาปริมาณสํารองสวนที่เพ่ิมขึ้นสามารถนํามาใชไดอยางแนนอน ภายใตการดําเนินงานและสภาวะ
เศรษฐกิจที่เปนอยู ซึ่งนโยบายการประเมินปริมาณสํารองดังกลาวสอดคลองกับแนวทางของ U.S. Society of Petroleum Engineers 
ในดานการประเมินปริมาณสํารองสวนที่เพ่ิมขึ้น แตการประเมินปริมาณสํารองพิสูจนแลวของ ปตท.สผ. จะเขมงวดกวาเน่ืองจาก
จะปรับปริมาณสํารองสวนเพ่ิมตอเมื่อมีการทําสัญญาซื้อขายปโตรเลียมแลวเทาน้ัน ทั้งน้ี ปริมาณสํารองพิสูจนแลวรวมทุก
โครงการของ ปตท.สผ.และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปนดังน้ี 

  หนวย : ลานบารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบ 

ปริมาณสํารองพิสูจนแลว ป 2549 ป 2550 ป 2551 
ในประเทศ 
ตางประเทศ 

652 
271 

647 
299 

652 
292 

รวม 923 946 944 

ปริมาณสํารองพิสูจนแลวของ ปตท.สผ. ณ 31 ธันวาคม 2551 เมื่อแบงตามผลิตภัณฑจะเปนกาซธรรมชาติ 4,770 
พันลานลูกบาศกฟุต และเปนนํ้ามันดิบและคอนเดนเสท 201 ลานบารเรล หรือรวมทั้งหมดเปน 944  ลานบารเรลเทียบเทา
นํ้ามันดิบ 

4.1.1.3 ผลการดําเนินงาน 

(1) การผลิต 
ป 2551 อัตราการผลิตรวมทุกโครงการของปตท.สผ.และบริษัทยอยคิดเปน 91 ลานบารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบ 

หรือประมาณ 247,700  บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวัน เพ่ิมขึ้นจากปที่แลวประมาณ 38,700 บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวัน 
หรือคิดเปนรอยละ 18  ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการผลิตสวนใหญเปนผลมาจากโครงการอาทิตย โครงการจี4/43 และโครงการ
เวียดนาม 9-2 ซึ่งไดเริ่มทําการผลิตครั้งแรกในปที่ผานมา ทั้งน้ี ปริมาณการผลิตเฉล่ียรวมทุกโครงการในชวงป 2549 – 2551 เปน
ดังน้ี  
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                              หนวย  : บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวัน 

ปริมาณการผลิต ป 2549 ป 2550 ป 2551 

รวมทุกโครงการ 194,000 209,000 247,700 
(2)    การจัดจําหนาย 

ผลิตภัณฑที่ ปตท.สผ.และบริษัทยอยทําการผลิตเพ่ือจําหนายมี 4 ชนิด คือ นํ้ามันดิบ กาซธรรมชาติ กาซ
ปโตรเลียมเหลวและคอนเดนเสท โดย ปตท.เปนผูรับซื้อผลิตภัณฑเกือบทั้งหมดของ ปตท.สผ.และบริษัทยอย (คิดเปนรอยละ 
87.30 ของผลิตภัณฑของ ปตท.สผ. ในป 2551) สําหรับการซื้อขายกาซธรรมชาติ ปตท. ไดทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติระยะ
ยาวกับ ปตท.สผ. อายุสัญญาประมาณ 25-30 ป มีการกําหนดปริมาณซื้อขายขั้นตํ่าเปนรายป สวนการซื้อขายนํ้ามันดิบและคอน
เดนเสทจะอิงราคาน้ํามนัในตลาดโลกซึ่งมีคุณสมบัติใกลเคียงกับนํ้ามันดิบที่ผลิตได เพ่ือใหสามารถสะทอนมูลคาของผลิตภัณฑ
ไดใกลเคียงกับราคาตลาด โดย ปตท. ทําสัญญาซื้อขายนํ้ามันดิบและคอนเดนเสทกับ ปตท.สผ. เชนเดียวกัน 
 ป 2551 ปตท.สผ.และบริษัทยอยมีการจําหนายผลิตภัณฑรวมทั้ง 4 ชนิด ประมาณ 219,314  บารเรลเทียบเทา
นํ้ามันดิบตอวัน เพ่ิมขึ้น  39,547 บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวัน เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขายของป 2550 ที่ 179,767 บารเรล
เทียบเทานํ้ามันดิบตอวัน โดยปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจากการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมของโครงการอาทิตย และ
เวียดนาม B9-2 รวมท้ังการขายนํ้ามันดิบจากโครงการเอส1 และการขายกาซธรรมชาติจากโครงการไพลิน โครงการยาดานา ทั้งน้ี 
ปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑแตละชนิดของ ปตท.สผ.และบริษัทยอยในชวงป 2549 - 2551 เปน ดังน้ี 
 

ผลิตภัณฑ ป 2549 ป 2550 ป 2551 
นํ้ามันดิบ (พันบารเรลตอวัน) 
กาซธรรมชาติ (ลานลูกบาศกฟุตตอวัน) 
กาซปโตรเลียมเหลว (เมตริกตันตอวัน) 
คอนเดนเสท (พันบารเรลตอวัน) 

36.1 
698.4 

264.43 
18.20 

35.6 
758.9 
264.08 
19.59 

36.43 
908.02 
244.95 
31.22 

รวมทุกผลิตภัณฑ 
(บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวัน) 169,348 179,767 219,314 

ราคาขายผลิตภัณฑโดยเฉล่ีย 
(เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบ) 36.52 39.78 49.69 

(3) การบริหาร 
ปตท. บริหารการลงทุนใน ปตท.สผ. โดยรวมเปนคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพ่ือใชอํานาจหนาที่ในการกําหนด

นโยบายและกํากับดูแลการดําเนินกิจการของ ปตท.สผ. ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2551 
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 13 คน เปนตัวแทนจากคณะกรรมการและผูบริหาร ปตท. 4 คน 
นอกจากน้ี ผูบริหารของ ปตท.ไดรับคัดเลือกตามระเบียบวาดวยคณะกรรมการสรรหาใหเปนประธานเจาหนาที่บริหาร ปตท.สผ. 
ดวย 

(4) การเงิน 
ผลการดําเนินงานของ ปตท.สผ.  ในป 2549 –  2551 เปนดังน้ี         
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  หนวย  :  ลานบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) ผลดานปฏิบัติการ 

ในป 2551 ปตท.สผ.สามารถดําเนินงานตามแผนใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไวเปนอยางดี โดยมีการขยายการลงทุน
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ซึ่งเปนการดําเนินการที่สอดคลองกับแนวนโยบายของ ปตท. และแผนธุรกิจของ ปตท.สผ. 
โดยมีการดําเนินการและ/หรือพัฒนาการที่สําคัญดังน้ี 

 ดานการสํารวจ ปตท.สผ. ประสบผลสําเร็จจากการเจาะหลุมสํารวจและหลุมประเมินผลโดยมีอัตราสวนของการ
คนพบปโตรเลียม 28หลุมตอจํานวนหลุมสํารวจและหลุมประเมินผล 43 หลุมหรือคิดเปนอัตราสวนความสําเร็จ
รอยละ 65 

 ดานการลงทุน  ปตท.สผ. มุงขยายการลงทุนในธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมในภูมิภาคตางๆอยางตอเน่ืองตาม
แผนกลยุทธการลงทุนที่วางไว  โดยในเดือนมกราคม ป 2551  ปตท.สผ. ไดเขารวมทุนในแปลง 17 และ 18 นอก
ชายฝงของประเทศบังคลาเทศ ในสัดสวนการรวมทุนรอยละ 30 นอกจากนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2551 ปตท.สผ. 
และกลุมผูรวมทุนไดชนะการประมูลเพ่ือดําเนินการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในแปลงสัมปทาน Semai II 
ประเทศอินโดนีเซีย  ในสัดสวนการรวมทุนรอยละ 33.33  โดยมีบริษัท Murphy Oil Corporation เปนผูดําเนินการ  
สําหรับการขยายการลงทุนในประเทศออสเตรเลียซึ่งเปนประเทศที่มีศักยภาพทางปโตรเลียมสูง ปตท.สผ. และ
บริษัทผูรวมทุนไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการประมูลเพ่ือดําเนินการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในแปลงสัมปทาน 
WA-423-P ประเทศออสเตรเลีย รวมกับบริษัท Murphy Australia Oil Pty Ltd. ในสัดสวนการรวมทุนรอยละ 30 
และ 70 ตามลําดับ  นอกจากน้ี  ปตท.สผ. ไดลงนามสัญญาซื้อหุนทั้งหมดของ บริษัท Coogee Resources Limited 
หรือ CRL ที่ดําเนินธุรกิจพัฒนาและรวมลงทุนในธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย  ซึ่ง
ความสําเร็จในการลงทุนในภูมิภาคตางๆ ในครั้งน้ี ถือเปนการขยายการลงทุนตามแนวนโยบายและแผนกลยุทธ
การลงทุนของ ปตท.สผ.   
สําหรับการเสริมสรางพัฒนาการลงทุนใหเจริญเติบโตตอเน่ืองในระยะยาว ปตท. สผ. ไดลงนามในบันทึกความ
รวมมือ (Memorandum of Understanding) กับ บริษัทโกลาร แอลเอ็นจี จํากัด (Golar LNG Limited) ในการรวมกัน
ศึกษาโอกาสการรวมทุนเพ่ือพัฒนา Stranded Gas Field  โดยนําเทคโนโลยี FLNG (Floating Liquefied Natural 
Gas Production) ซึ่งเปนการแปรสภาพกาซธรรมชาติใหกลายเปนของเหลวแลวขนสงทางเรือไปยังตลาด ทําให
การพัฒนาแหลงกาซธรรมชาติขนาดกลางและเล็กมีความคุมคาในเชิงพาณิชยมากยิ่งขึ้น ซึ่งขอตกลงดังกลาว 
นับเปนการลงทุนกาวสําคัญในธุรกิจกาซธรรมชาติ ซึ่งเปนเช้ือเพลิงสะอาดและยังมีปริมาณสํารองทั่วโลกอยูเปน
จํานวนมาก โดยสามารถเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงานใหแกประเทศซึ่งสอดรับกับแผนการนําเขา LNG ของ 
ปตท. ในอนาคต  

 ดานการผลิต ปตท.สผ.ไดดําเนินการผลิตจากโครงการตางๆ ตามเปาหมายการผลิตที่วางไว โดยในป 2551 ไดเริ่ม
การผลิตปโตรเลียมจาก 3 โครงการประกอบดวย โครงการอาทิตย โดยไดเริ่มผลิตกาซธรรมชาติ เมื่อวันที่ 26 

งบรวม ป 2549 ป 2550 ป 2551 
รายไดรวม 
คาใชจายรวม (รวมภาษี) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ

91,723 
63,676 
28,047 

96,773 
68,318 
28,455 

140,007 
98,332 
41,675 

สินทรัพยรวม 
หน้ีสินรวม 
สวนของผูถือหุน 

157,813 
69,288 
88,525 

190,039 
83,252 
106,787 

238,267 
104,163 
134,104 
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มีนาคม 2551 ที่อัตราผลิตเฉล่ียวันละ 80 ลานลูกบาศกฟุต และสามารถเพ่ิมปริมาณการผลิตใหเปนไปตามสัญญาซื้อ
ขายท่ีเฉล่ียวันละ 330 ลานลูกบาศกฟุต ในเดือนเมษายน 2551 ปจจุบันโครงการสามารถรักษาระดับการผลิตตาม
เปาหมายที่วางไวอยางตอเน่ือง โครงการจี4/43  ไดเริ่มทําการผลิตในเดือนมกราคม 2551  ในปจจุบันโครงการมี
อัตราการผลิตนํ้ามันดิบและกาซธรรมชาติ เฉล่ียวันละประมาณ 10,000 บารเรล  และ 10 ลานลูกบาศกฟุต 
ตามลําดับ  นอกจากน้ี โครงการเวียดนาม 9-2 ยังไดเริ่มทําการผลิตนํ้ามันดิบและกาซธรรมชาติจากแหลง Ca Ngu 
Vang (CNV) ต้ังแตวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 ในอัตราการผลิตนํ้ามันดิบและกาซธรรมชาติเฉล่ียวันละประมาณ 
8,000 บารเรลตอวัน และ 20 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ตามลําดับ  ในปจจุบันโครงการมีอัตราการผลิตนํ้ามันดิบและ
กาซธรรมชาติ เฉล่ียวันละประมาณ 12,000 บารเรล  และ 30 ลานลูกบาศกฟุต ตามลําดับ  การเริ่มการผลิตดังกลาว
นับเปนความสําเร็จของปตท. สผ. ในการสรางมูลคาเพ่ิมจากโครงการตางๆท่ีมีอยูตามเปาหมายท่ีวางไว   

 ดานการพัฒนาการผลิต ปตท.สผ. ไดเรงพัฒนาโครงการตางๆ ใหสามารถเริ่มผลิตไดตามแผนที่วางไว อาทิ 
โครงการพ้ืนที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย-บี 17 ไดดําเนินการกอสรางและติดต้ังอุปกรณการผลิต อาทิ แทนหลุมผลิต 
4 แทน ขาต้ังของแทนผลิตกลาง ขาต้ังและฐานของอาคารท่ีพักอาศัย (Living Quarter Deck and Jacket) และไดทํา
การเจาะหลุมผลิตแลวเสร็จตามแผนที่กําหนดไว นอกจากน้ี โครงการยังไดบรรลุขอตกลงเบ้ืองตนของสัญญาซื้อ
ขายกาซธรรมชาติเพ่ิมเติมกับผูซื้อ โดยในขณะน้ีอยูระหวางการเจรจาในรายละเอียดและจัดทําสัญญาซื้อขายกาซ
ธรรมชาติ (ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1)  สําหรับโครงการบงกชใต โครงการไดอนุมัติสัญญากอสรางอุปกรณการผลิต
แลวเสร็จ ประกอบดวย สัญญาการกอสรางแทนผลิต (Central Processing Platform) สัญญาการกอสรางแทนที่พัก
อาศัย (Quarter Platform) และสัญญาการกอสรางแทนหลุมผลิต (Wellhead Platform) และไดเริ่มงานกอสรางตาม
แผนที่วางไวแลว สําหรับการพัฒนาโครงการพมา เอ็ม 9 และ เอ็ม 11 ปตท.สผ. ไดรับอนุมัติแผนการพัฒนา
โครงการและอนุมัติพ้ืนที่การผลิตของแปลง เอ็ม 9 จากรัฐบาลพมาเมื่อเดือนกันยายน 2551 นอกจากน้ี ยังไดมีการ
เจรจาและลงนามในสาระสําคัญหลักของสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ (Heads of Agreement, HOA) กับปตท. เมื่อ
เดือนมิถุนายน 2551 ขณะน้ีอยูระหวางเจรจากับปตท.  เพ่ือจัดทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ (Gas Sales 
Agreement, GSA) สําหรับการพัฒนาโครงการอื่นๆ เชน โครงการอัลจีเรีย 433เอ และ 416บี  โครงการไดรับการ
อนุมัติแผนพัฒนาปโตรเลียมจากแหลงนํ้ามันดิบ Bir Seba จากรัฐบาลอัลจีเรีย ในเดือนธันวาคม 2551 และมีแผนจะ
ทําการศึกษารายละเอียดทางดานวิศวกรรม (Basic Engineering Design and Front End Engineering Design) และ
เริ่มจัดทําสัญญาการกอสราง (Engineering Procurement Construction Contract (EPC)) ในป 2552 ตอไป  โดยคาด
วาจะสามารถเริ่มผลิตนํ้ามันดิบไดในราวป 2555 

4.1.1.4 แผนการลงทุนในอนาคต 

ปตท.สผ. ไดประมาณการรายจายลงทุน (Capital Expenditure) และรายจายดําเนินงาน (Operating Expenditure) ของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย ในชวงป 2552-2556 รวม 5 ป เปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 485,166 ลานบาท ซึ่งมีการปรับปรุงเพ่ือให
สอดคลองกับแผนงาน ทั้งน้ีประมาณการรายจายลงทุนและรายจายดําเนินงาน มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

          หนวย  :  ลานบาท 

 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2552- 2556 

รายจายลงทุน 108,172 65,391 69,868 60,481 37,381 341,293 

รายจายดําเนินงาน 29,989 30,128 28,574 27,112 28,070 143,873 

รายจายรวมท้ังสิ้น 138,161 95,519 98,442 87,593 65,451 485,166 
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ปตท.สผ.คาดวาตัวเลขประมาณการขายปโตรเลียมเฉล่ียตอวัน (จากโครงการปจจุบัน) ระหวางป 2552- ป 2556 มี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 

หนวย  :  บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวัน 

 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 

ปริมาณการขายปโตรเลียมเฉล่ีย 240,240 299,680 284,402 295,454 301,044 
 
4.1.2 ธุรกิจกาซธรรมชาติ 

ปตท. ประกอบกิจการเก่ียวกับธุรกิจกาซธรรมชาติ ที่ครอบคลุม 5 ธุรกิจยอย ไดแก   

(1) ธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ รับผิดชอบจัดหากาซธรรมชาติจากแหลงกาซธรรมชาติทั้งในประเทศ
และตางประเทศเพ่ือจําหนายใหกับลูกคา โดยมีผูใชกาซธรรมชาติรายใหญ ไดแก ผูผลิตไฟฟา 

(2) ธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) รับผิดชอบดําเนินการ บํารุงรักษา และพัฒนาระบบทอ
สงกาซธรรมชาติ  

(3) ธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ รับผิดชอบดําเนินการและพัฒนาธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ ซึ่งในปจจุบันมีจํานวน
ทั้งสิ้น 5 โรง   

(4) ธุรกิจทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) รับผิดชอบดําเนินการและพัฒนาระบบทอจัดจําหนาย
กาซธรรมชาติซึ่งเปนทอยอยที่ตอเช่ือมจากระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ไปยังลูกคา
อุตสาหกรรม เพ่ือจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาอุตสาหกรรมตางๆ  

(5) ธุรกิจกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (Natural Gas for Vehicles) รับผิดชอบการขยายสถานีบริการ NGV และการ
สงเสริมการขยายการใชกาซธรรมชาติในภาคการขนสง เพ่ือใหกาซธรรมชาติเปนทางเลือกเช้ือเพลิงในดาน
ขนสงที่มีราคาถูกกวานํ้ามัน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือชวยลดภาระคาใชจายเช้ือเพลิงใหกับผูบริโภคและ
ลดปญหามลภาวะทางอากาศท่ีทวีความรุนแรงขึ้น  

สําหรับงวดป 2551 ปตท. มีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑกาซธรรมชาติ จํานวน 328,254.99 ลานบาท  เพ่ิมขี้น 
72,323 ลานบาท หรือ เพ่ิมขึ้นรอยละ 28.25 เมื่อเทียบกับป2550  ที่มีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑกาซธรรมชาติ  รวม 
255,932.18 ลานบาท (รายละเอียดตามโครงสรางรายไดของปตท. และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ ในหัวขอที่ 3.3) 
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4.1.2.1    ธุรกิจการจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ 

การจัดหากาซธรรมชาติ 

การจัดหากาซธรรมชาติของ ปตท. อยูในความรับผิดชอบของธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ โดย ปตท. เปน
ผูซื้อกาซธรรมชาติจากผูขายกาซธรรมชาติภายใตสัญญาซื้อกาซธรรมชาติซึ่งปจจุบันมีอยูทั้งสิ้น 15 ฉบับ แบงเปนสัญญาซื้อกาซ
ธรรมชาติในประเทศจํานวน 13 ฉบับ ไดแก สัญญาซื้อกาซธรรมชาติยูโนแคล 1 (แหลงเอราวัณ), สัญญาซื้อกาซธรรมชาติ
ยูโนแคล 2-3/1, สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงบงกช, สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงไพลิน, สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจาก
แหลงทานตะวัน/เบญจมาศ/2, สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงนํ้าพอง, สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงเจดีเอ A-18/3 , สัญญา
ซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงอาทิตย/4, สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงเจดีเอ B-17&C-19 และ B-17-01/5 ,สัญญาซื้อกาซ
ธรรมชาติจากแหลงภูฮอม/6, สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงยูโนแคล 123 (สวนเพ่ิม)/7, สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลง
อาทิตยเหนือ/8  ,สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติแหลงสิริกิต์ิ (พ้ืนที่ลานกระบือ)/9 และสัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงตางประเทศ
อีกจํานวน 2 ฉบับ ไดแก สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงยาดานา/10 และสัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงเยตากุนในสหภาพ
พมา 

                                           
หมายเหตุ : 

/1 แปลงสัมปทานยูโนแคล 2 ประกอบดวย แหลงกะพง ปลาทอง ปลาแดง สตูล บรรพต และยะลา 10A สวนแปลงสัมปทานยูโนแคล 3 ประกอบดวย แหลงฟูนาน 
จักรวาล โกมิน สุราษฎร ปลาหมึก ตราด และปะการัง 

/2   แหลงทานตะวันและเบญจมาศไดมีการลงนามสัญญาแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 7 เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2550 โดยมีปริมาณ Maximum Dairy Quantity (MDQ) เทากับ 
23.5 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  รวมปริมาณท่ีผูขายตองสงกาซฯ ให ปตท. เทากับ 177 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2551 –  1 ตุลาคม 2554 

/3  เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2547 ปตท. และ เปโตรนาส ไดลงนามใน Settlement Agreement และ Supplementary Agreement  ซึ่งเปนขอตกลงประนีประนอมแกไข
ปญหา Take-or-Pay อันสืบเน่ืองมาจากการกอสรางทอสงกาซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ของบริษัททรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด  ลาชา  โดยกลุมผู
ซื้อซึ่งประกอบดวย ปตท.และเปโตรนาส ไมมีภาระ Take-or-Pay และเล่ือนกําหนดการเริ่มซื้อขายกาซฯ  จากเดิมป 2545 มาเปนตนป 2548 โดย เปโตรนาส จะ
เปนผูรับกาซฯ ในระยะท่ีหน่ึงจํานวน 200-390 ลานลูกบาศกฟุตตอวันกอน  สวน ปตท.จะ  รับกาซฯ ระยะท่ี 2 จํานวน 400 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ซึ่งเริ่มรับ
กาซฯในเดือนพฤศจิกายน 2551  

/4 แหลงอาทิตยเริ่มผลิตกาซฯ ให ปตท.เขาสูระบบต้ังแตวันท่ี 26 มีนาคม 2551 

/5  ปจจุบันยังไมไดดําเนินการผลิต  ท้ังน้ีคาดวาแหลงเจดีเอ B-17&C-19 และ B-17-01จะเริ่มผลิตกาซฯ เขาสูระบบไดประมาณปลายป 2552 

/6  แหลงภูฮอมเริ่มจายผลิตกาซฯ ให ปตท.  เขาสูระบบต้ังแตวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2549 

/7    แหลงยูโนแคล 123 (สวนเพ่ิม) ลงนามสัญญาฯ เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2550  สามารถสงกาซฯ ให ปตท. ไดเพิ่มขึ้นอีก 500 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ต้ังแต ป  

       2555 – 2565 (10 ป)   

/8    แหลงอาทิตยเหนือ ลงนามสัญญาฯ เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2550 โดยคาดวาจะเริ่มสงกาซฯ ให ปตท. ไดต้ังแตเดือนเมษายน 2552  เปนตนไปโดยไมมี 
  ขอผูกพันในการรับและสงกาซฯ ของท้ังผูซื้อและผูขาย (Shortfall and Take-or-Pay) 

/9   แหลงสิริกิต์ิไดมีการลงนามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ เพื่อใชในโครงการ NGV  เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2551 สามารถสงกาซฯ ให ปตท. ไดต้ังแตเดือน 

       กุมภาพันธ 2551 ในปริมาณไมเกิน 3 ลานลบ.ฟุตตอวัน  โดยไมมีขอผูกพันในการรับและสงกาซฯ ของท้ังผูซื้อและผูขาย (Shortfall and Take-or-Pay)   

/10   แหลงยาดานาไดมีการลงนามสัญญาแกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 1  โดยเพิ่ม DCQ จากเดิมอีก 40 ลานลบ.ฟุตตอวัน  ต้ังแตเดือนกันยายน 2549 
 
 
 



     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาท่ี 61 

ทั้งน้ี การจัดหากาซธรรมชาติของ ปตท. สวนใหญจะมาจากแหลง/แปลงสัมปทานกาซธรรมชาติในประเทศ โดยมี
ปริมาณและสัดสวนการจัดหากาซธรรมชาติของ ปตท. ในป 2549 –2551  เปนดังน้ี  

แหลง/แปลงสัมปทาน 
ป 2549 ป 2550 ป 2551 

ลาน ลบ.ฟุต/วัน รอยละ ลาน ลบ. ฟุต/วัน รอยละ ลาน ลบ. ฟุต/วัน รอยละ 
ในประเทศ       
- ยูโนแคล 1,2,3 988 32.0 1,070 32.5 1,011 29.2 
- บงกช 590 19.1 596 18.1 576 16.7 
- ไพลิน 387 12.5 400 12.2 398 11.5 
- ทานตะวัน/เบญจมาศ 221 7.1 211 6.4 184 5.3 
- น้ําพอง/ภูฮอม 36 1.2 110 3.3 104 3 
- เจดีเอ - - 1 - 119 3.5 
-   สิริกิต - - - - 1 0.0 
-   อาทิตย - - - - 238 6.9 

รวมการจัดหาในประเทศ 2,222 71.9 2,388 72.5 2,631 76.1 

ตางประเทศ       
- ยาดานา 452 14.6 473 14.4 434 12.5 
- เยตากุน 417 13.5 432 13.1 394 11.4 
รวมการจัดหาจากตางประเทศ 869 28.1 906 27.5 828 23.9 

รวมการจัดหาท้ังหมด 3,091 100 3,294 100 3,459 100 

ราคาซ้ือกาซธรรมชาติเฉลี่ย 
(บาท/ลานบีทีย)ู 

168.7 170.1 194.8 

 หมายเหตุ   :       ปริมาณกาซธรรมชาติคํานวณ ณ คาความรอน 1,000 บีทียู ตอ 1 ลูกบาศกฟุต  

 
เง่ือนไขหลักของสัญญาซื้อกาซธรรมชาติ 

สัญญาซื้อกาซธรรมชาติระหวาง ปตท.และผูขายกาซธรรมชาติ มีอายุสัญญาประมาณ 25-30 ป โดยคูสัญญาตกลงที่จะ
ซื้อและขายกาซธรรมชาติกัน ณ จุดสงมอบตามสัญญา เชน ปากหลุม หรือจุดสงมอบอื่นๆ แลวแตสัญญากําหนดในปริมาณ 
คุณภาพและความดัน ตามท่ีไดตกลงกันไว 

ผูขายกาซธรรมชาติมีหนาที่จัดเตรียมความสามารถในการสงกาซธรรมชาติเพ่ือให ปตท.สามารถเรียกรับกาซธรรมชาติ
สูงสุดไดถึงรอยละ 110 - 125 ของปริมาณซื้อกาซธรรมชาติขั้นตํ่ารายวัน (Contractual Delivery Capacity หรือ “CDC”) แลวแต
สัญญา ในขณะท่ี ปตท.จะตองรับกาซธรรมชาติใหไดตามปริมาณซื้อกาซธรรมชาติขั้นตํ่ารายวัน (Daily Contracted Quantity 
หรือ DCQ) อีกทั้ง ปตท.ยังมีสิทธิซื้อกาซธรรมชาติในปริมาณที่เกินกวา CDC ที่กําหนดไวในสัญญาได หากผูขายกาซธรรมชาติ
สามารถผลิตและสงมอบได 

อยางไรก็ตาม หากในปสัญญาใด ปตท.ไมสามารถรับกาซธรรมชาติตามปริมาณขั้นตํ่าไดครบตามที่กําหนดสําหรับป
สัญญาน้ัน (Annual Contracted Quantity หรือ ACQ) ปตท.จะตองชําระคากาซธรรมชาติในปริมาณที่มิไดรับ (Take-or-Pay) โดย
มีสิทธิรับกาซธรรมชาติสําหรับปริมาณที่ไดชําระไปแลวในปตอๆ ไป โดยไมมีกําหนดเวลา และไมตองชําระคากาซธรรมชาติใน
สวนน้ันอีก (Make-Up) ทั้งน้ี ในปที่ ปตท.จะใชสิทธิในการรับกาซธรรมชาติสําหรับปริมาณที่ไดชําระไปแลวดังกลาว ปตท.
จะตองรับซื้อกาซธรรมชาติใหไดครบตามปริมาณซื้อกาซธรรมชาติขั้นตํ่าตามสัญญาสําหรับปน้ันๆ กอน ในทางกลับกัน กรณีที่ 
ปตท.ซื้อกาซธรรมชาติเกินกวาปริมาณซื้อกาซธรรมชาติขั้นตํ่าของปสัญญาใดๆ ปตท.จะสามารถนําปริมาณกาซธรรมชาติ
สวนเกินน้ันแตไมรวมสวนที่เกินกวา CDC ตามสัญญา (Carry-Forward) ไปหักลดปริมาณซื้อกาซธรรมชาติขั้นตํ่าในปสัญญา
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ตอๆ ไปไดในปริมาณไมเกินรอยละ 15 หรือรอยละ 20 แลวแตสัญญา ของปริมาณซื้อกาซธรรมชาติขั้นตํ่าในปสัญญาดังกลาว 
โดยสิทธิดังกลาวในปริมาณกาซธรรมชาติสวนเกินน้ันๆ จะสิ้นสุดภายในระยะเวลา 5 ป นับจากปที่เกิดกาซ Carry-Forward  

ในกรณีที่ผูขายกาซธรรมชาติไมสามารถสงมอบกาซธรรมชาติใหกับ ปตท.ไดครบตามปริมาณที่ ปตท.เรียกรับจาก
ผูขายกาซธรรมชาติในแตละวัน (Shortfall) ปตท.จะชําระคากาซธรรมชาติตามปริมาณกาซธรรมชาติที่รับจริง โดยมีสิทธิไดรับ
สวนลดรอยละ 20-25 สําหรับราคาของปริมาณกาซธรรมชาติที่ขาดสงในเดือนน้ัน หรือเดือนถัดไป หรือปถัดไป แลวแตสัญญา 
ทั้งน้ี เมื่อสิ้นปสัญญา ปตท.สามารถนําปริมาณกาซธรรมชาติที่ผูขายกาซธรรมชาติขาดสงไปลดปริมาณซื้อกาซธรรมชาติขั้นตํ่า
รายปของ ปตท. ได 

สําหรับราคาซื้อขายกาซธรรมชาติที่กําหนดในสัญญาซื้อกาซธรรมชาติจะมีการกําหนดราคาฐานเริ่มตน (Initial Base 
Price) ซึ่งเปนราคาคงที่ โดยจะมีสูตรปรับราคาซึ่งกําหนดสูตรราคาสูงสุดและราคาตํ่าสุด เพ่ือคุมครองผูซื้อและผูขายกาซ
ธรรมชาติ โดยสูตรปรับราคากาซธรรมชาติ จะประกอบดวยปจจัยตอไปน้ี คือ ราคานํ้ามันเตากํามะถันปานกลางในตลาดสิงคโปร 
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และดัชนีทางเศรษฐกิจตางๆ เชน ดัชนีราคาขายสงของประเทศไทย และดัชนีราคาผูผลิต
ของสหรัฐอเมริกาสําหรับธุรกิจนํ้ามันและกาซ เปนตน ทั้งน้ี ระยะเวลาในการปรับราคาซื้อขายกาซธรรมชาติดังกลาวจะแตกตาง
กันไปในแตละสัญญา กลาวคือ ทุก 12 เดือน 6 เดือน 3 เดือน หรือ 1 เดือน แลวแตสัญญา ราคาซื้อขายกาซธรรมชาติน้ีจะสงผาน 
(Pass through) ไปใหกับลูกคาในกลุมผูผลิตไฟฟาซึ่งซื้อกาซธรรมชาติจาก ปตท. ซึ่งเปนกลุมลูกคาหลักตามสูตรราคาในสัญญา
ขายกาซธรรมชาติ สงผลใหความเสี่ยงของ ปตท.จากการเปล่ียนแปลงของราคาซื้อขายกาซธรรมชาติอยูในระดับที่คอนขางตํ่า 

สัญญาซื้อกาซธรรมชาติทุกสัญญามีขอกําหนดเรื่องเหตุสุดวิสัยซึ่งเปนกรณีที่ ปตท. หรือผูขายกาซธรรมชาติสามารถยก
เปนเหตุในการท่ีไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาได ซึ่งเหตุสุดวิสัยที่กําหนดในสัญญาดังกลาวหมายรวมถึงเหตุการณใดๆ ที่
เกิดขึ้นโดยคูสัญญาไมสามารถควบคุมได นอกจากน้ี สัญญาซื้อกาซธรรมชาติบางฉบับไดกําหนดใหกรณีที่ ปตท. ไมสามารถรับ
ซื้อกาซธรรมชาติไดอันเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นกับลูกคาของ ปตท. จนเปนเหตุใหลูกคาดังกลาวไมสามารถรับซื้อกาซ
ธรรมชาติจาก ปตท.ได ซึ่งในการน้ี ปตท.จะอางเหตุสุดวิสัยดังกลาวไดตอเมื่อ ปตท.จะตองลดปริมาณรับกาซธรรมชาติจากผูขาย
กาซธรรมชาติที่เก่ียวของทุกรายลงตามสัดสวนการจําหนายกาซธรรมชาติที่ลดลง 

สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจะสิ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงดังตอไปน้ี  

(1) สิ้นสุดระยะเวลาตามที่กําหนดในสัญญา หรือ (2) เมื่อระยะเวลาตามสัมปทานสิ้นสุดลง (เฉพาะกรณีแหลงกาซ
ธรรมชาติในประเทศ) หรือ (3) เมื่อปริมาณสํารองกาซธรรมชาติในแหลงดังกลาวหมดลง  

การจัดจําหนายกาซธรรมชาติ 

ปตท. จัดจําหนายกาซธรรมชาติสวนใหญใหกับกลุมลูกคาผูผลิตไฟฟา ไดแก กฟผ. ผูผลิตไฟฟาอิสระ และผูผลิตไฟฟา
รายเล็กและจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาอุตสาหกรรมโดยตรงผานระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) และ
ทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) ทั้งน้ี ณ สิ้นป 2551 มีจํานวนลูกคาอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 272 ราย นอกจากน้ี 
ปตท. ยังไดนํากาซธรรมชาติบางสวนผานเขาโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. โดยผลิตภัณฑสวนหน่ึงจากโรงแยกกาซ
ธรรมชาติจะถูกจําหนายผานธุรกิจนํ้ามันของ ปตท.  

 ปริมาณการสงกาซธรรมชาติใหกับลูกคากลุมตางๆ (รวมปริมาณกาซธรรมชาติที่ใชในโรงแยกกาซธรรมชาติของ 
ปตท.) ในป 2549 –2551 มีรายละเอียดดังน้ี 
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กลุมลูกคา 
ป 2549 ป 2550 ป 2551 

ลาน ล.บ.ฟุต/วัน รอยละ ลาน ล.บ.ฟุต/วัน รอยละ ลาน ล.บ.ฟุต/วัน รอยละ 

1. กฟผ. 1,015 32.9 1,040 31.8 1,013 29.4 

2. ผูผลิตไฟฟาอิสระ 824 26.7 847 25.9 968 28.1 

3. ผูผลิตไฟฟารายเลก็ 417 13.5 462 14.1 459 13.3 

4. ลูกคาอุตสาหกรรม/1 301 9.8 351 10.7 421 12.2 

5. โรงแยกกาซธรรมชาติ/2 527 17.1 572 17.5 583 17.0 

รวม 3,084 100.0 3,272 100.0 3,444 100.0 
ที่มา : ปตท. 

หมายเหตุ : ปริมาณกาซธรรมชาติคํานวณ ณ คาความรอน 1,000 บีทียู ตอ 1 ลูกบาศกฟุต  และคํานวณโดยใชจํานวนวันตามปปฏิทิน 
/1 รวมกาซธรรมชาติที่จําหนายใหกับบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด และกาซธรรมชาติในภาคขนสง 
/2 กาซธรรมชาติที่ใชในโรงแยกกาซธรรมชาติที่ถูกแยกเปนผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติซึ่งไดแก กาซอีเทน กาซโพรเพน กาซ

ปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตม และกาซโซลีนธรรมชาติ เพื่อจําหนายใหกับลูกคาตอไป และผลิตภัณฑสวนหนึ่งจะจําหนายผาน
หนวยธุรกิจน้ํามันของ ปตท. โดยรวมปริมาณกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกล่ันตัวของกาซธรรมชาติ (Dew Point 
Control Unit)  ในป 2549 – 2551 จํานวน 22.7 ,21.7  และ 23.26 ลานลูกบาศกฟุต/วัน ตามลําดับ 

 โดยทั่วไป โครงสรางราคาจําหนายกาซธรรมชาติใหกับกลุมลูกคาผูผลิตไฟฟาจะประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก ราคา
เน้ือกาซธรรมชาติ และอัตราคาผานทอ รายละเอียด  ดังน้ี 

(1) ราคาเน้ือกาซธรรมชาติ 

ราคาเน้ือกาซธรรมชาติ คือ ผลรวมของราคาเฉล่ียของเน้ือกาซธรรมชาติที่ ปตท. รับซื้อจากผูขายกาซธรรมชาติ
และคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติ  

สําหรับคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติซึ่งครอบคลุมคาใชจายและความเสี่ยงในการ
ดําเนินการจัดหากาซธรรมชาติและการตลาดน้ันจะมีอัตราแตกตางกันขึ้นอยูกับประเภทของลูกคาผูซื้อกาซธรรมชาติ ปจจุบัน 
คาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติสําหรับ กฟผ. และผูผลิตไฟฟาอิสระเทากับรอยละ 1.75 ของราคาเฉล่ียของ
เน้ือกาซธรรมชาติที่ ปตท.รับซื้อจากผูขายกาซธรรมชาติ ทั้งน้ีคาตอบแทนท่ีคิดจาก กฟผ. และผูผลิตไฟฟาอิสระดังกลาวจะตอง
ไมเกิน 2.15 บาท/ลานบีทียู สวนผูผลิตไฟฟารายเล็กซึ่งซื้อกาซธรรมชาติในปริมาณที่ตํ่ากวาลูกคาสองกลุมแรกน้ัน ปตท.จะคิด
คาตอบแทนดังกลาวในอัตรารอยละ 9.33 ของราคาเฉลี่ยของเนื้อกาซธรรมชาติที่ ปตท.รับซื้อจากผูขายกาซธรรมชาติจากแหลง/
แปลงสัมปทานตางๆ ทั้งน้ี คาตอบแทนที่คิดจากผูผลิตไฟฟารายเล็กดังกลาวจะตองไมเกิน 11.48 บาท/ลานบีทียู 

(2)  อัตราคาผานทอ 

อัตราคาผานทอประกอบดวย 2 สวน โดยสวนแรกไดแก คาบริการสวนของตนทุนคงที่ (Demand Charge)  
ซึ่งคํานวณจากตนทุนการลงทุนและคาใชจายคงที่ในการดําเนินการ โดยกําหนดใหมีอัตราผลตอบแทนเงินลงทุนในสวนทุนของ 
ผูถือหุน (Internal Rate of Return on Equity) สําหรับระบบทอปจจุบันเทากับรอยละ 18 และสวนที่สองไดแก คาบริการสวนของ
ตนทุนผันแปร (“Commodity Charge”) ซึ่งคํานวณจากตนทุนการใหบริการผันแปร (Variable Cost) ของการใหบริการขนสงกาซ
ธรรมชาติ 

ในการกําหนดอัตราคาผานทอสําหรับการจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาแตละรายน้ันขึ้นอยูกับพ้ืนที่การใช
กาซธรรมชาติของลูกคา ดังน้ี 
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• โซน 1 พ้ืนที่ในทะเล (ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงที่ระยอง) 

• โซน 2 พ้ืนที่นอกชายฝงขนอม (ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงที่ขนอม) 

• โซน 3 พ้ืนที่บนบก (ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบก) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 อัตราคาผานทอในสวนของ Demand Charge เปนดังน้ี 

         หนวย : บาท/ลานบีทียู 

โซน ระบบทอ 
อัตราคาผานทอในสวนของ 

Demand Charge 
1 พื้นที่ในทะเล (ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงที่ระยอง) 7.9365 
2 พื้นที่นอกชายฝงขนอม (ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงที่ขนอม) 14.2177 
3 พื้นที่บนบก (ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบก) 11.4664 

ทั้งน้ี กลุมลูกคาผูผลิตไฟฟาสวนใหญซึ่งรับกาซธรรมชาติจาก ปตท.จะอยูในเขตพื้นที่โซน 3 ซึ่งตองรับภาระคา
ผานทอเทากับผลรวมของอัตราสําหรับพ้ืนที่โซน 1 และอัตราสําหรับพ้ืนที่โซน 3 ซึ่งปจจุบัน อัตราคาผานทอในสวนของ 
Demand Charge สําหรับลูกคาในเขตพ้ืนที่โซน 3 เทากับ 19.4029 บาทตอลานบีทียู 

ผูซื้อกาซธรรมชาติในสวนของ กฟผ. และผูผลิตไฟฟาอิสระจะตองชําระคาผานทอในสวนของ Demand Charge 
ตามปริมาณกาซธรรมชาติตามท่ีกําหนดในสัญญาแมจะซื้อกาซธรรมชาติสูงหรือตํ่ากวาปริมาณดังกลาวก็ตาม สวนผูผลิตไฟฟา
รายเล็กจะชําระคาผานทอในสวนของ Demand Charge ตามปริมาณกาซธรรมชาติที่รับจริง ทั้งน้ี ตองไมตํ่ากวาปริมาณขั้นตํ่า
ตามที่กําหนดในปสัญญาน้ันๆ นอกจากน้ี ยังไดกําหนดใหมีการปรับเปล่ียนอัตราคาผานทอเปนระยะ (Periodic Adjustment) โดย
สามารถทบทวนการคํานวณอัตราคาผานทอทุก 5 ป หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญเพ่ือดํารงไวซึ่งอัตรา
ผลตอบแทนเงินลงทุนในสวนทุนของผูถือหุนตามที่ไดรับอนุมัติ นอกจากน้ี ในทุกๆ ป อัตราคาผานทอในสวนของ Commodity 
Charge สามารถปรับเปล่ียนตามดัชนี (Index Adjustment) อีกดวย ทั้งน้ี อัตราคาผานทอในสวนของ Commodity Charge กําหนด
ไวเทากับ 0.3418 บาทตอลานบีทียู โดยมีผลต้ังแตเดือนตุลาคม 2546 

สําหรับโครงสรางราคาจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาอุตสาหกรรมจะแตกตางจากโครงสรางราคาจําหนาย
กาซธรรมชาติใหกับกลุมลูกคาผูผลิตไฟฟา กลาวคือ ประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก คากาซธรรมชาติตามปริมาณกาซธรรมชาติ
ที่ใชจริงในแตละเดือน และคาใชทอตามปริมาณกาซธรรมชาติที่ไดแจงไวกับ ปตท. เปนการลวงหนา (Capacity Charge) ทั้งน้ี คา
กาซธรรมชาติดังกลาวถูกกําหนดใหแขงขันไดกับราคาเช้ือเพลิงทดแทนอื่นๆ คือ นํ้ามันเตา
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4.1.2.2 ธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติ 

เมื่อผูขายกาซธรรมชาติไดสงมอบกาซธรรมชาติใหกับ ปตท. ที่จุดสงมอบแลว กาซธรรมชาติทั้งหมดจะถูกสงไปยัง
ลูกคาตางๆ โดยผานระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. ทั้งน้ี การดําเนินงานและการบํารุงรักษาระบบทอสงกาซธรรมชาติจะ
อยูในความรับผิดชอบของหนวยธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติ 

ณ 31 ธันวาคม  2551 ระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท. มีความยาวรวมประมาณ 3,498  
กิโลเมตร ซึ่งประกอบดวยระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบกความยาวประมาณ 1,402 กิโลเมตร และระบบทอสงกาซธรรมชาติ
ในทะเลความยาวประมาณ 2,096 กิโลเมตร (ไมรวมระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) อีกประมาณ 770 
กิโลเมตร) โดยระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. จะตอเช่ือมแหลงกาซธรรมชาติตางๆ ในอาวไทย และทอสงกาซธรรมชาติ
จากแหลงยาดานาและเยตากุน สหภาพเมียนมาร ที่ชายแดนไทย-สหภาพเมียนมาร เขากับผูผลิตไฟฟา โรงแยกกาซธรรมชาติ 
และลูกคาอุตสาหกรรม ภายในระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. ยังประกอบดวย หนวยควบคุมจุดกล่ันตัวของกาซธรรมชาติ 
(Dew Point Control Unit) และอุปกรณรวมกาซธรรมชาติ (Common Header) ซึ่งเปนกระบวนการเพื่อควบคุมคุณภาพกาซ
ธรรมชาติจากแหลงตางๆในอาวไทยใหมีคาความรอนคงที่เปนหน่ึงเดียวและมีคุณภาพเดียวกันทั้งระบบ  
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ขอมูลเกี่ยวกับระบบทอสงกาซธรรมชาติเฉพาะระบบที่สําคัญ ณ ปจจุบัน  เปนดังนี้ 

ระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
ความยาวรวม 

(กิโลเมตร) 
ขนาดทอ 

(นิ้ว) 
ความสามารถสูงสุดในการสงกาซธรรมชาติ/1 

(ลาน ลบ.ฟุต/วัน) 
ปที่เริ่ม 

ดําเนินงาน 
รายละเอียด 

ระบบทอสงกาซธรรมชาติในทะเล      
เอราวัณ-โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง (ทอสายประธาน) 415 34 850 2524 เปนระบบทอจากแทนเอราวัณในอาวไทยไปยังโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง 

ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
แหลงบงกช-เอราวัณ (ทอสายประธาน) 171 32 635 2539 เปนระบบทอจากแหลงบงกชในอาวไทยที่เชื่อมกับแทนเอราวัณ 
เอราวัณ-โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง (ทอคูขนาน) 418 36 1,180 2539-2540 เปนระบบทอคูขนานจากแทนเอราวัณไปยังโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง 

ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
แหลงอาทิตย-โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง (ทอเสนที่ 3) 606 42 1,900 /3 2550 เปนระบบทอเสนที่ 3 จากแหลงกาซฯ อาทิตย ไปยังโรงแยกกาซธรรมชาติ

ระยอง ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
แหลงเจดีเอ-แหลงอาทิตย 95 42 1,000 /3 2551 เปนระบบทอเสนที่ 3 จากแหลงกาซฯ เจดีเอ ไปยังแหลงอาทิตย 

เอราวัณ-โรงไฟฟาขนอม  161 24 210 2539 เปนระบบทอจากแทนเอราวัณไปยังโรงไฟฟาขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบก      
โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟาบางปะกง (ทอสายประธาน) 104 28 540 2524 เปนระบบทอจากโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง ตําบลมาบตาพุด จังหวัด

ระยอง ไปยังโรงไฟฟาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โรงไฟฟาบางปะกง-โรงไฟฟาพระนครใต (ทอสายประธาน) 57 28 n.a. /2 2524 เปนระบบทอจากโรงไฟฟาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังโรงไฟฟาพระ

นครใต จังหวัดสมุทรปราการ 
บางพลี-สระบุรี (ทอสายประธาน) 99 24 280 2524 เปนระบบทอจากอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไปยัง  

โรงปูนซิเมนตของ บมจ. ปูนซีเมนตไทย ที่อําเภอทาหลวง จังหวัดสระบุรี 
แหลงน้ําพอง-โรงไฟฟาน้ําพอง 3.5 16 140 2533 เปนระบบทอจากแหลงน้ําพอง ไปยังโรงไฟฟาน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 
โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟาบางปะกง (ทอคูขนาน) 105 28 660 2539 เปนระบบทอคูขนานจากโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง ตําบลมาบตาพุด 

จังหวัดระยอง ไปยังโรงไฟฟาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
บางปะกง-โรงไฟฟาวังนอย (ทอคูขนาน) 101 36 860 2539 เปนระบบทอคูขนานจากสถานีเพิ่มความดันบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไป

ยังโรงไฟฟาวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทอสงกาซธรรมชาติจากชายแตนไทยและสหภาพเมียนมาร-โรงไฟฟาราชบุร ี 238 42 1,300 2541 เปนระบบทอจากจุดรับมอบกาซธรรมชาติชายแดนไทยและสหภาพเมียนมาร 

ที่บานอีตอง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนํากาซธรรมชาติจากโครงการยาดานาและ
เยตากุน ไปยังโรงไฟฟาราชบุรี จังหวัดราชบุร ี

ราชบุรี-วังนอย 154 30 330 2543 เปนระบบทอที่เชื่อมตอระบบทอสงกาซธรรมชาติบริเวณสถานีวัดปริมาณ
กาซธรรมชาติราชบุรีเขากับระบบทอสงกาซธรรมชาติบางปะกง-โรงไฟฟาวัง
นอย (ทอคูขนาน) ที่สถานีวัดปริมาณกาซธรรมชาติวังนอย 
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ขอมูลเกี่ยวกับระบบทอสงกาซธรรมชาติเฉพาะระบบที่สําคัญ ณ ปจจุบัน  เปนดังนี้ (ตอ) 
 

ระบบทอสงกาซธรรมชาติ ความยาวรวม 
(กิโลเมตร) 

ขนาดทอ 
(นิ้ว) 

ความสามารถสูงสุดในการสงกาซธรรมชาติ/1 
(ลาน ลบ.ฟุต/วัน) 

ปที่เริ่ม 
ดําเนิน
งาน 

รายละเอียด 

โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟาบางปะกง  (ทอเสนที่ 3) 110 36 1,200 /3 2549 เปนระบบทอเสนที่ 3 จากโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง ตําบลมาบ
ตาพุด จังหวัดระยอง ไปยังโรงไฟฟาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โรงไฟฟาวังนอย-โรงไฟฟาแกงคอย 72 36 510 /1 2549 เปนระบบทอจากโรงไฟฟาวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยัง
โรงไฟฟาแกงคอย จังหวัดสระบุรี 

ทอสงกาซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันกาซธรรมชาติ 
 #RA6 – โรงไฟฟาพระนครใต 

70 30 300 /1 2550 เปนระบบทอจากสถานีควบคุมความดันกาซธรรมชาติ #RA6 ไปยัง
โรงไฟฟาพระนครใต จังหวัดนนทบุรี 

 

/1 ความสามารถในการสงกาซธรรมชาติเปนความสามารถเฉพาะของทอแตละเสนเทานั้น และขึ้นอยุกับองคประกอบของกาซธรรมชาติ                                                                                                                                                                 

 /2 ไมสามารถระบุความสามารถสูงสุดในการสงกาซธรรมชาติได เนื่องจากมีการสงกาซธรรมชาติทั้งไปและยอนกลับ (Reverse Flow) 
/3 ความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดภายหลังการติดตั้งเครื่องเพิ่มความดันกาซธรรมชาติ 
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4.1.2.3 ธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ 

 นอกจาก ปตท.จะจัดจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาโดยตรงแลว ปตท.ไดนํากาซธรรมชาติบางสวนผานเขาโรง
แยกกาซธรรมชาติของ ปตท. เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับกาซธรรมชาติและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยการแยกสารประกอบ
ไฮโดรคารบอนชนิดตางๆ ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญในกาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. 
ประกอบดวย กาซอีเทน กาซโพรเพน กาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) และกาซโซลีนธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีผลพลอยได
จากการแยกกาซธรรมชาติ คือ กาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมตางๆได ทั้งน้ี ผลิตภัณฑ
จากโรงแยกกาซธรรมชาติและวัตถุประสงคในการนําไปใชแสดงตามตารางขางลางน้ี 

ปจจุบัน ปตท. เปนผูประกอบการธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติรายใหญในประเทศไทย ปตท. มีโรงแยกกาซธรรมชาติ
ทั้งสิ้น 5 โรง มีความสามารถแยกกาซธรรมชาติตามคาการออกแบบ (nameplate capacity) ไดสูงสุด 1,710 ลานลูกบาศกฟุตตอ
วัน โดยโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 1 2 3 และ 5 ต้ังอยูที่ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความสามารถแยกกาซ
ธรรมชาติได 350 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 250 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 350 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และ 530 ลานลูกบาศกฟุตตอ
วัน ตามลําดับ และโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 4 ต้ังอยูที่อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความสามารถแยกกาซ
ธรรมชาติได 230 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ทั้งน้ี สําหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2551  โรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 1 2 3 
และ 5 ไดใชความสามารถในการแยกกาซธรรมชาติคิดเปนรอยละ 111 รอยละ 113 รอยละ 106 และรอยละ 97  ตามลําดับ 
สําหรับโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 4 ไดใชความสามารถในการแยกกาซธรรมชาติคิดเปนรอยละ 71 เน่ืองจากความตองการ
กาซธรรมชาติของโรงไฟฟาขนอมในปจจุบันไมสามารถรองรับปริมาณกาซธรรมชาติที่ไดจากโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 4 
เมื่อมีการผลิตเต็มที่ได ซึ่งหากความตองการกาซธรรมชาติในอนาคตสูงขึ้น โรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 4 จะสามารถเพ่ิมการ
ผลิตได ทั้งน้ี ปตท.ไดทําการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงแยกกาซฯ อยางตอเน่ือง โดยปจจุบันโรงแยกกาซฯ ทั้ง 5 หนวยของ 
ปตท. มีความสามารถแยกกาซฯ สูงสุดที่ระดับ 1,770 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 

สัดสวนของผลิตภัณฑตางๆ ที่ผลิตไดจากโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. ในป 2549 – 2551 เปนดังน้ี 

ผลิตภัณฑ ป 2549 ป2550 ป 2551 

กาซอีเทน (ตัน) 988,106 931,373 970,816 
กาซโพรเพน (ตัน) 262,722 283,194 238,049 
กาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) (ตัน) 1,916,085 2,200,569 2,335,808 
กาซโซลีนธรรมชาติ /1  (ตัน) 305,448 344,620 340,422 

รวม 3,472,361 3,759,756 3,885,095 
 ที่มา   :   ปตท. 

     /1  ไมรวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit)  

 

 

ผลิตภัณฑ วัตถุประสงคในการนําไปใช 
กาซอีเทน เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน 

กาซโพรเพน เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน 

กาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) เปนเชื้อเพลิงในครัวเรือน ยานพาหนะ และโรงงานอุตสาหกรรม และเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ปโตรเคมีขั้นตน 

กาซโซลีนธรรมชาติ เปนวัตถุดิบสําหรับปอนเขาโรงกลั่นน้ํามันเพื่อผลิตนํ้ามันสําเร็จรูป และเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ปโตรเคมีขั้นตน 
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สําหรับปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑตางๆ ของโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. ในป 2549 –2551 เปนดังน้ี 

  
 
 
 
 
 
 
 

              ที่มา : ปตท. 
/1   รวมการขายกาซปโตรเลียมเหลวที่ ปตท. ซื้อมาจากผูผลิตปโตรเคมีเพือ่นํามาขายตอ ใน ป 2549 จํานวน 217,671 ตัน ,  
ในป 2550 จํานวน 250,727  ตัน และ ในป 2551 จํานวน 157,928 ตัน   
/2   รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกล่ันตัวของกาซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit) 

 ราคาจําหนายผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติใหกับลูกคาปโตรเคมีจะเปนไปตามสูตรราคาที่ตกลงกับลูกคาเปน
รายๆ ไป โดยจะอางอิงกับราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลก ยกเวนราคาขายกาซปโตรเลียมเหลวทีจําหนายในประเทศผาน
ธุรกิจนํ้ามันของปตท. ยังคงราคาขายปลีกตามที่รัฐกําหนดไว  สําหรับราคากาซปโตรเลียมเหลว และกาซโซลีนธรรมชาติ ซึ่ง
สงออกผานธุรกิจนํ้ามันของ ปตท. จะอิงกับราคาตลาดโลก  
 
4.1.2.4  กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต 

เพ่ือสงเสริมการใชกาซธรรมชาติเพ่ือเปนเช้ือเพลิงทางเลือกในภาคขนสง ลดผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจอันเน่ืองมา 
จากราคาน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดโลกไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสนับสนุน
ยุทธศาสตรพลังงานของประเทศ ที่สนับสนุนใหใชเช้ือเพลิงที่สามารถจัดหาไดจากแหลงภายในประเทศ ปตท.ไดเริ่มนํา NGV มา
ใชเปนเช้ือเพลิงใหกับรถโดยสารประจําทาง NGV ของ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ต้ังแตป 2536 และมีการขยาย
ตลาด NGV อยางตอเน่ืองจน ณ 31 ธันวาคม 2551  มียานยนตที่ใช NGV ประมาณ 127,735 คัน โดยมีสถานีบริการกาซ NGV ที่
เปดใหบริการแลว 303 สถานี ประกอบดวยสถานีบริการในกรุงเทพและปริมณฑลจํานวน 154 สถานี และตางจังหวัดจํานวน 149 
สถานี และยอดจําหนาย NGV เฉล่ียเดือนธันวาคม 2551 ประมาณ 101 ลานลูกบาศกฟุต/วัน โดย ปตท. มีเปาหมายใหใชกาซ
ธรรมชาติทดแทนนํ้ามันในภาคขนสง 20% เปนปริมาณประมาณ 440 ลานลูกบาศกฟุต/วัน ในป 2555 (ณ ราคานํ้ามันดิบดูไบ 90 
US$/BBL) 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ ป 2549 ป 2550 ป 2551 

กาซอีเทน (ตัน) 979,762 928,917 968,335 
กาซโพรเพน (ตัน) 239,126 241,296 179,909 
กาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) /1 (ตัน) 2,186,336 2,503,680 2,541,577 
กาซโซลีนธรรมชาติ /2(ตัน) 480,489 511,424 534,020 

รวม 3,885,713 4,185,317 4,223,841 
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4.1.3 ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจกาซธรรมชาติ  

 ปตท. ประกอบธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับกาซธรรมชาติผานบริษัทในเครืออื่นๆ จํานวน 10 บริษัท เพ่ือชวยสงเสริมใหกลุม ปตท. 
ประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติอยางครบวงจร ดังน้ี 

4.1.3.1 บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (PTTNGD) 

บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท. กับ Suez-Tractebel S.A. แหงประเทศ 
เบลเยี่ยม และบริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2539 เพ่ือดําเนินธุรกิจพัฒนาและกอสราง
ระบบทอยอยเพ่ือขนสงกาซธรรมชาติและจัดจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2551 บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด มีทุนที่ออกและชําระแลว 500 ลานบาท โดย 
ปตท. ถือหุนอยูรอยละ 58 ของทุนที่ออกและชําระแลว 

ในการประกอบธุรกิจ บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด เปนผูลงทุนสรางระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ 
(Distribution Pipeline) โดยใชทอเหล็กและทอ High Density Polyethylene (HDPE) ซึ่งเช่ือมตอจากระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
(Transmission Pipeline) ของ ปตท.ไปยังลูกคาในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี ปตท.เปนผูให
ความชวยเหลือในการจัดหาที่ดินตลอดจนสิทธิในการใชที่ดินเพ่ือการกอสรางระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ  

(1) การจัดหา 

 ปตท.เปนผูจัดหากาซธรรมชาติทั้งหมดใหกับบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด โดยมีสัญญาซื้อขายกาซ
ธรรมชาติระยะยาวของแตละพ้ืนที่ อายุสัญญา 10 ป และมีโครงสรางราคากาซธรรมชาติที่ประกอบดวยราคาเนื้อกาซธรรมชาติ 
อัตราคาผานทอ และคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติ 

(2) การจัดจําหนาย 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2551 บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด มีระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติเพ่ือ
ขนสงกาซธรรมชาติเปนเครือขายครอบคลุมพ้ืนที่อุตสาหกรรม 6 แหง ไดแก นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง พ้ืนที่อุตสาหกรรมบริเวณรังสิต สวนอุตสาหกรรมโรจนะและนิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดย
สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับลูกคามีอายุสัญญา 5 - 7 ป ซึ่งราคากาซธรรมชาติจะถูกกําหนดใหสามารถแขงขันไดกับเช้ือเพลิง
ทดแทน คือ นํ้ามันเตาหรือกาซหุงตม ผลการจัดจําหนายกาซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ในป 2551 
มีปริมาณ 38.81 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพ่ิมขึ้น 5.57% จากป 2550  เน่ืองจากมีจํานวนลูกคาที่รับกาซฯ แลวเพ่ิมขึ้นเปนทั้งหมด 
166 ราย  โดยที่ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติในป 2549 –  2551  เปนดังน้ี 
 

การจัดจําหนาย ป 2549 ป 2550 ป 2551 
ปริมาณ (ลานลูกบาศกฟุตตอวัน) 33.02 36.77 38.81 
จํานวนลูกคา (ราย) 127 146 166 

  บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด มีเปาหมายการจําหนายกาซธรรมชาติในป 2552  เฉล่ียวันละ 36.89  
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และในอนาคตมีแผนการขยายระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติเพ่ิมอีก 3 พ้ืนที่ ไดแก นิคมอุตสาหกรรม 
บางกะดี นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมเอ็มไทย 

  นอกจากน้ี บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ไดเพ่ิมชองทางการจําหนายกาซธรรมชาติ โดยการรวมทุน
ในสัดสวนรอยละ 50 ในบริษัท อมตะ จัดจําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (AMATA NGD) เพ่ือดําเนินการกอสรางระบบทอจัด
จําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนคิมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 
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 (3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 13 คน ปตท.เปนผู
แตงต้ังจํานวน 6 คน รวมประธานกรรมการ นอกจากน้ี ปตท.ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ
บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ซึ่งรวมตําแหนงกรรมการผูจัดการ 

(4) การเงิน 

 ผลการดําเนินงานของบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ในป 2549 – 2551 เปนดังน้ี 
                          หนวย  :  ลานบาท 

งบรวม ป 2549 ป 2550 ป 2551 
รายไดรวม   3,470 3,979 4,426 
คาใชจายรวม   2,684 3,023 3,481 
กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ   786 956 945 
สินทรัพยรวม   1,832 2,108 2,293 
หน้ีสินรวม   396 502 642 
สวนของผูถือหุน   1,436 1,606 1,651 

 

4.1.3.2 บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. TTM (T), 
TTM (M) 

ปตท. และ Petronas บริษัทนํ้ามันแหงประเทศมาเลเซีย ไดรวมกันจัดต้ังบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จํากัด (TTM (T)) ขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2543 และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM (M)) 
ขึ้นในประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 โดย TTM (T) จะดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงกาซธรรมชาติทางทอจากพ้ืนที่
พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Development Area หรือ เจดีเอ) มาใชประโยชนในประเทศไทย และสงไปยัง
ชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมท้ังใหบริการแยกกาซธรรมชาติ ที่จังหวัดสงขลา และขนสงกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ทางทอจาก
จังหวัดสงขลาไปยังชายแดนไทย-มาเลเซีย สวน TTM (M) จะดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงกาซธรรมชาติและกาซปโตรเลียม
เหลวทางทอจากชายแดนไทย-มาเลเซีย ไปใชประโยชนในประเทศ มาเลเซีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 TTM (T) มีทุนที่ออกและ
ชําระแลว 10,640 ลานบาท และ TTM (M) มีทุนที่ออกและชําระแลว 52.8 ลานริงกิต (มาเลเซีย)  โดยมี ปตท. และ Petronas ถือ
หุนใน สัดสวนรอยละ 50 ของทุนที่ชําระแลวเทากันทั้งสองบริษัท 

 (1) ลักษณะของโครงการ แบงเปน 2 ระยะ ดังน้ี 
ระยะท่ี  1 
- วางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาดเสนผาศูนยกลาง 34 น้ิว จากแปลงเอ 18 ในพ้ืนที่เจดีเอไปที่ อําเภอจะ

นะ จังหวัดสงขลา รวมเปนระยะทาง 277 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดประมาณ
วันละ 1,020 ลานลูกบาศกฟุต   

- วางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 36 น้ิว จากอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปยังชายแดน
ไทย-มาเลเซีย ที่อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมเปนระยะทาง 89 กิโลเมตร และวางตอไปเช่ือมเขากับระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติของ Petronas ในรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย รวมเปนระยะทาง 9 กิโลเมตร มี
ความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดประมาณวันละ 750 ลานลูกบาศกฟุต 
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- กอสรางโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 1 มีขนาดความสามารถรับกาซธรรมชาติวันละ 425 ลานลูกบาศกฟุต 
ใหบริการแยกกาซธรรมชาติที่นําขึ้นฝงที่จังหวัดสงขลา โดยมีความสามารถในการผลิตกาซปโตรเลียมเหลว  
ปละ 166,800 ตัน  และกาซธรรมชาติเหลวปละ 43,000 ตัน  

- วางทอสงกาซปโตรเลียมเหลวขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 น้ิว จากโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 1 ขนานไปกับ
ทอสงกาซธรรมชาติจนถึงชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมเปนระยะทาง 89 
กิโลเมตร และวางทอตอไปถึงเมือง Prai ในรัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย รวมเปนระยะทาง 150 กิโลเมตร มี
ความสามารถในการสงกาซปโตรเลียมเหลวสูงสุดประมาณวันละ 1,166 ตัน 

การดําเนินงานในระยะท่ี 1 แลวเสร็จและไดดําเนินการเชิงพาณิชย โดยการวางระบบทอสงกาซธรรมชาติทั้งใน
ทะเลและบนบกแลวเสร็จในเดือนมกราคม 2549 และการกอสรางโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 1 และการวางทอ
สงกาซปโตรเลียมเหลวแลวเสร็จในเดือนเมษายน 2549 

ระยะท่ี  2 
- วางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาด 42 น้ิว จากแปลง A-18 เช่ือมตอกับทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ของ 

ปตท. เปนระยะทาง 61.5 กิโลเมตร  โดยในอนาคตจะมีการวางทอกาซธรรมชาติจากแปลงB-17 มาเช่ือมใน
ภายหลัง โดยเช่ือมเขากับระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. ตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) โดยโครงการน้ีการกอสรางแลวเสร็จเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2551 และ 
ไดเริ่มจัดสงกาซธรรมชาติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551  และในสวนทอสงกาซธรรมชาติจากแปลง B-17 มี
เปาหมายแลวเสร็จในปลายป 2552 

 (2) ความกาวหนา 
-  สําหรับการวางทอกาซธรรมชาติจากแปลง B-17 ปจจุบันอยูระหวางการทํารายละเอียดวิศวกรรม ซึ่งคาดวา

การกอสรางจะแลวเสร็จและสงกาซฯ ไดในปลายป 2552 สําหรับสัญญาการใหบริการระหวาง ปตท. กับ 
TTM(T) คาดวาจะลงนามสัญญาภายในไตรมาสท่ี 1 ของป 2552 

(3) การบริการ 
   บริษัท  ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด  และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. 
ใหบริการขนสงกาซธรรมชาติและกาซปโตรเลียมเหลวและใหบริการแยกกาซธรรมชาติแกลูกคาของบริษัทเพียง 2 รายคือ ปตท. 
และ Petronas  ซึ่งทั้ง 2 รายเปนผูถือหุนของบริษัท โดยมีสัญญาใหบริการ (Service Agreement) ระหวางกัน บริษัทไดใหบริการ
ขนสงกาซธรรมชาติในทะเลและบนบกแลวต้ังแตเดือนมกราคม 2549 โดยเปนกาซธรรมชาติที่ผานกระบวนการบําบัดจากหนวย
แยกกาซคารบอนไดออกไซด และใหบริการแยกกาซฯ และขนสงกาซปโตรเลียมเหลวทางทอต้ังแต 14  เมษายน 2549 และได
ขยายบริการขนสงกาซฯ เชิงพาณิชย ให ปตท. ไปยังโรงไฟฟาจะนะ อีก 131 ลานลูกบาศกฟุตตอวันในไตรมาสท่ี 3  ป 2551  
สําหรับทอสงกาซฯจากแหลงกาซเจดีเอ แปลงเอ 18 ซึ่งเช่ือมตอกับทอสงกาซเสนที่ 3 ของ ปตท. ไดเริ่มวางทอต้ังแต ธันวาคม 
2549 สามารถขยายบริการขนสงกาซอีก 300 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และเริ่มขนสงกาซฯไดเมื่อปลายป 2551 การขยายบริการ
ขนสงกาซฯดังกลาวนอกจากจะมีรายไดเพ่ิม ยังชวยให ปตท. จัดหากาซฯ ไดเพียงพอกับความตองการของลูกคา ซึ่งสราง
เสถียรภาพและเพ่ิมความม่ันคงดานพลังงานใหประเทศไทยดวย ทั้งน้ี ในป 2551 มีรายละเอียดการใหบริการดังน้ี  

• การผลิตกาซธรรมชาติ (Feed Gas) 460 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 
• การสงมอบกาซเช้ือเพลิง (Sales Gas) 342 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 
• การสงมอบกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 52,600 เมตริกตัน 
• การสงมอบกาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) 15,450 เมตริกตัน 
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  (4) การบริหาร 
  คณะกรรมการบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด  และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd.  

ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 6 คน ปตท.เปนผูแตงต้ังจํานวน 3 คน นอกจากน้ี ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท.เขา
ดํารงตําแหนงผูบริหารของทั้งสองบริษัท ปจจุบันกรรมการท่ีแตงต้ังจาก Petronas ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท โดยตาง
ฝายจะสลับการดํารงตําแหนงน้ีคราวละ 3 ป 

(5) การเงิน 
  ผลการดําเนินงานของบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด งวดป  2549 - 2551 มีดังน้ี  
   หนวย : ลานบาท 

งบรวม ป 2549 ป 2550 ป 2551 
รายไดรวม 5,074 3,507 2,661 
คาใชจายรวม 2,814 2,995 2,845 
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ 2,260 512 (184) 
สินทรัพยรวม 30,233 32,117 28,033 
หนี้สินรวม 20,046 21,417 22,164 
สวนของผูถอืหุน 10,187 10,700 5,869 

 
  ผลการดําเนินงานของ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. งวดป  2549 - 2551 มีดังน้ี 
   หนวย : ลานริงกิต 

งบรวม ป 2549 ป 2550 ป 2551 
รายไดรวม 21.32 21.20 16.26 
คาใชจายรวม 16.42 18.13 23.74 
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ 4.90 3.07 (7.48) 
สินทรัพยรวม 164 165 163 
หนี้สินรวม 115 112 118 
สวนของผูถอืหุน 49 53 45 

4.1.3.3 บริษัท ผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น จํากัด (DCAP) 

บริษัท ผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท. กับ กฟผ. และ กฟน. จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นเมื่อ
วันที่ 2 เมษายน 2546 เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาและนํ้าเย็นใหกับบริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และ
ลูกคาอื่นๆ ภายในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551บริษัท ผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น จํากัด มีทุนจดทะเบียน 
1,670 ลานบาท  (ชําระแลว 1,000 ลานบาท) โดย ปตท.ถือหุนรอยละ 35  

โครงการผลิตและจําหนายไฟฟาและนํ้าเย็น (District Cooling System and Power Plant) สําหรับทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิของบริษัท ผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น จํากัด เปนโครงการที่สรางมูลคาเพ่ิมใหกับกาซธรรมชาติ โดยการใชกาซธรรมชาติมาเปน
เช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา และนําพลังงานความรอนที่เหลือมาผลิตไอนํ้า และนําไอนํ้าที่ไดมาใชประโยชนในการผลิต
กระแสไฟฟาเพ่ิมเติม สวนไอนํ้าที่เหลือนํามาใชประโยชนในการผลิตนํ้าเย็น (Chilled Water) เพ่ือใชในระบบปรับอากาศ จึงเปน
การใชพลังงานอยางคุมคา และเปนการลดมลภาวะทางอากาศ 

 (1) ลักษณะของโครงการ 
 - บริษัท ผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น จํากัด มีหนวยผลิต Utilities ดังน้ี 
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• โรงไฟฟา Cogeneration มีกําลังการผลิตไฟฟาดวยระบบ Combined Cycle รวมประมาณ 50 เมกกะวัตต 
(MW) 

• หนวยผลิตนํ้าเย็นแบบ Steam Absorption Chiller (SAC) มีกําลังการผลิตนํ้าเย็นรวมประมาณ 
29,440  Refrigerant Ton (RT)  

- วางทอสงกาซธรรมชาติขนาด 8 น้ิว จากระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. บริเวณถนนก่ิงแกว–
ลาดกระบัง เขาสูทาอากาศยานสุวรรณภูมิความยาว 2 กิโลเมตร มีความสามารถในการขนสง กาซธรรมชาติ
สูงสุดวันละ 25 ลานลูกบาศกฟุต 

 (2) ความกาวหนา 
งานกอสรางดําเนินการแลวเสร็จ เริ่มผลิตและจําหนายไฟฟาและนํ้าเย็นใหกับอาคารตางๆ ภายในพ้ืนที่ทาอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ ต้ังแตวันที่ 15 มีนาคม 2549 

(3) การจัดหาเช้ือเพลิง 
  ปตท.จะเปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหกับบริษัท ผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น จํากัด เพ่ือใชเปนเช้ือเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟาและไอนํ้า โดยมีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติขั้นตํ่าที่ปริมาณวันละ 7 ลานลูกบาศกฟุต  มีอายุสัญญา 25 ป 

(4) การจัดจําหนาย 
 การจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท ผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น จํากัด ประกอบดวย 

- จําหนายไฟฟาใหกับบริษัท การทาอากาศยานแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ซึ่งมีสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาระหวางกัน จํานวน 50 เมกกะวัตต (MW) 

- จําหนายนํ้าเย็นสําหรับระบบปรับอากาศและไอนํ้าใหกับลูกคารายตางๆ ดังน้ี 
• อาคารผูโดยสารทาอากาศยานของ ทอท.,อาคาร AOB, อาคาร AIMS ซึ่งมีสัญญาซื้อขายปริมาณรวม 

12,500 Refrigerant Ton (RT) 
• อาคาร Catering บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  ซึ่งมีสัญญาซื้อขายนํ้าเย็น 6,600 Refrigerant Ton 

(RT)  และไอนํ้า 8.6 Ton/Hr. 
• บริษัท โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด ปริมาณรวม 1,500 Refrigerant Ton (RT)ไอนํ้าประมาณ 

2 Ton/Hr.  
• สถานีรถไฟฟา ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณรวม 700 Refrigerant Ton (RT) (อยูระหวางการ

จัดทําสัญญาซื้อขาย) 

(5) การบริหาร 
  คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น จํากัด ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 7 คน ปตท.เปนผูแตงต้ังจํานวน 
2 คน นอกจากน้ี ปตท.ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของบริษัท ผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น จํากัดดวย 
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 (6) การเงิน 
 ผลการดําเนินงานของบริษัท บริษัท ผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น จํากัดในชวงป 2549 –ป 2551 เปนดังน้ี  

        หนวย : ลานบาท 

งบรวม ป 2549 ป 2550 ป 2551 
รายไดรวม 875 1,567 1,652 
คาใชจายรวม 988 1,581 1,666 
กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ (113) (14) (14) 
สินทรัพยรวม 3,391 3,214 3,025 
หน้ีสินรวม 2,553 2,390 2,216 
สวนของผูถือหุน 838 824 809 

4.1.3.4  บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด (PTTUT) 

คณะกรรมการ ปตท.ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 มีมติอนุมัติให ปตท.เขารวมทุนกับบริษัท ปโตรเคมี
แหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) (TOC) (ซึ่งตอมาไดควบรวมเปนบริษัทใหมช่ือ บริษัท 
ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548) และบริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(ATC) (ซึ่งตอมา ATC ไดควบรวมกิจการกับ บริษัท โรงกลั่นนํ้ามันระยอง จํากัด (มหาชน)  (RRC) เปนบริษัทภายใตช่ือบริษัท 
ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จํากัด (PTTAR) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550) โดยไดจดทะเบียนจัดต้ัง บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด 
(PTTUT) ขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 โดยมีสัดสวนการถือหุน ณ ปจจุบัน ของ ปตท. PTTCH และPTTAR อยูที่รอยละ 40 
40 และ 20 ตามลําดับ  เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางโรงงานผลิตและจําหนายไฟฟาและไอนํ้า (Utilities) ใหกับผูถือหุนรวมถึง
บริษัทในเครือของผูถือหุนและโรงงานบริเวณใกลเคียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด มีทุนจดทะเบียนที่
ออกและชําระแลว 6,859 ลานบาท  

 (1) ลักษณะของโครงการ 
- บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด ไดดําเนินการกอสรางและขยายขนาดโครงการผลิตและจําหนายไฟฟาและไอนํ้าให

สอดคลองกับความตองการของลูกคาที่เพ่ิมขึ้นเปนระยะๆ ของกลุมปโตรเคมี ปตท. และลูกคานอกกลุมโดย
บริษัทไดจัดทําแผนขยายขนาดกําลังการผลิตไฟฟาและไอนํ้าติดต้ังแบงเปนศูนยผลิตสาธารณูปการ (Central 
Utility Unit – CUP) ตางๆ ตามเขตพ้ืนที่ นิคมอุตสาหกรรมตางๆ ดังน้ี 

 

CUP ที่ตั้ง ลูกคา 
กําลังผลิตไฟฟา 

(เมกกะวัตต  - MW) 
  กําลังผลิตไอน้ํา 
(ตัน/ช่ัวโมง – T/hr)

CUP-1 นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (EIE) โรงงานปโตรเคมีในกลุม  ปตท . 
โดยเฉพาะโรงงานของ PTTCH 
และโรงงานอื่นๆ 

150 610 

CUP-2 นิคมอุตสาหกรรม  อารไอแอล 
(Rayong Industrial Land) 

โรงงานปโตรเคมีในกลุม  ปตท . 
โดยเฉพาะโรงงานของ PTTAR 
และ กฟผ. 

113 170 

CUP-3 นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (EIE) โรงงานปโตรเคมีในกลุม ปตท . 
โดยเฉพาะโรงงานของ PTTCH 
และโรงงานอื่นๆ 

75 560 

รวมกําลังการผลิต  338 1,340 
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หมายเหตุ: ขนาดกําลังการผลิตตามแผนธุรกิจของ PTTUT ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความตองการของลูกคาได 

(2) ความกาวหนา 
- ศูนยผลิตสาธารณูปการแหงที่ 1 (CUP-1)  เริ่มกอสรางในป 2547 และไดเริ่มทําการสาธารณูปการ (Utility) 

ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2549  ปจจุบันมีกําลังผลิตติดต้ังไฟฟา 112.5 เมกกะวัตต (MW) และไอนํ้า  470 ตัน/
ช่ัวโมง (T/hr) แลว และคาดวาการกอสรางกําลังผลิตติดต้ังรวมไฟฟา 150 เมกกะวัตต (MW) และไอนํ้า 610 
ตัน/ช่ัวโมง (T/hr) จะแลวเสร็จในไตรมาส 3 ป 2552 

- ศูนยผลิตสาธารณูปการแหงที่ 2 (CUP-2) การกอสรางแลวเสร็จทั้งโครงการแลว เริ่มผลิตไอนํ้าใหกับลูกคา
ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2551 และสามารถผลิตไฟฟาจายใหลูกคาไดในเดือนมกราคม 2552 หลังจากที่ทําการ
ทดสอบเครื่องจักรอุปกรณแลวเสร็จ 

-  ศูนยผลิตสาธารณูปการแหงที่ 3 (CUP-3) กอสรางแลวเสร็จประมาณรอยละ 60 คาดวาการกอสรางทั้ง
โครงการจะแลวเสร็จในไตรมาส 2 ป 2553  

(3) การจัดหาเช้ือเพลิงและวัตถุดิบ 

 ปตท. จะเปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหกับ บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด เพ่ือใชเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาและไอ
นํ้า โดยไดจัดทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติระยะยาว 15 ป และมีปริมาณเพียงพอตอความตองการใชโดยเต็มที่ที่ระดับ 100 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน (MMCFD) นอกจากน้ีบริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัดไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาสํารองกับการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ประมาณ 20-50 เมกกะวัตต (MW)  เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงในการจายไฟฟา
ใหกับลูกคา 

(4) การจัดจําหนาย 
  บริษัท พีทีท ียูทิลิต้ี จํากัด ไดทําการกอสรางหนวยผลิตสาธารณูปการ (Utility) ตาง ๆ ตามความตองการใชของ
ลูกคาโดยเฉพาะโรงงานปโตรเคมีของกลุม ปตท. จนถึงปจจุบันน้ีสรุปไดดังน้ี 

ป จําหนายให 
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) 
 

2550 - โรงงาน Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited (ABCT) 
- โรงงานผลิต Ethoxylate ของ Thai Ethoxylates Company Limited (TEX) 

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) 
- โรงงานผลิต Aromatics หนวยที่ 2 ของ บริษทั ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) (PTTAR) 

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. 
- โรงงานผลิต Olefins หนวยที่ 2 ของ  PTT Chemical Plc (PTTCH I-4) 

2553 - โรงงานผลิต AN/MMA/PMMA ของ PTT Asahi Chemical Company Limited 
2554 - โรงงานผลิต Aromatics หนวยที่ 1  ของ PTTAR  
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(5) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 10 คน ปจจุบันมีกรรมการดํารงตําแหนง 
9 คน เปนผูแทนจาก ปตท. 4 คน (โดยเปนผูแทนจาก ปตท.โดยตรง 3 คนและทางออม 1 คน ผานบริษัทที่ ปตท. รวมทุน)  รวม
ประธานกรรมการดวย นอกจากน้ี ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการของบริษัท พีทีที 
ยูทิลิต้ี จํากัด ดวย 

(6) การเงิน 
 ผลการดําเนินงานของบริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัดในชวงป 2549 –ป 2551 เปนดังน้ี  

             หนวย : ลานบาท 

งบรวม ป 2549 ป 2550 ป 2551 
รายไดรวม 769 1,519 2,686 
คาใชจายรวม 918 1,664 3,029 
กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ (149) (145) (343) 
สินทรัพยรวม 7,457 11,124 15,661 
หน้ีสินรวม 5,089 4,586 9,466 
สวนของผูถือหุน 2,367 6,538 6,195 

 
4.1.3.5  บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด (RPCL) 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 มีมติให ปตท. เขารวมทุนในบริษัท ราชบุรีเพาเวอร 
จํากัด (RPCL) ในสัดสวนรอยละ 15 โดยเขาซื้อหุนที่ราคามูลคาที่ตราไว (Par Value) หุนละ 100 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด มีทุนที่ออกและชําระแลวจํานวน 7,325 ลานบาท  
 บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด เปนโครงการผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power Producer: IPP) จัดต้ังขึ้นเพ่ือ
ประกอบกิจการผลิตและจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โดยเปนผูผลิตไฟฟาอิสระ 
(Independent Power Producer: IPP) มีโรงไฟฟาแบบพลังความรอนรวมที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง (Natural Gas Fired 
Combined-Cycle Power Plant) จํานวน 2 หนวย มีกําลังผลิตหนวยละ 700 เมกะวัตต รวมเปน 1,400 เมกะวัตต โครงการต้ังอยูใน
พ้ืนที่เดียวกันกับโรงไฟฟาของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด และทําการขอบานเลขที่ใหม ต้ังอยูที่ เลขท่ี 245 หมูที่ 6 ตําบลบาน
ไร อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

  บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัดเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยทั้งในสวนของโรงไฟฟาหนวยที่ 1 และหนวยที่ 2 เมื่อวันที่              
1 มีนาคม 2551 และ 1 มิถุนายน 2551 ตามลําดับ  

(1) การจัดหาเช้ือเพลิง 

 ปตท. จะเปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหกับ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด  เพ่ือใชเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา  โดย
มีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติที่ปริมาณวันละ 240 ลานลูกบาศกฟุต (ที่ประมาณการคาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) มี
อายุสัญญา 25 ป 

(2) การจัดจําหนาย 
  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2547 บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด ไดลงนามสัญญาสําคัญ 3 ฉบับ ไดแก สัญญาซื้อขาย
ไฟฟา (Power Purchase Agreement: PPA) กับ กฟผ. สัญญาจัดหากาซธรรมชาติ (Gas Sale Agreement: GSA) กับบริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) และสัญญาเชาที่ดิน (Land Lease Agreement: LLA) กับบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด ซึ่ง กฟผ. ตกลงรับซื้อ
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ไฟฟาที่บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด ผลิตไดทั้งหมด มีอายุสัญญา 25 ป นับต้ังแตเริ่มจายไฟฟาเขาระบบของ กฟผ. ต้ังแตวันที่ 1 
มีนาคม 2551 และหนวยที่ 2 ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2551   

(3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 12 คน ปตท.เปนผูแตงต้ังจํานวน 2 คน 
(4)   การเงิน 

         ผลการดําเนินงานของบริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด ในป 2551 เปนดังน้ี 
หนวย  :  ลานบาท 

งบรวม ป 2551 
รายไดรวม 14,788 
คาใชจายรวม 13,454 
กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 1,334 
สินทรัพยรวม 31,776 
หน้ีสินรวม 26,478 
สวนของผูถือหุน 5,298 

 

4.1.3.6 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTT LNG) 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547  มีมติให ปตท. จัดต้ัง บริษัท พีทีที  แอลเอ็นจี จํากัด 
โดย ปตท.ถือหุนอยูรอยละ 100 ในระยะเริ่มตน และ ปตท. จะหาพันธมิตรรวมทุนในภายหลัง โดย ปตท.เปนผูถือหุนใหญ ทั้งน้ี 
ปตท. ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2547 เพ่ือประกอบกิจการใหบริการ/จัดการเก่ียวกับการปฏิบัติการและ
บํารุงรักษาทาเรือ Terminal รับผลิตภัณฑ LNG และหนวยเปล่ียนสถานะ LNG เปนกาซธรรมชาติ (LNG Re-gasification & 
Receiving Terminal) ขนาดประมาณ 5 ลานตันตอปในระยะที่ 1 และจะเพ่ิมขนาดเปนประมาณ 10 ลานตันตอปในระยะที่ 2 โดย
บริษัทจะคิดคาบริการในรูป Throughput & Service Fee และ ปตท.จะเปนผูจัดหาและนําเขา LNG  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2551 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด มีทุนจดทะเบียน 6,403 ลานบาทซึ่งเรียกชําระแลว 1,638.25 
ลานบาท และจะทยอยเพ่ิมทุนตามความจําเปน ทั้งน้ี คาดวาโครงการระยะที่ 1 จะกอสรางแลวเสร็จในป 2554 และระยะที่ 2 
ประมาณป 2557 เพ่ือรองรับแผนการนําเขา LNG ของ ปตท.  

(1) ลักษณะของโครงการ 
  กอสราง LNG Receiving Terminal ประกอบดวย ทาเทียบเรือขนถาย LNG  ถังเก็บสํารอง LNG (LNG Storage 
Tank ) และหนวยเปล่ียนสถานะ LNG เปนกาซฯ (LNG Re-gasification Unit) ขนาดประมาณ 5 ลานตันตอป  ในระยะที่ 1 และ
จะเพ่ิมขนาดเปนประมาณ 10 ลานตันตอป ในระยะที่ 2 ซึ่งขึ้นอยูกับผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 

(2) ความกาวหนา 
 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด ไดดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และไดจัดหาที่ดินบริเวณพ้ืนที่
โครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรมระยะ 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง สําหรับเปนสถานท่ีกอสรางโครงการ
ขณะน้ีอยูระหวางการดําเนินการขุดลอกและถมพ้ืนที่โครงการโดยคาดวาจะแลวเสร็จในตนป 2552 นอกจากน้ี บริษัท พีทีที แอล
เอ็นจี จํากัดเริ่มดําเนินงานกอสราง LNG Receiving Terminal โดยคาดวาจะกอสรางโครงการระยะท่ี 1 แลวเสร็จในไตรมาส 1 ป 
2554  และเริ่มรับ LNG ไดในกลางป 2554  เพ่ือรองรับแผนการนําเขา LNG ของ ปตท. ในอนาคต 
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 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.)
ในหลักการใหคาบริการสถานี LNG อันประกอบดวย การใหบริการรับเรือนําเขา LNG ขนถาย เก็บรักษาและแปลงสภาพจาก
ของเหลวเปนกาซ และขนสงเขาระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. เปนสวนหน่ึงของราคา LNG โดยมอบหมายให สนพ. 
จัดทําหลักเกณฑการกําหนดราคา LNG รวมท้ังหลักเกณฑการกํากับดูแลคาบริการสถานี LNG เพ่ือเสนอ กพช. และ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบตอไป 

 (3)   การบริการ 

  บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด จะใหบริการ/จัดการ LNG Receiving Terminal และคิดคาบริการรับจายและสํารอง
กาซธรรมชาติเหลว  (Throughput & Service Fee) โดย ปตท.จะเปนผูจัดหาและนําเขา LNG 

 (4) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 3 คน ซึ่ง ปตท.เปนผูแตงต้ังทั้งหมด 
 

4.1.3.7 บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด (IPT) 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547 ไดมีมติอนุมัติให ปตท.เขารวมทุนในบริษัท ผลิตไฟฟา
อิสระ (ประเทศไทย) จํากัด ในสัดสวนรอยละ 20  ของทุนจดทะเบียนชําระแลว โดยซื้อหุนจากบริษัท Siemens AG จํากัด ใน
ราคา 10 ลานเหรียญสหรัฐฯ และเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2548 ปตท.ไดรับโอนหุนสามัญของบริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) 
จํากัด จากบริษัท Siemens AG จํากัด ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2551 บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัดมีทุนที่ออก
และชําระแลว 1,771 ลานบาท 

 บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัดจัดต้ังขึ้นเพ่ือประกอบกิจการผลิตและจําหนายไฟฟา โดยเปนผูผลิตไฟฟา
เอกชนรายใหญ (IPP) มีโรงไฟฟาพลังความรอนรวมที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง (Natural Gas fired Combined –Cycle 
Power Plant) ดวยกําลังการผลิตไฟฟา 700 เมกกะวัตต (MW)  

(1) การจัดหาเช้ือเพลิง 
  โรงผลิตไฟฟาของบริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัดใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา 
โดย ปตท.เปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหกับบริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัดทั้งหมด  มีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติที่
ปริมาณวันละ 120 ลานลูกบาศกฟุต อายุสัญญา 25 ป  

 (2) การจัดจําหนาย 
  บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัดจําหนายไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดให กฟผ. ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา 
(PPA) ฉบับลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2540 อายุสัญญา 25 ปนับจาก Commercial Operation Date เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2543 โดยมี
ขอตกลงที่ กฟผ. จะตองชําระคาไฟฟาใหแก IPT ตามกําลังการผลิตไฟฟาที่กําหนดในสัญญา (Take-or-Pay  รอยละ 100) จายคา
ความพรอมจายพลังไฟฟา (Availability Payment) ในจํานวนที่ตกลงกันเพ่ือใหครอบคลุมคาใชจายคงที่  ภาระหน้ีสิน และ
ผลตอบแทน  และจายคาพลังงานไฟฟา (Energy Payment) ตามสูตรคํานวณที่ระบุไวตามขอสัญญา 

(3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด  ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 9 คน  เปนผูแทนจาก 
ปตท. 6 คน โดยเปนผูแทนจาก ปตท. โดยตรง 2 คนและทางออม 4 คนรวมประธานกรรมการ  ผานบริษัทยอยของบริษัท ไทย
ออยล จํากัด (มหาชน) ไดแก บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด  
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(4) การเงิน 
 ผลการดําเนินงานของบริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด ในชวงป 2549 – ป 2551  เปนดังน้ี 
                               หนวย  :  ลานบาท 

งบรวม ป 2549 ป 2550 ป 2551 
รายไดรวม 9,359 9,174 10,730 
คาใชจายรวม 7,786 8,547 10,162 
กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ 1,573 627 568 
สินทรัพยรวม 12,503 11,119 11,934 
หน้ีสินรวม 6,408 4,642 5,197 
สวนของผูถือหุน 6,095 6,477 6,737 

 

4.1.3.8  บริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัด (TP) 

  คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 มีมติให ปตท.ซื้อหุนสามัญของบริษัท ไทยออยล 
เพาเวอร จํากัด จากบริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (บริษัทยอยของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) (ปตท.สผ.)) ซึ่งถืออยูทั้งหมดในสัดสวนรอยละ 26 เปนมูลคารวมทั้งสิ้น 2,300 ลานบาท โดย ปตท.ไดรับโอนหุน
สามัญของบริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 

  บริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัดเปนผูดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาและไอนํ้าในโครงการผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก 
(SPP) โดยเปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมแบบโคเจนเนอเรช่ัน ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง (Combined-Cycle Co-generation 
Power Plant) มีกําลังการผลิตไฟฟา 118 เมกะวัตต และผลิตไอนํ้า 168 ตันตอช่ัวโมง นอกจากน้ีบริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัด
เปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 56 ในบริษัทผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัดซึ่งเปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) มี
ขนาดกําลังการผลิตไฟฟา 700 เมกะวัตต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 TP มีทุนที่ออกและชําระแลว 2,810 ลานบาท   

  การซื้อหุนบริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัดสอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท. ซึ่งใหความสําคัญกับ
การลงทุนในธุรกิจกาซธรรมชาติและธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับกาซธรรมชาติ ในขณะที่สนับสนุนให ปตท.สผ. ใหความสําคัญกับการ
ดําเนินธุรกิจตนนํ้า (Upstream) คือธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมเปนหลัก และการเขาลงทุนดังกลาวมีความเสี่ยงตํ่า เน่ืองจาก
ทั้งบริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัดและบริษัทผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัดมีการดําเนินกิจการอยูแลว และมีสัญญาระยะ
ยาวกับลูกคา อายุสัญญา 25 ป ซึ่งประกอบดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และลูกคาซึ่งเปนบริษัทในกลุม บมจ. 
ไทยออยล จึงเปนกิจการที่มีความมั่นคง 

 (1) การจัดหาเช้ือเพลิง 
 บริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัดไดซื้อกาซธรรมชาติจาก  ปตท. ซึ่งเปนผูขายและผูจําหนายเพียงรายเดียวใน

ประเทศ โรงไฟฟาของบริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัดสามารถใชเช้ือเพลิงสํารองคือ  นํ้ามันดีเซลแทน กาซธรรมชาติได โดยจะ
มีการชดเชยสวนตางของราคาเช้ือเพลิงตามสัญญา  

  (2) การจัดจําหนาย 
  บริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัดหนายไฟฟาใหแก กฟผ.จํานวน 41 เมกะวัตต ภายใตสัญญาการซื้อขายไฟฟาระยะ
ยาว 25 ป บริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัดเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย ในวันที่ 1 เมษายน 2541 ภายใตโครงการผูผลิตไฟฟาเอกชน
รายเล็ก (Small Power Producer – “SPP”) ของ กฟผ. 
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(3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัดประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 12 คน  เปนผูแทนจาก ปตท. 3 คน 
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) จํานวน 7 คน และบริษัท เจพาวเวอร โฮลด้ิงส จํากัด (JPHT)จํานวน  2 คน   

(4) การเงิน 
 ผลการดําเนินงานของบริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัดในชวงป 2549 –ป 2551 เปนดังน้ี (งบเฉพาะบริษัทไทย

ออยล เพาเวอร จํากัดไมรวมบริษัทในเครือ (IPT)) 
                            หนวย  :  ลานบาท 

งบรวม ป 2549 ป 2550 ป 2551 
รายไดรวม 4,335 3,436 3,865 
คาใชจายรวม 3,173 3,034 3,518 
กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ 1,198 402 347 
สินทรัพยรวม 7,942 5,270 5,003 
หน้ีสินรวม 1,421 895 562 
สวนของผูถือหุน 6,521 4,375 4,441    

4.1.3.9 บริษัท  พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (PTT INTER) 

  คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550  ไดมีมติอนุมัติการจัดต้ังบริษัท พีทีที อินเตอรเนช่ัน
แนล จํากัด (PTT  International Company  Limited – PTT INTER)  โดยจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดในประเทศไทย และมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนตัวแทน ปตท. ในการลงทุนในโครงการตางๆ ที่เก่ียวกับกาซธรรมชาติ พลังงาน และธุรกิจอื่นที่ตอเน่ืองของ 
ปตท. ในตางประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มตน 100 ลานบาท  ซึ่งไดดําเนินการจดทะเบียนบริษัทแลวเสร็จ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2550 ทั้งน้ี ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2551 บรษิัทฯ  มีทุนจดทะเบียนทั้งหมด  100,000,000  บาท  (หุนสามัญ  10,000,000  หุน  มูลคา
หุนละ  10  บาท)    

  (1) ความกาวหนาโครงการ 
PTT INTER ไดทําสัญญาเงินกู (Shareholder’s Loan) กับ ปตท. เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 และในวันที่  

4 ธันวาคม 2550 PTT INTER ไดเบิกใชวงเงินกูดังกลาวเพ่ือซื้อหุนบริษัท East Mediterranean Gas (EMG) เปนจํานวนเงิน
ประมาณ 16,479 ลานบาท ซึ่งบริษัท EMG เปนบริษทัแหงเดียวที่ไดรับสิทธิในการสงออกกาซธรรมชาติจากประเทศอียิปตไป
ขายยังประเทศอิสราเอลภายใต MOU ของทั้งสองประเทศ โดยบริษัท EMG จะรับซื้อกาซธรรมชาติจากบริษัท Egyptian General 
Petroleum Corp. (EGPC)/Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) ในปริมาณ 677 ลานลบ.ฟุต/วัน เปนเวลา 20 ป และ
ขนสงผานระบบทอสงกาซธรรมชาติในทะเลจากเมือง El-Arish ในประเทศอียิปตไปยังเมือง Ashkelon ทางตอนใตของประเทศ
อิสราเอล และไดเริ่มดําเนินโครงการในไตรมาส 1 ป 2551 จากการเขาซื้อหุนในครั้งน้ี ทําให PTT INTER เปนผูถือหุนบริษัท 
EMG ในสัดสวน 25% และ PTT INTER ไดสิทธิในการเปนกรรมการในบริษัท EMG จํานวน 3 คน  

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 5/2551 ไดมีมติอนุมัติการกูเงิน 
Shareholders’ loan จาก ปตท. ในวงเงินรวม   21,735 ลานบาท   เพ่ือชําระหน้ี Shareholder’s Loan ระหวาง ปตท. และบริษัท 
PTT INTER  ตามสัญญาเงินกูลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งเปนเงินกูเพ่ือ ซื้อหุนบริษัท EMG และสําหรับใชเปนดอกเบี้ยจาย
จาก Sharholder’s Loan  สําหรับระยะเวลาที่ บริษัทฯยังไมมีรายไดจาก EMG จนกวาบริษัทฯ จะมีการปรับโครงสรางเงินทุนและ
มีความสามารถในการชําระหน้ีโดยเมื่อวันที่ 3ธันวาคม 2551 บริษัทฯไดขอเบิกใชเงินกูงวดแรกจํานวน 17,632,253,871.74บาท 
โดยเงินจํานวนน้ีประกอบดวยเงินกูเพ่ือใชสําหรับการซื้อหุนบริษัท EMG จํานวน 16,479,206,737.27 บาท คาดอกเบี้ยจาย
จํานวน 1,153,047,13.47 ทั้งน้ีมีกําหนดชําระเงินกูพรอมดอกเบี้ยคางชําระทั้งหมดภายใน 1 ปนับจากวันเบิกใชเงินกูครั้งแรก โดย
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คิดดอกเบี้ยเทากับ MLR ของธนาคารพาณิชย 4 แหง ไดแก ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน),  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน), 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่ประกาศ  2 วันทําการกอนวันเบิกใชเงินกูในแตละ
ครั้ง กําหนดชําระดอกเบี้ยในแตละงวดไมเกิน 3 เดือนนับต้ังแตวันที่เบิกใชเงินกูในแตละครั้ง   เวนแตการชําระดอกเบี้ยงวดแรก
ใหชําระภายในวันที่ 30 มีนาคม 2552 

  (2) การบริหาร 

   บริษัท PTT INTER  ปจจุบันมีกรรมการ 4 คนซึ่งเปนตัวแทนจาก ปตท. ทั้งหมด 

(3) การเงิน 
 ผลการดําเนินงานของบริษัท พีทีที อินเตอรเนช่ันแนล จํากัดในชวงป 2550 –  ป 2551 เปนดังน้ี  
                                                หนวย  :  ลานบาท 

งบรวม ป 2550  ป 2551 
รายไดรวม 12 0.189 
คาใชจายรวม 157 2,097 
กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ (145) (2,097) 
สินทรัพยรวม 16,471 15,734 
หน้ีสินรวม 16,586 17,827 
สวนของผูถือหุน (115) (2,093) 

4.1.3.10 บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด  (CHPP) 

  ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2549 ไดมีมติอนุมัติใหดําเนินโครงการผลิตไฟฟา
และน้ําเย็นโดยระบบพลังงานรวม (Combined Heat and Power) สําหรับศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจงวัฒนะ และตอมา
ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2550 ไดมีมติอนุมัติใหจัดต้ัง บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงาน
รวม จํากัด (Combined Heat and Power Producing Company Limitedหรือช่ือยอ CHPP) เพ่ือดําเนินโครงการดังกลาว โดยใน
ระยะแรก ปตท. ถือหุนรอยละ 100 จดทะเบียนบริษัทแลวเสร็จเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 มีทุนจดทะเบยีน 500 ลานบาท  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัท CHPP มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 270 ลานบาท มีขนาดกําลังการผลิตติดต้ังไฟฟา 9.2 
เมกกะวัตต และน้ําเย็น 12,000 ตันความเย็น (RT)   

  (1)  ความกาวหนาโครงการ 
  -  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2549 ปตท.และ กฟน. ไดลงนามสัญญาซื้อขายนํ้าเย็นจํานวน 7,500 RT กับบริษัท ธนา

รักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด หรือช่ือยอ ธพส. (ศูนยราชการ) อายุสัญญา 30 ป ขณะน้ีกําลังอยูระหวางการโอน
สิทธิ์ตามสัญญาใหบริษัท CHPP  

  - เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 ไดจัดหาผูรับเหมาแลว 
-  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัท CHPP ไดทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติที่ปริมาณ 1.5 ลานลูกบาศก 
ฟุต  ตอวัน อายุสัญญา10 ป กับ ปตท.   

- ปตท. และ กฟน.  ไดลงนามในบันทึกขอตกลงโอนสิทธิและหนาที่ของผูขายภายใตสัญญาซื้อขายพลังงาน
ความเย็น เพ่ือโอนสิทธิหนาที่ในฐานะผูขายใหแก CHPP ในวันที่ 26 สิงหาคม 2551 

- CHPP เริ่มจําหนายนํ้าเย็นเพ่ือ Commissioning ระบบสงนํ้าเย็นใหแกศูนยราชการฯในวันที่ 26 สิงหาคม 2551 
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 มีความกาวหนาในการงานกอสรางโดยรวมรอยละ 96.07 
- การกอสรางโครงการแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2551 
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 (2)  การจัดหาเช้ือเพลิง 

   บริษัท CHPP ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น โดย ปตท. เปนผูจัดหากาซธรรมชาติ
ใหแกบริษัท CHPP ทั้งหมด มีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติที่ปริมาณ 1.5 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน อายุสัญญา 10 ป 

  (3) การจัดจําหนาย 

   CHPP  เริ่มจายนํ้าเย็นในเชิงพาณิชยใหแกอาคารศูนยราชการฯ ในเดือนมกราคม 2552 และจายไฟฟาเพ่ือขายเขา
ระบบของ กฟน. ประมาณเดือนธันวาคม 2552 โดยมีสัญญาซื้อขายนํ้าเย็นจํานวน 7,500 RT อายุ 30 ปกับ ธพส. (ศูนยราชการฯ) 
และจะทําการซื้อขายไฟฟากับ กฟน. จํานวนประมาณ  6.6 เมกกะวัตตเปนไปตาม “สัญญาซื้อขายไฟฟา การรับซื้อไฟฟาจาก
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (สําหรับการผลิตไฟฟาจากระบบ Cogeneration) (VSPP)”  

  (4)  การบริหาร 

   บริษัท CHPP ปจจุบันมีกรรมการ 2 คนซึ่งเปนตัวแทนจาก ปตท. ทั้งหมด 

(5) การเงิน 
 ผลการดําเนินงานของบริษัท CHPP ในชวงป 2550 –ป 2551 เปนดังน้ี  

 

หนวย : ลานบาท 

งบรวม ป 2550 ป 2551 
รายไดรวม 0.25 0.80 
คาใชจายรวม 0.57 4.86 
กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ (0.32) (4.06) 
สินทรัพยรวม 290.07 585.62 
หน้ีสินรวม 20.38            319.99 
สวนของผูถือหุน 269.68 265.63 
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4.2 กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

ลักษณะการดําเนินธุรกิจของกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย ของ ปตท. แบงเปน 3 ธุรกิจ  ดังน้ี 

4.2.1 ธุรกิจนํ้ามัน (Oil Marketing)  

หนวยธุรกิจนํ้ามันดําเนินธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมและน้ํามันหลอล่ืนทั้งในและตางประเทศ ภายใตการ
จัดหา จัดสง และการปฏิบัติการของระบบ รับ เก็บ จาย ที่มีประสิทธิภาพ และดําเนินธุรกิจคาปลีกในสถานี โดยมุงเนนรักษา
ความเปนผูนําตลาดในประเทศดานพลังงานทดแทน ดานตลาดคาปลีก และดานตลาดหลอล่ืน และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ทํากําไร โดยมุงเนนการสรางมูลคาเพ่ิมดวยการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ที่มีคุณภาพ และมุงสูความเปนเลิศในการบริหารจัดการ
คลังและการขนสง 

กลุมธุรกิจนํ้ามันมีสายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไดแกหนวยบริหารและปฎิบัติการคลัง 
การบริหารการจัดหาและจัดสงผลิตภัณฑปโตรเลียม และการขายกาซปโตรเลียมเหลวในตลาดขายสงใหแกผูคาตามมาตรา 7 แหง
พระราชบัญญัติการคานํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ.2543   

ปตท. ยังมีการลงทุนและการรวมทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่เก่ียวเน่ืองกับการดําเนินธุรกิจนํ้ามันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศจํานวน 18 บริษัท โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนธุรกิจที่กอใหเกิดรายไดหลักและเพ่ือสงเสริมให ปตท. 
สามารถดําเนินธุรกิจนํ้ามันอยางครบวงจรและสามารถใหบริการลูกคาไดดีที่สุด 
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แผนภาพแสดงโครงสรางกลุมธุรกิจปโตรเลียมข้ันปลาย  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมธุรกิจปโตรเลียมข้ันปลาย

ธุรกิจนํ้ามนั ธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

การตลาดขายปลีก การตลาดพาณิชยและตางประเทศ 

การจัดหาและจัดสงปโตรเลียม 

การบริหารและปฏิบัติการคลัง 
การบริหารคลังและทาเรือปโตรเลียม คลังนํามัน คลังกาซ

ปโตรเลียมเหลว โรงบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว คลังสถานีเติม
นํ้ามันอากาศยาน ทั่วประเทศ 

การบริหารบริษัทในเครือ 

ดูแลบริษัทรวมทุนที่อยูใน กลุมธุรกิจนํ้ามัน 

-  การจัดหา ขนสง และจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวใหผู คา 
นํ้ามันมาตรา 7 
-  การจัดหา ขนสงและรับซื้อนํ้ามันสําเร็จรูปจากโรงกลั่นนํ้ามัน 

การบริหารความเส่ียง 

การจัดหา การขนสงทางเรือระหวางประเทศ 

การคานํ้ามันดิบและคอนเดนเสท 

การคานํ้ามันสําเร็จรูป 

การคาปโตรเคมี 

ธรุ

กา

การ- ตลาดขายปลีก 
- สถานีบริการ 
- ตลาดหลอล่ืน 
 

- ตลาดรัฐและอุตสาหกรรม 
- ตลาดอากาศยานและเรือขนสง 
- ตลาดกาซปโตรเลียมเหลว 
- การตลาดตางประเทศ 

การบริหารบริษัทในเครือ 
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4.2.1.1 ลักษณะของสินคาและผลิตภัณฑ 

สินคาและผลิตภัณฑของการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม (Oil Marketing) แบงไดเปน 2 ประเภท ดังน้ี 
4.2.1.1.1 ผลิตภัณฑนํ้ามันเช้ือเพลิง 
4.2.1.1.2 ผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืน 

4.2.1.1.1  ผลิตภัณฑนํ้ามันเช้ือเพลิง 

(1) กาซปโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas : LPG) 
กาซปโตรเลียมเหลว หรือที่เรียกวากาซหุงตม หรือแอลพีจี เปนสารประกอบไฮโดรคารบอนจําพวกกาซโพรเพน

และกาซบิวเทน ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ไดจากการแยกกาซธรรมชาติในโรงแยกกาซหรือการกลั่นนํ้ามันจากโรงกลั่นนํ้ามัน จะมี
สภาพเปนของเหลวภายใตแรงดัน สวนมากนําไปใชในการหุงตมในครัวเรือน และใชเปนเช้ือเพลิงในงานอุตสาหกรรมตางๆ 
เน่ืองจากมีคุณสมบัติพิเศษคือใหความรอนสูง สะอาด เผาไหมไดงายและสะดวกในการใชงาน นอกจากน้ียังใชเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี และสามารถใชแทนนํ้ามันเบนซินในรถยนตเพราะมีคาออกเทนสูง ปตท.จําหนายกาซปโตรเลียมเหลว
ใหกับผูใชกาซปโตรเลียมเหลวโดยตรง และจําหนายใหกับผูคากาซปโตรเลียมเหลวตามพระราชบัญญัติการคานํ้ามันเช้ือเพลิง 
พ.ศ.2543 เพ่ือจําหนายตอใหกับผูใชกาซปโตรเลียมเหลวอีกทอดหน่ึง 

(2) นํ้ามันเบนซิน (Gasoline) 
นํ้ามันเบนซินเปนนํ้ามันเช้ือเพลิงประเภทระเหยงายมีปริมาณกํามะถันตํ่า เหมาะสําหรับใชงานกับเครื่องยนต

เบนซินทุกชนิด นํ้ามันเบนซินไดมาจากการผสมนํ้ามันเบาที่มีชวงจุดเดือดเหมาะสมหลายชนิดในอัตราที่เหมาะสม และมี
สวนผสมของสารกันน็อคและอื่นๆ เพ่ือใหไดคุณภาพตามขอกําหนด ปจจุบันในประเทศไทยน้ัน นํ้ามันเบนซินแบงออกไดเปน 
4 ประเภทหลัก คือ นํ้ามันเบนซินไรสารตะก่ัวออกเทน 91 นํ้ามันเบนซินไรสารตะก่ัว ออกเทน 95 นํ้ามันแกสโซฮอลอี 10 ออก
เทน 91 นํ้ามันแกสโซฮอลอี 10 ออกเทน 95 นํ้ามันแกสโซฮอล อี 20 และน้ํามันแกสโซฮอล อี 85 

(3) นํ้ามันกาด (Kerosene) 
นํ้ามันกาดเปนนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ใชในอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ นอกจากน้ียังใชในการจุดตะเกียงใหความสวาง

ตามชนบท ใชเปนเช้ือเพลิงสําหรับเครื่องยนตที่ออกแบบเปนพิเศษ ใชใหความรอนในเตาอบ นําไปเปนสวนผสมในยาฆาแมลง 
นํ้ามันชักเงา และสีนํ้ามัน เปนตน  

(4) นํ้ามันเช้ือเพลิงเครื่องบิน (Aviation Fuel) 
นํ้ามันเช้ือเพลิงที่ใชสําหรับเครื่องบินไอพนของสายการบินพาณิชยทั่วไป เครื่องบินของกองทัพและเครื่องบินฝก

นักบินเปนนํ้ามันที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนดคุณภาพของเช้ือเพลิงที่เปนมาตรฐานสากลสําหรับใชทั่วโลก สามารถแบงออกเปน 
3 ประเภท คือ 

• นํ้ามันเครื่องบินไอพนพาณิชย (Jet A-1) สําหรับใชงานกับเครื่องบินพาณิชยของสายการบินทั่วไป  

• นํ้ามันเครื่องบินไอพนทหาร (JP-8, JP-5) สําหรับใชงานกับเครื่องบินรบ เชนเครื่องบินขับไล  

• นํ้ามันเบนซินอากาศยาน (Aviation Gasoline) สําหรับใชงานกับเครื่องบินที่ใชเครื่องยนตลูกสูบ เชน 
เครื่องบินฝกนักบิน เครื่องบินเล็กสวนตัว 

(5) นํ้ามันดีเซล (Diesel) 
เปนนํ้ามันที่มีจุดเดือดสูงกวานํ้ามันกาดเหมาะสําหรับรถเครื่องยนตดีเซล เชน รถยนตกระบะ รถบรรทุก รถ

โดยสาร เครื่องยนตทางการเกษตร นอกจากนี้ยังใชกับเครื่องกําเนิดไฟฟาและเรือ ปจจุบันนํ้ามันดีเซลเปนนํ้ามันเช้ือเพลิงที่มี
ปริมาณการใชสูงที่สุดในประเทศ  แบงออกเปน 4 ประเภท คือ 
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• นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวานํ้ามันโซลา มีคุณสมบัติเหมาะสําหรับ 
เครื่องยนตที่มีรอบหมุนเร็ว ไดแก รถยนต รถกระบะ รถบรรทุก รถโดยสาร เรือประมง เปนตน 

• นํ้ามันไบโอดีเซล เปนนํ้ามันดีเซลหมุนเร็วผสมเมธิลแอสเตอร ซึ่งมีคุณภาพเทียบเทานํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว แต
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวา 

• นํ้ามันดีเซลหมุนชา (Low Speed Diesel) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวานํ้ามันขี้โล หรือ Industry Diesel Oil (IDO) 
เหมาะสําหรับใชกับเครื่องยนตที่มีรอบหมุนปานกลางหรือหมุนชา ใชสําหรับงานหนักตอเน่ืองโดยมีรอบ
คงที่ ไดแกเรือประมงบางประเภท หรือเครื่องยนตที่ติดต้ังตามโรงงานตางๆ เครื่องผลิตไฟฟา เปนตน 

• นํ้ามันดีเซลปาลม(บริสุทธิ์)  เปนนํ้ามันดีเซลหมุนเร็วผสมนํ้ามันปาลมบริสุทธิ์ ซึ่งมีคุณภาพเทียบเทานํ้ามัน
ดีเซลหมุนเร็ว แตสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวา 

 (6) นํ้ามันเตา (Fuel Oil) 
เปนผลิตภัณฑนํ้ามันที่ไดจากสวนที่มีจุดเดือดสูงสุดของนํ้ามันดิบ เปนนํ้ามันเช้ือเพลิงที่หนักและมีจุดเดือดสูง

ที่สุด นํ้ามันเตาจัดเปนนํ้ามันเช้ือเพลิงที่สําคัญที่สุดในอุตสาหกรรม เพราะราคาถูก ใชงานงาย ใหความรอนสูง สามารถแบงออก
ไดเปนหลายชนิดขึ้นอยูกับความหนืด และประเภทของเตาเผาและหัวฉีดในการเผา โดยทั่วไปนํ้ามันเตาใชสําหรับเปนเช้ือเพลิง
ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟา และเรือเดินสมุทร สําหรับประเทศไทย จัดแบงตามความหนืด และจุดไหลเท (Pour Point)  

4.2.1.1.2  ผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืน 

• ปตท.ผลิตและจัดจําหนายนํ้ามันหลอล่ืนที่ใชกับยานพาหนะ งานอุตสาหกรรม และเรือเดินสมุทร นอกจากน้ียังมี
การพัฒนาผลิตภัณฑใหมสําหรับทุกกลุมลูกคาทุกปอยางตอเน่ือง 

• นํ้ามันเกียร 

• นํ้ามันไฮโดรลิค  

• นํ้ามันเบรค และ  

• จารบี 

4.2.1.2 การจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม (Oil Marketing) 

 ปตท. จัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมผานชองทางการจัดจําหนาย 2 ชองทางหลัก ไดแก 
 4.2.1.2.1 การจัดจําหนายผานตลาดคขายปลีก (Retail Marketing) เปนการจัดจําหนายผานสถานีบริการนํ้ามันของ
บริษัท สถานีบริการนํ้ามันผูแทนจําหนายทั่วประเทศ รวมถึงการดําเนินธุรกิจคาปลีกในสถานีบริการ และตลาดขายสงนํ้ามัน
ใหกับผูคาตามมาตรา 7 และมาตรา 10 
 4.2.1.2.2 การจัดจําหนายผานตลาดพาณิชยและตางประเทศ (Commercial and International Marketing) เปนการจัด
จําหนายใหกับลูกคาที่เปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ลูกคาอุตสาหกรรมและพาณิชย  ตลาดอากาศยานและเรือขนสง  ตลาดกาซ
ปโตรเลียมเหลว และการตลาดตางประเทศ 

 ในป 2551  ปตท. จัดจําหนายนํ้ามันสําเร็จรูปในประเทศจํานวนรวมท้ังสิ้น 22,378 ลานลิตร (รวมปริมาณการจําหนาย
ใหผูคามาตรา 7  แตไมรวมกาซปโตรเลียมเหลวที่จําหนายเพ่ือนําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี) หากคิดเฉพาะสวน
ที่จัดจําหนายเอง ปตท. มีสวนแบงตลาดรอยละ 33.8  และหากไมรวมนํ้ามันเตาที่จําหนายให กฟผ. แลว ปตท. จะมีสวนแบง
ตลาดรอยละ 33. 2  
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การจัดจําหนายนํ้ามันในประเทศของ ปตท. ในชวงป 2549-2551 

  ที่มา  :  ปตท. ยกเวนขอมูลสวนแบงการตลาดจากกระทรวงพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/1 รวมปริมาณการจําหนายนํ้ามันเตา น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด น้ํามันเชื้อเพลิงเคร่ืองบิน กาซปโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ

น้ํามันเคร่ือง ยางมะตอย ซึ่งรวมปริมาณการจําหนายใหผูคามาตรา 7  แตไมรวมกาซปโตรเลียมเหลวท่ีจําหนายเพ่ือนําไปใชเปน
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

/2 ไมรวมกาซปโตรเลียมเหลวที่จําหนายเพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี น้ํามันหลอลื่นพื้นฐาน และยางมะตอย 
/3 ของ ปตท.และผูแทนจําหนาย (ไมรวมสถานีบริการกาซ) 
/4 ของผูแทนจําหนาย 

ปตท. มีเปาหมายในการรักษาสวนแบงตลาดคาปลีก ตลาดอุตสาหกรรม ตลาดกาซปโตรเลียมเหลว ตลาดอากาศยาน
และเรือขนสง และมุงเนนขยายสวนแบงตลาดนํ้ามันหลอล่ืน  โดยเนนการสรางความม่ันใจเรื่องคุณภาพ และเพ่ิมชนิดของ
นํ้ามันหลอล่ืน เพ่ือขยายตลาดนํ้ามันหลอล่ืนในกลุมอุตสาหกรรมและเรือเดินสมุทร  รวมถึงเนนตลาดคาปลีกนํ้ามัน จึงมีการ
ปรับปรุงภาพลักษณสถานีบริการนํ้ามันใหทันสมัยและสะดวกสบาย ใหการบริการท่ีสรางความพึงพอใจตอลูกคามากขึ้น โดย
ขยายรูปแบบการบริการเสริมในสถานีบริการเพ่ือดึงดูดลูกคา  ทั้งน้ี การลงทุนในสถานีบริการจะเนนเฉพาะที่อยูในพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพทางการคาเทาน้ัน 

สําหรับนโยบายการต้ังราคา ปตท.กําหนดราคาขายใหกับลูกคาในกลุมตางๆ โดยคํานึงถึงการแขงขัน ระดับราคานํ้ามัน
ในภูมิภาค และระดับราคาจําหนายในตลาดเปนสําคัญ เพ่ือใหไดราคาที่เหมาะสมและเปนธรรมตอผูบริโภค 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ/การจําหนาย ป 2549 ป 2550  ป 2551 

การจัดจําหนาย/การตลาด       
ปริมาณจัดจําหนาย (ลานลิตร) /1       
- ไมรวมนํ้ามันเตา กฟผ. 20,089 20,658 22,011 
- รวมนํ้ามันเตา กฟผ. 22,074 21,551 22,378 
สวนแบงตลาดในประเทศ (รอยละ) /2       
- ไมรวมนํ้ามันเตา กฟผ. 32.3 31.0 33.2 
- รวมนํ้ามันเตา กฟผ. 35.7 32.5 33.8 
มูลคาการจัดจําหนาย (ลานบาท)       
- ไมรวมนํ้ามันเตา กฟผ. 371,870 383,205 478,134 
- รวมนํ้ามันเตา กฟผ. 402,214 396,467 484,899 
การสํารอง (ความจุคลัง)       
- นํ้ามันดิบ นํ้ามันสําเร็จรูป (ลานลิตร) 1,402 1,360 1,346 
- กาซปโตรเลียมเหลว (ตัน) 95,600 98,800 98,800 

สถานีบริการน้ํามัน /3 (แหง) 1,217 1,186 1,140 

รานคากาซปโตรเลียมเหลว /4 (แหง) 1,091 1,272 1,317 

โรงบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว /4 (แหง) 142 144 153 
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ตารางแสดงสวนแบงตลาดของ ปตท. แยกตามผลิตภัณฑของธุรกิจนํ้ามันในประเทศ 
ป 2551 เปรียบเทียบกับ ป 2550  

ผลิตภัณฑ 
สวนแบงตลาด (รอยละ)

ป 2551 
สวนแบงตลาด (รอยละ)

ป 2550 
เพ่ิม/(ลด) 

กาซปโตรเลียมเหลว /1 35.9  35.9  0.0  
นํ้ามันเบนซิน 28.2  27.6  0.6  
นํ้ามันกาด 24.1  23.2  0.9  
นํ้ามันเครี่องบินพาณิชย (Jet A-1) 28.6  28.5  0.1  
นํ้ามันเครี่องบินทหาร (JP-5, JP-8) 100.0  100.0  0.0  
นํ้ามันเครี่องบินไอพนแบบใบพัด (Avgas) 100.0  100.0  0.0  
นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 32.9  28.2  4.7  
นํ้ามันดีเซลหมุนชา 2.1  13.9  (11.8) 
นํ้ามันเตา (ไมรวมที่จําหนายให กฟผ.) 46.2  48.5  2.3  
ผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืน /2 30.6  26.4  4.2  
สวนแบงตลาดโดยรวม       
 - ไมรวมนํ้ามันเตา กฟผ. 33.2  31.0  2.2  
 - รวมนํ้ามันเตา กฟผ. 33.8  32.5  1.3  

 ที่มา : กระทรวงพลังงาน 
 /1  ไมรวมกาซปโตรเลียมเหลวที่จําหนายเพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
 /2 ไมรวมนํ้ามันหลอล่ืนพื้นฐาน 

4.2.1.2.1 การจัดจําหนายผานตลาดคาปลีก (Retail Marketing) 

ดําเนินการโดยสายงานการตลาดคาปลีก (Retail Marketing) ซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามัน
เช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืนในตลาดคาปลีกใหกับลูกคาทั่วไปผานเครือขายสถานีบริการทั่วประเทศรวมทั้งรับผิดชอบการ
กําหนดกลยุทธตลาดคาปลีก การพัฒนาตลาดคาปลีกและการขยายเครือขายสถานีบริการ การปฏิบัติการ การลงทุน และการ
บริหารสถานีบริการตัวแทน การพัฒนาตลาดหลอล่ืน และการพัฒนาธุรกิจคาปลีก การประกอบธุรกิจคาปลีกนํ้ามันจะเนนการ
ดําเนินการขายผานสถานีบริการเปนหลัก ซึ่งเปนตลาดที่มีการแขงขันสูง แมวาการแขงขันเพ่ือเพ่ิมสวนแบงตลาดโดยคูแขงจะทวี
ความรุนแรงขึ้น ปตท. ก็ยังคงมีสวนแบงตลาดในระดับสูงที่สุดอยางตอเน่ืองติดตอกันนานกวา 10 ป  ทั้งน้ี ปตท. จัดจําหนายผาน
ชองทางสถานีบริการ ปตท. ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2551 รวม 1,140 แหง ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาบริษัทผูคานํ้ามัน คูแขงที่สําคัญใน
ดานเครือขายสถานีบริการนํ้ามันของ ปตท.ไดแก บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  บริษัท เชลลแหงประเทศไทย 
จํากัด บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัดเปนตน 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาท่ี 91 

ตารางจําแนกสถานีบริการแบงตามประเ ภทผูประกอบการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

ชื่อผูประกอบการ จํานวนสถานีบริการ รอยละ 
1. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 1,140 6.2 
2. บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 1,065 5.8 
3. บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 573 3.1 
4. บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด 550 3.0 
5. บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด 416 2.3 
6. บริษัท ภาคใตเช้ือเพลิง จํากัด (มหาชน) 211 1.2 
7. บริษัท สยามสหบริการ จํากัด (มหาชน) 146 0.8 
8. บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด 111 0.6 
9. บริษัท ปโตรนาส รีเทล (ประเทศไทย) จํากัด 163 0.9 
10. บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) 77 0.4 
11. บริษัท พี.ซี.สยามปโตรเลียม จํากัด 18 0.1 
12. บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 2 0.0 
13. บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 2 0.0 
14. อื่นๆ และผูคานํ้ามันอิสระ /1 13,891 75.6 

รวมทั้งหมด 18,365 100.0 

 ที่มา    :    กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน : ขอมูลจํานวนสถานีบริการของผูประกอบการรายอ่ืนที่มิใช ปตท.   
  /1   สวนใหญเปนสถานีบริการในสวนภูมิภาคท่ีจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแตมีปริมาณและมูลคาการจําหนายตอสถานีนอย 

 สถานีบริการของ ปตท. สามารถแบงตามลักษณะได 5 ประเภทดังน้ี 
(1)  สถานีบริการประเภท Company Own Company Operate (COCO) 

ปตท.เปนผูลงทุนและเปนเจาของสถานีบริการท่ีดําเนินกิจการและบริหารงานภายในสถานีบริการเองทั้งหมด โดย
การพิจารณาลงทุนเปดสถานีบริการ COCO จะขึ้นอยูกับสถานที่ต้ัง และยอดขายเปนหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2551 ปตท. มีสถานีบริการ COCO อยูทั้งสิ้น 67 สถาน ี 

(2) สถานีบริการประเภท Company Own Dealer Operate (CODO) 
ปตท. เปนผูลงทุนและเปนเจาของสถานีบริการที่เปดใหผูประกอบการท่ีมีประสบการณและสนใจบริหารงาน
ภายในสถานีบริการประเภทน้ีเขามาเชาดําเนินงาน โดยจะมีสัญญาซื้อขายนํ้ามันขั้นตํ่าตามที่กําหนดโดย ปตท. 
และใหสวนลดราคาแกผูประกอบการสําหรับการซื้อนํ้ามันในปริมาณที่เกินกวาปริมาณขั้นตํ่าที่กําหนด และมี
สัญญาเชาทรัพยสินจาก ปตท. เพ่ือการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551ปตท. มีสถานีบริการ CODO อยู
ทั้งสิ้น 156 สถานี  

(3) สถานีบริการประเภท รวมลงทุน (Joint Venture) 
สถานีบริการเหลาน้ีเปนการรวมลงทุนระหวาง ปตท. และผูประกอบการภาคเอกชน โดยสัดสวนในการรวมลงทุน
จะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับการเจรจา โดยผูประกอบการเปนผูดําเนินการบริหารและจัดการทั้งหมด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2551  ปตท. มีสถานีบริการ Joint Venture อยูทั้งสิ้น 249 สถานี  

 (4)   สถานีบริการประเภท สหกรณ และสวัสดิการราชการและรัฐวิสาหกิจ (Co-operative) 
ปตท.เปนผูสนับสนุนในสวนสิ่งปลูกสรางและอุปกรณในสวนที่สหกรณหรือสวนราชการและรัฐวิสาหกิจขอมา 
แตจะมอบหมายใหหนวยงานน้ันๆ เปนผูบริหารเอง โดยวัตถุประสงคหลักในการดําเนินการสถานีบริการคือ เพ่ือ
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รองรับผูบริโภคในสวนของสหกรณ และเปนสวัสดิการใหแกพนักงานของหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ตางๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  ปตท. มีสถานีบริการ Co-operative อยูทั้งสิ้น 67 สถานี 

(5) สถานีบริการประเภท Dealer Own Dealer Operate (DODO) 
ผูประกอบการเอกชนเปนเจาของสถานีบริการเหลาน้ี โดยทําหนาที่เปนตัวแทนการบริหารสถานีบริการและการ
จําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันภายใตเครื่องหมายการคาของ ปตท. โดยมีขอตกลงวาจะตองซื้อผลิตภัณฑนํ้ามัน
เช้ือเพลิงเชน นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล เปนตน ในปริมาณขั้นตํ่าตอเดือน และจะตองบริหารจัดการสถานีบริการ
ตามมาตรฐานของ ปตท. โดยที่ ปตท. มีภาระที่จะใหการสนับสนุนการลงทุนและการบริหารงานสถานีบริการ
ประเภทน้ีนอยมาก โดยทั่วไปแลว ปตท.มีสิทธิที่จะเลิกสัญญากับผูประกอบการสถานีบริการประเภทน้ี หาก
ผูประกอบการผิดสัญญา และในบางคร้ัง ปตท. อาจพิจารณาซื้อกิจการจากผูประกอบการถาเห็นวาสถานีบริการ
น้ันๆ อยูในทําเลที่เหมาะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  ปตท. มีสถานีบริการ DODO อยูทั้งสิ้น 601 สถานี 

ตารางจําแนกสถานีบริการของ ปตท. 

รูปแบบสถานบีริการ 
ป 2549 ป 2550 ป 2551 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. COCO 56 4.6 64 5.4 67 5.7 
2. CODO 174 14.3 167 14.1 156 13.7 
3. Joint-Venture 262 21.5 260 21.9 249 21.8 
4. Co-Operative 75 6.2 71 6.0 67 5.9 
5. DODO 650 53.4 624 52.6 601 52.7 

รวม 1,217 100.0 1,186 100.0 1,140 100.0 

ที่มา: ปตท. 

 นอกเหนือจากการพัฒนาสถานีบริการใหเปนสถานีบริการแบบครบวงจรแลว  ปตท. มีแผนพัฒนาสถานีบริการใหเกิด
ภาพลักษณใหมและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง ในสวนของการพัฒนาและขยายแนวธุรกิจไปสูธุรกิจคาปลีกเสริมอื่นๆ ที่
สนับสนุนธุรกิจการตลาดคาปลีกนํ้ามัน เพ่ือสรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการและดึงดูดผูใชบริการเขาสูสถานีบริการนํ้ามัน
เพ่ิมขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมผลกําไรของบริษัท โดยใชกลยุทธในการลงทุนในธุรกิจเสริมตางๆ เชน รานคาสะดวกซื้อ
ภายในสถานีบริการ (Convenience-Store) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2551 มีราน 7-Eleven ในสถานีบริการกวา 700  แหง รานกาแฟ 
(Cafe’ Amazon) รานอาหาร ธุรกิจยานยนต ศูนยบริการนํ้ามันหลอล่ืน บริการลางรถอัตโนมัติ และธนาคาร เปนตน 

4.2.1.2.2 การจัดจําหนายผานตลาดพาณิชย (Commercial Marketing)  

 ดําเนินงานโดยสายงานธุรกิจการตลาดพาณิชย ซึ่งรับผิดชอบการจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามนัหลอล่ืน
ใหกลุมลูกคาอุตสาหกรรม บริษัทสายการบิน สายการเดินเรือ หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุมลูกคากาซปโตรเลียมเหลว และ
การจัดจําหนายไปยังตลาดตางประเทศ ในป 2551 ปตท.จําหนายกาซปโตรเลียมเหลว นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเตา นํ้ามันเช้ือเพลิง
อากาศยาน นํ้ามันดีเซล ผานตลาดพาณิชย รวมท้ังสิ้นประมาณ 8,183 ลานลิตร คิดเปนประมาณรอยละ 36.6 ของปริมาณการจัด
จําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปทั้งหมดของ ปตท. ทั้งน้ีสามารถแบงตลาดในการจัดจําหนายผานตลาดพาณิชย ออกเปน 4 กลุม
หลัก ไดแก 
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(1) กลุมตลาดรัฐและอุตสาหกรรม 

• ตลาดรัฐวิสาหกิจและหนวยงานราชการ  
จากการที่ ปตท.ยังมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ ทําให ปตท. สามารถจําหนายผลิตภัณทนํ้ามันสวนใหญใหแก
หนวยงานของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจและสามารถเสริมสรางฐานสวนแบงลูกคาในตลาดน้ีไดเปนอยางดี  
ในป 2551 ปตท. จําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,047 ลานลิตร ใหแกลูกคาในกลุมน้ี 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ปตท.มีลูกคาในกลุมน้ีจํานวน ประมาณ 1,200 ราย อาทิเชน กฟผ. กองทัพบก 
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (รสพ.) 
และองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปนตน  ทั้งน้ี ในขณะที่ยังคงความเปนรัฐวิสาหกิจอยูน้ัน ไดมี
มติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 15 มิถุนายน 2542 ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่จะซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมอื่นที่ใชเปนเช้ือเพลิงหรือเปนสิ่งหลอล่ืนในจํานวนต้ังแต 10,000 ลิตรขึ้นไป จะตองซื้อ
จาก ปตท. หรือ คลังนํ้ามัน หรือสถานีบริการจําหนายนํ้ามันเช้ือเพลิงของ ปตท. เทาน้ัน โดย ปตท. จะขาย
ผลิตภัณฑอางอิงตามราคาขายปลีกในประเทศ แตอาจมีสวนลดในกรณีที่ซื้อในปริมาณมาก ตอมาในวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2545 ไดมีมติคณะรัฐมนตรีให บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ไดรับสิทธิขายนํ้ามัน
ใหหนวยงานรัฐไดเชนเดียวกันกับ ปตท. แตลูกคาในกลุมน้ีจะมีระยะเวลาการเรียกเก็บเงินนานกวาลูกคากลุม
อื่น  

• ตลาดอุตสาหกรรม  
ปตท. จําหนายผลิตภัณฑเช้ือเพลิงที่ใชในภาคอุตสาหกรรม ไดแก นํ้ามันเตา กาซหุงตม นํ้ามันดีเซล ยางมะ
ตอย และผลิตภัณฑหลอล่ืนโดยตรงกับโรงงานอุตสาหกรรม และผูบริโภครายใหญ เชน ผูประกอบกิจการ
โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตถุงมือยาง ผูประกอบการเดินรถโดยสารและขนสง และ
ผูประกอบการในภาคเกษตรกรรม เปนตน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ปตท. มีลูกคาในกลุมน้ีรวมท้ัง
ประเทศจํานวนมากกวา 1,500 ราย ผลิตภัณฑนํ้ามันที่จําหนายใหกับลูกคากลุมน้ีโดยมากเปนนํ้ามันเตา และ 
นํ้ามันดีเซล และกาซปโตรเลียมเหลว ในป 2551 ปตท. ขายผลิตภัณฑนํ้ามันใหแกลูกคากลุมน้ีจํานวน 1,937 
ลานลิตร  ในกลุมน้ี  ปตท. จะลงทุนสรางอุปกรณในการเก็บสํารองเช้ือเพลิงหรือสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ 
เพ่ือเปนการใหบริการ รวมถึงแนะนําการประหยัดพลังงานและความปลอดภัย สําหรับราคาขายจะใชราคาที่
อางอิงจากราคาขายปลีกในประเทศ ซึ่งลูกคาในกลุมน้ียังมีโอกาสในการทําตลาดอีกมาก จึงตองเพ่ิม
หนวยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือรองรับการขยายตลาดในผลิตภัณฑอื่นๆ เชน ยางมะตอย นํ้ามันหลอล่ืนพ้ืนฐาน 
(Base Oil) และเคมีภัณฑ เปนตน 

(2) กลุมตลาดอากาศยานและเรือขนสง  
ปตท. เปนผูจัดจําหนายนํ้ามันสําหรับเครื่องบินตางๆ เชน Jet A-1  JP-8 JP-5   และ Avgas ที่เปนที่ยอมรับจาก

สายการบินระหวางประเทศและหนวยงานราชการกวา 100 ราย ทั้งในและตางประเทศ นอกเหนือจากการจําหนายนํ้ามันที่ 
ทาอากาศยานดอนเมืองและทาอากาศยานสุวรรณภูมิแลว ปตท. ยังเปนผูประกอบการจําหนายและใหบริการเติมนํ้ามันอากาศ
ยานในทาอากาศยานภูมิภาคท่ัวประเทศไทย  ปตท. มีสวนแบงตลาดในการจําหนายนํ้ามันอากาศยานประมาณรอยละ 30.1 โดย
ในป 2551  ปตท. ไดขายนํ้ามันอากาศยานรวมผลิตภัณฑอื่นๆ ใหแกลูกคาในกลุมน้ีจํานวน 2,793 ลานลิตร นอกจากน้ี ปตท. ยัง
ไดขยายการใหบริการจําหนายนํ้ามันใหกับสายการบิน ณ ทาอากาศยานนานาชาติประเทศ  ฮองกง และในกัมพูชา และยังเปนผู
จัดจําหนายนํ้ามันอื่นๆ เชน นํ้ามันเตาและนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว สําหรับเรือขนสงสินคาระหวางประเทศและเรือรบของกองทัพ
ตางประเทศ ที่เปนลูกคาอยูเกือบ 200 ราย ดวย 
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(3) ตลาดกาซปโตรเลียมเหลว หรือกาซหุงตม 
ปตท. ดําเนินธุรกิจกาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตมทั่วประเทศ โดยเปนผูนําในตลาดกาซปโตรเลียมเหลวและ

มีสวนแบงตลาดสูงสุดอยางตอเน่ือง  โดยในป 2551 มีปริมาณจําหนายทั้งสิ้นจํานวน 1,768 ลานลิตร หรือ 955 พันเมตริกตัน  
(ไมรวมปรมิาณที่ขายเปนวัตถุดิบใหอุตสาหกรรม ปโตรเคมี) ปตท. มีคลังเก็บกาซปโตรเลียมเหลว 8 แหง โดยในจํานวนน้ีมีโรง
บรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 4 แหง กระจายอยูตามภูมิภาคตางๆของประเทศ ณ 31 ธันวาคม 2551  มีความจุรวมประมาณ 98,800 
เมตริกตัน และมีรานคาที่เปนตัวแทนจําหนายกาซหุงตม 1,317 แหง และโรงบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวเอกชน 153 แหง 

(4) ตลาดตางประเทศ (International Marketing) 
เปนการขายสงออกผลิตภัณฑของ ปตท.ไปยังตลาดตางประเทศ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ ปตท. โดยการขายผาน

บริษัทที่ ปตท. ไปลงทุน หรือรวมทุนในตางประเทศ รวมท้ังบริษัทนํ้ามันอื่นๆ ในตางประเทศตลอดจนลูกคาที่เปนบริษัทนํ้ามัน
ในทองถ่ิน เปนการดําเนินการเพ่ือขยายตลาดผลิตภัณฑของ ปตท. ในตางประเทศ เน่ืองจากตองการเพ่ิมชองทางการจําหนาย อีก
ทั้งประเทศไทยอยูในสภาวะอุปทานมากกวาอุปสงค  ทําให ปตท.มีนโยบายขยายการจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูป และกาซ
ปโตรเลียมเหลวไปสูตลาดตางประเทศ ไดแกประเทศฮองกง ฟลิปปนส สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย 
สหภาพเมียนมาร ลาว และจีน อยางไรก็ตามในสภาวะที่เศรษฐกิจโลก และสถานการณทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ี
เขาไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีผลให ปตท. พิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธและนโยบายการลงทุนในบางประเทศ
เพ่ือใหเหมาะสมกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีเขาไปลงทุนอยูเสมอ  

4.2.1.3 สายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจนํ้ามัน  

ปตท. มีสายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจนํ้ามันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังตอไปน้ี 
4.2.1.3.1 การบริหารและปฎิบัติการคลัง 
4.2.1.3.2 การจัดหาและจัดสงปโตรเลียม 

4.2.1.3.1 การบริหารและปฏิบัติการคลัง (Terminal Operations) 

ดําเนินการบริหาร ควบคุมดูแลการเก็บสํารอง รับจาย บรรจุผลิตภัณฑนํ้ามัน กาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตม (LPG) 
ของคลังทั่วประเทศ โดยปฎิบัติการเก็บสํารองรับจาย และบรรจุผลิตภัณฑ เพ่ือการจายโอนระหวางคลังและจําหนายใหลูกคาทั้ง
ทางรถยนต รถไฟ และทางเรือ  ทั้งน้ี ปตท. มีสถานีเติมนํ้ามันอากาศยานจํานวน 12 แหง  คลังปโตรเลียม คลังนํ้ามัน และ คลัง
กาซ รวม 20 แหง กระจายอยูทั่วประเทศเพ่ือใหบริการลูกคาและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจนํ้ามันของ ปตท. และไดมีการพัฒนา
คลังปโตรเลียมศรีราชาใหเปนคลังปลอดอากร เพ่ือการกักเก็บและสงออกผลิตภัณฑปโตรเลียม และไดเริ่มพัฒนาคลังปโตรเลียม 
ศรีราชาใหเปนคลังสรรพสามิตและคลังสินคาปลอดอากร เพ่ือสงเสริมธุรกิจการนําเขาและสงออกและเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมโดยใหเชาคลังเก็บนํ้ามันเพ่ือการคาแกลูกคาทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้คลังปโตรเลียมศรีราชายังเปนแหลง
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจนํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับเติมเรือเดินสมุทร เพ่ือรองรับการขยายตัวของทาเรือแหลมฉบัง และผลักดันให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงเรือเดินสมุทรอีกแหงหน่ึงของภูมิภาคเอเซีย 

คลังปโตรเลียมศรีราชา ประกอบดวยพ้ืนที่ 2 สวน ไดแก คลังนํ้ามันศรีราชาและคลังกาซเขาบอยามีปริมาณความจุรวม 
890 ลานลิตร มีทาเทียบเรือจํานวน 7 ทา สามารถรับเรือเดินสมุทรไดต้ังแตขนาด 500-100,000 ตัน 

4.2.1.3.2 การจัดหาและจัดสงปโตรเลียม (Supply and Logistic)  

ดําเนินการจัดหาและจัดสงผลิตภัณฑนํ้ามัน รวมท้ังการขายนํ้ามันในตลาดขายสง ใหแก บริษัทในเครือที่เปนผูคามาตรา
7 เชน บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด  
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ปตท.ขายผลิตภัณฑกาซปโตรเลียมเหลวจากอุปทานสวนเกินที่เหลือจากการขายผานชองทางตางๆ แลว ใหแกตลาด
ผูคานํ้ามันตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการคานํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ.2543 (Reseller) เชน บริษัท ยูนิคแกส แอนด ปโตรเคมี
คัลส จํากัด (มหาชน) บริษัท เวิลดแกส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จํากัด(มหาชน) บริษัท 
ปคนิค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) เปนตน ในป 2551 ปตท. ไดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมใหแกผูคามาตรา 7 คิดเปนมูลคา 
132,373 ลานบาท คิดเปนรอยละ 27.3 ของรายไดจากการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมทั้งหมด 

4.2.1.4 โครงสรางรายไดของการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม (Oil Marketing)  

ในป 2551 มีมูลคาการจัดจําหนายผลิตภัณฑ รวมมูลคาทั้งสิ้น 484,899 ลานบาท  ดังรายละเอียดตามตารางตอไปน้ี 

ตารางแสดงปริมาณและมูลคาของการจัดจําหนายแยกตามผลิตภัณฑ /1 

 ที่มา :   ปตท. (ปริมาณและมูลคาของการจดัจําหนายไมรวมการขายระหวางกันใหธุรกิจการคาระหวางประเทศและรายการซ้ือ-ขายคืนโรงกล่ัน
เพื่อสํารองตามกฎหมาย) 

 /1   รวมการจําหนายผลิตภัณฑยางมะตอย คอนเดนเสท กาซโซลีนธรรมชาติ สารเติมแตง และสินคาใชเพื่อการสงเสริมการขาย ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ 

ป 2549  ป 2550 ป 2551 

มูลคาการ
จําหนาย 

ปริมาณการ
จําหนาย 

มูลคาการ
จําหนาย 

ปริมาณการ
จําหนาย 

มูลคาการ
จําหนาย 

ปริมาณการ
จําหนาย 

(ลานบาท) (ลานลิตร) (ลานบาท) (ลานลิตร) (ลานบาท) (ลานลิตร) 

การจัดจําหนาย             
- กาซปโตรเลียมเหลว 28,779 4,035 32,058 4,505 42,352 5,628 
- นํ้ามันเบนซิน 78,936 3,296 81,209 3,262 90,408 3,314 
- นํ้ามันกาด 139 5 109 4 131 4 
- นํ้ามันเช้ือเพลิง
เครื่องบิน 

49,036 2,455 51,819 2,600 66,164 2,493 

- นํ้ามันดีเซล 180,427 7,888 184,088 7,994 236,875 8,444 
- นํ้ามันเตา 58,144 4,135 39,871 2,881 36,767 2,052 
- อื่นๆ /1 6,753 260 7,313 245 12,202 443 

รวมการจัดจําหนาย 402,214 22,074 396,467 21,551 484,899 22,378 
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ตารางแสดงมูลคาการจัดจําหนายแยกตามลักษณะตลาดและประเภทลูกคา 
              หนวย  : ลานบาท 

การจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม 
มูลคาการจัดจําหนาย 

ป 2549 ป 2550 ป 2551 

- ตลาดคาปลีก 164,982 157,489 192,916 

- ตลาดพาณิชย       

- ตลาดรัฐวิสาหกิจและหนวยราชการ 46,238 28,356 26,067 

- ตลาดอุตสาหกรรม 28,083 29,050 35,794 

- ตลาดอากาศยานและเรือขนสง 51,524 55,838 69,077 

- ตลาดกาซปโตรเลียมเหลว 10,445 11,131 13,773 

- ตลาดตางประเทศ 11,480 12,061 14,899 

- ตลาดผูคาน้ํามันมาตรา 7 89,462 102,542 132,373 

รวมการจัดจําหนายผลิตภณัฑปโตรเลียม 402,214 396,467 484,899 

ที่มา :    ปตท. (ปริมาณและมูลคาของการจัดจําหนายไมรวมการขายระหวางกันใหธุรกิจการคาระหวางประเทศและรายการซ้ือ-ขายคนืโรง
กลั่นเพื่อสํารองตามกฎหมาย) 

       /1  รวมมูลคาท่ีใชในการบริหารความเสี่ยงสําหรับนํ้ามัน JET A-1 และการขายท่ี HKIA 

 
4.2.2  ธุรกิจการคาระหวางประเทศ (International Trading) 

 ดําเนินการเก่ียวกับธุรกิจการคาระหวางประเทศ (International Trading) ซึ่งแบงออกเปนธุรกิจการคานํ้ามันดิบและ  
คอนเดนเสท ธุรกิจการคาผลิตภัณฑนํ้ามันเช้ือเพลิง ธุรกิจการคาผลิตภัณฑปโตรเคมี การบริหารความเสี่ยงจากการคานํ้ามัน และ
การจัดหาการขนสงทางเรือระหวางประเทศ กิจกรรมในธุรกิจการคาระหวางประเทศ ครอบคลุมการจัดหาและการคาระหวาง
ประเทศสําหรับผลิตภัณทปโตรเลียม และผลิตภัณฑอื่นๆ ที่เก่ียวของเพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษัทในเครือ
ใหมีศักยภาพในการแขงขันและทํากําไร และเพื่อพัฒนาความสามารถในการทํากําไรจากการคาผลิตภัณฑปโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑอื่นๆ เน่ืองจากในอดีตประเทศไทยเปนประเทศท่ีนําเขานํ้ามันสําเร็จรูปมาโดยตลอด ปตท. จึงมีความคุนเคยกับธุรกรรม
ประเภทนําเขา (OUT-IN Trading) แตหลังจากการเปดดําเนินการของ โรงกลั่นนํ้ามันระยอง และ สตารปโตรเลียมรีไฟนน่ิง ทําให
รูปแบบธุรกรรมเปล่ียนไปเปนแบบสงออก (IN-OUT Trading) กลาวคือ การสงนํ้ามันสําเร็จรูปสวนเกินจากความตองการใน
ประเทศออกไปจําหนายยังตางประเทศ สวนธุรกรรมแบบการคาในตางประเทศ (OUT-OUT Trading) หรือ Proprietary Trading 
น้ัน เปนรูปแบบธุรกรรมหน่ึงที่ดําเนินการโดย ปตท. ซึ่งจะสามารถทํากําไรไดจากสวนตางของราคาซื้อกับราคาขายซึ่งเปนไปตาม
กลไกตลาด 
 ทั้งน้ี ปตท. มีการลงทุนในบริษัทยอยที่เก่ียวเน่ืองกับการดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศจํานวน 1 บริษัท  
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4.2.2.1 ลักษณะของสินคาและผลิตภัณฑ 

สินคาและผลิตภัณฑของการคาระหวางประเทศ แบงไดเปน 4 ประเภท ดังน้ี 

4.2.2.1.1 นํ้ามันดิบ (Crude oil) 
นํ้ามันดิบเปนสารประกอบประเภทไฮโดรคารบอน คุณภาพของนํ้ามันดิบอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับชนิดของอินทรีย

สารท่ีเปนตนกําเนิดและสารประกอบอื่นๆ รวมท้ังสภาพแวดลอม เชนความดัน และอุณหภูมิใตพ้ืนผิวโลก ในประเทศไทยมี
แหลงนํ้ามันดิบหลายแหลง แตเน่ืองจากปริมาณนํ้ามันดิบที่ขุดพบและนําขึ้นมาใชในประเทศมีเพียงประมาณรอยละ 10 ของความ
ตองการนํ้ามันดิบทั้งหมดของโรงกลั่นนํ้ามันในประเทศไทย ดังน้ัน จึงตองนําเขานํ้ามันดิบ ซึ่งสวนใหญนําเขาจากกลุมประเทศ
ในตะวันออกกลาง เชน สหรัฐอาหรับอิมิเรตส โอมาน อิรัก คูเวต ซาอุดีอารเบีย เยเมน และกาตาร เปนตน และน้ํามันดิบจากกลุม
ประเทศในตะวันออกไกล เชน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน รวมถึงนํามันดิบจากแหลงอื่นๆ เชน รัสเซีย อาเซอไบจัน และ
แอฟริกาใต เปนตน การจัดหานํ้ามันดิบของปตท. ใน ป 2551 มีปริมาณการจัดหานํามันดิบรวมทั้งสิ้น 39,097 ลานลิตร (รวมการ
จัดหาในประเทศ การนําเขา และการคาระหวางประเทศ)  หรือคิดเปน 107 ลานลิตรตอวัน (245,918 พันบารเรล หรือ 674 พัน
บารเรลตอวัน) เพ่ิมขึ้นจากป 2550  รอยละ 13 

4.2.2.1.2 คอนเดนเสท (Condensate) 

 ในการผลิตกาซธรรมชาติในอาวไทยจะไดสวนที่เปนของเหลว ณ อุณหภูมิและความดันบรรยากาศที่เรียกวา 
คอนเดนเสท ซึ่งจะถูกแยกออกและขนสงโดยทางเรือ การจัดหาคอนเดนเสทของปตท. ใน ป 2551 มีปริมาณการจัดหารวมทั้งสิ้น 
4,855 ลานลิตร (รวมการจัดหาในประเทศ การนําเขา และการคาระหวางประเทศแตไมรวมการคาระหวางหนวยธุรกิจใน ปตท.) 
หรือคิดเปน 13.3 ลานลิตรตอวัน (30,538 พันบารเรล หรือ 84  พันบารเรลตอวัน) เพ่ิมขึ้นจาก ป 2550  รอยละ 10 

4.2.2.1.3  ผลิตภัณฑนํ้ามันเช้ือเพลิง (Oil Refined Product) 

(1) กาซปโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas : LPG) 
(2) นํ้ามันเบนซิน (Gasoline) 
(3)    นํ้ามันกาด (Kerosene) 
(4)    นํ้ามันเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน (Aviation Fuel) 
(5)    นํ้ามันดีเซล (Diesel/Gasoil) 
(6)  นํ้ามันเตา (Fuel Oil) 

4.2.2.1.4  ผลิตภัณฑปโตรเคมี (Petrochemical Product) 

 ปตท. จําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมี  ไดแก เบนซีน เอททีลีน มิกซไซลีน ออโทไซลีน พาราไซลีน โพรเพลีน โซโครเฮก
เซน  และผลิตภัณฑพลอยไดอื่นๆ เปนตน เพ่ือเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นปลายตอไป 

4.2.2.2 การจัดจําหนายผลิตภัณฑของธุรกิจการคาระหวางประเทศ (International Trading) 

ปตท. ดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ จําแนกออกเปน 3 สวนหลัก ๆ ไดแก 
4.2.2.2.1 ธุรกิจการคานํ้ามันดิบและคอนเดนเสท 
4.2.2.2.2 ธุรกิจการคาผลิตภัณฑนํ้ามันเช้ือเพลิง 
4.2.2.2.3 ธุรกิจการคาผลิตภัณฑปโตรเคมี 
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4.2.2.2.1 ธุรกิจการคานํ้ามันดิบและคอนเดนเสท (Crude Oil and Condensate) 

 ดําเนินธุรกิจการจัดหาและการคาระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับนํ้ามันดิบและคอนเดนเสท โดยการจัดซื้อ การขาย การคา
และการขนสงนํ้ามันดิบและคอนเดนเสทจากแหลงในประเทศและตางประเทศใหกับโรงกลั่น รวมถึงการวิเคราะหหาโอกาสทาง
การคา การแลกเปล่ียน (Physical Swap) การจางกลั่น (Processing) นํ้ามันดิบและคอนเดนเสทเพ่ือผลกําไรและความสมดุลใน
ระบบ รวมท้ังการดูแลใหมีการใชนํ้ามันดิบและคอนเดนเสทท่ีผลิตไดในประเทศอยางคุมคา  

 (1) การจัดหาและการคานํ้ามันดิบ (Crude Oil) จากแหลงในประเทศ 
จากการที่ประเทศไทยมีปริมาณนํ้ามันดิบในประเทศคอนขางจํากัดและมีสถานะเปนผูนําเขานํ้ามันดิบ ดังน้ัน 

นํ้ามันดิบในประเทศจึงเปนทรัพยากรท่ีตองใชอยางคุมคาที่สุด โดยปจจุบัน ปตท. จัดหาน้ํามันดิบในประเทศจากแหลงนํ้ามันดิบ 
ตางๆ ไดแก สิริกิตต์ิ (เพชร) กําแพงแสนและอูทอง (บีพี) สังขจาย บึงหญาและบึงมวง (นอรทเซ็นทรัล) วิเชียรบุรีและศรีเทพ 
(วิเชียรบุรี) นาสนุนตะวันออก (เอ็นเอสอี) ปตตานี จัสมิน ทานตะวัน เบญจมาศ บัวหลวง และสงขลา โดย ปตท. จะซื้อ
นํ้ามันดิบในประเทศบางสวนจากผูไดรับสัมปทานตางๆ และจําหนายนํ้ามันดิบดังกลาวใหกับโรงกลั่นนํ้ามันในประเทศโดยได
กําไรจากสวนตางราคา (Margin) ซึ่งในป 2551 ปตท. มีการจัดหานํ้ามันดิบจากแหลงในประเทศประมาณ 5,360 ลานลิตร หรือ 
33,714 พันบารเรล หรือ 92.4 พันบารเรลตอวัน 

(2) การจัดหาและการคานํ้ามันดิบจากตางประเทศ 
ปตท. เปนผูจัดหานํ้ามันดิบใหโรงกล่ันในประเทศท่ี ปตท.ถือหุน และรวมถึงการดําเนินการขนสงใหบางสวน 

โดยโรงกลั่นที่ ปตท. จัดหานํ้ามันดิบและคอนเดนเสทใหทั้งหมดไดแก บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด(มหาชน) 
(PTTAR)  (เปนบริษัทที่ควบรวมกันระหวางบริษัทโรงกลั่นนํ้ามันระยอง จํากัด (มหาชน) และบริษัท อะโรเมติกส (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)) และบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP)  สวนโรงกล่ันที่ ปตท. จัดหาใหตามสัดสวนการ
ถือหุน ไดแก บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนน่ิง จํากัด  (SPRC) ซึ่ง ปตท.จัดหาใหประมาณรอยละ 36 และจัดหาใหบริษัท ไทย
ออยล จํากัด (มหาชน) (TOP) ประมาณรอยละ 55 รวมท้ังบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) ประมาณรอยละ 48 ซึ่งทั้งน้ี 
ปตท. อาจสามารถขายไดมากกวาสัดสวนการถือหุน และอาจขายนํ้ามันดิบและขนสงใหกับโรงกลั่นอื่นที่ ปตท. มิไดถือหุน 
ขึ้นอยูกับการเสนอราคา การประมูล และเง่ือนไขทางการคาตางๆ  

นอกจากการจัดหานํ้ามันดิบตางประเทศเพ่ือนําเขามาผลิตในประเทศไทย แลว ปตท. ไดมีการจัดหานํ้ามันดิบ
ตางประเทศเพ่ือการคาระหวางประเทศ หรือที่เรียกวาธุรกรรม Out-Out โดยเปนการจัดหานํ้ามันดิบจากประเทศผูผลิตทั่วโลก 
แลวสงไปขายยังประเทศอื่นๆ ที่มีความตองการ ซึ่งเปนการเพ่ิมโอกาสในการสรางรายไดจากตางประเทศ 

สําหรับในป 2551 ปตท. เปนผูจัดหานํ้ามันดิบเพ่ือนําเขาใหแกโรงกลั่นนํ้ามันทั้ง 5 แหง ที่ ปตท. ถือหุนอยูคิดเปน
ปริมาณทั้งสิ้นเฉล่ียประมาณรอยละ 60 ของปริมาณความตองการนํ้ามันดิบเพ่ือการกล่ันของโรงกลั่นนํ้ามันทั้ง 5 แหง อีกทั้ง 
ปตท.ยังทําหนาที่เปน Marketing Arm ใหกับ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) สําหรับ
นํ้ามันดิบในตางประเทศท่ี ปตท.สผ.เขารวมลงทุน 

สําหรับราคาขายใหโรงกลั่นในประเทศจะเปนราคาตนทุนที่ ปตท. จัดหามาบวกกําไร (Margin) ซึ่งจะเปนไปตาม
กลไกตลาด 

(3) การจัดหาและการคาคอนเดนเสท 
ปตท.เปนผูจัดหาและขนสงรายเดียวที่จัดหาคอนเดนเสทใหโรงงานปโตรเคมีและโรงกลั่นภายในประเทศ โดยมี 

PTTAR ซึ่งเปนบริษัทรวมของ ปตท.ที่ประกอบธุรกิจปโตรเคมีขั้นตน ใชคอนเดนเสทเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต โดย 
ปตท.เปนผูรับซื้อคอนเดนเสทจากผูไดรับสัมปทานในประเทศ ซึ่งสวนใหญมาจากแหลงเชฟรอน (ยูโนแคลเดิม) ไพลิน และ
บงกช และขายคอนเดนเสทที่ราคาตลาดโดยอิงกับราคาตนทุนบวกอัตราสวนกําไร อยางไรก็ตาม หากปริมาณคอนเดนเสทที่
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PTTAR ตองการมีปริมาณลดลง ปริมาณคอนเดนเสทที่เหลือสามารถสงออกขายตางประเทศไดหรือขายใหแกโรงกลั่นนํ้ามันใน
ประเทศ โดยปจจุบัน ปตท. ไดขายคอนเดนเสทสวนหน่ึงใหกับโรงกลั่นไทยออยล และโรงกลั่นบางจาก  หรือหากคอนเดนเสท
ในประเทศไมเพียงพอ จะมีการนําเขามาจากตางประเทศ เชน ประเทศพมา ประเทศฟลิปปนส เปนตน 

ปริมาณการจัดหาน้ํามันดิบและคอนเดนเสทของ ปตท. 

หนวย : ลานบารเรล 
 ป 2549 ป 2550 ป 2551 

 ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ 

น้ํามันดบิในประเทศ 21.2 11.6 29.7 12.0 33.7 12.2 
คอนเดนเสทในประเทศ 23.6 13.0 24.2 10.0 26.4 9.5 
นําเขาน้ํามันดบิ 127.5 70.0 164.6 67.2 178.0 64.4 
นําเขาคอนเดนเสท 2.5 1.4 3.1 1.3 2.8 1.0 
การคาน้ํามันดิบ/คอนเดนเสทระหวางประเทศ 7.2 4.0 23.2 9.5 35.6 12.9 

รวมทั้งส้ิน 182.0 100.0 244.8 100 276.5 100.0 

 ที่มา : ปตท. 

4.2.2.2.2  ธุรกิจการคาผลิตภัณทนํ้ามันเช้ือเพลิง (Oil Refined Product) 

 ดําเนินการจัดหา นําเขา สงออก และทําการคาระหวางประเทศสําหรับผลิตภัณฑนํ้ามันเช้ือเพลิง และผลิตภัณฑอื่นๆ 
ใหกับกลุมธุรกิจ บริษัท / โรงกล่ันในเครือ และลูกคา ของ ปตท. ตลอดจนการวิเคราะหหาโอกาสในการทําการคา การ
แลกเปล่ียน (Physical Swap) นํ้ามันเช้ือเพลิงทุกชนิดและกาซปโตรเลียมเหลว ทั้งน้ี ปตท. จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงจากโรงกลั่นใน
ประเทศ ทั้งในสวนที่ ปตท. ถือหุนอยู ไดแก โรงกล่ันไทยออยล โรงกล่ัน PTTAR โรงกลั่น SPRC  และโรงกลั่น IRPC โดยการ
เจรจาขอซื้อตรงจากโรงกล่ันหรือการเขาประมูลซื้อ และในสวนที่ ปตท. ไมไดถือหุน ไดแกโรงกล่ันเอสโซและบริษัท Rayong 
Purifier เพ่ือนําไปสงออกในตลาด รวมถึงการทําธุรกรรมอื่นๆ เชน การทํา Location Swap และการทํา blending เปนตน 
นอกจากนี้ดําเนินการสงออกกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) และกาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) จากโรงแยกกาซธรรมชาติ รวมถึง
ดําเนินการจัดหา กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ในกรณีที่ความตองการใชในประเทศเพ่ิมสูงขึ้นมากเกินกวาปริมาณที่ผลิตไดใน
ประเทศ ปจจุบัน ปตท.มีชองทางการสงออก 2 ชองทาง คือ ตลาดภูมิภาคเอเซีย และตลาดกลางคานํ้ามันโลก (Global Market) 
โดยราคาซื้อขายจะเปนไปตามราคาตลาดโลก และไดรับกําไรจากสวนตางตามกลไกตลาดและการแขงขัน 

 ในป 2551 ปตท. ทําการคาผลิตภัณฑนํ้ามันเช้ือเพลิงรวมทั้งสิ้น 7,937 ลานลิตร หรือ 49,923  พันบารเรล (รวมธุรกรรม
การนําเขา การสงออก และการคาระหวางประเทศแตไมรวมการนําเขา LPG) 

4.2.2.2.3 ธุรกิจการคาผลิตภัณทปโตรเคมี (Petrochemical Product) 

 ดําเนินการจัดหาวัตถุดิบสําหรับโรงงานปโตรเคมีของบริษัทในกลุม ปตท. และดําเนินการคา (Trading) และการตลาด
ผลิตภัณฑปโตรเคมีหลัก (Main Petrochemical Products) และผลิตภัณฑพลอยได (By-Products) จากโรงงานปโตรเคมี โดย
ครอบคลุมตลาดในประเทศและตางประเทศ เพ่ือใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสี ปโตรเคมี และอุตสาหกรรมนํ้ามัน 

 ปตท. เปนผูทําการจัดจําหนายผลิตภัณฑหลักของ PTTAR ไดแก เบนซีน โทลูอีน มิกสไซลีน  ออโทไซลีน และพารา
ไซลีน โดย ปตท. เปนผูรับซื้อผลิตภัณฑหลักทั้งหมดของ PTTAR และให PTTAR เปนผูจัดสงผลิตภัณฑโดยตรงใหแกลูกคา 
ดังน้ัน ปตท. จึงเปรียบเสมือนคนกลางในการซ้ือขาย ซึ่งมีกําไรจากการดําเนินงาน ขึ้นกับประเภทของผลิตภัณฑและผูซื้อ และ
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นอกเหนือจาก PTTAR ปตท.ยังเปนตัวกลางในการสงออกผลิตภัณฑปโตรเคมีใหกับบริษัท ปตท.เคมีคอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท  อัลลายแอนซ รีไฟนน่ิง จํากัด  และบริษัทอื่นๆ โดยวิธีการเขาไปประมูลเสนอราคา 

 ในป 2551 ปตท. ทําการคาผลิตภัณฑปโตรเคมี รวมท้ังสิ้นประมาณ 2,102 ลานลิตร หรือ 13,221 พันบารเรล (รวม
ธุรกรรมการคาในประเทศ การนําเขา การสงออก และการคาระหวางประเทศ) 

4.2.2.3 สายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

 ปตท. มีสายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ ดังตอไปน้ี 
4.2.2.3.1 การบริหารความเสี่ยงจากการคานํ้ามัน 
4.2.2.3.2 การจัดหาการขนสงทางเรือระหวางประเทศ 

4.2.2.3.1 การบริหารความเสี่ยงจากการคานํ้ามัน (Marketing Analysis and Risk Management)  

 ปตท. จัดต้ังหนวยงานบริหารความเสี่ยง เพ่ือรับผิดชอบการวิเคราะหและบริหารความเสี่ยงราคาผลิตภัณฑปโตรเลียม
ในการซื้อขายนํ้ามันดิบ ผลิตภัณฑนํ้ามันเช้ือเพลิง กาซปโตรเลียมเหลว (LPG)  และผลิตภัณฑปโตรเคมี ทั้งในประเทศและการคา
ระหวางประเทศใหกับ ปตท. รวมท้ังบริษัทในเครือฯ โดยทําการซื้อขายตราสารอนุพันธในตลาดการคาอนุพันธ เพ่ือปองกัน
ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมดวยวิธีการทํา Paper Swap หรือ Option เพ่ือ Lock กําไรคงที่แนนอน 
เพ่ือประโยชนสูงสุดของ ปตท. นอกจากน้ี หนวยงานบริหารความเสี่ยงยังเปนหนวยงานที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางขอมูล
ปโตรเลียมในตลาดโลกของ ปตท. โดยศกึษา วิเคราะหแนวโนมราคา สถานการณตลาดนํ้ามันทั่วโลก ทั้งปจจัยพ้ืนฐาน ปจจัยทาง
ความรูสึก และปจจัยทางเทคนิค สนับสนุนหนวยงานซื้อขายนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑนํ้ามันเช้ือเพลิง รวมทั้งหนวยงานขายตลาด
ในประเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดในการดําเนินธุรกิจของ ปตท.  

4.2.2.3.2 การจัดหาการขนสงทางเรอืระหวางประเทศ (International Marine Transportation) 

 ปตท. จัดต้ังหนวยจัดหาการขนสงตางประเทศ เปนหนวยเสริมและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
และการนําเขาสงออกนํ้ามันดิบ นํ้ามันเช้ือเพลิง  ผลิตภัณฑพิเศษ และผลิตภัณฑปโตรเคมี โดยการจัดหาเรือใหหนวยงานภายใน 
และบริษัทในกลุม ปตท.  เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันและการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร   

4.2.2.4 โครงสรางรายไดของการคาระหวางประเทศ  (International Trading)  

ในป 2551 หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศมีมูลคาการจัดจําหนายผลิตภัณฑ รวมมูลคาทั้งสิ้น 1,117,168 ลานบาท   
ตารางแสดงปริมาณและมูลคาของธุรกิจการคาระหวางประเทศแยกตามผลิตภัณฑ 

ที่มา: ปตท. 
/1 รวมแนฟทาและกาซโซลีนธรรมชาติ และกาซปโตรเลียมเหลว            /2 ไมรวมการขายระหวางกลุมธุรกิจและการจางกล่ันกับโรงกล่ันไทยออยล 

ผลิตภณัฑ 

ป 2549 ป 2550 ป 2551 
มูลคาการ
จําหนาย 

(ลานบาท) 

ปริมาณการ
จําหนาย 

(ลานลิตร) 

มูลคาการ
จําหนาย 

(ลานบาท) 

ปริมาณการ
จําหนาย 

(ลานลิตร) 

มูลคาการ
จําหนาย 

(ลานบาท) 

ปริมาณการ
จําหนาย 

(ลานลิตร) 

ธุรกิจการคาระหวางประ เทศ       
- น้ํามันดิบ 370,513 24,553 529,059 34,497 787,231 39,097 
- คอนเดนเสท 68,205 4,367 69,091 4,406 99,553 4,855 
- น้ํามันเชื้อเพลิง /1 77,617 4,626 113,494 6,274 170,385 7,937 
- ผลิตภัณฑปโตรเคมี 68,308 2,822 58,999 2,229 59,999 2,102 

รวมธุรกิจการคาระหวางประเทศ/2 584,643 36,368 770,643 47,406 1,117,168 53,991 
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4.2.3 ธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน  

ปตท.ไดลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นผานบริษัทในเครือซึ่ง ปตท.มีการทําธุรกิจในลักษณะปกติทั่วไป (Arm's 
Length Basis) โดยบริษัทที่ ปตท.เขารวมลงทุน มีดังน้ี 

ธุรกิจปโตรเคมี ธุรกิจการกล่ัน 
1. บริษัท ปตท. เคมิคอล  จํากัด (มหาชน) 
2. บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด 
3. บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด 
4. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด 
5. บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด 
6. บริษัท พีทีที โพลีเมอรโลจิสติกส จํากัด 
7. บริษัท  อัลลายแอนซ แพลนท เซอรวิส จํากัด  

1. บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
2. บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) 
3. บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนน่ิง จํากัด 
4. บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  
5. บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 
 

4.2.3.1 ธุรกิจปโตรเคมี   

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

บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) เปนบริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จํากัดพ.ศ. 2535 ระหวางบริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) ซึ่งจด
ทะเบียนควบบริษัทในวันที่ 7 ธันวาคม 2548 เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคตามแนวนโยบายของ ปตท. ที่จะให PTTCH เปนแกนนําใน
ธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสที่ผลิตจากกาซธรรมชาติ (Gas-based value chain) และเปนผูดําเนินการธุรกิจปโตรเคมีตอเน่ืองโดย
มุงเนนสายเอทิลีนเปนหลัก ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดคาใชจายในการดําเนินงานในระยะยาว ลดความเสี่ยง
ในการดําเนินธุรกิจ และมีฐานะทางการเงินที่เขมแข็งขึ้น โดย PTTCH ไดรับมาซึ่งทรัพยสิน หน้ีสิน สิทธิ หนาที่ และความ
รับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัทดังกลาวโดยผลของกฎหมาย  

PTTCH เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑปโตรเคมี ผลิตภัณฑตอเน่ืองและบริการเสริมตางๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 49.30 
โดยมีผูถือหุนใหญรายอื่นคือ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด และ OMAN OIL 
COMPANY S.A.O.C. 

โรงงานของ PTTCH ต้ังอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีโรงงานแยกเปน 2 โรงงาน ซึ่งได
เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยต้ังแตป 2533 และ ป 2538 ตามลําดับ ปจจุบันมีกําลังการผลิตผลิตภัณฑหลักโอเลฟนสรวม 
1,713,000 ตันตอป จําแนกเปน เอทิลีน 1,276,000 ตันตอป และโพรพิลีน 437,000 ตันตอป และมีกําลังการผลิตผลิตภัณฑตอเน่ือง 
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดหนาแนนสูง (HDPE) 250,000 ตันตอป และผลิตภัณฑพลอยไดอื่นๆ ไดแก ไพโรไลซิส 
กาซโซลีน มิกซซี 4 แครกเกอรบอททอม (Cracker Bottom) เทลกาซ (Tailgas) และไฮโดรเจน นอกจากน้ันยังผลิตและจําหนาย
ไฟฟา ไอนํ้า และน้ําปรับสภาพ รวมถึงธุรกิจใหบริการทาเทียบเรือและขนถายเคมีภัณฑ โดยมีทาเทียบเรือ 2 ทา 

(1) การจัดหาวัตถุดิบ 
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตโอเลฟนสไดแก กาซอีเทน กาซโพรเพน แอลพีจี เอ็นจีแอล แนฟทาชนิดเบา และราฟฟเนท 

ทั้งน้ีวัตถุดิบสวนใหญจะจัดหาจากแหลงในประเทศ โดย ปตท.เปนผูจัดหาวัตถุดิบกาซจากโรงแยกกาซของ ปตท. ภายใตสัญญา
ซื้อขายวัตถุดิบระยะยาว ในสวนของแนฟทาชนิดเบาและราฟฟเนท เปนผลิตภัณฑจากโรงกลั่นนํ้ามันและผลิตภัณฑพลอยไดจาก
โรงงานอะโรเมติกสซึ่งจัดหาจากภายในประเทศภายใตสัญญาระยะยาวเชนกัน 
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(2) การจัดจําหนาย 
PTTCH มีสัญญาซื้อขายโอเลฟนสระยะยาวกับกลุมโรงงานผลิตปโตรเคมีขั้นตอเน่ือง ซึ่งสวนใหญ เปนผูถือหุน

หรือเปนบริษัทรวมของผูถือหุนของบริษัท ทั้งน้ี PTTCH ไดสวมสิทธิมาจากสัญญาเดิมของ บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด 
(มหาชน) และ บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน)  

สําหรับผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก HDPE PTTCH ไดทําสัญญากับตัวแทนจําหนายในประเทศ (Domestic Agent) 
และทําสัญญากับคูคาสากล (International Trader) เพ่ือจําหนายเม็ดพลาสติก HDPE ภายใตเครื่องหมายทางการคา “InnoPlus” 
โดย PTTCH ไดจําหนายผลิตภัณฑที่ผลิตไดทั้งหมดผานบริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด ซึ่ง เปนบริษัทรวมทุนระหวาง 
PTTCH ปตท. และ IRPC ซึ่งจัดต้ังขึ้นเพ่ือดําเนินธุรกิจทางการตลาดทั้งในและตางประเทศของผลิตภัณฑโพลีเมอรที่ผลิตโดย
บริษัทในกลุม ปตท. 

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการของ PTTCH ประกอบดวย กรรมการท้ังหมด 15 คน เปนตัวแทนจาก ปตท. จํานวน 8 คน รวม

ประธานกรรมการ นอกจากน้ี ปตท.ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ PTTCH ซึ่งรวมถึง
ตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญดวย  

(4) การเงิน 
ผลการดําเนินงานของ PTTCH ในป 2549 – ป 2551 เปนดังน้ี 
                       หนวย : ลานบาท 

งบรวม ป 2549 ป 2550/2 ป 2551/3 
รายไดรวม 73,819 77,112 85,151 
คาใชจายรวม (รวมภาษี) (55,152) (57,541) (72,041) 
กําไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลี่ยน 1,073 210 (910) 
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ /1 18,282 19,167 11,739 
 ป 2549 ป 2550/2 ป 2551/3 
สินทรัพยรวม 111,531 133,513 152,318 
หนี้สินรวม 29,712 39,116 56,121 
สวนของผูถอืหุน 81,819 94,397 96,197 
อัตราการใชกาํลังการผลิต (รอยละ)    

- โอเลฟนส 104 85 84 
- HDPE 96 93 99 
- MEG  105 103 
- Methyl Ester  n.a. 55 

/1 กําไร(ขาดทุน)สุทธิหลังหักกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย  
  (ป 2549 =  385 ลานบาท/ ป 2550 =  403 ลานบาท / ป 2551 = 461 ลานบาท) 
/2 ปดโรงโอเลฟนส I4-1 เพื่อขยายกําลังการผลิตและบํารุงรักษาเปนเวลา 67 วนั (30 ม.ค.-6 เม.ย.2550) และโรงโอเลฟนส I4-2 

เพื่อตรวจสอบอุปกรณและบํารุงรักษาในชวงรับประกัน เปนเวลา 40 วัน (1 ก.พ.-12 มี.ค.2550)  ตามแผนงาน และหยุดโรงโอ
เลฟนส I1 ชั่วคราว เพื่อซอมบํารุงเคร่ืองจักรเปนเวลา 46 วนั (28 พ.ค.- 12 ก.ค. 50)  

/3 หยุดเพื่อซอมแซมและบํารุงรักษา : โรงโอเลฟนส I1 Oleflex 42 วัน (16 พ.ค. – 27 มิ.ย.)  และ  I4/1  23 วัน (31 ม.ค. – 11 ก.พ.
,1-11 ส.ค.)   โรง HDPE I1 10 วัน ( 29 ก.พ. – 6 มี.ค.) และ BPE 36 วัน ( 15-20 มี.ค.,1-30 ส.ค.)  

 หยุดผลิตเชิงพาณิชย : โรงโอเลฟนส I1 Oleflex  55 วัน (25 ต.ค. – 18 ธ.ค.) และ  I4/1  26 วัน (31 ต.ค. – 25 พ.ย.)  โรง HDPE 
I1 10 วัน ( 18 – 27 ธ.ค.)  

 หยุดเพื่อขยายกําลังการผลิต : โรงโอเลฟนส  I4/2  68 วัน (25 ต.ค. – 31 ธ.ค.)  โรง MEG  43 วัน (8 ต.ค. – 19 พ.ย.)   
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(5)   การลงทุนและการรวมทุนในโครงการตางๆ  

 บริษัท ทีโอซีไกลคอล จํากัด : PTTCH ถือหุนรอยละ 100 เพ่ือดําเนินโครงการผลิตผลิตภัณฑ Mono 
Ethylene Glycol (MEG) และสารEthylene Oxide (EO) จํานวน 300,000 ตันตอป เงินลงทุนโครงการประมาณ 210 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ โดยใชวัตถุดิบ เอทีลีน 200,000 ตันตอป ไดดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยแลวต้ังแตเดือนกรกฎาคม ป 2549 โดยสาร EO 
ดังกลาวน้ีจะใชเปนวัตถุดิบสําหรับโครงการ EO Derivatives ของบริษัท นอกจากน้ัน บริษัทยังไดลงทุนเพ่ือขยายกําลังการผลิต 
MEG เพ่ิมขึ้น 95,000 ตันตอป เพ่ือสนองความตองการภายในประเทศที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง โดยใชเงินลงทุน 58 ลานเหรียญ
สหรัฐ ซึ่งไดเริ่มผลิตเชิงพาณิชยในเดือนธันวาคมป 2551 

 การลงทุนในโครงการ EO Derivatives ซึ่งเปนอุตสาหกรรมตอเน่ืองของบริษัท ทีโอซีไกลคอล จํากัด 
จํานวน 3 โครงการ ไดแก Ethoxylates, Ethanolamines และ Choline Chloride มีประมาณการเงินลงทุนรวม 2,550 ลานบาท ซึ่ง
โครงการดังกลาวน้ีจะชวยสรางมูลคาเพ่ิมใหกับบริษัท  

- บริษัท ไทยอีทอกซีเลท จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวาง PTTCH กับบริษัท Cognis Thai Ltd. ซึ่งเปน
บริษัทในเครือของ Cognis Deutschland GmbH & Co.KG โดย PTTCH ถือหุนรอยละ 50 และมีทุนจด
ทะเบียน 420 ลานบาท เพ่ือผลิต Ethoxylates 50,000 ตันตอป ซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตแชมพู  นํ้ายาลาง
จาน  นํ้ายาซักแหงตางๆ โดยมีความตองการ EO ประมาณ 18,000 – 20,000 ตันตอป ทั้งน้ีไดเริ่มดําเนินการ
ผลิตเชิงพาณิชยแลวต้ังแตในไตรมาส 4 ป 2549  

- บริษัท ไทยโคลีนคลอไรด จํากัด โดย PTTCH ถือหุนรอยละ 100 เพ่ือดําเนินโครงการผลิตสาร Choline 
Chloride มีกําลังการผลิต 20,000 ตันตอป ซึ่งเปนสารอาหารที่จําเปนใชผสมกับอาหารเล้ียงสัตวปกและ
สุกร โดยความตองการ  EO ประมาณ 7,000 ตันตอป ทั้งน้ีบริษัทไดชะลอโครงการออกไปกอนเนื่องจาก
คาใชจายในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 

-  บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จํากัด โดย PTTCH ถือหุนรอยละ 100  เพ่ือดําเนินโครงการผลิตสาร 
Ethanolamines มีกําลังการผลิต 50,000 ตันตอป ใชเปนสวนผสมในการผลิตครีมนวดผม  นํ้ายาปรับผานุม  
เครื่องสําอางค และอุตสาหกรรมยา โดยมีความตองการ  EO ประมาณ 40,000 ตันตอป และเริ่มดําเนินการ
ผลิตเชิงพาณิชยในไตรมาส 2 ป 2552 

 บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จํากัด : เพ่ือดําเนินโครงการ Methyl Ester / Fatty Alcohol PTTCH ถือหุนรอยละ 
100  ทั้งน้ี Fatty Alcohol เปนวัตถุดิบสําคัญอีกตัวหน่ึงของโครงการ Ethoxylates นอกเหนือไปจาก Ethylene Oxide และยังคง
ตองมีการนําเขาอยู จึงเปนการทํา Backward integration โครงการฯ ผลิตผลิตภัณฑหลัก 2 ชนิดคือ Methyl Ester เปนสารเพ่ิม
ประสิทธิภาพในนํ้ามันดีเซล และ Fatty Alcohol เปนสารต้ังตนสําหรับอุตสาหกรรม Oleochemicals ใชผลิตผลิตภัณฑเพ่ือ
สุขอนามัยสวนบุคคล เงินลงทุนรวม 165 ลานเหรียญสหรัฐ มีกําลังการผลิต 331,000 ตันตอป   โดยเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2548 
บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) ไดรวมกับ ปตท. ลงนามในบันทึกความเขาใจ ในการซื้อขายสาร Methyl Ester ในปริมาณ 
80,000 ตันตอป ทั้งน้ี ปตท. จะนําสาร Methyl Ester ไปผสมกับนํ้ามันดีเซลเพ่ือผลิตไบโอดีเซล (Bio Diesel) คุณภาพสูงเปนราย
แรกของประเทศไทย เพ่ือจําหนายผานเครือขายนํ้ามันดีเซลทั่วประเทศของ ปตท.  โรงงาน Methyl Ester ไดเริ่มดําเนินการผลิต
เชิงพาณิชยในไตรมาส 1 ป 2551 และ โรงงาน Fatty Alcohol เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยในไตรมาส 3 ป 2551และโครงการ
ผลิต MPR (Multi-Purpose Reactor) กําลังการผลิต 14,000 ตันตอป อยูระหวางการคัดเลือกผูรับเหมาคาดวาจะแลวเสร็จ ไตรมาส 
1 ป 2553  

 บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด : PTTCH ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 จัดต้ังขึ้นเพ่ือดําเนินโครงการ 
อีเทนแครกเกอร ขนาดกําลังการผลิตเอทิลีน 1,000,000 ตันตอปและโรงผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนความหนาแนนตํ่า (Low 
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Density Polyethylene - LDPE) ขนาดกําลังการผลิต 300,000 ตันตอป และโรงผลิตเม็ดพลาสติก โพลิเอทิลีนความหนาแนนตํ่าเชิง
เสน (Linear Low Density Polyethylene - LLDPE) ขนาด 400,000 ตันตอป คิดเปนมูลคาเงินลงทุนทั้งโครงการประมาณ 1,300 
ลานเหรียญสหรัฐ โดยคาดวาจะสามารถดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยสําหรับโครงการอีเทนแครกเกอร และโรง  LLDPE  ในไตร
มาส 4 ป 2552 และ โรง LDPE ในไตรมาส 2 ป 2553 

 โครงการ HDPE ในประเทศอิหราน : PTTCH รวมกับ บริษัท Itochu Corporation  บริษัท เคมีภัณฑซีเมนต
ไทย จํากัด และ National Petrochemical Company แหงประเทศอิหราน (NPC Iran). รวมลงทุนในสัดสวน รอยละ 10, 12, 38 
และ 40 ตามลําดับ เพ่ือรวมทุนในโครงการ HDPE ขนาดกําลังการผลิต 300,000 ตันตอป ที่ประเทศอิหราน วงเงินลงทุนของ 
PTTCH คิดเปนจํานวน 22.5 ลานเหรียญสหรัฐ  โดยคาดวาจะสามารถเริ่มดําเนินการผลิตไดในไตรมาส 2 ป 2552  

 โครงการขยายกําลังการผลิตโรงโอเลฟนส 2 (Plant II Debottleneck) : เพ่ือขยายกําลังการผลิตเอทิลีนและ 
โพรพิลีนเพ่ิมขึ้น 100,000 ตันตอป และ 50,000 ตันตอป ตามลําดับ ใชเงินลงทุนประมาณ 75 ลานเหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี ผลิตภัณฑเอ
ทีลีนที่เพ่ิมขึ้นจะจําหนายใหกับ บริษัท ทีโอซีไกลคอล  เพ่ือเปนวัตถุดิบในโครงการตอเน่ือง สวนผลิตภัณฑโพรพิลีนจะจําหนาย
ใหกับลูกคาภายในประเทศเปนสวนใหญ เน่ืองจากความตองการภายในประเทศและภูมิภาคเอเชียอยูในระดับสูงในขณะที่กําลัง
การผลิตมีอยูอยางจํากัด เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยเมื่อเดือน มกราคม 2552 

 โครงการขยายกําลังการเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีนชนิดความหนาแนนสูง (High Density Polyethylene : 
HDPE) ของ PTTCH  จากปจจุบันมีกําลังการผลิตอยูที่ 250,000 ตันตอปเปน 300,000 ตันตอป กําหนดการแลวเสร็จในไตรมาสที่ 
4ป 2552 

 การเขาลงทุนในบริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) : เพ่ือกระจายความเสี่ยงไปในธุรกิจพีวีซี (PVC) ซึ่งเปน
ธุรกิจที่มีแนวโนมขยายตัวตอเน่ือง มีวงจรราคาในทิศทางขาขึ้น และมีวงจรราคาแตกตางไปจากผลิตภัณฑอื่นๆ ที่บริษัท
ดําเนินการอยู นอกจากน้ันบริษัท วีนิไทย ไดขยายกําลังการผลิต VCM ซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิต PVC ขึ้นอีก 200,000 ตันตอป 
รวมเปน 400,000 ตันตอปแลวเสร็จไตรมาส 1 ป 2550 ซึ่งทําใหความสามารถในการแขงขันของบริษัท วีนิไทยดีขึ้น และชวย
รองรับเอทิลีนจากการขยายกําลังการผลิตของ PTTCH อีกดวย การท่ีจะเขาไปรวมถือหุนใน บริษัท วีนิไทย จึงกอใหเกิด Synergy 
และเปนวิธีที่เร็วที่สุดในการขยายธุรกิจสูอุตสาหกรรม PVC โดยบริษัทฯ ถือหุนสามัญในบริษัท วีนิไทยคิดเปนสัดสวน 24.98 %   

 บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด : PTTCH ไดรวมทุน กับ ปตท. และบริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
จํากัด (มหาชน) (เดิม บริษัท อะโรเมติกส จํากัด (มหาชน)) ในสัดสวน 30 : 40 : 30 ตามลําดับ จัดต้ังบริษัท พีทีที ฟนอล เพ่ือผลิต
สารฟนอล (Phenol) ขนาดกําลังผลิต 200,000 ตันตอป   และ อะซีโตน 125,000 ตันตอป ซึ่งเปนวัตถุดิบขั้นตนในการผลิตโพลี
คารบอเนต ที่ใชเปนพลาสติกวิศวกรรม เชน แผนซีดี  ช้ินสวนรถยนต และคอมพิวเตอร เงินลงทุนในสวนของ PTTCH 42.5 ลาน
เหรียญสหรัฐ โรงงานแลวเสร็จและคาดวาจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชยไดในไตรมาส 2ป 2552  และโครงการผลิต Bis-Phenol A กําลัง
การผลิต 150,000 ตันตอป ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการกอสราง คาดวาจะแลวเสร็จไตรมาส 3 ป 2553   

 บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด : เปนบริษัทฯ รวมทุนระหวาง ปตท.  PTTCH และบริษัท ปตท. อะโรเมติกสและ
การกลั่น จํากัด (มหาชน) (เดิม บริษัท อะโรเมติกส จํากัด (มหาชน))  ในสัดสวนรอยละ 40 : 40 : 20 ตามลําดับ เพ่ือลงทุนกอสราง
โรงงานผลิตสาธารณูปโภคไดแก ไฟฟา ไอนํ้า และน้ํา เพ่ือใชในกระบวนการผลิตของโรงงานในกลุม ปตท. เปนหลัก  โดยแบง
ออกเปน 2 โครงการ คือ Central Utility Plant 1 (CUP1) เริ่มดําเนินการระยะที่ 1 และ 2 ในไตรมาส 2 ป 2549 และระยะที่ 3 ใน
ไตรมาส 4 ป 2550 และ Central Utility Plant 2 (CUP2) เริ่มดําเนินการในไตรมาส 4 ป 2551 

 บริษัท พีทีที โพลิเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด : PTTCH ไดรวมทุน กับ ปตท. และ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน 
จํากัด (มหาชน) (BPE) จัดต้ังบริษัท พีทีที โพลิเมอร มารเก็ตต้ิง เพ่ือดําเนินธุรกิจดานการตลาดเก่ียวกับผลิตภัณฑโพลิเมอรทั้งใน
และตางประเทศ เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2548 และเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ปตท. ไดจําหนายหุน
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บริษัท พีทีที โพลิเมอรมารเก็ตต้ิง จํากัด (PTTPM) ใหแกบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) ทั้งน้ี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
แขงขันและความรวมมือทางธุรกิจภายในกลุม ปตท. ซึ่งจะสงผลประโยชนสูงสุดใหกับกลุม ปตท.โดยรวม สงผลใหสัดสวนการ
ถือหุนในปจจุบันประกอบดวย PTTCH : ปตท. : IRPC ในสัดสวนรอยละ 25 : 50 : 25 ตามลําดับ 

 บริษัท  อัลลายแอนซ แพลนท เซอรวิส จํากัด (APS)  (เปล่ียนช่ือจากเดิม บริษัท เอ็นพีทีซี เมนเทนแนนซ 
แอนด เอนจิเนียริง เซอรวิสเซส จํากัด)  : PTTCH และ PTT ไดรวมทุนในสัดสวนรอยละ 60 : 40 จัดต้ังบริษัทเพ่ือดําเนินธุรกิจ
บริการงานบํารุงรักษา งานออกแบบและวิศวกรรม ใหกับบริษัทในกลุมปโตรเลียมและปโตรเคมีภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุดและกลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ ในประเทศและภูมิภาคเอเซีย  

 บริษัท เอ็นพีซี เซฟต้ี แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จํากัด : PTTCH ถือหุนรอยละ 100 เพ่ือดําเนิน
ธุรกิจงานบริการดานเทคโนโลยีการปองกันอัคคีภัยแกลูกคาในกลุมบริษัท ปตท. และลูกคาทั่วไป เชน หนวยงานราชการและ
เอกชนตางๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันแลระงับเหตุฉุกเฉิน และยังเปนศูนยกลางในการจัดการดานสิ่งแวดลอมของ
กลุมบริษัทที่ไดระดับมาตรฐานสากล 

 บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด(มหาชน) (BPE) : PTTCH ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 ต้ังแตวันที่ 
2 ตุลาคม 2549 เพ่ือประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีนชนิดความหนาแนนสูง (High Density 
Polyethylene : HDPE)  ปจจุบันมีกําลังการผลิต 250,000 ตันตอป โรงงานต้ังอยูที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทฯ ไดมีโครงการขยายกําลังการผลิต HDPE จากกําลังการผลิตในปจจุบันเปน 500,000 ตันตอป ใชเงินลงทุน
ประมาณ 168 ลานเหรียญสหรัฐ เริ่มผลิตเชิงพาณิชยไดในไตรมาส 4 ป 2552 

 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส จํากัด (PTT ICT) : เปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท. ปตท.สผ.  PTTCH  
PTTAR  และ TOP ในสัดสวนรอยละ 20 เทากันทุกบริษัท เพ่ือใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแกบริษัทใน
กลุม ปตท. โดยกลุม ปตท. จะไดรับผลประโยชนดานการบริหารจัดการสินทรัพย การบริการและการสรางศักยภาพทางดาน ICT 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการลงทุนดาน ICT รวมถึงเปนพ้ืนฐานในการสนับสนุน Synergy ดานอื่นๆ รวมกันภายในกลุม ปตท.โดย
เริ่มดําเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 

 บริษัท PTT Chemical International Pte. Ltd. ("PTTCH Inter.") : PTTCH ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100
เปนบริษัทที่จัดต้ังขึ้นที่ประเทศสิงคโปร ดวยทุนจดทะเบียน 200,000 ดอลลารสิงคโปร เพ่ือการลงทุนในธุรกิจตางประเทศ  เมื่อ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2551 PTTCH Inter. ไดลงนามเซ็นสัญญาซื้อขายหุน (Share Purchase Agreement-SPA) กับ Cognis B.V. 
("Cognis") ซึ่งถือครองหุนรอยละ 50 ใน Cognis Oleochemicals (M) Sdn Bhd ("COM") และลงนามในสัญญารวมคา (Joint 
Venture Agreement) กับ Sime Darby Plantation Sdn Bhd ("Sime Darby") ผูถือหุนรอยละ 50 สวนที่เหลือ ใน Cognis 
Oleochemicals (M) Sdn Bhd 

(6) การออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจดทะเบียน  
 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 PTTCH ไดดําเนินการเพ่ิมทุนจํานวน 358,974,300 หุน ในราคาหุนละ 78 บาท สงผลให 
PTTCH มีทุนจดทะเบียนจากเดิม 11,311,410,000 บาท (หุนสามัญจํานวน 1,131,141,000 หุน) เปน 14,901,153,000 บาท (หุน-
สามัญจํานวน 1,490,115,300 หุน) ตอมาบริษัทไดดําเนินการเพิ่มทุนภายใตโครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนสามัญ
ที่ออกใหมเพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ ผูบริหาร ที่ปรึกษาและพนักงานของบริษัทฯ พนักงานของ ปตท. และ
บริษัทในเครือของ ปตท. ที่สงมาปฏิบัติหนาที่ในบริษัทฯ เต็มเวลา ("Secondment") และผูรับชวงซื้อหลักทรัพย (ESOP) จํานวน 
สงผลให PTTCH มีทุนชําระแลว ณ 31 ธันวาคม 2551 เปน 14,968,296,000 บาท 
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4.2.3.1.2 บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด (PTTPM) 

 กอต้ังเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548 เพ่ือประกอบธุรกิจดานการตลาดและจําหนายผลิตภัณฑโพลีเมอรทั้งในและตาง 
ประเทศ ใหกับบริษัทในกลุม ปตท. ดวยทุนจดทะเบียน 40 ลานบาท ผูถือหุนประกอบดวย ปตท. และ บริษัท ปตท. เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนรอยละ 75 : 25 โดยมีที่ต้ังสํานักงานที่ อาคารสํานักงาน ปตท. คลังนํ้ามันพระโขนง กรุงเทพฯ เริ่ม
ดําเนินกิจการในเชิงพาณิชยต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2548 โดยจัดจําหนายผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกของบรษิัทในกลุม ปตท.  

 ตอมาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ปตท.ไดจําหนายหุนบริษัท พีทีที โพลิเมอรมารเก็ตต้ิง จํากัด (PTTPM) จํานวน 
100,000 หุนคิดเปนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัท ใหแกบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) ทั้งน้ี เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการแขงขันและความรวมมือทางธุรกิจภายในกลุม ปตท. สงผลใหสัดสวนการถือหุน ณ ปจจุบันของ ปตท., PTTCH 
และ IRPC อยูที่รอยละ 50, 25 และ 25 ตามลําดับ 

(1) การจัดหาผลิตภัณฑ 
PTTPM รับผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก PE และผลิตภัณฑพลอยไดจากโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกของ PTTCH,  BPE 

รับเม็ดพลาสติก PP จากโรงงานบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC) และเม็ดพลาสติก PS จากโรงงานบริษัทไทยสไตรีนิคส 
จํากัด (TSCL) รวมถึงบริษัทฯ มีแผนรับผลิตภัณฑจากโรงงานผลิตโพลิเมอรอื่นๆของกลุมปตท. ที่กําลังดําเนินการกอสราง ไดแก 
บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด (PTTPE) นอกจากน้ี บริษัทฯยังจัดหาผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกวิศวกรรม เชน Nylon 6, POM, PBT 
และอื่นๆ จากการนําเขามาจัดจําหนายเพ่ือสนองความตองการของลูกคา 

(2) การจัดจําหนาย 
PTTPM จัดจําหนายเม็ดพลาสติกชนิดตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ  ผานระบบตัวแทนจําหนาย (Agents) 

และขายโดยตรง  

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการ PTTPM ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด  9  คน เปนตัวแทนจาก ปตท. จํานวน 5 คน นอกจากน้ี 

ปตท. ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการของบริษัท 

(4) การเงิน 
ผลการดําเนินงานของ PTTPM ในป 2549 – ป 2551 เปนดังน้ี 

                          
หนวย : ลานบาท 

งบเด่ียว ป 2549 ป 2550 ป 2551 
รายไดรวม 21, 758 24,593 28,365 
คาใชจายรวม (รวมภาษี) (21,705) (24,526) (28,472) 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (41) 21 75 
กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 12 88 (32) 
 ป 2549 ป 2550  ป 2551 
สินทรัพยรวม 1,873 2,779 1,876 
หน้ีสินรวม 1,811 2,629 1,759 
สวนของผูถือหุน 62 150 117 
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4.2.3.1.3 บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) 

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 ไดมีมติอนุมัติให ปตท.รวมทุนกับบริษัท  
อะโรเมติกส จํากัด (มหาชน) (ATC) บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) และบริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) 
(TOC) ลงทุนในโครงการฟนอล ในสัดสวนรอยละ 40 : 20 : 20 : 20 ตามลําดับ เพ่ือผลิตสารฟนอล ขนาดกําลังการผลิต  200,000 
ตันตอป และอะซีโตน 125,000 ตันตอป วงเงินลงทุนทั้งหมด 200 ลานเหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี ปตท. เล็งเห็นโอกาสในการผลิต 
Phenol เพ่ือทดแทนการนําเขา Phenol ซึ่งนํามาใชในการผลิต Bis-phenol A (BPA) และ Polycarbonate (PC) ผนวกกับการผลิต 
Phenol ตองใชโพรพิลีนและเบนซีนเปนวัตถุดิบ ซึ่งเปนวัตถุดิบที่ผลิตไดจากกลุมปโตรเคมีของ ปตท. โดยรับโพรพิลีนจาก 
PTTCH ปริมาณ 95,000 ตันตอป และเบนซีนจาก PTTAR ปริมาณ 180,000 ตันตอป ดังน้ัน การลงทุนในโครงการผลิตสารฟ
นอล ถือเปนการดําเนินการตามกลยุทธ ปตท. ในการขยายการลงทุนไปสูธุรกิจปลายนํ้าที่มีกําไรและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
ผลิตภัณฑจากกลุมบริษัทปโตรเคมีของ ปตท. โดยไดดําเนินการจัดต้ังบริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 
2547  

จากการควบบริษัทระหวาง NPC กับ TOC เปน บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 
2548 ทําใหโครงสรางผูถือหุน เปล่ียนแปลงเปน ปตท. PTTCH และ ATC ในสัดสวนรอยละ 40 : 40 : 20 ตามลําดับ 

 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติการเพ่ิมวงเงินลงทุนเปนประมาณ 283.4 ลานเหรียญสหรัฐ 
เพ่ือใหสอดคลองกับราคาวัสดุและคากอสรางที่สูงขึ้น และตอมาไดมีการควบรวมกิจการระหวางบริษัท ATC และโรงกลั่น RRC 
ภายใตช่ือบริษัทใหมวา บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) หรือ PTTAR  ดังน้ันจึงทําใหโครงสรางผูถือหุน 
ณ ปจจุบันเปน ปตท. : PTTCH : PTTAR  อยูที่รอยละ 40, 30 และ 30 ตามลําดับ 

(1) การจัดหาวัตถุดิบ 

วัตถุดิบหลักของบริษัทไดจากกลุมปโตรเคมีของ ปตท. โดยรับโพรพิลีนจาก PTTCH ปริมาณ 95,000 ตันตอป   และ 
เบนซีนจาก PTTAR ปริมาณ 180,000 ตันตอป 

(2) การจัดจําหนาย 

บริษัทฯ มีแผนการขายฟนอลภายในประเทศไมนอยกวา 100,000 ตันตอป และสงออกสวนที่เหลือ โดยมุงเนน
ตลาดแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนหลัก ทั้งน้ี โรงงานฯ จะต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก ตําบล
มาบตาพุด จังหวัดระยอง และไดเริ่มผลิตเชิงพาณิชยในป 2552 

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการ PPCL ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 10 คน เปนตัวแทนจาก ปตท. จํานวน 4 คน  นอกจากน้ี 

ปตท. ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ ของ PPCL ดวย 
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(4) การเงิน 

ผลการดําเนินงานของ  PPCL ในป 2549 – ป 2551 เปนดังน้ี 

 หนวย : ลานบาท 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

(5) การลงทุนและการรวมทุนในโครงการตางๆ 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 ไดมีมติอนุมัติใหดําเนินโครงการผลิต BPA เพ่ือผลิต
สาร BPA ขนาดกําลังการผลิต  150,000 ตันตอป วงเงินลงทุนทั้งหมด 251 ลานเหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี การลงทุนโครงการผลิต BPA  
ซึ่งเปนโครงการตอเน่ืองของสารฟนอล โดยการลงทุนแบบ Integrated complex  ชวยใหบริษัทมีสายโซอุปทานที่ยาวขึ้น มีความ
ยืดหยุนในการผลิตเพ่ือตอบสนองสภาวะตลาด ชวยลดความผันผวนของรายไดบริษัทฯ นอกจากน้ียังเปนการสรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับผลิตภัณฑตนนํ้าคือโพรพิลีนและเบนซีน ของกลุม ปตท.  และเปนแนวทางการดําเนินการตอเน่ืองถึงผลิตภัณฑปลายนํ้า
ของสาย Phenol  ซึ่งมีพลาสติกวิศวกรรมที่มีศักยภาพในการลงทุนและคาดวาจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชยไดในป 2553 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2552 บริษัทฯ ไดลงนามสัญญาเงินกูโครงการ BPA กับธนาคารกรุงไทยและธนาคารไทยพาณิชย
เปนจํานวนทั้งสิ้น 3,650 ลานบาท 

4.2.3.1.4 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส  จํากัด (HMC) 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC) จัดต้ังเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2526 โดยนักลงทุนฝายไทยและตางประเทศ ใน
สัดสวน รอยละ 51 : 49 ตามลําดับ เพ่ือประกอบกิจการผลิตและจําหนายเม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) ซึ่งปจจุบันมีกําลังการ
ผลิต  450,000 ตัน/ป โดยโรงงานต้ังอยูที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง 

 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบในการเขาลงทุนในบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ใน
สัดสวนรอยละ 40 คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 250 ลานเหรียญสหรัฐ พรอมทั้งไดลงนามในสัญญาการซื้อหุน (Share Acquisition 
Agreement) และสัญญาผูถือหุน (Shareholders Agreement) และสัญญาอื่นๆ ที่เก่ียวของ ทั้งน้ีการดําเนินการดังกลาวแลวเสร็จ 

งบรวม ป 2549 ป 2550 ป 2551 
รายไดรวม 2 2 6 
คาใชจายรวม (รวมภาษี) (86) (154) (440) 
กําไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลี่ยน (31) (56) 27 
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ /2 (115) (208) (407) 
 ป 2549 ป 2550/ ป 2551 
สินทรัพยรวม 4,092 8,423 14,676 
หนี้สินรวม 1,548 5,584 8,554 
สวนของผูถอืหุน 2,544 2,839 6,121 
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และ ปตท. ไดชําระเงินคาซื้อหุนเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549 ทั้งน้ีสัดสวนการถือหุนของ ปตท. กลุมนักลงทุนไทย และ Basell 
Thailand Holdings B.V. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 อยูที่รอยละ 41.44, 30.00 และ 28.56 ตามลําดับ 

 

 

 

(1) การจัดหาวัตถุดิบ 
 วัตถุดิบหลักของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส คือ โพรพิลีน (Propylene) ซึ่งจัดหามาจากภายในประเทศภายใต

สัญญาซื้อขายระยะยาว 

(2) การจัดจําหนาย 
 บริษัทฯ จําหนายเม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) ในประเทศและสงออกตางประเทศ บริษัทฯ ไดจําหนายเม็ด
พลาสติกในประเทศคิดเปนมูลคาประมาณรอยละ 80 และสวนที่เหลืออีกรอยละ 20 เปนการสงออกไปยังประเทศตางๆ 

(3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร ทั้งหมด 10 คน เปนตัวแทนจาก ปตท. จํานวน 4 คน และ ปตท. ไดสง
ตัวแทนเขาดํารงตําแหนงผูบริหารของบริษัทฯ ตามขอตกลงที่มีระหวางผูถือหุน 

(4) การเงิน 
ผลการดําเนินงานของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ในป 2549 – ป 2551 เปนดังน้ี      

     หนวย: ลานบาท 

งบรวม ป 2549 ป 2550 ป 2551 

รายไดรวม 22,193 19,569 21,051 

คาใชจายรวม (รวมภาษ)ี (19,269) (17,161) (19,499) 

กําไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลี่ยน (46) (87) (172) 

กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ 2,878 2,321 1,380 

 ป 2549 ป 2550 ป 2551 

สินทรัพยรวม 18,932 21,209 26,641 

หนี้สินรวม 4,268 3,092 11,335 

สวนของผูถอืหุน 14,664/1 18,117 15,306 
       

 /1 Equities + Net Surplus on Investment Revaluation 

 (5) การลงทุนและการรวมทุนในโครงการตางๆ 
โครงการ Propane Dehydrogenation and Polypropylene (PDH/PP): บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส อยูระหวาง

ดําเนินการโครงการซึ่งประกอบดวย 2 สวน คือ โรงงาน PDH ขนาด 310,000 ตัน/ป และโรงงาน PP ขนาด 300,000 ตัน/ป โดยจะ
รับวัตถุดิบเปนกาซโพรเพนประมาณ 388,000 ตัน/ป จากโรงแยกกาซฯ ปตท. เพ่ือผลิตเม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) 
ประมาณ 300,000 ตัน/ป โดยจะมุงเนนการผลิตเม็ดพลาสติก PP Specialty Grade ซึ่งมีราคาสูงกวาเม็ดพลาสติก PP Commodity 
Grade ทั่วไป คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จและเร่ิมผลิตเชิงพาณิชยในไตรมาส 3 ป 2552 

4.2.3.1.5 บริษัท  พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) 
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คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 มีมติให ปตท. จัดต้ัง บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด 
ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท., Asahi Kasei Chemicals Corporation (Asahi) และ Marubeni Corporation (Marubeni) ใน
สัดสวน ปตท. : Asahi : Marubeni เทากับ 47.5 : 47.5 : 5 และไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 ดวยทุนจด
ทะเบียน 200 ลานบาท และเมื่อ 22 เมษายน 2551 PTTAC ไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนเปน 12,400 ลานบาท ทั้งน้ี ณ วันที่ 20 
พฤศจิกายน 2551  ไดเรียกชําระแลวจํานวน 6,300  ลานบาท โดย ณ ปจจุบันสัดสวนการถือหุนระหวาง ปตท. : Asahi : Marubeni 
อยูที่รอยละ 48.5, 48.5 และ 3 ตามลําดับ  

วัตถุประสงคของ PTTAC เพ่ือกอสรางโรงงานผลิตสาร Acrylonitrile (AN : อะคริโลไนไตรล) ขนาด 200,000 ตันตอป 
ซึ่งนําไปใชในการผลิตเสื้อผา พรม และสวนประกอบของอุปกรณไฟฟาและดําเนินการในเบ้ืองตนเพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการ
รวมทุนกอสรางโรงงาน  และผลิตสาร Methyl Methacrylate (MMA) ที่กําลังการผลิต 70,000 ตัน/ป ซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิต
เม็ดพลาสติก PMMA เปนหลัก  โดยจะใชเทคโนโลยีใหมลาสุดของ AKCC และเปนครั้งแรกของโลกที่สามารถใชกาซโพรเพน
จากโรงแยกกาซฯ ของ ปตท.เปนวัตถุดิบแทนโพรพิลีน โดยคาดวาจะเริ่มผลิตป 2553 นอกจากน้ี ปตท. และ Asahi อยูในระหวาง
การศึกษาความเปนไปไดของการลงทุนการผลิตเม็ดพลาสติก Poly MethylMethacrylate  ( PMMA : โพลีเมททิลเมตาคริวเลต)  
ขนาด 25,000 ตันตอป ซึ่งนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเปนสิ่งของพลาสติกที่โปรงใสและทนทาน เชน กระจกไฟทายรถยนต 
เลนสแวนตา หลังคาแบบโปรงใส  จอโทรศัพทมือถือ จอโทรทัศนแบบจอแบน จอคอมพิวเตอร เปนตน 

ที่ต้ังของโครงการอยูในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก จ. ระยอง  เพ่ือรองรับความตองการของสาร AN, MMA 
และเม็ดพลาสติก PMMA เพ่ือจําหนายภายในประเทศ และสงออกบางสวน โดยใชกาซโพรเพนจากโรงแยกกาซฯ ปตท. หนวยที่ 
6 และ Acetone จาก บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) เปนวัตถุดิบหลักในการผลิต 

ผลการดําเนินงานของ PTTAC  ต้ังแต 1 ส.ค. 2549  – ป 2551 เปนดังน้ี 

 หนวย : ลานบาท 

งบเด่ียว 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2549 ป 2550  ป 2551 
รายไดรวม 0.1 0.1 57 
คาใชจายรวม (รวมภาษ)ี (0.8) (7.5) (60) 
กําไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลี่ยน - - - 
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ (0.7) (7.4) (3) 
 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2549 ป 2550  ป 2551 
สินทรัพยรวม 140 198 6,860 
หนี้สินรวม 1 6 571 
สวนของผูถอืหุน 139 192 6,289 

 

4.2.3.1.6 บริษัท  พีทีที โพลีเมอรโลจิสติกส จํากัด (PTTPL) 

บริษัท พีทีที โพลิเมอร โลจิสติกส จํากัด กอต้ังเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2549  โดย ณ ปจจุบัน ปตท. ยังคงถือหุนทั้งหมด
แตผูเดียว เพ่ือดําเนินธุรกิจดานโลจิสติกสแบบครบวงจรประกอบดวย การบรรจุ  การจัดเก็บ การบริหารคลังสินคา และการขนสง
ใหแกบริษัทผูผลิตเม็ดพลาสติกของกลุมบริษัท ปตท.  ใหบริการงานโลจิสติกสสําหรับเม็ดพลาสติกประมาณ 1.65 ลานตันตอป  
และจะขยายงานเพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจปโตรเคมีของกลุม ปตท. โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 1,200 ลาน
บาท 
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วัตถุประสงคหลักของการจัดต้ังบริษัท พีทีที โพลิเมอร โลจิสติกส ขึ้นน้ัน เพ่ือใหเปนหนวยงานที่ใหบริการดาน 
โลจิสติกสครบวงจรแกบริษัทปโตรเคมีกลุม ปตท. ในราคาที่แขงขันไดในตลาด และมุงเนนการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ทันสมัย ซึ่งจะสอดคลองกับกลยุทธในดาน Achieve Cost Competitiveness และสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจปโตรเคมีของ 
กลุม ปตท.   

บริษัทไดมีการลงทุนในโครงการกอสรางศูนยโลจิสติกส  ซึ่งจะกอสรางบนพ้ืนที่ 87.67 ไร ณ ตําบลมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง ขนาดจัดเก็บสินคา 1, 200,000 ตัน โดยคาดวาจะดําเนินการกอสรางศูนยโลจิสติกสแลวเสร็จและเริ่มดําเนินการใหบริการ
เต็มรูปแบบไดภายในไตรมาส 3 ป 2552  

 

(1) การบรรจุ การจัดเก็บ และการบริหารคลังสินคา 
ปจจุบัน PTTPL ใหบริการบรรจุสินคา เลือกจัดเก็บ/ สงออกสินคา รวมท้ังจัดเก็บขอมูลของเม็ดพลาสติกใหแก 

คลังสินคาโรงงาน PTTCH และ BPE  

(2) การขนสงสินคา 
PTTPL ใหบริการขนสงเม็ดพลาสติกทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยใหบริการขนสงแบบ Multi Modal ทั้ง

ทางรถไฟ ขนสงหลายรูปแบบ (รถ-รถไฟ) รวมถึงการขนสงทางเรือดวย 

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการ PTTPL ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 5 คน เปนตัวแทนจาก ปตท. จํานวน 5 คน  นอกจากน้ี 

ปตท. ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ PTTPL ซึ่งรวมถึงกรรมการผูจัดการ  

(4) การเงิน 
ผลการดําเนินงานของ PTTPL ต้ังแต 11 กันยายน 2549  – ป 2551 เปนดังน้ี 

               หนวย : ลานบาท 

งบเด่ียว 11 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2549 ป 2550 ป 2551 
รายไดรวม 23 202 280 
คาใชจายรวม (รวมภาษ)ี (24.5) (192) (262) 
กําไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลี่ยน - - (5) 
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ (1.5) 10 13 
 11 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2549 ป 2550 ป 2551 
สินทรัพยรวม 322 656 1,742 
หนี้สินรวม 24 48 521 
สวนของผูถอืหุน 298 608 1,221 

(5) การลงทุนและการรวมทุนในโครงการตางๆ 
บริษัทฯ อยูในระหวางการดําเนินโครงการกอสรางศูนยโลจิสติกสของกลุม ปตท. บนพ้ืนที่ 140,249.32 ตาราง

เมตร (จํานวน 87.67 ไร) ณ ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยองโดยมีขนาดจัดเก็บสินคา 1.2 ลานตัน คาดวาจะเริ่มเปดใหบริการใน
อยางเปนทางการในเดือน พฤศจิกายน 2552  

4.2.3.1.7 บริษัท  อัลลายแอนซ แพลนท เซอรวิส จํากัด (APS)  
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บริษัท  อัลลายแอนซ แพลนท เซอรวิส จํากัด (APS) มีช่ือเดิมวา บริษัท เอ็นพีทีซี เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียริง 
เซอรวิสเซส จํากัด (NPTC) กอต้ังเมื่อเดือน กรกฎาคม 2547 โดยการรวมทุนระหวาง บริษัท Toyo-Thai Corporation Ltd. และ 
บริษัท ปโตรเคมี แหงชาติ จํากัด (มหาชน) ซึ่งปจจุบันเปล่ียนช่ือเปน บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)ในอัตราสวน 40 : 60 
เพ่ือประกอบธุรกิจดานวิศวกรรม การออกแบบกอสราง และงานกอสรางโครงการตางๆ รวมท้ังใหบริการงานซอมบํารุงตางๆ ใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยสํานักงานของบริษัทต้ังอยูที่ 14 ถนนไอ-หน่ึง ตําบลมาบตาพุด 
อําเภอเมือง ระยอง  

 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550  คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบตอนโยบายการจัดต้ังหนวยงานกลางดานซอม
บํารุง และวิศวกรรม (Maintenance & Engineering: M&E) สําหรับใหบริการบริษัทในกลุม ปตท. โดยใหซื้อหุนในบริษัทเอ็นพีที
ซี เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (NPTC) จํานวน 168,490 หุน หรือรอยละ 40 ในราคาหุนละ 166.1820 
บาท จากบริษัท Toyo Thai Corporation โดย ปตท. ไดชําระคาหุนเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2551 ทําใหโครงสรางการถือหุนของ
บริษัทในปจจุบันเปน สัดสวนของ บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) รอยละ 60 และ ปตท. รอยละ 40 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 ไดจดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษัท จากบริษัท เอ็นพีทีซี เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียริง 
เซอรวิสเซส จํากัด (NPTC) มาเปน บริษัท อัลลายแอนซ แพลนท เซอรวิส จํากัด (APS) 

(1) การใหบริการ 

 บริษัท  APS ใหบริการดานซอมบํารุง และวิศวกรรม (Maintenance & Engineering: M&E) การออกแบบ กอสราง 
และงานกอสรางโครงการตางๆ สําหรับ บริษัทในกลุม ปตท. และลูกคาทั่วไป 

(2) การบริหาร 
คณะกรรมการ APS ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 5 คน เปนตัวแทนจาก ปตท. จํานวน 2 คน   

(3) การเงิน 
ผลการดําเนินงานของ APS ในป 2549 – ป 2551 เปนดังน้ี 

         หนวย : ลานบาท 

งบรวม ป 2549 ป 2550  ป 2551 
รายไดรวม 488.2 481.2 957.6 
คาใชจายรวม (รวมภาษ)ี (447.1) (528.4) ( 883.4) 
กําไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลี่ยน - - 1.1 
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ 41.1 (47.2)  75.3 
 ป 2549 ป 2550 ป 2551 
สินทรัพยรวม 209.8  120.3  740.1 
หนี้สินรวม 129.7 92.9  637.4 
สวนของผูถอืหุน 80.1 27.4  102.7 
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4.2.3.2 ธุรกิจการกล่ัน  

ปตท.ไดรวมลงทุนในธุรกิจโรงกลั่นนํ้ามันผานบริษัทในเครือรวมทั้งสิ้น 5 บริษัทไดแกบริษัท ไทยออยล จํากัด 
(มหาชน) (TOP) บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จํากัด (มหาชน) (PTTAR) บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนน่ิง จํากัด 
(SPRC) และบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) บริษัท ไออารพีซี จํากัด(มหาชน) (IRPC) 

ปตท.ดําเนินธุรกิจขายนํ้ามันดิบที่ ปตท.จัดหามาจากแหลงนํ้ามันในประเทศและตางประเทศใหกับ 5 บริษัทขางตน โดย
นํ้ามันดิบจากแหลงในประเทศท้ังหมดจะขายใหกับ TOP และ BCP 

นอกจากการขายนํ้ามันดิบใหกับโรงกลั่นแลว ปตท.ยังรับซื้อผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปจาก บริษัทเพ่ือจําหนายตอใหแก
ลูกคาของกลุมธุรกิจนํ้ามัน ซึ่งโดยทั่วไปแลว ปริมาณผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปที่ ปตท.รับซื้อจะอางอิงจากสัดสวนการถือหุนของ 
ปตท.ในบริษัทน้ันๆ 

ในชวงระยะเวลาสามปที่ผานมา โรงกลั่นนํ้ามันของแตละบริษัทในเครือ ปตท. มีกําลังการกลั่นและอัตราการใชกําลัง
การกลั่นที่เกิดจากการนํานํ้ามันดิบและวัตถุดิบเขากล่ัน ดังน้ี 

                                       หนวย : พันบารเรลตอวัน 

 
 

โรงกล่ัน 
 
 

 
 

กําลัง 
การกล่ัน 

ป 2549 ป 2550 ป 2551 

ปริมาณ 
น้ํามันดิบ/ 
วัตถุดิบ 
ที่ใชกล่ัน 

อัตราการ 
ใชกําลัง 
การกล่ัน 
(รอยละ) 

ปริมาณ 
น้ํามันดิบ 
/วัตถุดิบ 
ที่ใชกล่ัน 

อัตราการ 
ใชกําลัง 
การกล่ัน 
(รอยละ) 

ปริมาณ 
น้ํามันดิบ 
/วัตถุดิบ 
ที่ใชกล่ัน 

อัตราการ 
ใชกําลัง 
การกล่ัน 
(รอยละ) 

TOP /1 275 234 105 216 96 275 98.9 
PTTAR/2 145 154 106.0 146 100.7 127 87.9 
SPRC/3 150 154 102.5 148 98.5 127 85.0 
BCP/4 120 57 47.6 66 54.9 74 61.7 
IRPC /5 215 170 79.1 189 87.9 171 79.5 

   ที่มา  : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 /1 ในป 2549 TOP หยุดซอมบํารุงหนวยกลั่น CDU-1ตามกําหนดเวลา ในเดือนตุลาคม เปนเวลา 24 วันตอเนื่อง 
                   โครงการ Hot Oil แลวเสร็จ ทําใหกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น 5 พันบารเรลตอวัน เปน 225 พันบารเรลตอวัน 
  ในป 2550 TOP หยุดซอมบํารุงหนวยกลั่น CDU-3 ตามกําหนดเวลา ในวันที่ 6 ต.ค. – 5 ธ.ค. 50 เปนเวลา 60 วนัตอเนื่อง 
                                   โครงการขยายกําลังการผลิตหนวยกลั่น CDU- 3 แลวเสร็จ ทําใหกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น 50 พันบารเรลตอวัน เปน 275 พัน

บารเรลตอวัน 
  ในป 2551 TOP หยุดซอมบํารุงหนวยกลั่น  CDU-1 ตามกําหนดเวลา ในวันที่ 1 – 30 ก.ย. เปนเวลา 30 วันตอเนื่อง 
  /2 กําลังการกล่ันของ PTTAR เฉพาะหนวยกลั่นน้ํามันดิบ 145 พันบารเรลตอวัน ไมรวมหนวยกลั่นแยกคอนเดนเสท 70 พันบารเรลตอวัน 
                  ในป 2550 PTTAR หยุดซอมบํารุงหนวยกลั่นตามกําหนดเวลา ในวันที่ 20 – 30 ก.ย. เปนเวลา 10 วันตอเนื่อง 
  ในป 2551 PTTAR หยุดซอมบํารุงหนวยกลั่นตามกําหนดเวลา ในวันที ่1 มิ.ย. – 2 ก.ค. เปนเวลา 32 วันตอเนื่อง 
   PTTAR หยุดผลิตหนวยเพิ่มมูลคานํ้ามันเตาใหเปนน้ํามันดีเซลโดยใชไฮโดรเจน (Hydrocracking Unit) ของโรงกลั่นนํ้ามัน  
   (AR1) เพื่อซอมแซมการร่ัวซึมในระบบถายเทความรอน ในวันที่ 21 ส.ค. – 8 พ.ย. เปนเวลา 49 วัน 
 /3 ในป 2550 SPRC หยุดซอมบํารุงหนวยกลั่น RFCCU, HVGO และ DHTU ตามกําหนดเวลา ในชวงเดือน มี.ค. เปนเวลา 14-20 วัน 
  ในป 2551 SPRC หยุดซอมบํารุงหนวยกลั่นตามกําหนดเวลา ในวันที่ 1 พ.ย. – 19 ธ.ค. เปนเวลา 49 วันตอเนื่อง 
 /4 ในป 2550  BCP หยุดซอมบํารุงหนวยกลั่นตามกําหนดเวลา ในวันที่ 25 มิ.ย. – 8 ก.ค. เปนเวลา 10 วันตอเนื่อง 
                                    BCP หยุดซอมบํารุงหนวยกลั่นตามกําหนดเวลา ในวันที่ 27 ส.ค. – 9 ก.ย. เปนเวลา 13 วันตอเนื่อง 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาท่ี 115 

ในป 2551 บางจาก หยุดซอมบํารุงหนวยกลั่นตามกําหนดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการกลั่นเพื่อรองรับหนวยแตกโมเลกุลใหม
และหนวยประกอบยอยอื่นที่กําลังดําเนินการกอสรางอยู โดยหยุดซอมหนวยกลั่นที่ 2 ในวันที่ 25 ม.ค. - 18 ก.พ. เปนเวลา 
25 วันตอเนื่อง และหยุดซอมบํารุงหนวยกลั่นที่ 3 ในวันที่ 4 ก.พ. - 7 มี.ค. เปนเวลา 33 วันตอเนื่อง 

/5      IRPC ไมมีการหยุดซอมบํารุงหนวยกลั่นตามกําหนดเวลาระหวางป 2549-2551 
 

โดยทั้ง 5 โรงกลั่นมีการผลิตผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปออกมา ในป 2549 – 2551 ดังน้ี 
หนวย : ลานบารเรล 

ผลิตภัณฑ ป 2549 ป 2550 2551 
กาซปโตรเลียมเหลว /1 12 11 13 
นํ้ามันเบนซิน 35 38 39 
นํ้ามันเช้ือเพลิงอากาศยาน/นํ้ามันกาด 31 29 34 
นํ้ามันดีเซล 84 84 83 
นํ้ามันเตา 30 32 35 
ยางมะตอย 2 1 1 
อื่นๆ 15 17 22 

รวม 209 213 227 

       ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  

/1      LPG   1 ตัน เทากับ 11.64 บารเรล  (หรือ  1 บารเรล เทากับ  0.0859 ตัน) 
  

ผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปที่ผลิตไดจากแตละโรงกล่ันไดมีการจัดจําหนายทั้งในประเทศและสงออกไปจําหนายยังตลาด
ตางประเทศ ดังน้ี 

หนวย : พันบารเรลตอวัน 

โรงกล่ัน 
ป 2549 ป.2550 2551 

ปริมาณการ 
จําหนาย 

จําหนายใน 
ประเทศ 
(รอยละ) 

จําหนาย 
ตางประเทศ 

(รอยละ) 

ปริมาณการ 
จําหนาย 

  จําหนายใน 
ประเทศ 
(รอยละ) 

จําหนาย 
ตางประเทศ 

(รอยละ) 

ปริมาณ
การ 

จําหนาย 

  จําหนายใน 
ประเทศ 
(รอยละ) 

จําหนาย 
ตางประเทศ 

(รอยละ) 

TOP 256 81.8 18.2 232 86.6 13.4 292 80.5 19.5 
PTTAR/1 157 84.6 15.4 153 81.1 18.9 126 80.7 19.3 
SPRC 156 84.8 15.2 153 83.3 16.7 127 80.4 19.6 
BCP/2 73 94.1 5.9 80 74.6 25.4 93 69.7 30.3 
IRPC 128 84.0 16.0 147 78.0 22.0 132 74.0 26.0 

 ที่มา  : ปตท. 
 /1 PTTAR เปนปริมาณการจําหนายเฉพาะจากโรงกลั่น 
 /2 บางจาก มีการจัดหา/แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจากโรงกลั่นอื่นในประเทศ ในสวนที่ผลิตไดไมเพียงพอมาจําหนายใน ตลาด

ของตนเอง 
 

4.2.3.2.1 บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP) 
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดําเนินธุรกิจการกลั่น

นํ้ามันเพ่ือจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปแกลูกคาในประเทศเปนหลัก สวนท่ีเหลือจะทําการสงออก นอกจากนี้ TOP ยัง
ประกอบธุรกิจอื่นๆ ซึ่งประกอบดวยธุรกิจผลิตไฟฟา ธุรกิจการผลิตสารพาราไซลีน ธุรกิจการผลิตนํ้ามันหลอล่ืนพ้ืนฐาน ธุรกิจ
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ขนสงนํ้ามันและผลิตภัณฑปโตรเคมีทางเรือและทางทอ ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจสารโซลเวนท เพ่ือสนับสนุนธุรกิจที่
กอใหเกิดรายไดหลักและเพ่ือเพ่ิมรายได ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 49.10 สวนที่เหลือเปนนัก
ลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในสัดสวนรอยละ 50.90  

TOP ต้ังอยูที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยต้ังแตเดือนกันยายน 2507 มีกําลังการกลั่น 
220,000 บารเรลตอวัน ในเดือน มิถุนายน 2550 TOPมีกําลังการกล่ันเพ่ิมขึ้นจากความสําเร็จของโครงการ Hot Oil  ซึ่งทําการ
เช่ือมโยงใหระบบของ TLB สงความรอนมาเพ่ิมอุณหภูมิของน้ํามันดิบใหสูงขึ้นกอนเขาสูหนวยกลั่นที่ 1 ทําใหกําลังการกล่ันของ
TOP เพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 5,000 บารเรลตอวันเปน 225,000 บารเรลตอวัน และในเดือน ธันวาคม 2550 การดําเนินการกอสราง
หนวยกล่ันสวนขยายเพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิตของหนวย CDU-3 แลวเสร็จ ทําใหปจจุบันTOPมีกําลังการกล่ันเพ่ิมจาก 225,000 
บารเรลตอวัน เปน 275,000 บารเรลตอวัน คิดเปนรอยละ 25 ของกําลังการกล่ันทั้งหมดของประเทศ   ทั้งน้ีTOPจัดวาเปนโรงกลั่น
หลักซึ่ง ปตท.จะใชเปนฐานการผลิตเชิงพาณิชยเพ่ือสนับสนุนการตลาดของธุรกิจนํ้ามันของ ปตท. 

(1) การผลิต 
TOPจัดเปนโรงกลั่นที่มีศักยภาพทางดานการผลิตสูง มีความคลองตัวในการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตและการ

เลือกใชนํ้ามันดิบ สามารถผลิตผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปที่มีมูลคาในเชิงพาณิชยสูง โดยมีกระบวนการผลิตที่หลากหลายคือมี
หนวย Hydrocracking (HCU), Thermal Cracking (TCU) และ Fluid Catalytic Cracking (FCC) ที่สามารถกลั่นนํ้ามันเตาใหเปน
นํ้ามันดีเซล นํ้ามันอากาศยานและน้ํามันเบนซินไดเพ่ิมขึ้น การผลิตของTOPจะใชนํ้ามันดิบที่จัดหาจากทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศ โดยแหลงภายนอกประเทศจะเปนการนําเขาทั้งจากแหลงตะวันออกกลางและตะวันออกไกล สําหรับแหลง
ภายในประเทศจัดหาจากแหลงสิริกิต์ิ จังหวัดกําแพงเพชร โดยการขนสงทางรถไฟ และจากแหลงปตตานี ทั้งน้ีการเลือกใช
นํ้ามันดิบจะขึ้นอยูกับราคาและผลตอบแทนท่ีจะไดรับ โดยมีความประสงคที่จะเพ่ิมการซื้อนํ้ามันดิบและวัตถุอื่นๆ จากแหลง
ภายในประเทศใหมากที่สุด 

TOP จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปใหกับ ปตท. ตามสัญญา Product Offtake and Crude Oil Supply 
Agreement (POCSA) โดย ปตท. และ TOP ตกลงที่จะซื้อขายผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูป ณ ราคาตลาดตามขั้นตอนการ
กําหนดปริมาณของผลิตภัณฑ ขอกําหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุไวในสัญญา POCSA ทั้งน้ีตามขั้นตอนการกําหนดปริมาณของ
ผลิตภัณฑ ปตท. ตองเสนอชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑที่ ปตท. ตองการ ซึ่งตองเปนปริมาณอยางนอยรอยละ 49.99 ของกําลัง
การกลั่นของ TOP และTOP จะแจงใหทราบถึงชนิดและปริมาณผลิตภัณฑที่บริษัทฯ สามารถสงมอบให ปตท. ไดภายในเวลาท่ี
ตกลงกัน นอกจากน้ี  ปตท.  มีสิทธิพิเศษตามสัญญาที่จะซื้อผลิตภัณฑ ณ ราคาตลาดในขณะน้ันกอนลูกคารายอื่นในปริมาณ
สูงสุดรอยละ 100 ของกําลังการผลิตของบริษัทฯ  ภายใตเง่ือนไขที่ระบุไวในสัญญา POCSA  

ปตท. จะรับซื้อผลิตภัณฑของ TOP เพ่ือการจําหนายในตลาดภายในประเทศใหไดมากที่สุด และบริษัทฯ ตอง
ต้ังเปาหมายท่ีจะดําเนินการตามความตองการของ ปตท. ในการผลิตผลิตภัณฑของ TOP ใหใกลเคียงที่สุดเทาที่จะเปนไปไดใน
เชิงพาณิชยและในทางเทคนิค เง่ือนไขและขอกําหนดของการซื้อผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปของ TOP  

สัญญา POCSA สามารถถูกยกเลิกโดยที่คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไดแจงความจํานงดังกลาวใหแกคูสัญญาอีกฝาย
หน่ึงเปนลายลักษณอักษรเปนการลวงหนาไมนอยวา 12 เดือน แตทั้งน้ี คูสัญญาไมสามารถแจงความจํานงกอนครบรอบปที่ 13 
นับจากวันที่สัญญา POCSA มีผลบังคับใช  

ในป 2551 ผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปที่ไดจากกระบวนการผลิตประกอบดวยกาซปโตรเลียมเหลวรอยละ 4 นํ้ามัน
เบนซินรอยละ 18 นํ้ามันอากาศยาน/นํ้ามันกาดรอยละ 23 นํ้ามันดีเซลรอยละ 32 นํ้ามันเตารอยละ 8  และ อื่นๆอีกรอยละ 14 ทั้งน้ี
สัดสวนผลิตภัณฑที่ผลิตไดจะไมคงที่ ขึ้นอยูกับองคประกอบของนํ้ามันดิบแตละชนิดที่นําเขากล่ัน (ขอมูลจากจาก บริษัท ไทย
ออยล จํากัด (มหาชน)) 
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 ในการดําเนินธุรกิจเพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืน ใสใจตอสิ่งแวดลอม ชุมชน และสังคม TOP ไดมีการดําเนิน
โครงการซึ่งชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดานมลพิษ โดยการผลิตนํ้ามันดีเซลมาตรฐาน EURO IV ซึ่งลดกํามะถันในนํ้ามัน
ลงไดถึง 7 เทา รวมทั้งการติดต้ัง Low NOx Burner เพ่ือลดการปลอยกาซไนโตรเจนไดออกไซด การติดต้ังระบบ Continuous 
Emission Monitoring System (CEMs) เพ่ือควบคุมคุณภาพอากาศใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด รวมไปถึงการนําความรอน
จากไอเสียที่ปลอยทิ้งจากเครื่องผลิตไฟฟากังหันกาซกลับมาใชใหม  

 ในปที่ผานมา TOP และบริษัทในเครือ เชน บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระฯ บริษัท ไทยลูบเบสฯ ตาง ไดรับรางวัล EIA 
Monitoring Awards 2008 สําหรับการดําเนินมาตรการสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี    นอกจากน้ัน ยังไดรับการรับรองจาก
ภาครัฐวาเปนกลุมบริษัทฯ ที่มี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม อันแสดงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายอยางตอเน่ืองในการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมที่ดี และอยูรวมกับชุมชนอยางยั่งยืน การบริหารจัดการพลังงานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ไดทําใหบริษัทฯ 
ไดรับรางวัล Thailand Energy Awards 2008 ในสาขาโรงงานควบคุมดีเดน และรางวัลชนะเลิศจากการประกวด ASEAN Energy 
Awards 2008 สาขาการบริหารจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเปนสิ่งยืนยันวา บริษัทฯ เปนผูนําดานพลังงาน และ
อนุรักษพลังงานทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค 

 (2)   การจําหนาย 
ในป 2551 TOPมีการจัดจําหนายผลิตภัณฑในประเทศประมาณรอยละ 81 และสงออกประมาณรอยละ 19 ของ

ปริมาณการจําหนายทั้งหมด 

(3) การบริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการของ TOP ประกอบดวย กรรมการท้ังหมด 15 คน เปนตัวแทนจาก ปตท. 

จํานวน 4 คน  
(4) การเงิน 

ผลการดําเนินงานของ TOP ในป 2549 – ป 2551 เปนดังน้ี 
 หนวย : ลานบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา  : บริษัท TOP จํากัด (มหาชน) 
/1 ป 2549 รวมรายการภาษีเงินได จํานวน 3,203 ลานบาท และป 2550 รวมรายการภาษีเงินไดจํานวน 5,290 ลานบาท สวนป 2551 รวม

เครดิตภาษีเงินไดจาํนวน 786 ลานบาท 
/2 ป 2550 ปรับปรุงผลกระทบจากการเปล่ียนนโยบายบัญชีการบันทึกสินทรัพยถาวร และ การบันทึกบัญชีเคร่ืองมือทางการเงินที่เปนตราสาร

อนุพันธ 

งบรวม ป 2549 ป  2550/2     ป 2551 

รายไดรวม 280,218 261,051 401,400 
คาใชจายรวม (รวมภาษ)ี/1 (265,222) (243,674) (400,296) 
กําไร (ขาดทนุ) จากการดอยคาของสินทรัพย - - - 
กําไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลี่ยน 3,489 2,142 (898) 
ขาดทุนจากการเรียกรองคาสินไหมทดแทน - - - 
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ 17,659 19,519 224 

 ป 2549 ป 2550  ป 2551 

สินทรัพยรวม 110,324 136,570 132,841 
หนี้สินรวม 50,158 64,733 69,261 
สวนของผูถอืหุน 60,166 71,837 63,579 
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 (5) การจัดโครงสรางทางการเงินและการจัดหาเงินกู  
 TOP ไดมีการบริหารเงินของเครือTOPในเชิงบูรณาการ เพ่ือลดความเส่ียงทางการเงินอันจะสงผลใหสามารถ

ประหยัดคาใชจายทางการเงินได ทั้งน้ียังใหความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยการกระจายแหลงเงินกู สกุลเงินกูและ
ประเภทอัตราดอกเบี้ยใหเหมาะสมกับโครงสรางธุรกิจโดยมุงเนนการกระจายความเสี่ยงและตนทุนการเงินที่แขงขนัไดเปนหลัก  

 ในดานการบริหารการเงินของTOP และบริษัทในเครือ น้ันไดใหความสําคัญกับการบริหารกระแสเงินสดที่มี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งจัดโครงสรางเงินทุนใหมีความเหมาะสม  ซึ่งจะมีทั้งการปรับเง่ือนไขการกูเงิน การกระจายแหลงเงินทุน 
เชน การออกหุนกูเพ่ือขายนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายยอย  การเตรียมวงเงินสํารองจากสถาบันการเงิน และการออกต๋ัว
สัญญาใชเงินระยะสั้น ทั้งน้ีเพ่ือใหเพียงพอกับความตองการใชเงินทุนหมุนเวียนในป 2552 น้ี  TOP ยังคงใหความสําคัญกับ
ระเบียบวินัยทางการเงิน (Financial Discipline) เน่ืองจากเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งยวดในการบริหารกิจการทามกลางความไม
แนนอนทางธุรกิจเชนในปจจุบัน โดยบริษัทฯ มุงเนนการรักษาความสัมพันธที่ดีกับนักลงทุนสถาบันในตลาดทุนอยางตอเน่ือง
เพ่ือใหนักลงทุนมีความมั่นใจและเช่ือถือในการดําเนินงาน 

 ในงวด 6 เดือน ป 2551 TOPไดเบิกเงินกูจํานวนเงิน 200 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามสัญญาวงเงินกูแบบหมุนเวียน 
200 ลานเหรียญสหรัฐฯ (Revolving Credit Facility Agreement)  และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 TOPไดออกหุนกูอายุ 4 ป เสนอ
ขายตอนักลงทุนสถาบัน เปนจํานวนเงินรวม 3,000 ลานบาท ซึ่งจะครบกําหนดไถถอนในวันที่ 5 มิถุนายน 2555เพ่ือนํามาใชใน
การดําเนินกิจการของบริษัท 

 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551 TOPไดลงนามในสัญญากูยืมเงินระยะยาววงเงิน 4,927 ลานบาท (Refinance) สงผลให
ประหยัดดอกเบี้ยจาย รวมถึงขยายระยะเวลาจายคืนหน้ีบางสวนไปจนถึงป 2559 

(6) โครงการขยายงานกล่ันและโครงการอ่ืนๆ 

• ในไตรมาส 2/2551 บจ. ไทยพาราไซลีน (TOPถือหุนรอยละ 100) สามารถดําเนินการกอสรางโครงการ
ขยายกําลังการผลิตสารอโรมาติกสของบจ. ไทยพาราไซลีนไดแลวเสร็จสงผลใหมีกําลังการผลิตสารอโรเม
ติกสเพ่ิมขึ้นจาก 420,000 ตันตอปเปน 900,000 ตันตอป   

• บจ. ไทยออยลมารีน (TOPถือหุนรอยละ 100)  สามารถขยายกองเรือระยะที่ 1 โดยจัดหาเรือขนสง
ผลิตภัณฑปโตรเลียมขนาด 32,500 DWT จํานวน 1 ลํา และเรือขนสงผลิตภัณฑเคมีขนาด 7,000 DWT อีก 
3 ลํา ทําใหสามารถรองรับความตองการใชเรือของเครือTOPและบริษัทในกลุม ปตท. ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

• โครงการผลิตเอทานอลขนาด 2 แสนลิตรตอวัน จากนํ้าออย โดย บจ. แมสอดพลังงานสะอาด ซึ่งTOPไดทํา
สัญญารวมทุนกับบริษัท ผาแดงอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัท เพโทรกรีน จํากัด โดยTOPถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 30 ซึ่งมีการดําเนินการกอสรางโรงงานและคาดวาจะเริ่มดําเนินการผลิตและขายเชิงพาณิชย
ไดต้ังแตไตรมาสที่ 2 ป 2552 เปนตนไป  

4.2.3.2.2  บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) (PTTAR) 

บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เกิด
จากการควบรวมบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ระหวาง บริษัท โรงกลั่นนํ้ามันระยอง จํากัด (มหาชน) 
(RRC) และบริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 และไดรับมาซึ่งทรัพยสิน หน้ี 
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัทดังกลาวโดยผลของกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ปตท.ถือหุน
ในสัดสวนรอยละ 48.66 สวนที่เหลือเปนนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในสัดสวนรอยละ 51.34 
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PTTAR ต้ังอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง การดําเนินธุรกิจของ PTTAR ประกอบดวย การกล่ัน
นํ้ามันและจัดหาผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูป การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอะโรเมติกส รวมถึงผลิตภัณฑตอเน่ืองจากสาร  
อะโรเมติกส และธุรกิจรวมทุนตาง ๆ รายละเอียดดังน้ี 

1. ธุรกิจการกลั่นนํ้ามันและจัดหาผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปไดแก กาซปโตรเลียมเหลว แนฟทาชนิดเบา รีฟอรเมท 
นํ้ามันอากาศยาน นํ้ามันดีเซล และนํ้ามันเตา ณ วันจดทะเบียนควบบริษัท PTTAR มีกําลังการกลั่นรวม 215,000 บารเรลตอวัน 
ประกอบดวยหนวยกลั่นนํ้ามันดิบกําลังการกลั่น 145,000 บารเรลตอวัน และหนวยกลั่นแยกคอนเดนเสทหนวยที่ 1 กําลังการกล่ัน 
70,000 บารเรลตอวัน คิดเปนรอยละ 18.4 ของกําลังการกลั่นทั้งหมดของประเทศ 

2. ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอะโรเมติกส ไดแก เบนซีน พาราไซลีน ออรโธไซลีน โทลูอีน และมิกซไซลีนส ณ 
วันจดทะเบียนควบบริษัท PTTAR มีกําลังการผลิตอะโรเมติกสรวม 1,189,000 ตันตอป  

3. ธุรกิจรวมทุนไดแก  
บริษัทอัลลายแอนซรีไฟนน่ิง จํากัด (ARC) : เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2542 PTTAR ในขณะนั้นคือ RRC ไดทําสัญญา

การดําเนินงานรวม (Operating Alliance : OA) กับ SPRC เพ่ือรวมกันบริหารและจัดการการดําเนินงานของโรงกลั่นของทั้ง 2 
บริษัท โดยไดจัดต้ังบริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนน่ิง จํากัด (ARC) ซึ่งถือหุนโดย RRC และ SPRC ในสัดสวนที่เทากัน เพ่ือให ARC 
เปนผูบริหารการดําเนินการรวมของโรงกลั่นทั้ง 2 แหง อยางไรก็ตาม อยางไรก็ตามในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549 PTTAR และ 
SPRC ไดตกลงยกเลิก OA เพ่ือเพ่ิมความคลองตัวในการขยายงานในอนาคตของแตละบริษัท โดยใหมีผลบังคับในวันที่ 1 
กุมภาพันธ 2552  

บริษัทพีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) เพ่ือผลิตและจําหนายสารฟนอล และสารอะซีโตน โดย PTTAR ถือหุนรอยละ 30  

บริษัทพีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด (PTTUT) เพ่ือผลิตและจําหนายสาธารณูปโภค ไดแก ไฟฟา ไอนํ้า และน้ําทุกประเภทท่ีใชใน
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และสาธารณูปการอื่น ๆ ใหกับโครงการตาง ๆ ของบรษิัทในเครือ ปตท. PTTAR ถือหุนรอยละ 20 

บริษัทพีทีที ไอซีที โซลูช่ันส จํากัด (PTT ICT) เพ่ือใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับบริษัทในกลุม ปตท. 
ทั้งหมด โดย PTTAR ถือหุนรอยละ 20  

 (1) การผลิต 
โรงกลั่นของ PTTAR ซึ่งรับมาจาก RRC จัดเปนโรงกลั่นที่มีศักยภาพสูงในการผลิต มีความคลองตัวในการ

เลือกใชนํ้ามันดิบและสามารถผลิตผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปที่มีมูลคาในเชิงพาณิชยสูง โดยมีกระบวนการผลิตที่มีหนวย 
Hydrocracking (HCU) และ Thermal Cracking (TCU) ที่สามารถกล่ันนํ้ามันเตาใหเปนนํ้ามันดีเซลไดเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยังมี
หนวยกล่ันแยกคอนเดนเสทหนวยที่ 1 ที่รับมาจาก ATC  ซึ่งทําการผลิตรีฟอรเมทเพ่ือสงใหกับหนวยผลิตอะโรเมติกส  และ
หนวยผลิตอะโรเมติกส 1 ที่รับมาจาก ATC มีกําลังการผลิตผลิตภัณฑหลักคือ พาราไซลีน 540,000 ตันตอป เบนซีน 307,000 ตัน
ตอป ออรโธไซลีน 66,000 ตันตอป มิกซไซลีน 76,000 ตันตอป และไซโคลเฮกเซน 200,000 ตันตอป และยังมีผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมอื่น ๆ ไดแก แนฟทาชนิดเบา แรฟฟเนท กาซปโตรเลียมเหลว คอนเดนเสท เรซิดิว และสารอะโรเมติกสหนัก  

การผลิตของ PTTAR จะใชนํ้ามันดิบจากภายนอกประเทศ และคอนเดนเสท  โดย ปตท. จะเปนผูจัดหานํ้ามันดิบ
ให PTTAR ตามสัญญาจัดหานํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่นช่ัวคราว (Interim Crude Supply Agreement)  มีผลบังคับใชต้ังแต  
9 กุมภาพันธ 2549 จนถึงวันที่ Operating Alliance มีผลสิ้นสุด และสัญญาจัดหานํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น (Feefstock Supply 
Agreement) มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ Operating Alliance มีผลสิ้นสุดเปนตนไป โดย ปตท. เปนผูจัดหานํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น
ทั้งหมดใหแก PTTAR ตามชนิดและปริมาณที่ PTTAR กําหนดดวยราคาตลาด สําหรับคอนเดนเสท ปตท.ทําสัญญาซื้อขายคอน
เดนเสทระยะยาวกับ PTTAR โดย ปตท.เปนผูจัดหาคอนเดนเสท อิงกับตะกราราคาน้ํามันดิบ (Basket of Crude Oil Prices) 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาท่ี 120 

ในป 2551 ผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปที่ไดจากกระบวนการผลิต (คํานวณดวยวิธีแบงปริมาณระหวางโรงกล่ันของ
บริษัท กับ SPRC ในสัดสวน 50 ตอ 50) ประกอบดวยกาซปโตรเลียมเหลวรอยละ 5 แนฟธารอยละ 6 โพรไพลีนรอยละ 1 รีฟอร
เมทรอยละ 6 นํ้ามันเบนซินรอยละ 14   นํ้ามันอากาศยาน/นํ้ามันกาดรอยละ 9 นํ้ามันดีเซลรอยละ 41 นํ้ามันเตารอยละ 16 และ
อื่นๆ รอยละ 1 ทั้งน้ีสัดสวนผลิตภัณฑที่ผลิตไดจะไมคงที่ ขึ้นอยูกับองคประกอบของน้ํามันดิบแตละชนิดที่นําเขากล่ัน (ขอมูล
จาก PTTAR) 

(2) การจัดจําหนาย 
PTTAR ดําเนินการจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปตามสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ (Product Offtake Agreement) 

โดย ปตท. จะตองรับซื้อผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปจาก PTTAR ไมนอยกวารอยละ 70 ของผลิตภัณฑที่ผลิตได ตามกําลังการผลิต
ในปจจุบัน ดวยราคาตลาดในประเทศ  และเมื่อ PTTAR ขยายการลงทุน ปตท.จะรับซื้อผลิตภัณฑของ PTTAR รอยละ 100 ของ
ปริมาณผลิตภัณฑที่ PTTAR ผลิตไดจาก Reforming Complex และ Upgrading Complex โดย ปตท. จะรับซื้อผลิตภัณฑอยางนอย
รอยละ 50 ของจํานวนผลิตภัณฑทั้งหมดในราคาตลาดในประเทศ  นอกจากการจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปดังกลาวขางตน
แลว PTTAR ยังมีการจําหนายผลิตภัณฑ ไดแก โพรพิลีน แนฟธาชนิดเบา และรีฟอรเมท เพ่ือนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิต
อุตสาหกรรมปโตรเคมี 

ในป 2551 PTTAR มีการจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปในประเทศประมาณรอยละ 81 และสงออก
ประมาณรอยละ 19 ของปริมาณการจําหนายทั้งหมด 

สําหรับผลิตภัณฑอะโรเมติกส ผลิตภัณฑหลักทั้งหมดจําหนายผาน ปตท. ภายใตสัญญาระยะยาว โดย ปตท. ทํา
สัญญาระยะยาวเปนผูรับซื้อผลิตภัณฑอะโรเมติกสหลักทั้งหมดของ PTTAR  และให PTTAR เปนผูจัดสงผลิตภัณฑโดยตรง
ใหกับลูกคา การทําสัญญาซื้อผลิตภัณฑจาก PTTAR เปนสัญญา “Take-or-Pay” ที่ ปตท. รับประกันการซื้อผลิตภัณฑขั้นตํ่าตาม
สัญญา โดย ปตท. จะไดรับคาดําเนินการในการทําตลาดใหกับ PTTAR และสัญญา “Take and Pay” ซึ่งระบุปริมาณที่ ปตท.จะรับ
ผลิตภัณฑโดยมิไดรับประกันการจัดจําหนาย  เพ่ือรองรับการจําหนายผลิตภัณฑในปริมาณสวนที่เหลือจากสัญญา “Take or Pay” 
สําหรับผลิตภัณฑอื่นๆ ไดแก  คอนเดนเสทเรซิดิว  แนฟทาชนิดเบา และกาซปโตรเลียมเหลว(LPG) PTTAR จะเปนผูจัดสง
โดยตรงใหกับลูกคาของ ปตท. โดยเปนสัญญาระยะยาว 15 ป สําหรับผลิตภัณฑคอนเดนเสทเรซิดิว, ผลิตภัณฑแนฟทาชนิดเบา 
และ สําหรับผลิตภัณฑกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) เปนสัญญาระยะยาว 10 ป  

(3) การบริหาร 
ณ เดือนธันวาคม 2551 คณะกรรมการของ PTTAR ประกอบดวย กรรมการท้ังหมด 15 คน เปนตัวแทนจาก ปตท. 

จํานวน 4 คน   

 (4) การเงิน 
ผลการดําเนินงานของ PTTAR  ในป 2549 – ป 2551 เปนดังน้ี 

          หนวย : ลานบาท 
งบรวม ป 2549 ป 2550 ป 2551 

รายไดรวม 248,951 253,968 252,457 
คาใชจายรวม (รวมภาษี)/1 (238,636) (237,318) (256,252) 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 2,934 1,369 60 
รายการพิเศษ  - - - 
กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 13,249 18,018 (8,465) 
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 ป 2549 ป 2550  ป 2551 
สินทรัพยรวม 114,097 131,218 137,540 
หนี้สินรวม 58,443 62,709 84,905 
สวนของผูถอืหุน 55,654 68,509 52,635 

 

  ที่มา  :   บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) 
                     งบการเงินเสมือนรวมบริษัท ต้ังแต 1 มกราคม 2549 

    /1      รวมรายการภาษีเงินไดป 2549 จํานวน 1,271 ลานบาท และ ป 2550 จํานวน 5,386 ลานบาท สวนป 2551 รวมรายการเครดิตภาษี
เงินไดจํานวน 5,116 ลานบาท 

(5) การจัดหาเงินกู 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 ไดลงนามในสัญญากูยืมเงินระยะยาวแบบ Revolving Basis อายุเงินกู 9 ป จํานวน 

6,000 ลานบาท กัยธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพ่ือนํามาลงทุนในโครงการขยายงานและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตรวมของธุรกิจโรงกลั่นและอะโรเมติกส และ/หรือ เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินธุรกิจตางๆ นอกจากน้ันยัง
จะนําไป Refinance คืนเงินกูเดิมบางสวน  
     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 ไดลงนามในสัญญากูยืมเงินระยะยาว อายุเงินกู 10 ป จํานวน 2,500 ลานบาท กับ
ธนาคาร นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือนํามาลงทุนในโครงการขยายงานและโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตรวมของ
ธุรกิจโรงกลั่นและอะโรเมติกส และ/หรือ เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินธุรกิจตางๆ  

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 ไดลงนามในสัญญากูยืมเงินระยะยาวแบบ Revolving Basis อายุเงินกู 10 ป จํานวน 
2,000 ลานบาท กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เพ่ือนํามาลงทุนในโครงการขยายงานและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตรวมของธุรกิจโรงกลั่นและอะโรเมติกส และ/หรือ เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินธุรกิจตางๆ  

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให PTTAR ขยายวงเงินการออกต๋ัวแลกเงิน (Bill of 
Exchange: B/E) แบบหมุนเวียนระยะเวลาไมเกิน 270 วัน เพ่ิมขึ้นจากวงเงินเดิมไมเกิน 10,000 ลานบาท เปนไมเกิน 20,000 ลาน
บาท เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินธุรกิจตางๆ โดยจะทยอยขายและเสนอขายใหกับนักลงทุนตามความจําเปน
และเหมาะสม 

 
(6)   โครงการขยายกําลังการกลั่นและโครงการอ่ืนๆ 

• โครงการกอสรางโรงงานอะโรเมติกสแหงใหม (CPX II) ซึ่งประกอบดวย 1. Reformer Complex 2. Aromatics 
Complex และ 3. Upgrading Complex ซึ่งดําเนินการกอสรางต้ังแตเดือนสิงหาคม 2548 โดยมีระยะเวลาดําเนิน
โครงการท้ังสิ้นประมาณ 3 ป และกอสรางแลวเสร็จในไตรมาส 1 ป 2552  รายละเอียดดังน้ี 
o โครงการกอสราง Reformer Complex เปนโครงการขยายการลงทุนโดยการสราง Reformer Complex โดยใช

คอนเดนเสทเปนวัตถุดิบเพ่ือผลิตรีฟอรเมทโดยสงตอไปยัง Aromatics Complex เพ่ือใชเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมี สวนผลิตภัณฑนํ้ามันก่ึงสําเร็จรูป (คอนเดนเสท เรซิดิว) จะถูกสงตอไปยัง 
Upgrading Complex เพ่ือใชเปนวัตถุดิบในการผลิตนํ้ามันสําเร็จรูป ไดแก นํ้ามันอากาศยาน Jet A-1 นํ้ามัน
ดีเซล และนํ้ามันเตา เงินลงทุนมีมูลคารวมทั้งสิ้นประมาณ 387 ลานเหรียญสหรัฐ กอสรางแลวเสร็จและเริ่ม
ดําเนินการเชิงพาณิชยไดในไตรมาส 1 ป 2552  โดยเมื่อดําเนินโครงการแลวเสร็จ จะทําใหกําลังการผลิต
โดยรวมของโรงกลั่นเพ่ิมขึ้น 65,000 บารเรลตอวัน เปน 280,000 บารเรลตอวัน 

o โครงการกอสราง Aromatics Complex เพ่ือรองรับความตองการอะโรเมติกสที่มีแนวโนมที่จะขาดแคลนมาก
ขึ้นในอนาคต โดยเมื่อดําเนินโครงการแลวเสร็จ จะทําใหกําลังการผลิตผลิตภัณฑอะโรเมติกสเพ่ิมขึ้น 
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1,070,000 ตันตอป เปน 2,259,000 ตันตอป เงินลงทุนมีมูลคารวมทั้งสิ้นประมาณ 551 ลานเหรียญสหรัฐ เริ่ม
ดําเนินการเชิงพาณิชยไดในไตรมาส 1 ป 2552   

o โครงการกอสราง Upgrading Complex เปนโครงการตอเน่ืองจากโครงการ Reformer Complex เพ่ือทําการ
กล่ันคอนเดนเสท เรซิดิว ที่ไดจากโครงการ Reformer Complex ใหเปนนํ้ามันสําเร็จรูปที่มีมูลคาสูงขึ้น ไดแก 
นํ้ามันอากาศยาน Jet A-1 นํ้ามันดีเซล และน้ํามันเตา เงินลงทุนมีมูลคารวมทั้งสิ้นประมาณ 175 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ (+/- รอยละ 5)  คาดวาจะเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยไดในตนป 2552 

• โครงการกอสรางถังคอนเดนเสท สําหรับ Reformer Complex จํานวน 3 ถัง ปริมาณความจุ 64,800 ตันตอถัง รวม
ความจุทั้งสิ้น 194,400  ตัน เงินลงทุนมีมูลคาประมาณ 30 ลานเหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี โครงการแลวเสร็จสมบูรณต้ังแต
ตนเดือนมีนาคม 2551 

• โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานอะโรเมติกสหนวยที่ 1 โดยเปล่ียนอุปกรณแลกเปล่ียนความรอน 
(Packinox) ของหนวย Reformer โดยเมื่อดําเนินโครงการแลวเสร็จ จะสามารถเพ่ิมเสถียรภาพการผลิตผลิตภัณฑ
ของบริษัทไดดียิ่งขึ้น เงินลงทุนมีมูลคาประมาณ 8.5 ลานเหรียญสหรัฐ คาดวาจะแลวเสร็จประมาณไตรมาสท่ี 1 ป 
2553 

• โครงการ Mercury Removal Unit ซึ่งเปนกระบวนการกําจัดปรอทจากผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูป สงผลทําใหการ
เลือกใชนํ้ามันดิบของโรงกลั่นมีความคลองตัวมากขึ้น เงินลงทุนประมาณ 11 ลานเหรียญสหรัฐ จะเริ่มลงทุนเดือน 
มิถุนายน 2551 โดยโครงการจะแลวเสร็จในไตรมาส 3 ป 2552 

 

4.2.3.2.3  บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนน่ิง จํากัด (SPRC) 

บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนน่ิง จํากัด ดําเนินธุรกิจการกล่ันนํ้ามันเพ่ือจําหนายในประเทศและสงออก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2551 ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 36 สวนที่เหลืออีกรอยละ 64 ถือโดยบริษัท เชฟรอน เอเชีย แปซิฟค โฮลด้ิงส จํากัด 
ซึ่งเปนบริษัทในเครือของบริษัทเชฟรอน คอรปอเรช่ัน (เชฟรอน) 

SPRC ต้ังอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยต้ังแตเดือนกรกฎาคม 
2539 ปจจุบันมีกําลังการกลั่น 150,000 บารเรลตอวัน คิดเปนรอยละ 12.8 ของกําลังการกลั่นทั้งหมดของประเทศ 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2542 SPRC ไดทําสัญญาการดําเนินงานรวม (Operating Alliance : OA) กับ PTTAR (ในขณะ
น้ันคือ RRC) เพ่ือรวมกันบริหารและจัดการการดําเนินงานของโรงกล่ันของทั้ง 2 บริษัท  โดยไดจัดต้ังบริษัท อัลลายแอนซ รีไฟน
น่ิง จํากัด (ARC) ซึ่งถือหุนโดย SPRC และ PTTAR ในสัดสวนที่เทากัน เพ่ือให ARC เปนผูบริหารการดําเนินการรวมของโรง
กล่ันทั้ง 2 แหง  อยางไรก็ตามในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549 PTTAR และ SPRC ไดตกลงยกเลิก OA เพ่ือเพ่ิมความคลองตัวในการ
ขยายงานในอนาคตของแตละบริษัท โดยใหมีผลบังคับในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552  

(1) การผลิต 
SPRC จัดเปนโรงกลั่นที่มีศักยภาพสูงในการผลิต มีความคลองตัวในการเลือกใชนํ้ามันดิบและสามารถผลิต

ผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปที่มีมูลคาในเชิงพาณิชยสูง โดยมีกระบวนการผลิตที่มีหนวย Residue Fluid Catalytic Cracking 
(RFCCU) ที่สามารถกลั่นนํ้ามันเตาใหเปนนํ้ามันเบนซินไดเพ่ิมขึ้น การผลิตของ SPRC จะใชนํ้ามันดิบที่จัดหาจากภายนอก
ประเทศ โดย ปตท.และบริษัท เชฟรอน สหรัฐอเมริกา (Chevron USA) ซึ่งเปนบริษัทในเครือของเชฟรอน เปนผูจัดหานํ้ามันดิบ
ใหตามสัญญาจัดหาน้ํามันดิบ (Feedstock Supply Agreement) โดยแบงปริมาณการจัดหาตามสัดสวนการถือหุน 
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ในป 2551 ผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปที่ไดจากกระบวนการผลิตประกอบดวยกาซปโตรเลียมเหลวรอยละ 5.5 โพร
ไพลีนรอยละ 2.7 แนฟธารอยละ 1.8 นํ้ามันเบนซินรอยละ 27.8 นํ้ามันดีเซลรอยละ 40.6 และน้ํามันเตารอยละ 7.5 ทั้งน้ีสัดสวน
ผลิตภัณฑที่ผลิตไดจะไมคงที่ ขึ้นอยูกับองคประกอบของน้ํามันดิบแตละชนิดที่นําเขากล่ัน  

 (2) การจัดจําหนาย 
SPRC ดําเนินการจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปตามสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ (Purchase and Sale Agreement) 

โดยผูถือหุนมีภาระผูกพันที่จะตองรับซื้อผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปจาก SPRC เฉล่ียไมนอยกวา 88,200 บารเรลตอวัน ตาม
สัดสวนการถือหุน ตามราคาตลาดในประเทศ นอกจากการจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปดังกลาวขางตนแลว SPRC ยังมีการ
จําหนายผลิตภัณฑที่นําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี ไดแก โพรไพลีน แนฟธาชนิดเบา และรีฟอรเมท  

ในป 2551 SPRC มีการจัดจําหนายผลิตภัณฑในประเทศประมาณรอยละ 83 และสงออกประมาณรอยละ 17 ของ
ปรมิาณการจําหนายทั้งหมด 

(3)  การบริหาร 
คณะกรรมการ SPRC ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 8 คน เปนตัวแทนจาก ปตท. 3 คน และจากบริษัทในเครือ

ของเชฟรอน 5 คน 
(4)   การเงิน 

ผลการดําเนินงานของ SPRC ในป 2549 – ป 2551  เปนดังน้ี 
  หนวย : ลานบาท 

งบเด่ียว ป 2549 ป 2550 ป 2551 
รายไดรวม  7,892         178,037 181,124 
คาใชจายรวม (รวมภาษ)ี/1     (173,450)      (166,829) (186,980) 
กําไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลี่ยน           1,753   1,028         410 
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ 6,195 12,236   (5,446) 
 ป 2549 ป 2550  ป 2551 
สินทรัพยรวม 52,636 71,739 50,530 
หนี้สินรวม 11,640 18,506 7,256 
สวนของผูถอืหุน 40,996 53,233 43,274 

 ที่มา :  บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด 
/1 ป 2549 รวมรายการภาษีเงินไดจํานวน 2,452 ลานบาท  และป 2550 รวมรายการภาษีเงินจํานวน 5,247 ลานบาท   

                   สวนป 2551 เครดิตภาษีเงินไดจํานวน 2,329 ลานบาท 

 (5)   การแปลงสภาพเปนบริษัท มหาชน 
       เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 คณะกรรมการบริษัท SPRC ไดมีมติอนุมัติในหลักการและ เสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

เพ่ือพิจารณาให บริษัท SPRC แปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนและเขาทําการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม 

4.2.3.2.4 บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) 

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดําเนินธุรกิจ
หลักในการกลั่นนํ้ามันและจัดจําหนายนํ้ามันสําเร็จรูป รวมท้ังสินคาอุปโภคบริโภค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ปตท.ถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 29.75 และกระทรวงการคลังถือหุนในสัดสวนรอยละ 11.17 สวนที่เหลือเปนนักลงทุนทั่วไปสัดสวนรอยละ 
59.08 
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BCPต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยในนามบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด ต้ังแตเดือน
เมษายน 2528 ปจจุบันมีกําลังการกลั่น 120,000 บารเรลตอวัน คิดเปนรอยละ 10.3 ของกําลังการกลั่นทั้งหมดของประเทศ 

(1)  การผลิต 
BCP แมวาจะเปนโรงกล่ันที่มีกระบวนการผลิตแบบ Hydroskimming ซึ่งมีสัดสวนผลิตภัณฑที่ผลิตไดเปนนํ้ามัน

เตาคอนขางสูง แตBCPก็ไดมีการพัฒนาหนวยกล่ันมาโดยตลอด อีกทั้งยังหาทางเพ่ิมผลกําไรโดยการรวมมือกับโรงกล่ันอื่นใน
การรวมขนสงนํ้ามันดิบ และพัฒนาตลาดสงออกนํ้ามันเตาชนิดกํามะถันตํ่าเพ่ือทดแทนอุปสงคในประเทศท่ีปรับตัวลดลง รวมถึง
การปรับปรุงกระบวนการกลั่นและควบคุมประสิทธิภาพในการผลิตใหสามารถรองรับการกล่ันนํ้ามันดิบชนิดใหมๆ ที่ใหคาการ
กล่ันสูง นอกจากน้ีBCPไดมุงเนนในเรื่องของระบบความปลอดภัยและระบบปองกันมลภาวะตอสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก 
เน่ืองจากเปนโรงกลั่นที่ต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานคร การผลิตของBCPจะใชนํ้ามันดิบที่จัดหาจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เชนเดียวกับTOP โดย ปตท.จัดหานํ้ามันดิบใหBCPตามสัญญาซื้อขายนํ้ามันดิบเพชร โดยไดทําสัญญาซื้อขายนํ้ามันดิบระยะยาว
ตลอดอายุการผลิต มีผลบังคับใชต้ังแตป 2528  สวนสัญญาซื้อขายนํ้ามันดิบในประเทศอื่น ๆ มีระยะเวลา 1 ป โดยจะมีการเจรจา
ตออายุสัญญาปตอป  

นอกจากน้ี ปตท. ยังไดจัดทําสัญญาจัดหานํ้ามันดิบ (Feedstock Supply Agreement) มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 16 
พฤษภาคม 2549 และสิ้นสุดในระยะเวลา 12 ป นับต้ังแตวันที่โครงการ PQI เริ่มดําเนินการทางการคาได (Commercial Operation 
Date) โดย ปตท. จะจัดหานํ้ามันดิบทั้งหมดใหกับBCPเปนการเพ่ิมศักยภาพในการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือใชในการผลิต 

ในป 2551 ผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปที่ไดจากกระบวนการผลิตประกอบดวยกาซปโตรเลียมเหลวรอยละ 0.7 
นํ้ามันเบนซินรอยละ 14.4 นํ้ามันอากาศยาน/นํ้ามันกาดรอยละ 9.4 นํ้ามันดีเซลรอยละ 35.1 และน้ํามันเตารอยละ 40.4 ทั้งน้ี
สัดสวนผลิตภัณฑที่ผลิตไดจะไมคงที่ ขึ้นอยูกับองคประกอบของน้ํามันดิบแตละชนิดที่นําเขากล่ัน  

(2)  การจัดจําหนาย 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2549 ปตท. ไดจัดทําสัญญาการรับผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูป (Product Offtake Agreement) 

กับBCP  มีผลสิ้นสุดในระยะเวลา 12 ป นับต้ังแตวันที่โครงการ PQI เริ่มดําเนินการทางการคาได (Commercial Operation Date : 
COD) โดยหลัง COD ของโครงการPQI แลวเสร็จ ปตท. จะรับผลิตภัณฑจากBCPไมนอยกวา 30% ของน้ํามันเบนซินและนํ้ามัน
ดีเซลที่ผลิตไดในแตละเดือน อยางไรก็ตาม BCPยังมีการจัดจําหนายนํ้ามันสําเร็จรูปสวนใหญผานชองทางการจําหนายของตนเอง 
ดังน้ี 

1)  การคาปลีกและตลาดอุตสาหกรรม 
• การจําหนายผานสถานีบริการนํ้ามัน 
• การจําหนายใหผูใชโดยตรง 
• การจําหนายใหกิจการอุตสาหกรรม 

2)  การจําหนายใหผูคานํ้ามันรายอื่น : เปนการจําหนายใหกับบริษัทผูคานํ้ามันขนาดใหญและปานกลางท่ีมีคลัง
นํ้ามันเปนของตนเอง เพ่ือนําไปจําหนายตอแกผูบริโภคอีกทอดหน่ึง 

3) การจําหนายตางประเทศ : สวนใหญเปนการสงออกผลิตภัณฑนํ้ามันเตาชนิดกํามะถันตํ่าไปยัง ประเทศจีน 
และประเทศญี่ปุน ในป 2551 มีปริมาณการสงออกน้ํามันเตาดังกลาว คิดเปนประมาณรอยละ 30 ของปริมาณ
การจําหนายทั้งหมด 

(3)  การบริหาร 
คณะกรรมการBCP ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 14 คน เปนตัวแทนจาก ปตท. 4 คน 
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(4)  การเงิน 
ผลการดําเนินงานของBCP ในป 2549 – ป 2551  เปนดังน้ี 

          หนวย : ลานบาท 

งบรวม ป 2549 ป 2550 ป 2551 
รายไดรวม 95,497 95,456 129,293 
คาใชจายรวม (รวมภาษ)ี/1 (95,421) (93,645) (129,192) 
กําไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลี่ยน 120 (47) (168) 
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ 196 1,764 (753) 

 ป 2549 ป 2550 ป 2551 
สินทรัพยรวม 37,983 44,978 42,540 
หนี้สินรวม 19,339 23,753 22,777 
สวนของผูถอืหุน 18,644 21,225 19,763 

           ที่มา :  บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
      /1   ป 2549 มีเครดิตภาษีจํานวน 107 ลานบาท ป 2550 จายภาษีจํานวน 903 ลานบาทและ ป 2551 เครดิตภาษีเงินไดจํานวน 356 ลานบาท 
 

(5) การปรับโครงสรางทางการเงินและการจัดหาเงินกู  
5.1  การปรับโครงสรางทางการเงิน  
- จัดหาเงินกูระยะยาวจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือทดแทนเงินกูระยะสั้น จํานวน 12,500 ลานบาท 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2547 แบงเปนเงินกูระยะยาวจํานวน 8,500 ลานบาท อายุประมาณ 10 ป และเปนวงเงินกู
หมุนเวียนระยะสั้นจํานวนเงิน 4,000 ลานบาท อายุประมาณ 10 ป   

-   จําหนายใบแสดงสิทธิในหุนสามัญของบริษัท (Depository Receipt : DR) จํานวน 3,003 ลานบาท  ไดเขาทํา
การซื้อในตลาดหลักทรัพยเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547 

- ออกหุนกูแปลงสภาพชนิดระบุช่ือ ดอยสิทธิ ไมมีหลักประกันและสามารถแปลงสภาพเปนใบหุนสามัญของ  
BCPไดจํานวน 4,000 ลานบาท เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 

- ตอมาในเดือนเมษายน 2549 BCPไดทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกูธนาคารกรุงไทย โดยธนาคาร 
กรุงไทยไดขยายวงเงินกูหมุนเวียนระยะสั้น เพ่ิมขึ้นจํานวน 2,000 ลานบาท ทําใหวงเงินกูหมุนเวียนระยะสั้น
เพ่ิมขึ้นเปนจํานวน 6,000 ลานบาท และวงเงินกูรวมท้ังสิ้นเพ่ิมขึ้นเปนจํานวน 14,500 ลานบาท 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 มีผูใชสิทธิไถถอนหุนกูแปลงสภาพแลวจํานวน 182,405 หนวย มีหุนกูแปลง
สภาพคงเหลือจํานวน 217,595 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 10,000 บาท 

 5.2 การกูเงินเพ่ือใชในโครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้ามัน (PQI) ในป 2549 

BCPไดทําสัญญากูเงินกับสถาบันการเงิน 3 แหงเพ่ือใชในโครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้ามัน (PQI) วงเงินรวม
จํานวน 8,800 ลานบาท แบงเปนเงินกูระยะยาวจํานวน 8,400 ลานบาท อายุประมาณ 9 ป และเงินกูระยะยาว
สําหรับชําระภาษีมูลคาเพ่ิมอีก จํานวนเงิน 400 ลานบาท อายุประมาณ 6 ป การเบิกใชเงินกูจะทําภายหลังจากที่ใช
เงินทุนจากการออกหุนเพ่ิมทุนครบจํานวนแลวและทยอยเบิกใชตามความคืบหนาของงานกอสราง 

 -    เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 BCPไดออกหุนกูแปลงสภาพชนิดระบุช่ือผูถือ ดอยสิทธิ ไมมีหลักประกันและ
สามารถแปลงสภาพเปนใบหุนสามัญของบริษัทได คิดเปนมูลคาหุนรวมไมเกิน 585.60 ลานบาท อายุ 10 ป เพ่ือ
เปนสวนหน่ึงของเงินลงทุนในโครงการ PQI โดยเสนอขายแก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพียงรายเดียว 
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5.3 การปรับโครงสรางเงินกู ในป 2551 

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2551 BCPไดทําการปรับโครงสรางเงินกูโดยการจัดหาเงินกูยืมใหมทดแทนเงินกูเดิม 
(Refinance) โดยทําสัญญาเงินกูกับธนาคารภายในประเทศ 4 แหง และธนาคารตางประเทศ 2 แหง วงเงินรวม 
23,734 ลานบาท ประกอบดวย 1) วงเงินกูระยะยาว 16,500 ลานบาท เพ่ือจายชําระคืนเงินกูภายใตสัญญาใหสินเช่ือ
กับธนาคารกรุงไทยและสัญญาใหสินเช่ือโครงการ PQI รวมทั้งใชเปนคาใชจายสวนหน่ึงในการดําเนินโครงการ 
EURO IV และ โครงการดานพลังงานอื่นๆ 2) วงเงินกูระยะสั้น 7,234 ลานบาท เพ่ือใชหมุนเวียนในการดําเนินงาน
ทั่วไป 

(6)  โครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้ามัน 
เปนโครงการกอสรางหนวยแตกตัวโมเลกุลนํ้ามัน (Cracking Unit) และหนวยอื่น ๆ  โดยมีมูลคาการลงทุน

ประมาณ 378 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทําใหโรงกลั่นBCPจะเปล่ียนเปนโรงกลั่นประเภท Complex Refinery ซึ่งสามารถลดสัดสวน
การผลิตนํ้ามันเตาใหอยูในระดับใกลเคียงกับโรงกล่ันอื่นๆ ขณะน้ีการกอสรางโครงการเกือบจะแลวเสร็จ คาดวาการทดสอบ
เดินเครื่องจะแลวเสร็จและจะสามารถดําเนินการผลิตไดในไตรมาสที่ 2 ป 2552 เมื่อโครงการน้ีแลวเสร็จBCPคาดวาจะมี 
EBITDA เพ่ิมขึ้นจากระดับ 2,000-4,000 ลานบาทตอป เปนประมาณ 6,000-8,000 ลานบาทตอป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับภาระราคาน้ํามัน 
ณ ขณะน้ันๆ อีกทั้งจะทําใหBCPสามารถเพิ่มปริมาณการกล่ันใหสูงขึ้นไดอีกดวย 
 

4.2.3.2.5 บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) เดิมช่ือ บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) (TPI) เปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมปโตรเคมีครบวงจร โดยเริ่มผลิตเม็ดพลาสติก
ในป 2525 และไดขยายการดําเนินธุรกิจเพ่ิมขึ้นในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตางๆ จนสามารถผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีครบวงจร
ในป 2543 จากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศและการประกาศเปล่ียนแปลงระบบอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศใน
เดือนกรกฏาคม 2540 สงผลกระทบตอฐานะการเงินของบริษัทฯ อยางรุนแรงจนบริษัทตองเขาอยูภายใตการฟนฟูกิจการเมื่อวันที่ 
15 มีนาคม 2543  หลังจากน้ันบริษัทฯไดมีการดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการจนเปนผลสําเร็จ โดย ปตท. และกลุมผูรวมลงทุน
ชําระเงินคาหุนเพ่ิมทุน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 ทําให ปตท. ถือหุนในบริษัทฯ เปนสัดสวนรอยละ 31.5 โดยมีผูถือหุนใหญ
รายอ่ืน ไดแก ธนาคารออมสิน  กองทุนรวมวายุภักษหน่ึง และกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ และเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 
ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการของบริษัทฯโดย ณ 31ธันวาคม 2551 ปตท. ถือหุนบริษัทฯเปนสัดสวนรอย
ละ 36.77 

โรงงานของบริษัทฯ ต้ังอยูที่ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบดวยโรงกลั่นนํ้ามันและโรงงาน 
ปโตรเคมีครบวงจร โดยโรงกลั่นนํ้ามันของบริษัทฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑนํ้ามันเช้ือเพลิงชนิดตางๆ รวมถึงผลิตภัณฑพลอยได
อื่น คือ นํ้ามันหลอล่ืน ยางมะตอย  ผลิตภัณฑนํ้ามันสวนหน่ึงนํามาใชเปนวัตถุดิบของผลิตภัณฑปโตรเคมี ไดแก โอเลฟนส  
อะโรเมติกส ซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดตางๆ ไดแก เม็ดพลาสติกชนิด High Density Polyethylene (HDPE), 
Polypropylene (PP), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Styrene Acrylonitril (SAN), Expanded Polystyrene (EPS) และ 
Polystyrene (PS) เพ่ือจําหนายใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกขั้นตอเน่ืองนําไปเปนวัตถุดิบเพ่ือผลิตเปนผลิตภัณฑ
พลาสติกสําเร็จรูปชนิดตางๆ บริษัทฯ มีสาธารณูปโภคที่ใชในการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ เชน ทาเรือนํ้าลึก คลัง
นํ้ามัน โรงไฟฟา ทําใหบริษัทฯไดเปรียบดานการบริหารจัดการและสามารถประหยัดตนทุนโดยขนาด (Economy of Scale) เชน 
คาขนสงวัตถุดิบ   
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(1) การจัดหาวัตถุดิบ 
วัตถุดิบหลักของบริษัทมากกวารอยละ 90 คือ นํ้ามันดิบ (Crude) โดยนํ้ามันดิบสวนใหญนําเขาจากกลุมประเทศ

ในตะวันออกกลาง บริษัทฯ มีนโยบายจัดหาวัตถุดิบจากแหลงตางๆ ที่นํามาผลิตแลวใหผลตอบแทนสูงสุด ปจจุบัน IRPC ซื้อ
นํ้ามันดิบบางสวนผานบริษัทในกลุมปตท. เพ่ือลดคาใชจายตางๆ เชน คา L/C, คาขนสง เปนตน  

(2) การจัดจําหนาย 
 ผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก  

 บริษัทฯ มีนโยบายเนนการขายในประเทศ โดยเปนการขายผานตัวแทนจําหนาย และการขายตรง สวนการ
ขายตางประเทศจะขายผานตัวแทนการคาในตางประเทศ และเน่ืองจากในอนาคตอันใกล บริษัทฯ มีนโยบายจะขายผลิตภัณฑเม็ด
พลาสติกผานบริษัท พีทีที โพลิเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ ปตท. บริษัทฯ จึงเขาไปลงทุนในบริษัท พีทีที 
โพลิเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด โดยถือหุนรอยละ 25 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551  

 ผลิตภัณฑนํ้ามัน  
 ผลิตภัณฑนํ้ามัน มีลักษณะชองทางการจําหนาย ไดแก การจําหนายผานสถานีบริการ (Retail), การจําหนายให
ผูใชโดยตรง , การจําหนายใหลูกคาขายสง (Wholesales), การจําหนายใหลูกคามาตรา 7, การสงออก (Export) ใหกับผูคานํ้ามันใน
ตางประเทศ  , การจําหนายนํ้ามันดีเซล หรือ Automotive Diesel Oil (ADO) และ นํ้ามันเตา (Fuel Oil) ใหกับเรือที่มาใชบริการทา
เทียบเรือของ IRPC และการจําหนายนํ้ามันใหกับสมาคมประมงในนานนํ้า  

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการ IRPC ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 17 คน เปนตัวแทนจาก ปตท. จํานวน 4 คน  นอกจากน้ี ปตท. 

ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ IRPC ซึ่งรวมถึงกรรมการผูจัดการใหญ  

(4) การเงิน 
ผลการดําเนินงานของ  IRPC ในป 2549 – ป 2551 เปนดังน้ี     

          หนวย : ลานบาท 

งบรวม ป 2549 ป 2550 ป 2551 
รายไดรวม 207,001 232,307 246,825 
คาใชจายรวม (202,618) (217,345) (264,963) 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 2,451 1,265 112 
กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 6,823 13,697 (18,250) 
 ป 2549 ป 2550 ป 2551 
สินทรัพยรวม 127,828 133,175 104,112 
หน้ีสินรวม 44,875 40,399 34,918 
สวนของผูถือหุน 82,953 92,777 69,195 
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(5) การลงทุนและการรวมทุนในโครงการตางๆ 
หลังจากบริษัทฯ ไดออกจากแผนฟนฟูกิจการเม่ือเมษายน 2549 IRPC มีโครงการลงทุนตางๆ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการผลิตและลดคาใชจายลง ไดแก โครงการขยายกําลังการผลิตเอชดีพีอี ไปปเกรด, โครงการขยายกําลังการผลิต
เอชดีพีอี ไปปเกรด, โครงการขยายกําลังการผลิตโพรพิลีน, โครงการขยายกําลังการผลิตของโรงกลั่น (debottleneck), โครงการ
สรางโรงไฟฟาแหงใหมเพ่ือใชภายใน, โครงการขุดลอกทาเรือนํ้าลึก เปนตน  
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4.4 ภาวะอุตสาหกรรม 

ในป 2551 ภาวะเศรษฐกิจโลกไดสงผลกระทบตอความตองการใชพลังงานของโลกอยางมากโดยเฉพาะนํ้ามัน ในชวง
สามไตรมาสแรกจากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวอยางมากของกลุม Emerging Countries อาทิ จีน อินเดีย กลุมประเทศตะวันออก
กลาง ลาตินอเมริกา ทําใหความตองการใชนํ้ามันของโลกขยายตัวอยางมาก ประกอบกับการที่ประเทศจีนไดมีการสะสมสต็อก
นํ้ามันของประเทศสําหรับใชในชวงโอลิมปค สงผลใหปริมาณกําลังการผลิตสวนเกิน (Spare Capacity) ของกลุมประเทศผู
สงออกนํ้ามันของโลกลดลงอยางตอเน่ืองต้ังแตไตรมาสแรกจนถึงไตรมาสท่ีสาม ประกอบกับการเก็งกําไรในการซื้อขายนํ้ามัน
ลวงหนา มีผลใหราคานํ้ามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็วโดยราคานํ้ามันดิบดูไบปรับตัวจากระดับ 86.3 เหรียญ
สหรัฐฯ ตอบารเรล ณ 1 มกราคม  เพ่ิมขึ้นสูระดับสูงสุดเปนประวัติการณที่ 140.8  เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ณ 4 กรกฎาคมจน
เกิดเปนวิกฤติราคานํ้ามันในระยะเวลาดังกลาว แตหลังจากเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอยางรุนแรงในไตรมาสที่สี่ ทําใหความ
ตองการใชนํ้ามันของโลกปรับตัวลดลง ไดสงผลใหปริมาณกําลังการผลิตสวนเกินกลับเพ่ิมมากขึ้นอยางรวดเร็ว และทําใหราคา
นํ้ามันในตลาดโลกปรับตัวลดลงมากอยางตอเน่ืองถึงสิ้นป แมวาทางกลุม OPEC จะไดมีความพยายามลดกําลังการผลิตลง โดย
ราคานํ้ามันดูไบไดลดลงมาอยูในระดับ 36.4 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ณ 31 ธันวาคม หรือปรับตัวลดลงถึงรอยละ 71 แต
อยางไรก็ตามราคานํ้ามันดิบดูไบเฉล่ียทั้งปอยูที่ระดับ 93.4 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ซึ่งยังสูงกวาปที่ผานมารอยละ 37   สําหรับ
ราคานํ้ามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร นํ้ามันเบนซิน 95 และนํ้ามันดีเซล ก็ปรับตัวขึ้นและลงตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก 
โดยมีราคาเฉล่ียทั้งปอยูที่ระดับ 102.5 และ 119.5  เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล ซึ่งสูงกวาปที่ผานมารอยละ 24 และ 40 ตามลําดับ  

สําหรับคาการกล่ัน (Gross Refinery Margin) จากความตองการใชนํ้ามันสําเร็จรูปที่เพ่ิมสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่
ขยายตัวอยางตอเน่ืองจนถึงกลางไตรมาสท่ีสาม โดยเฉพาะนํ้ามันดีเซลท่ีใชในภาคขนสง ทําใหคาการกล่ันของโรงกล่ันใน
ภูมิภาคตางๆ ปรับเพ่ิมขึ้น แตภายหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่ทําใหความตองการใชนํ้ามันสําเร็จรูปลดลงอยางมากต้ังแตกลาง
ไตรมาสท่ีสาม  กอปรกับมีการขยายกําลังการกลั่นใหมเขามาในตลาด ไดแก โรงกล่ันแหงใหมขนาดกําลังการผลิต 580,000 
บารเรลตอวันของบริษัท Reliance Industries and Reliance Petroleum ในประเทศอินเดียเริ่มมีการผลิตในชวงเดือนธันวาคม 2551 
ไดสงผลใหคาการกล่ันในไตรมาสสุดทายลดลงอยางมาก  

ความตองการใชนํ้ามันและการจัดหาน้ํามันของโลกในป 2551 
 
 
 
 

 
 
 
 
ในสวนของราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลกมีการปรับขึ้นลงเชนเดียวกับราคานํ้ามันดิบ โดยในชวงครึ่งปแรกท่ี

ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงอยางตอเน่ือง สงผลใหราคาแนฟทาในเอเชียปรับเพ่ิมสูงถึงรอยละ 54 เมื่อเทียบกับครึ่งป
แรกของป 2550 โดยอยูในระดับสูงสุดที่ 1,133 เหรียญสหรัฐฯตอตันในเดือนมิถุนายน แตในชวงปลายปราคาแนฟทาในเอเชีย
ปรับตัวลดลงอยางมากเน่ืองจากมีปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้นจากตะวันออกกลาง กอปรกับราคานํ้ามันในตลาดโลกปรับลดลงอยาง
รวดเร็วจากความตองการนํ้ามันที่หดตัวลง โดยราคาแนฟทาเฉล่ียทั้งปอยูที่ 803 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ปรับเพ่ิมขึ้นรอยละ 19  
เม่ือเทียบกับป 2550  สําหรับราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีในสายโอเลฟนส ราคาเอทิลีนในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEA 

       หนวย: ลานบารเรลตอวัน
ความตองการใชน้ํามัน ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ป2551 ป2550
แอฟริกา 3.1 3.2 3.0 3.2 3.1 3.1
อเมริกาเหนือ 30.5 30.4 29.7 30.0 30.2 31.1
เอเชียแปซิฟค 26.3 25.4 24.7 24.7 25.3 25.1
ยุโรป 16.0 15.7 16.1 16.0 15.9 16.0
รัสเซีย 4.1 4.1 4.3 4.3 4.2 4.1
ตะวันออกกลาง 6.7 7.0 7.3 6.8 7.0 6.5
     ความตองการรวม 86.8 85.7 85.2 85.0 85.7 86.0
การจัดหานํ้ามัน ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ป2551 ป2550
โอเปค 37.3 37.1 36.2 35.3 35.9 34.9
นอน-โอเปค 49.8 49.7 50.0 50.6 50.6 50.7

    การจัดหารวม 87.1 86.8 86.2 85.9 86.4 85.6
ท่ีมา: International Energy Agency (IEA) 11 ก.พ. 2552
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Ethylene) เฉล่ียในป 2551 อยูที่ 1,144 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ลดลงรอยละ 4 เมื่อเทียบกับป 2550 เน่ืองจากมีการขยายกําลังการ
ผลิตในภูมิภาครวมทั้งมีกําลังการผลิตใหมเกิดขึ้นจากตะวันออกกลางเขามาในตลาดมากขึ้น ในสวนของราคาโพลีเอทิลีนชนิด
ความหนาแนนสูง (High Density Polyethylene หรือ HDPE) ก็มีการปรับขึ้นลงตามราคานํ้ามันในตลาดโลก โดยราคา HDPE 
เฉล่ียอยูที่ 1,481 เหรียญสหรัฐฯตอตัน เพ่ิมสูงขึ้นรอยละ 9  เมื่อเทียบกับป 2550 นอกจากน้ีราคาโพรพิลีน (Propylene) ก็ปรับตัว
สูงขึ้นในชวงครึ่งปแรกจากการมีโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP) แหงใหมขนาด 450,000 ตันตอป ของบริษัท 
Formosa Petrochemical ในประเทศจีน  รวมท้ังแครกเกอร  (Cracker) ในประเทศญี่ปุนและในประเทศอินโดนีเซียหยุดการผลิต
ช่ัวคราว แตในไตรมาสที่สี่ ราคา โพรพิลีนปรับลดลงจากการมีกําลังการผลิตที่เกิดขึ้นใหมในตะวันออกกลางและความตองการ
ของจีนและอินเดียลดลงจากวิกฤติเศรษฐกิจ แตทั้งปราคาโพรพิลีนเฉล่ียอยูที่ 1,258 เหรียญสหรัฐฯตอตัน เพ่ิมขึ้นรอยละ 9 เมื่อ
เทียบกับป 2550 

สวนราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีในสายอะโรเมติกส ราคาเบนซีน (Benzene) ปรับตัวขึ้นลงตามราคานํ้ามันดิบ โดยราคา 
Benzene เฉล่ียอยูที่ 987 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน เพ่ิมขึ้นรอยละ 3 เมื่อเทียบกับป 2550 

จากความผันผวนของราคาน้ํามันดิบและนํ้ามันสําเร็จรูปรวมทั้งราคาผลิตภัณฑปโตรเคมี และแนฟทาที่ปรับตัวสูงขึ้น
อยางตอเน่ืองต้ังแตตนปและปรับลดลงรวดเร็วอยางมากในไตรมาสที่สี่ สงผลใหธุรกิจการกลั่นและธุรกิจปโตรเคมีประสบภาวะ
ขาดทุนจากสตอกนํ้ามันและวัตถุดิบ (Stock Loss) ทั้งจากการซื้อนํ้ามันดิบและวัตถุดิบในชวงที่มีราคาสูงมาจําหนายในชวงที่
ราคาในตลาดปรับลดลงอยางรวดเร็วภายหลัง (Physical Loss) และการขาดทุนจากการบันทึกบัญชีปรับมูลคาสตอกสินคา
คงเหลือสิ้นงวดปตามมูลคาตลาด (Accounting Loss) 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สถานการณเศรษฐกิจของไทย 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดสรุปอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในป 2551 มีการขยายตัวรอยละ 2.6 ลดลงเมื่อเทียบกับป 2550 ที่ขยายตัวรอยละ 4.9 โดยในชวงสามไตรมาสแรกของป 
2551 เศรษฐกิจประเทศไทยขยายตัวอยูในเกณฑดีคิดเปนอัตราการขยายตัวเฉล่ียรอยละ 5.1 เน่ืองจากอุปสงคภายในประเทศและ
การสงออกขยายตัว อยางไรก็ตามในไตรมาสท่ีสี่ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไดหดตัวลงรอยละ 4.3 ซึ่งเปนผลมาจากการ
สงออกสินคาและบริการที่ลดลงอยางมากจากปญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะของประเทศคูคาหลักที่สําคัญๆ ไดแก กลุม
ประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา และจีน นอกจากน้ีการปดสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองในชวงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตน
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เดือนธันวาคมไดสงผลตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวและขนสงลดลงอยางมาก อีกทั้งวิกฤติการเงินและเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นได
สงผลกระทบตอตลาดทุนของประเทศไทยซึ่งปรับตัวลดลงเชนเดียวกับในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการไดรับผลกระทบจากการ
ยายฐานการลงทุนและการท่ีนักลงทุนตางประเทศไดขายหุนเพ่ือถือครองเงินสด นอกจากน้ีการสงออกและวิกฤติเศรษฐกิจโลกยัง
ทําใหคาเงินบาทของไทยออนตัวลงดวย 

 
สถานการณความตองการและราคาปโตรเลียมในประเทศ 

ในป 2551 ประเทศไทยตองเผชิญกับทั้งวิกฤติราคานํ้ามันในชวงเจ็ดเดือนแรกและวิกฤติการเงินและเศรษฐกิจโลกที่
สงผลกระทบในไตรมาสสุดทาย โดยวิกฤติราคาพลังงานที่เกิดขึ้นไดสงผลใหความตองการพลังงานในประเทศชะลอตัวลง โดย
ความตองการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง (ไมรวมการใชกาซหุงตม หรือ LPG และกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต หรือ NGV) มีปริมาณ
รวม 89.3 ลานลิตรตอวัน (หรือเทียบเทา 562 พันบารเรลตอวัน) ลดลงรอยละ 7 เมื่อเทียบกับป 2550 ความตองการใชกาซ
ธรรมชาติอยูในระดับ 3,444 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพ่ิมขึ้นรอยละ 5 ในขณะที่ความตองการไฟฟาเทากับ 148,220 ลานหนวย 
เพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 0.8 ซึ่งตํ่ากวาการพยากรณความตองการไฟฟาตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2550-
2564 (PDP 2007) ที่คาดวาจะขยายตัวในระดับรอยละ 5.6 

นอกจากนี้จากการท่ีราคาขายปลีกนํ้ามันสําเร็จรูปที่ปรับเพ่ิมขึ้นตามราคาตลาดโลกทําใหผูบริโภคหันไปใชพลังงาน
ทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะ LPG และ NGV โดยความตองการใช LPG เปนเช้ือเพลิงของประเทศไทยไดเพ่ิมขึ้นจากระดับ 3.1 
ลานตันตอปในป 2550 เปน 3.6 ลานตันตอป เพ่ิมขึ้นรอยละ 16 โดยเปนการขยายตัวในภาคขนสงและอุตสาหกรรมถึงรอยละ 36 
และ รอยละ 9 ตามลําดับ และความตองการ NGV ไดปรับเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 220 โดยสาเหตุมาจากราคาขายปลีก LPG และ NGV 
ภายในประเทศยังคงถูกควบคุมคงที่โดยภาครัฐ จากมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่ใหคงราคา LPG ณ โรง
กล่ันซึ่งเปนราคาที่ผูผลิตไดแก โรงแยกกาซธรรมชาติและโรงกลั่นตางๆ จําหนายใหผูคานํ้ามันไวท่ี 10.996 บาทตอกิโลกรัม 
(หรือประมาณ 314 – 332 เหรียญสหรัฐฯตอตัน ณ อัตราแลกเปล่ียนที่ระดับประมาณ 35 – 33 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ) ต้ังแตเดือน
มีนาคม 2551 เปนตนมา ในขณะท่ีราคาตลาดโลกที่ประกาศโดยประเทศซาอุดิอาระเบีย หรือ LPG CP ในป 2551 เพ่ิมถึงระดับ 
775 เหรียญสหรัฐฯตอตัน   

ความตองการ LPG ที่เพ่ิมขึ้นอยางมากทําใหปริมาณ LPG ที่ผลิตไดทั้งจากโรงแยกกาซธรรมชาติและจากโรงกลั่นมี
ไมเพียงพอ ทําใหประเทศตองมีการนําเขาจากตางประเทศต้ังแตเดือนเมษายน 2551 โดยปริมาณนําเขารวมทั้งปเทากับ 451,978 
ตัน ซึ่ง ปตท. ไดเปนผูนําเขาเพียงรายเดียวและไดมีสวนชวยรับภาระสวนตางของการนําเขา LPG ในราคาตลาดโลกมาจําหนาย
ในราคาควบคุมที่รัฐกําหนด โดยกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงจะไดชําระคืนหน้ีการชดเชยสวนตางราคาดังกลาวใหภายหลัง  

แนวโนมเศรษฐกิจและปโตรเลียมป 2552 

ในป 2552 หลายสถาบันทางการเงินและเศรษฐศาสตรช้ันนําของโลกตางคาดการณวาเศรษฐกิจโลกจะยังคงอยูใน
สภาวะชะลอตัวลงอยางตอเน่ืองจากปลายป 2551 โดยธนาคารโลกคาดการณวาเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวในอัตรารอยละ 0.9 โดย
กลุมประเทศที่พัฒนาแลวจะหดตัวรอยละ 0.1 สําหรับกลุมประเทศกําลังพัฒนาจะขยายตัวรอยละ 4.5 ในขณะที่กองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ (IMF) คาดวาเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวในอัตรารอยละ 0.5 โดยกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวจะหดตัวรอยละ 2.0 
สําหรับกลุมประเทศกําลังพัฒนาจะขยายตัวรอยละ 3.3 โดยคาดการณวาเศรษฐกิจโลกนาจะสามารถฟนตัวไดในป 2553 อยางไรก็
ตามเปนการยากที่จะคาดการณวาเศรษฐกิจโลกจะฟนตัวเมื่อใดเพราะวิกฤติในคร้ังน้ีมีความเปนเอกลักษณแตกตางจากวิกฤติที่
ผานมาในอดีตเน่ืองจากประเทศเศรษฐกิจช้ันนําหลายประเทศในทุกภูมิภาคไดรับผลกระทบรุนแรงจากวิกฤติดังกลาวและสงผล
ตอเศรษฐกิจของกลุมประเทศท่ีกําลังพัฒนา 

เศรษฐกิจโลกที่ถดถอยไดสงผลใหความตองการพลังงานโดยเฉพาะนํ้ามันลดลงและมีผลตอระดับราคานํ้ามันใน
ตลาดโลกที่ลดลง ซึ่งผูเช่ียวชาญไดคาดการณวาหากเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวระดับราคาน้ํามันจะคงอยูในระดับปจจุบันตอไป 
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โดยกลุม OPEC คงพยายามใชกลไกในการลดกําลังการผลิตเพ่ือที่จะรักษาระดับราคาน้ํามัน แตหากเศรษฐกิจเริ่มฟนตัวและสงผล
ใหความตองการนํ้ามันเพ่ิมขึ้น ระดับราคาน้ํามันคาดวาจะปรับขึ้นมาอยูในระดับ 60-80 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล ซึ่งเปนระดับ
ตนทุนเฉล่ียการผลิตนํ้ามันสวนเพ่ิม (Marginal Cost of Production) และหากความตองการนํ้ามันปรับเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองใน
อนาคตก็คาดวาราคาน้ํามันอาจจะกลับมาสูระดับสูงเชนเดียวกับในชวงคร่ึงแรกของป 2551   

สําหรับเศรษฐกิจไทยในป 2552 สศช. คาดการณวาอัตราการขยายตัวเฉล่ียทั้งปจะอยูในชวงประมาณรอยละ -1 ถึง
รอยละ 0 ทั้งน้ีเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยมากกวาที่คาดการณไวและไดสงผลกระทบตอการสงออกและการทองเที่ยว
ของไทยหดตัวมากและเรว็กวาที่คาดไวเดิมโดยเฉพาะในคร่ึงปแรก กอปรกับสถาบันการเงินที่มีความเขมงวดมากขึ้นในการขยาย
สินเช่ือรวมทั้งความเช่ือมั่นของภาคธุรกิจยังอยูในระดับตํ่าภายใตบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่ซบเซา ทําใหคาดไดวาภาคธุรกิจจะ
ลดการผลิตและการจางงานลงโดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรม สาขาการกอสรางและอสังหาริมทรัพย สาขาการคาปลีกคาสง 
และสาขาการขนสง รวมท้ังสาขาการเงิน 

สําหรับความตองการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงในประเทศ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) คาดการณวาจะ
ขยายตัวรอยละ 0.8 ในป 2552 โดยความตองการใชนํ้ามันคาดวาจะหดตัวรอยละ 0.3 ในขณะที่ความตองการ LPG คาดวาจะ
ขยายตัวรอยละ 6 เพราะคาดวาราคาน้ํามันยังคงทรงตัวอยูในระดับตํ่า สําหรับความตองการกาซธรรมชาติคาดวาจะขยายตัวจากป 
2551 รอยละ 2 เชนเดียวกับการขยายตัวของความตองการไฟฟาของประเทศ  

แนวโนมอุตสาหกรรมการกล่ันคาดวาจะเขาสูชวงวัฏจักรขาลง จากการที่จะมีกําลังการผลิตใหมเพ่ิมขึ้นทั้งจากโรง
กล่ันใหมจากประเทศจีน และเวียดนาม รวมทั้งการเพ่ิมกําลังผลิตของโรงกล่ันในประเทศอินเดีย กอปรกับความตองการนํ้ามัน
สําเร็จรูปของโลกยังคงชะลอตัว โดยจากการคาดการณของบริษัท Cambridge Energy Research Associates ความตองการนํ้ามัน
สําเร็จรูปของโลกจะปรับลดลงประมาณ 0.7 ลานบารเรลตอวันในป 2552 ซึ่งจะสงผลใหคาการกล่ันอยูในระดับตํ่า  

 ในสวนของแนวโนมของอุตสาหกรรมปโตรเคมีในภูมิภาคเอเชียในป 2552 คาดวาจะเกิดความไมสมดุลของอุปสงค
และอุปทาน เน่ืองจากต้ังแตป 2552-2555 จะมีกําลังการผลิตใหมๆ เกิดขึ้นทั้งจากประเทศในตะวันออกกลาง เชน ซาอุดิอาระเบีย 
อิหราน การตา และประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ในขณะท่ีความตองการคาดวาจะหดตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะทําให
อุตสาหกรรมปโตรเคมีเขาสูชวงวัฏจักรขาลงเชนกัน โดยนักวิเคราะหคาดการณวาอุตสาหกรรมปโตรเคมีจะฟนตัวเขาสูวัฏจักรขา
ขึ้นอีกครั้งในอีก 2-4 ปขางหนาตามเศรษฐกิจโลกที่จะมีการฟนตัว 
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4.4.1 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจสํารวจและผลิตและกาซธรรมชาติ 

4.4.1.1 โครงสรางอุตสาหกรรมในปจจุบัน  

 ณ สิ้นป 2550 ปริมาณสํารองกาซธรรมชาติของประเทศไทย รวมท้ังสวนของพ้ืนที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย มีจํานวน 
29.72 ลานลานลูกบาศกฟุต ประกอบดวยปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว (Proved Reserves) 11.20 ลานลานลูกบาศกฟุต  ปริมาณ
สํารองที่คาดวาจะพบ (Probable Reserves) 11.64 ลานลานลูกบาศกฟุต และปริมาณสํารองที่อาจจะพบ (Possible Reserves) 6.84 
ลานลานลูกบาศกฟุต ซึ่งหากคํานวณอัตราสวนปริมาณสํารองกาซธรรมชาติของประเทศไทยตอปริมาณการผลิตในป 2550 ที่ 
0.92 ลานลานลูกบาศกฟุตแลว ประเทศไทยจะมีกาซธรรมชาติใชไดอีกประมาณ 31 ป และประมาณ 11 ป เมื่อคํานวณจาก
ปริมาณสํารองกาซธรรมชาติทั้งหมดของประเทศไทย (3P : Proved + Probable + Possible) และคํานวณจากปริมาณสํารองกาซ
ธรรมชาติที่พิสูจนแลว ตามลําดับ สําหรับปริมาณสํารองนํ้ามันดิบมีปริมาณรวม 430.13 ลานบารเรล ประกอบดวยปริมาณสํารอง
ที่พิสูจนแลว (Proved Reserves) 175.98 ลานบารเรล และปริมาณสํารองที่คาดวาจะพบ (Probable Reserves) 201.2 ลานบารเรล 
และปริมาณสํารองที่อาจจะพบ (Possible Reserves) 52.95  ลานบารเรล และสําหรับปริมาณสํารองกาซธรรมชาติเหลว 
(Condensate) มีปริมาณรวม 727.5 ลานบารเรล ประกอบดวยปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว (Proved Reserves) 264.77 ลานบารเรล 
และปริมาณสํารองที่คาดวาจะพบ (Probable Reserves) 322.53 ลานบารเรล และปริมาณสํารองที่อาจจะพบ (Possible Reserves) 
140.2 ลานบารเรล โดยมีรายละเอียด สรุปไดดังน้ี 
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ปริมาณสํารองปโตรเลียม 
กาซธรรมชาติ  

(พันลานลูกบาศกฟุต) 
น้ํามันดิบ 

(ลานบารเรล) 
กาซธรรมชาติเหลว 

(ลานบารเรล) 

ปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว 
(Proved Reserves) 11,198.18 175.98 264.77 

ปริมาณสํารองทีคาดวาจะพบ 
(Probable Reserves) 11,675.97 201.20 322.53 

ปริมาณสํารองที่อาจจะพบ 
(Possible Reserves) 6,843.28 52.95 140.20 

ที่มา :  รายงานประจําป 2550 ของ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ   (รายงานประจําป 2551 ยังไมเผยแพร) 

การสํารวจและผลิตปโตรเลียมในประเทศไทยมีผูดําเนินการรายใหญๆ (Operator) เชน บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย 
สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอน ออฟชอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด บริษัท อเมราดา เฮสส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท มิตซุย ออยล เอ็กซพลอเรช่ัน จํากัด เปนตน เมื่อป 2550 มี
ปริมาณการผลิตกาซธรรมชาติในประเทศ 2,515 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพ่ิมขึ้นจากปกอนรอยละ 6.7 นํ้ามันดิบ 133,549 บารเรล
ตอวัน เพ่ิมขึ้นจากปกอนรอยละ 4.3 และกาซธรรมชาติเหลว 78,844 บารเรลตอวัน เพ่ิมขึ้นจากปกอนรอยละ 4.8  

ปริมาณการผลิตปโตรเลียมของประเทศไทยสําหรับป 2547 - 2550 เปนดังน้ี 

ป กาซธรรมชาติ  
(ลานลูกบาศกฟุตตอวัน) 

น้ํามันดิบ 
(บารเรลตอวัน) 

กาซธรรมชาติเหลว 
(บารเรลตอวัน) 

2547  2,158 85,516 68,204 
2548 2,292 113,890 69,487 
2549 2,353 128,950 75,250 
2550 2,515 133,549 78,844 

ที่มา :  ขอมูลตาม Web Site ของ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ (www.dmf.go.th)  (ขอมูลป 2551 ยังไมเผยแพร) 
 

สําหรับระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ (Distribution Pipeline System) น้ัน ปจจุบันการลงทุนและการดําเนินการ
สวนใหญ โดย ปตท. นอกเหนือจาก ปตท.แลว บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท.กับ 
Suez-Tractebel S.A. แหงประเทศเบลเยี่ยม และบริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด เพ่ือดําเนินธุรกิจพัฒนาและกอสรางระบบทอยอยเพื่อ
ขนสงและจัดจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปจจุบันกิจการกาซธรรมชาติของประเทศไทยอยูภายใตการกํากับดูแลโดยคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานภายใต
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ในสวนของกิจการสํารวจและผลิตปโตรเลียมมีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
กระทรวงพลังงานเปนหนวยงานที่กํากับดูแล  

4.4.1.2 ความตองการใชกาซธรรมชาติในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต 

การจัดหากาซธรรมชาติมีทั้งจากแหลงบนบกและในทะเล ภายในประเทศและตางประเทศ ในป 2551 มีปริมาณการ
จัดหากาซธรรมชาติรวม 3,459 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของป 2550 รอยละ 5 สัดสวนการจัดหากาซ
ธรรมชาติจากแหลงในประเทศและตางประเทศ คิดเปนรอยละ 76 : 24 ทั้งน้ี ปริมาณกาซธรรมชาติที่จัดหาไดทั้งหมดถูกใช
ภายในประเทศ โดยมีสัดสวนการจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคากลุมผูผลิตไฟฟารอยละ 71 ลูกคาภาคอุตสาหกรรม รอยละ 
10 และภาคขนสงรอยละ 2 และใชผลิตผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติรอยละ 17 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาท่ี 135 

ปริมาณการใชกาซธรรมชาติของประเทศเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง โดยมีปจจัยหลักคือ ปริมาณการใชกระแสไฟฟาที่เพ่ิม
สูงขึ้น ทําใหมีการใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาในโรงไฟฟาเพ่ิมสูงขึ้น ในป 2551 ปริมาณการผลิตไฟฟาที่ใช
กาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง (รวม กฟผ. ผูผลิตไฟฟาอิสระ และผูผลิตไฟฟารายเล็ก) คิดเปนรอยละ 70.5 ของปริมาณไฟฟาที่ผลิต
ไดทั้งหมด 

             ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟาจําแนกตามชนิดของเช้ือเพลิงระหวางป 2547 – 2551 

                หนวย : ลานหนวย 

 ป 2547 ป 2548 ป2549 ป 2550 ป 2551 

1. พลังน้ํา 5,896 5,671 7,950 7,961 6,951 
2. กาซธรรมชาติ 90,289 94,468 94,398 98,148 104,480 
3. น้ํามันเตาและดีเซล 5,701 7,817 7,885 2,995 1,013 
4. ถานหิน 20,404 20,614 24,468 30,881 30,743 
5. กระแสไฟฟานําเขา และอื่นๆ 5,220 6,228 7,217 7,041 5,033 

รวม 127,511 134,798 141,919 147,026 148,221 
อัตราการขยายตัว  (รอยละ) 7.7 5.7 5.3 3.6 0.8 

ที่มา :  ขอมูลตาม Web Site ของ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (www.eppo.go.th)  
 
กระทรวงพลังงานไดนําเสนอแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2564 (PDP2007 : ฉบับปรับปรุง

ครั้งที่ 1) ตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2550  อยางไรก็ตาม ขอมูลและสถานการณมี
การเปล่ียนแปลงไปอยางมาก ภายหลังจากมีการนําแผนดังกลาวไปใชประมาณ 10 เดือน โดยเฉพาะความตองการใชไฟฟาที่มี
แนวโนมตํ่ากวาที่ประมาณการ เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และโครงการไฟฟาพลังนํ้าใน สปป.ลาว ที่ไดลงนามในบันทึก
ความเขาใจเรื่องอัตราคาไฟฟา (Tariff MOU) บางโครงการหมดอายุและบางโครงการทําเรื่องยกเลิก Tariff MOU ซึ่งจะตองมีการ
ปรับปรุงและเจรจาราคาใหมทั้งหมด และหากยังคงแผนไวเชนเดิม จะทําใหกําลังผลิตไฟฟาสํารองอยูในระดับสูง ดังน้ัน กฟผ. 
และกระทรวงพลังงานจึงไดทําการปรับปรุงและเสนอแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2564 (PDP2007 : 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก กพช. เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 และไดเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบใน
การประชุมวันที่ 27 มกราคม 2552 เปนที่เรียบรอย โดยตามแผนฉบับใหมน้ีผูผลิตไฟฟาอิสระรายใหมจะยังคงเลือกใชกาซ
ธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟา เน่ืองจากราคากาซธรรมชาติจะสามารถแขงขันไดและเปนที่ยอมรับดาน
สิ่งแวดลอมเมื่อเปรียบเทียบกับเช้ือเพลิงชนิดอื่น โดยประมาณการการผลิตกระแสไฟฟาจําแนกตามประเภทเช้ือเพลิง แสดงดัง
ภาพ 
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นอกจากความตองการใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาที่จะยังคงขยายตัวตอไปแลว ภาครัฐยังมีนโยบายผลักดันการ
ใชกาซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมและการขนสงมากขึ้น เน่ืองจากมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาเช้ือเพลิงชนิดอื่นๆ และ
จะชวยลดผลกระทบตอผูบริโภคในชวงที่ราคานํ้ามันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นตามราคานํ้ามันในตลาดโลก ประกอบกับความ
ตองการผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติที่มีแนวโนมสูงขึ้น ไมวาจะเปนความตองการใชกาซหุงตมภายในประเทศและความ
ตองการใชเพ่ือเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี ลวนเปนปจจัยหลักที่เสริมสรางใหปริมาณความตองการใชกาซธรรมชาติ
เพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต 

4.4.1.3 การปรับโครงสรางบริหารกิจการพลังงาน       

รัฐบาลมีนโยบายใหมีการปรับโครงสรางบริหารกิจการพลังงานใหเหมาะสม โดยแยกงานนโยบาย งานกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการพลังงาน และการประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน ใหการกํากับดูแลกิจการพลังงานครอบคลุมทั้งกิจการ
ไฟฟาและกาซธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพ  มั่นคง มีปริมาณเพียงพอ  และใหมีการจัดต้ังองคกรกํากับดูแลอิสระ  คือ 
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เพ่ือกํากับดูแลกิจการพลังงานของประเทศ โดยมีหนาที่ปองกันการใชอํานาจผูกขาดโดยมิ
ชอบ และคุมครองผูใชพลังงานและผูไดรับผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงาน  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 สภานิติ
บัญญัติแหงชาติไดมีมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 
และต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
(พระราชบัญญัติฯ) ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2550 และมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 11 ธันวาคม 2550 
เปนตนไป 
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ที่มา : แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ.2551-2564 (PDP 2007 : ฉบับปรับปรุงคร้ังที ่2, ม.ค. 2552)

หนวย : ลานกิโลวตัตช่ัวโมง

ประมาณการการผลติพลงังานไฟฟาแยกตามชนิดเชือ้เพลงิ 

กาซธรรมชาติ

ถานหิน/ลิกไนต

พลังนํ้า
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อืน่ๆ

นิวเคลียรป 2551-2564 อตัราการ
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ที่มา : แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ.2551-2564 (PDP 2007 : ฉบับปรับปรุงคร้ังที ่2, ม.ค. 2552)

หนวย : ลานกิโลวตัตช่ัวโมง

ประมาณการการผลติพลงังานไฟฟาแยกตามชนิดเชือ้เพลงิ 

กาซธรรมชาติ

ถานหิน/ลิกไนต

พลังนํ้า

นํ้ามนั
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4.4.2 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจน้ํามัน 

4.4.2.1 อุตสาหกรรมโรงกล่ันนํ้ามัน   

ปจจุบันประเทศไทยมีโรงกล่ันนํ้ามันรวมทั้งสิ้น 7 แหง มีกําลังการผลิตรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 1,099,000 บารเรลตอ
วัน (ไมรวมกําลังการผลิตของหนวยกลั่นแยกคอนเดนเสทของ PTTAR จํานวน 70,000 บารเรลตอวัน) ใน ป 2551โรงกลั่นนํ้ามัน
มีการผลิตจริงรวมกันจํานวน 807,786 บารเรลตอวัน เมื่อรวมกับการผลิตกาซปโตรเลียมเหลวจากโรงแยกกาซฯ และโรงงานป
โตรเคมีจํานวน 93,414 บารเรลตอวัน ทําใหมีการผลิตนํ้ามันสําเร็จรูปของประเทศรวมท้ังสิ้นจํานวน 889,134 บารเรลตอวัน 
ในขณะท่ีความตองการใชนํ้ามันในประเทศมีจํานวน 697,732 บารเรลตอวัน  ทําใหประเทศไทยมีอุปทานสวนเกิน และมีการ
สงออกไปจําหนายในตลาดตางประเทศจํานวน 191,402 บารเรลตอวัน  

ประเทศไทยผลิตนํ้ามันสําเร็จรูปแยกเปนผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปชนิดตางๆ ดังน้ี 

    หนวย : บารเรลตอวัน 
ประเภทผลิตภัณฑ ป2549 ป2550 ป 2551  

น้ํามันเบนซิน 156,668  149,973  158,609 
น้ํามันดีเซล 344,837  368,135  358,275 
น้ํามันเชื้อเพลิงเคร่ืองบิน 96,524  91,723  103,147  
น้ํามันเตา 108,706  111,186  118,195  
น้ํามันกาด 17,940 2,127  3,329  
กาซปโตรเลียมเหลว 124,592  133,592  147,578  

รวม 849,267 856,735  889,134  
      ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  

การขนสงนํ้ามันดิบในประเทศไทยสามารถดําเนินการไดทั้งทางรถบรรทุก รถไฟ และเรือขนสง  ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับที่ต้ัง
ของโรงกลั่นนํ้ามัน การขนสงนํ้ามันดิบจากตางประเทศจะใชเรือขนสงตามทาเทียบเรือตางๆ ตลอดแนวชายฝงทะเลของประเทศ 
ขณะที่การขนสงนํ้ามันดิบในประเทศสวนใหญจะขนสงโดยทางรถไฟ โดยท่ีนํ้ามันดิบจะถูกขนสงไปยังโรงกลั่นนํ้ามันทั้ง 7 แหง
ซึ่งต้ังอยูใกลชายฝงทะเลเพ่ือกล่ันเปนผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูป  

ผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปจะถูกขนสงโดยทาง รถบรรทุก รถไฟ เรือขนสง และทอสงนํ้ามัน ปจจุบันการขนสงนํ้ามัน
ทางทอสงนํ้ามันแมจะเพ่ิมสูงขึ้น แตก็ยังมีปริมาณการใชไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการขนสงโดยรถบรรทุกและรถไฟ 
เน่ืองจากทอขนสงนํ้ามันไมไดมีการเช่ือมตอกับโรงกลั่นนํ้ามันทุกแหง โรงกล่ันนํ้ามันสวนใหญต้ังอยูที่ภาคกลางและภาค
ตะวันออกของประเทศซึ่งเปนพ้ืนที่ที่มีความตองการใชนํ้ามันสูงกวาภาคอื่นๆ ของประเทศ 

4.4.2.2 อุตสาหกรรมการจัดจําหนายนํ้ามัน 

จากการเปดเสรีอุตสาหกรรมนํ้ามันเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2534 สงผลใหธุรกิจการจัดจําหนายนํ้ามันมีการแขงขันที่เพ่ิม
สูงขึ้น เน่ืองจากมีผูคานํ้ามันอิสระรายใหมเขามาในตลาดจํานวนมาก การขยายตัวเพ่ิมขึ้นของจํานวนสถานีบริการนํ้ามัน 
ประกอบกับสภาวะที่ประเทศไทยมีอุปทานมากกวาอุปสงค สงผลใหกําไรข้ันตนจากการตลาดเปล่ียนแปลงตามสภาวะการ
แขงขัน 

โครงสรางราคานํ้ามัน 
 โครงสรางราคานํ้ามันจะประกอบดวย 2 สวน คือ ราคาขายสงหนาโรงกลั่น และราคาขายปลีก ในสวนของราคาขายสง
หนาโรงกลั่น จะประกอบดวย ราคา ณ โรงกล่ัน ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง กองทุนเพ่ือสงเสริมการ
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อนุรักษพลังงาน และภาษีมูลคาเพ่ิม และในสวนของราคาขายปลีก จะประกอบดวย ราคาขายสงหนาโรงกลั่น คาการตลาด และ
ภาษีมูลคาเพ่ิม/1 

 จากการท่ีประเทศไทยเปนประเทศผูนําเขานํ้ามันจากตางประเทศในรูปของนํ้ามันดิบ และนํ้ามันสําเร็จรูปบางสวน 
ประกอบกับการคานํ้ามันเปนไปอยางเสรี ดังน้ัน การกําหนดราคานํ้ามัน ณ โรงกลั่นจึงขึ้นอยูกับการเปล่ียนแปลงของราคานํ้ามัน
ในตลาดโลก (ซึ่งโรงกลั่นในประเทศไทยยึดตลาดสิงคโปรเปนเกณฑเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคน้ี) และการ
เปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา (หรือคาเงินบาท) ซึ่งเปนตนทุนในการนําเขานํ้ามันเช้ือเพลิง 

ตัวอยางโครงสรางราคานํ้ามันในเขตกรุงเทพมหานคร  ณ วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2552 
      หนวย : บาท/ลิตร 

 เบนซินออกเทน 91 คิดเปนรอยละของ 
ราคาขายปลีก ดีเซลหมุนเร็ว คิดเปนรอยละของ 

ราคาขายปลีก 

ราคา ณ โรงกลั่น /1 13.5757 52.33 11.8708 59.39 

ภาษีสรรพสามิต /2 5.0000 19.28 3.3050 16.53 

ภาษีเทศบาล /2 0.5000 1.93 0.3305 1.65 

กองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง /2 4.0000 15.42 0.1200 0.60 

กองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน /2 0.7500 2.89 0.7500 3.75 

ภาษีมูลคาเพ่ิม /2 1.6678 6.43 1.1463 5.74 

ราคาขายสงหนาโรงกล่ัน 25.4935 98.28 17.5227 87.66 

คาการตลาด 0.4173 1.61 2.3059 11.53 

ภาษีมูลคาเพ่ิม /2 0.0292 0.11 0.1614 0.81 

              ราคาขายปลีก 25.94 100.00 19.99 100.00 
/1  โรงกล่ันกําหนดจากราคาตลาดโลก 
/2 รัฐบาลกําหนด 

สําหรับอัตราภาษีสรรพสามิตปจจุบันเปนไปตามประกาศอัตราภาษีสรรพสามิตของกระทรวงการคลัง  โดย ณ วันที่  
4-13 กุมภาพันธ 2552 อัตราภาษีสรรพสามิตของผลิตภัณฑตางๆ เปนดังน้ี 

ประเภทผลิตภัณฑ ตามมูลคารอยละ ตามปริมาณ (บาท/ลิตร) 

1. นํ้ามันเบนซินชนิดไรสารตะก่ัว - 5.0000 
2. นํ้ามันแกสโซฮอล - 4.5000 

3. นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว - 3.3050 

4. นํ้ามันไบโอดีเซล - 2.1900 

5. นํ้ามันเตา 5 - 
6. กาซปโตรเลียมเหลว (บาท/กก.) - 2.1700 

  ที่มา : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 

 สําหรับเงินสงเขากองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง ปจจุบัน รัฐบาลกําหนดใหผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑนํ้ามันสงเงินเขา
กองทุนนํ้ามันตามอัตราที่กําหนดซึ่งขึ้นอยูกับชนิดนํ้ามัน ยกเวนกาซปโตรเลียมเหลวจะไดรับเงินชดเชยจากกองทุนนํ้ามัน ทั้งน้ี 
เพ่ือบรรเทาผลกระทบตอประชาชนผูใชกาซปโตรเลียมเหลว โดย ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 อัตราเงินสงเขากองทุนนํ้ามัน 
สรุปไดดังน้ี 
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ที่มา : สนพ. 
/1 น้ํามันแกสโซฮอล 95 ที่มีสารอะโรเมติกสไมสูงกวารอยละ 35 
/2 น้ํามันแกสโซฮอล 95 ที่มีสารอะโรเมติกสไมสูงกวารอยละ 38 

4.4.2.3 อุตสาหกรรมการจัดจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว  

โครงสรางราคากาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ในปจจุบันเปนแบบก่ึงลอยตัว  โดยภาครัฐไดมีการยกเลิกควบคุมราคาขาย
ปลีก แตยังคงมีการควบคุมราคาขายสงหนาโรงกลั่น ซึ่งรวมถึงราคา ณ โรงกล่ัน ซึ่งปจจุบันรัฐไดกําหนดราคาไวที่ 10.9960  
บาท/กิโลกรัม(หรือประมาณ 314 – 332 เหรียญสหรับฯ ตอตัน ณ อัตราแลกเปล่ียนที่ระดับประมาณ 35-33 บาทตอเหรียญ
สหรัฐฯ) ต้ังแตเดือนมีนาคม 2551  ซึ่งที่ผานมาในชวงที่ราคานํ้ามันปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ือง สงผลใหราคาขายปลีกกาซ LPG 
ในประเทศแตกตางจากราคา LPG ในตลาดโลกและราคาขายปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิงในประเทศคอนขางมาก ทําใหปริมาณความ
ตองการกาซ LPG ในประเทศเพ่ิมขึ้นอยางมากโดยเฉพาะในภาคขนสงและอุตสาหกรรม ทําใหต้ังแตเดือนเมษายน 2551 กําลัง
การผลิตกาซ LPG ในประเทศไมเพียงพอกับปริมาณความตองการ  กระทรวงพลังงานจึงมอบหมายให ปตท. เปนผูนําเขากาซ 
LPG ในราคาตลาดโลกและจําหนายในราคาที่รัฐควบคุม โดย ปตท. จะไดรับเงินชดเชยคืนจากกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงภายหลัง  
การควบคุมราคา LPG ดังกลาวสงผลให ปตท. และโรงกล่ันในกลุมไมสามารถจําหนาย LPG ในราคาที่สะทอนตลาดโลกและ
ตนทุนที่แทจริง รวมท้ังสูญเสียโอกาสในการสงออกกาซ LPG  รวมท้ังความไมแนนอนของระยะเวลาในการท่ี ปตท. จะไดรับ
เงินชดเชยการนําเขากาซ LPG คืน  ซึ่งทั้งหมดอาจสงผลกระทบตอฐานะการเงินและผลประกอบการของ ปตท. 

ที่ผานมารัฐบาลในหลายสมัยไดมีความพยายามในการแกไขปญหาราคา LPG และลาสุดมติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงาน (กพช.) โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานไดมีมติเห็นชอบแนวทางการปรับราคาขายสง LPG สองราคา โดยใหคง
ราคาขายปลีก LPG ที่ใชสําหรับภาคครัวเรือน และใหมีการปรับขึ้นราคา LPG ที่ใชในภาคขนสงและอุตสาหกรรม เพ่ือสะทอน
ตนทุนและราคาตลาดโลกท่ีแทจริง  และเพ่ือชะลอการขยายตัวของการใช LPG ในภาคดังกลาว  ซึ่งในป 2551 มีอัตราการ
ขยายตัวภาคขนสงและอุตสาหกรรมสูงถึง 35.6 % และ 9.3 % ตามลําดับ รวมถึงลดความตองการนําเขา  อยางไรก็ตามนโยบาย
สองราคาดังกลาวยังไมสามารถดําเนินการไดในปจจุบันและยังไมมีความแนนอนวานโยบายดังกลาวจะมีผลบังคับใชเมื่อใด 

ปตท. และสภาอุตสาหกรรมกลุมโรงกลั่น แหงประเทศไทยไดมีการหารือกับภาครัฐถึงปญหาการควบคุมราคา LPG ซึ่ง
จะมีผลตอการจัดหา LPG ในประเทศ และการทําใหความตองการ LPG มีการขยายตัวอยางมาก จนทําใหเกิดการนําเขาในปจจุบัน  
โดย ปตท. ไดมีหนังสือถึงกระทรวงพลังงานในการแจงมติคณะกรรมการ ปตท. ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551 ในเรื่อง
วงเงินในการรับภาระการนําเขาจะไมเกิน 10,000 ลานบาท ซึ่งหากรัฐบาลยังคงจะให ปตท. รับภาระเกินวงเงินดังกลาวแลว ปตท. 
จําเปนตองนําเสนอของความเห็นชอบในที่ประชุมผูถือหุน โดยภาครัฐในฐานะผูมีสวนไดสวนเสียจะไมสามารถลงมติดังกลาวได 

ประเภทผลิตภัณฑ เงินสงเขากองทุนนํ้ามัน (บาท/ลิตร) อัตราชดเชย (บาท/ลิตร) 
1. นํ้ามันเบนซิน 95 7.0000 - 
2. นํ้ามันเบนซิน 91 4.0000 - 
3. นํ้ามันแกสโซฮอล ออกเทน 95 - 0.530 
4. นํ้ามันแกสโซฮอล ออกเทน 91 - 1.130 
5. นํ้ามันแกสโซฮอล อี 20 - 2.630 
6. นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 0.1200 - 
7. นํ้ามันไบโอดีเซล - 0.460 
8. นํ้ามันเตา 0.0600 - 
9. กาซปโตรเลียมเหลว (บาท/กก.) 0.3033 - 
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ทั้งน้ี โครงสรางราคาจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวจะประกอบดวย 3 สวนคือ 
(1)   ราคา ณ โรงกลั่น/โรงแยกกาซ/นําเขา 
(2)   ราคาขายสงหนาโรงกลั่น ซึ่งประกอบดวย 
 -  ราคา ณ โรงกลั่น/โรงแยกกาซ 
 -  ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง และภาษีมูลคาเพ่ิม 
(3)   ราคาขายปลีก ซึ่งประกอบดวย 
 -  ราคาขายสงหนาโรงกลั่น/โรงแยกกาซ 

   -  คาการตลาด และภาษีมูลคาเพ่ิม 

ดังมีรายละเอียด ดังตัวอยางตอไปนี้ (โครงสรางราคา ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2552) 
            หนวย : บาท/กิโลกรัม 

  กาซปโตรเลียมเหลว คิดเปนรอยละของราคาขายปลีก 
ราคา ณ โรงกลั่น/โรงแยกกาซ/นําเขา /1 10.9960 60.66 
ภาษีสรรพสามิต /2 2.1700 11.97 
ภาษีเทศบาล /2 0.2170 1.20 
กองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง /2 0.3033 1.67 
ภาษีมูลคาเพ่ิม /2 0.9580 5.28 

ราคาขายสงรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 14.6443 80.78 

คาการตลาด 3.2566 17.96 
ภาษีมูลคาเพ่ิม /2 0.2280 1.26 

ราคาขายปลีก 18.13 100.00 
 
ที่มา : สนพ. 
 /1 รัฐบาลกําหนดโดยอางอิงราคาตลาดโลก 
 /2 รัฐบาลกําหนด 
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4.4.3 ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเคมี  

4.4.3.1 โครงสรางของอุตสาหกรรมปโตรเคมี  

โครงสรางของอุตสาหกรรมปโตรเคมีสามารถแบงไดเปน 3 ขั้น ดังน้ี 

(1) อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน : เปนการนํากาซปโตรเลียม อันไดแก กาซอีเทนและกาซโพรเพน หรือผลิตภัณฑใน
รูปของนํ้ามัน อันไดแก แนฟทา มาแปรสภาพเปนสารโอเลฟนส (กาซเอทิลีนและกาซโพรพิลีน) และคอนเดนเสท
มาแปรสภาพเปนสารอะโรเมติกส (เบนซีน โทลูอีน และไซลีน) โดยผานกระบวนการกล่ัน แยก ทําใหแตกตัว 
และแปรรูป 

(2) อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นกลาง : เปนการนําผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตนไปผาน
กระบวนการตางๆจนไดเปนผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นกลาง เชน สไตรีนโมโนเมอร ไวนิลคลอไรดโมโนเมอร เอ-
ทิลีนไกลคอล กรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์  ฟนอล และอะซีโตน เปนตน 

(3) อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นปลาย : เปนการนําผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นกลางไปผาน
กระบวนการตางๆ จนไดเปนผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นปลาย เชน เม็ดพลาสติกชนิดตางๆ หรือวัตถุสังเคราะหตางๆ 
ซึ่งจะถูกนําไปใชเปนวัตถุดิบพ้ืนฐานในการผลิตของอุตสาหกรรมตอเน่ืองอื่นๆ เชน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ 
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมช้ินสวนรถยนต และอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปนตน 

4.4.3.2 สถานการณปโตรเคมีของประเทศไทย 

ราคาปโตรเคมีจะมีการเปลี่ยนแปลงเปนวัฏจักร  ในแตละรอบจากราคาข้ึนสูงสุดถึงราคาลงตํ่าสุดจะใชระยะเวลา 8-10 
ป ในป 2547-2550 ถือวาเปนชวงขาขึ้นของราคาปโตรเคมี และมีการคาดการณโดยบริษัทที่ปรึกษาช้ันนําวาราคาจะลดตํ่าสุด ในป 
2552-2554 และจะเขาสูชวงขาขึ้นอีกครั้งในป 2555 ทั้งน้ีวงจรขาลงของราคาปโตรเคมีไดเริ่มเร็วขึ้นกวาที่คาดการณไวเดิม 
เน่ืองจากความกังวลเก่ียวกับภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกในชวงคร่ึงหลังของป 2551 สงผลใหอุปสงคผลิตภัณฑปโตรเคมี
ชะลอตัวลงและระดับราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีไดปรับลดลงมากอยางรวดเร็วและทําลายสถิติตํ่าสุดนับต้ังแตป 2543 เปนตนมา 
นักวิเคราะหคาดการณวาราคาจะลดตํ่าสุดในชวงปลายป 2552-2553 จากภาวะอุปทานสวนเกินเน่ืองจากมีกําลังการผลิตใหมๆ  
เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลางซึ่งมีความไดเปรียบในดานวัตถุดิบราคาตํ่าโดยเฉพาะซาอุดีอาระเบีย คูเวตและกาตาร 
และจะเขาสูชวงวงจรขาขึ้นอีกครั้งในป 2555 จากการฟนตัวของอุปสงคทําใหอุปทานสวนเกินลดลง 

ความตองการปโตรเคมีโดยรวมของประเทศไทยในป 2551 ลดลงจากป 2550 รอยละ 7 เชนเดียวกับการผลิตปโตรเคมี
โดยรวมที่ลดลงรอยละ 7 จากปกอน เน่ืองจากการปดซอมบํารุงจากปญหาดานเทคนิคกอปรกับการปรับลดการผลิตของ
ผูประกอบการต้ังแตปลายไตรมาส 3 เปนตนมาเพราะความตองการสินคามีนอย บริษัทเล็กๆ หลายแหงไดปดกิจการลงเน่ืองจาก
ประสบภาวะขาดทุน การสงออกผลิตภัณฑปโตรเคมีโดยรวมปรับลดลงเชนเดียวกันที่รอยละ 3 ภายหลังจากที่อํานาจซื้อของ
ประเทศผูนําเขารายใหญของเอเชีย ไดแก สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปลดลงจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ีจีนซึ่ง
เปนประเทศนําเขารายใหญของเอเชียก็ชะลอการนําเขาลงเชนเดียวกันเมื่อการแขงขันกีฬาโอลิมปกสเสร็จสิ้นและการผลิตเพ่ือ
สงออกปรับลดลง 

หากพิจารณาสัดสวนของการสงออกเทียบกับการผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีในแตละขั้นของประเทศแลว พบวา ประเทศ
สงออกผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตน ขั้นกลางและขั้นปลาย รอยละ 9, 37 และ 49 ของการผลิตในแตละขั้นตามลําดับ ซึ่งเปน
สัดสวนที่ใกลเคียงกับปกอน   
 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาท่ี 142 

การผลิต การนําเขา การบริโภค และการสงออกผลิตภณัฑปโตรเคมีข้ันตน*ของประเทศไทย                                              หนวย : พันตันตอป 

ป 
การจัดหา การบริโภค 

การผลิต   การนาํเขา การบริโภค การสงออก 

2547         5,172             232          4,595             808  
2548         5,480             247          4,767             960  
2549         5,761             406          5,449             718  
2550         5,941             607          6,078             470  
2551         5,490             523          5,402             609  

* Ethylene, Propylene, Benzene, Toluene และ P-Xylene 
ท่ีมา : สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

การผลิต การนําเขา การสงออก และการบริโภคผลติภณัฑปโตรเคมีข้ันกลาง*ของประเทศไทย                                         หนวย : พันตันตอป 

ป 
การจัดหา การบริโภค 

การผลิต การนาํเขา การบริโภค การสงออก 
2547         2,598             880          3,026             453  
2548         2,804             829          3,019             614  
2549         3,732             665          2,900          1,495  
2550         4,512             297          3,031          1,777  
2551         4,066             354          2,940          1,479  

*VCM, SM, Caprolactam, PTA, Cyclohexane และ MEG 
ท่ีมา : สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

การผลิต การนําเขา การสงออก และการบริโภคผลติภณัฑปโตรเคมีข้ันปลาย*ของประเทศไทย                                      หนวย : พันตันตอป 

ป 
การจัดหา การบริโภค 

การผลิต การนาํเขา การบริโภค การสงออก 
2547         3,984             551          2,767          1,767  
2548         4,141             560          2,709          1,992  
2549         4,246             539          2,832          1,952  
2550         4,331             607          2,900          2,038  
2551         4,209             661          2,797          2,072  

* PE (including EVA), PVC, PP, PS, EPS และ ABS/SAN 
ท่ีมา : สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

การผลิต การนําเขา การสงออก และการบริโภคผลติภณัฑปโตรเคมีโดยรวมของประเทศไทย                                            หนวย : พันตันตอป 

ป 
การจัดหา การบริโภค 

การผลิต การนาํเขา การบริโภค การสงออก 
2547 11,754 1,663 10,388 3,028 
2548 12,425 1,636 10,495 3,566 
2549 13,739 1,610 11,181 4,165 
2550 14,784 1,511 12,009 4,285 
2551 13,765 1,538 11,139 4,160 

ท่ีมา : สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
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4.5  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

4.5.1 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการดําเนินการโรงแยกกาซธรรมชาติ 

ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานของโรงแยกกาซธรรมชาติที่ผานมา ปตท. ไดตระหนักถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย  รวมทั้งสภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง ดังน้ัน ปตท. จึงได
ติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ืองและเครงครัด โดยในชวงกอนการกอสรางไดมีการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 พรอมทั้งระบุมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจวัด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพ่ือเสนอตอ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซึ่งจนถึงปจจุบัน ปตท. ไดดําเนินการติดตามตรวจวัด บันทึกผล และจัดทํารายงานฯ เสนอ
ตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม  รวมถึงหนวยงานที่ เ ก่ียวของ  เชน  สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามท่ีกฎหมายกําหนดอยางเครงครัด  ยิ่งไปกวาน้ัน 
เพ่ือใหเกิดความม่ันใจในประสิทธิภาพของระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ และเปนไปตามคําแนะนําของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ในป 2546 และป 2548 โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง หนวยที่ 1 และ 5 ยังไดติดต้ังเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ
พิเศษเพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลองแบบอัตโนมัติ (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ตามลําดับ ซึ่ง
จากการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมของโรงแยกกาซธรรมชาติทั้ง 5 โรงต้ังแตเปดดําเนินการ พบวาคุณภาพอากาศ 
คุณภาพเสียง คุณภาพนํ้า และการจัดการกากของเสียจากกระบวนการผลิต ลวนอยูในเกณฑท่ีดีกวามาตรฐานตามกฎหมายท่ี
เก่ียวของสําหรับโครงการกอสรางโรงแยกกาซอีเทนและโรงแยกกาซธรรมชาติ หนวยที่ 6 ที่จังหวัดระยอง น้ันไดจัดทํารายงาน 
EIA เสนอตอ สผ. และไดรับการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะกรรมการผูชํานาญการฯ เรียบรอยแลว  ขณะน้ี อยูระหวางการ
กอสราง คาดวาจะแลวเสร็จประมาณตนป 2553 

นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายขางตนแลว ปตท. ยังไดนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001  และระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มอก.18001//OHSAS 18001 เขามาใช โดยปจจุบัน ทั้งโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง
(หนวยที่ 1-3 และ 5) และโรงแยกกาซธรรมชาติขนอม (หนวยที่ 4) ไดรับการรับรองระบบ ISO 14001 และระบบ มอก.
18001/OHSAS 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบรอยแลว ยิ่งไปกวาน้ัน เพ่ือเปนการแสดงถึงความ
รับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียและสังคมควบคูไปกับการเสริมสรางประสิทธิภาพและการเติบโตทางธุรกิจ  อีกทั้งเปนการ
เตรียมความพรอมเพื่อปรับตัวเขาสูมาตรฐานระหวางประเทศวาดวยการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (ISO 26000 Social 
Responsibility) อยางเปนระบบ  โรงแยกกาซธรรมชาติระยองไดเขารวมใน “โครงการการสงเสริมการแสดงความรับผิดชอบของ
โรงงานอุตสาหกรรมตอสังคม” ของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และเปนหน่ึงใน 15 โรงงานแรกที่ผานการทวนสอบการปฏิบัติ
ตามเกณฑมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคม (Standard for Corporate Social 
Responsibility : CSR-DIW) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 

4.5.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการดําเนินการระบบทอสงกาซธรรมชาติ 

ถึงแมวาการดําเนินการกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. ไดเกิดขึ้นกอนที่โครงการประเภทระบบขนสง
ปโตรเลียมทางทอ จะถูกกําหนดใหอยูในขายที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Environmental Impact 
Assessment) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2539 มากกวา 10 ป อยางไรก็ตาม ปตท. ได
ตระหนักถึงความสําคัญของสภาพแวดลอมทั้งกอนการกอสราง ระหวางการกอสราง และภายหลังการกอสรางมาโดยตลอด โดย
มีการศึกษาและประเมินผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมกอนดําเนินโครงการ เพ่ือกําหนดมาตรการปองกันแกไขและติดตาม
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ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมระหวางกอสรางและระยะดําเนินการ  รวมท้ังมีการปรับสภาพพื้นที่ใหเขาสูสภาพเดิมเมื่อการฝง
กลบทอแลวเสร็จ ซึ่งทุกโครงการนับแตการกอสรางทอสงกาซสายประธานเสนแรกที่เริ่มรับกาซธรรมชาติจากอาวไทย และ
โครงการทอสงกาซธรรมชาติอื่นๆ ก็มีแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 

สําหรับทอสงกาซธรรมชาติจากสหภาพเมียนมารมายังชายแดนไทย-ที่บานอีตอง และตอมายังโรงไฟฟาราชบุรีจังหวัด
ราชบุรี ที่เริ่มกอสรางในป 2540 น้ัน ปตท. ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพ่ือเสนอตอ สผ. ตามท่ี
กําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เชนเดียวกับการดําเนินการของโรงแยก
กาซธรรมชาติ ซึ่งจากการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมต้ังแตป 2540 เปนตนมา ลวนปรากฏวา เปนไปตามมาตรการลด
และติดตามผลกระทบท่ีไดเสนอไวในรายงานฯ 

ในระหวางป 2547 จนถึงปจจุบัน โครงการกอสรางระบบทอสงกาซฯ ตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับ
ที่ 3 และโครงการเก่ียวเน่ือง ไดมีการศึกษาและจัดทํารายงาน EIA  รวมทั้งมีการนํามาตรการลดผลกระทบและการดําเนินการ
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบัติทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ ไดแก โครงการทอสง
กาซธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเลและบนบก (ฝงตะวันออก) และ สวนที่ติดต้ังเครื่องเพ่ิมความดันในทะเล โครงการทอสงกาซ
ธรรมชาติไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครใต โครงการทอสงกาซธรรมชาติวังนอย-แกงคอย สําหรับโครงการที่อยูระหวางการ
กอสรางที่จะตองดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบและการวางระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และอาชีวอนา
มัย ไดแก โครงการทอสงกาซธรรมชาติตามแนวถนนเอกชัย-พระรามที่ 2  โครงการทอสงกาซ NGV สุวรรณภูมิ-พญาไท 
โครงการทอสงกาซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟาพระนครเหนือ และโครงการทอสงกาซธรรมชาติศูนยราชการแจงวัฒนะและศูนย
พลังงานแหงชาติ (ปทุมธานี-พญาไท)  นอกจากน้ี ยังมีโครงการท่ีอยูในระหวางการศึกษาและจัดทํารายงานEIAเพ่ือเสนอตอ สผ. 
หรืออยูระหวางการพิจารณา ไดแก โครงการทอสงกาซธรรมชาติในทะเลจากแหลงปลาทองและบงกชใตไปยังทอเสนที่ 3 
โครงการทอสงกาซธรรมชาตินวนคร-รังสิต  อยุธยา-นครสวรรค  และสระบุรี-นครราชสีมา   โครงการทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 
4 (ระยอง-แกงคอย) และการติดต้ังเครื่องเพ่ิมความดันกาซและโครงการทอสงกาซยอยเขาโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟา และ
สถานีบริการกาซ NGV เปนตน 

และเพ่ือใหการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐานสากล สายงานระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. ทุกหนวย จึงไดนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย  มอก.18001/OHSAS 18001 เขามาปฏิบัติ โดยไดรับการรับรองระบบ ISO 14001 และ มอก.18001/OHSAS 
18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบรอยแลวต้ังแตป 2543 และ 2545 ตามลําดับ 

4.5.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการดําเนินการทาเทียบเรือของคลังปโตรเลียมและผลิตภัณฑอ่ืน ๆ 

ในการกอสรางทาเทียบเรือของ ปตท. เพ่ือขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียม ไดมีการจัดทํารายงาน EIA ซึ่งระบุมาตรการ
ปองกัน และแกไขผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนไดดําเนินการติดตามตรวจวัดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(Monitoring) ตามที่กฎหมายกําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เสนอตอ 
สผ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางตอเน่ือง ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบดังกลาว ปตท.สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมไดอยางครบถวน โดยผลการติดตามตรวจวัดทั้งหมดอยูในเกณฑที่ดีกวา
มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด  อีกทั้งหนวยงานของ ปตท. ที่มีทาเทียบเรือขนสงผลิตภัณฑทุกคลังยังไดรับการรับรองระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 และ มอก.18001/OHSAS 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบรอยแลว
เชนเดียวกับโรงแยกกาซธรรมชาติ และระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
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สําหรับโครงการใหมในป 2551 ซึ่งอยูในระหวางการศึกษาและจัดทํารายงาน EIA  ไดแก โครงการทาเทียบเรือ
เอนกประสงคจังหวัดระนอง เพ่ือรองรับคลังนํ้ามันปโตรเลียมประเภทนํ้ามันดีเซล ซึ่ง ปตท. ไดรวมกับการทาเรือแหงประเทศ
ไทย (กทท.) ขอจัดต้ังขึ้นที่บริเวณทาเทียบเรืออเนกประสงคจังหวัดระนอง เพ่ือเปนการรองรับการขยายตัวของความตองการใช
นํ้ามันสําเร็จรูปทางฝงทะเลอันดามัน อีกทั้งเพ่ือสงเสริมบทบาทของทาเรือระนองในการเปนฐานสนับสนุนหลักสําหรับธุรกิจ
การสํารวจและผลิตปโตรเลียมทางฝงทะเลอันดามันที่สําคัญ และสนับสนุนนโยบายการพัฒนาระนองใหเปนประตูการคา
ระหวางประเทศทางฝงทะเลอันดามัน  นอกจากน้ี ยังมีโครงการพัฒนาทาเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑเหลวท่ีจังหวัดระยอง ที่อยู
ในระหวางการจัดทํารายงาน EIA เชนกัน 

4.5.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการรวมลงทุนในโรงงานปโตรเคมีและโรงกล่ันนํ้ามัน 

อุตสาหกรรมปโตรเคมีและการกลั่นเปนอุตสาหกรรมอีกประเภทที่ตองจัดทํารายงาน EIA ตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  ที่ผานมา ปตท. ไดรวมลงทุนและเขาไปมีสวนรวมใน
ขั้นตอนของการพัฒนา รวมท้ังในขั้นตอนการกอสรางหรือขยายโรงงานปโตรเคมีและโรงกลั่นนํ้ามันตางๆ ในสัดสวนที่มากนอย
ตางกัน  โดยในปจจุบัน มีโครงการกอสรางและ/หรือขยายโรงงานในความรับผิดชอบของ ปตท. ที่ไดรับการอนุมัติรายงาน EIA 
และขณะน้ีอยูในระหวางการกอสราง ซึ่งจะตองดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ
มาตรการติดตามตรวจวัดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เสนอตอ สผ. รวมถึงหนวยงานที่เก่ียวของ เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 
การนิคมอุตสาหกรรม เปนระยะ ไดแก โครงการกอสรางของบริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด, โครงการกอสรางโรงอีเทนแครกเกอร 
โรงผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนเชิงเสนความหนาแนนตํ่า (LLDPE) และเม็ดพลาสติกโพลีนเอทิลีนชนิดความแนนตํ่า (LDPE) 
ของบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด โครงการกอสรางโรง Propane Dehydrogenation/ Polypropylene (PDH/PP), ของบริษัท เอ็ช
เอ็มซี โปลีเมอส จํากัดโครงการกอสราง โรงผลิตสาร Acrylonitrile/ Methyl Methacrylate (AN/MMA) ของบริษัท พีทีที อาซาฮี 
เคมิคอล จํากัด   

4.5.5 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการรวมลงทุนของธุรกิจกาซธรรมชาติ 

ปตท. ไดรวมลงทุนในธุรกิจขยายและพัฒนาการใชกาซธรรมชาติอยางตอเน่ือง ไมวาจะเปนการขยายโครงขายระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติ  การพัฒนาตลาด LNG  รวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจการผลิตไฟฟาไอนํ้าและนํ้าเย็น ซึ่งทั้งหมดลวนแลวแต
ตองจัดทํารายงาน EIA ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 โดยในขณะน้ี 
มีโครงการท่ีไดรับการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะกรรมการผูชํานาญการฯ แลว  อยูในระหวางการปฏิบัติการตามมาตรการ
ปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะกอสราง ไดแก โครงการสถานีรับจายกาซ
ธรรมชาติเหลว  (LNG Receiving Terminal) ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด  โครงการกอสรางศูนยผลิตสาธารณูปการแหงที่ 1 
สวนขยายกําลังการผลิต 5 (CUP-1 Phase 5) และสวนขยายกําลังการผลิต 6 (CUP-1 Phase 6) ของบริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด ซึ่งได
ดําเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กกวล.) ครั้งที่ 6/2550 ที่ใหนํารอยละ 80 สวนที่ลดการระบายมลพิษ
โรงงานเดิมมาสรางหรือขยายโรงงานใหม   และโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมสําหรับโรงกลั่นนํ้ามันบางจาก นอกจากน้ี 
ยังมีโครงการท่ีไดจัดทํารายงาน EIA และอยูในระหวางยื่นเสนอตอ สผ. และคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ไดแก โครงการขยาย
โรงไฟฟาของบริษัท ผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น จํากัด   
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4.6 การวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. (สวญ.) ไดปรับโครงสรางใหม ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550 มุงเนนการเสริมสราง
ฐานทางดานเทคโนโลยี (Technology Base Structure) และขีดความสามารถของนักวิจัยใหเปนผูเช่ียวชาญในแตละสาขา รวมท้ัง
กําหนดกลไกการดําเนินงานใหมีกระบวนการเช่ือมโยงการทํางานระหวาง สวญ. และกลุมธุรกิจ ผานคณะกรรมการวิจัยเพ่ือธุรกิจ
กาซ คณะกรรมการวิจัยเพ่ือธุรกิจนํ้ามัน และคณะกรรมการวิจัยเพ่ือธุรกิจปโตรเคมี เปนผูกํากับดูแลงานวิจัยของกลุมธุรกิจและ
บริษัทในเครือใหสอดคลองกับกลยุทธและแผนการดําเนินธุรกิจ เพ่ือรองรับทิศทางองคกรที่มุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑและ
กระบวนการ สรางความไดเปรียบในการแขงขัน สามารถตอบสนองความตองการลูกคาไดรวดเร็ว และมีศักยภาพสูงในการ
สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทในเครือกลุมปโตรเคมีที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว รวมทั้งเพ่ิมบทบาทใหสวนแผนและบริหาร
โครงการ เปนแกนนําการบริหารจัดการโครงการวิจัย การกล่ันกรอง จัดลําดับโครงการงานวิจัยใน สวญ. และกําหนดเปนแผน
แมบท (Master Plan) นอกจากนั้น ยังเพ่ิมความแข็งแกรงใหสวนวิจัยตลาดและธุรกิจ โดยมุงเนนงานวิจัยเชิงธุรกิจที่สัมพันธกับ
เทคโนโลยี ใหสามารถสรางมูลคาและโอกาสทางธุรกิจในเชิงรุก รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมธุรกิจ ตลอดจน
ดําเนินการงานวิจัยเพ่ือติดตามและรับทราบความพึงพอใจของลูกคา ผูบริโภค และผูมีสวนไดเสีย เพ่ือนําสูการปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจ คุณภาพและการบริการท่ีเปนเลิศ อยางตอเน่ือง   ทั้งน้ีโครงสราง สวญ. ไดปรับเปล่ียนใหม ดังน้ี 
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4.6.1  งานวิจัยและพัฒนาท่ีสําคัญของ สวญ. 

4.6.1.1 วิจัยธรณีวิทยาและวิศวกรรมปโตรเลียม 

สืบเน่ืองมาจากการสงเสริมการใชกาซธรรมชาติในประเทศไทย ทั้งในภาคการขนสง อุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟา 
สงผลใหปริมาณความตองการกาซธรรมชาติภายในประเทศเพ่ิมสูงขึ้น ดังน้ัน สวญ. จึงมุงเนนการวิจัยและพัฒนาดานผลิตภัณฑ
จากปโตรเลียม เชน กาซธรรมชาติ โดยใหความสําคัญนับต้ังแตการสํารวจ การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการขนสง ซึ่งได
ดําเนินงานวิจัยธรณีวิทยาและวิศวกรรมปโตรเลียม โดยมุงเนนดานการวิจัยกระบวนการตรวจสอบทางธรณีวิทยา การวิจัยและ
พัฒนาการตรวจประเมินและการยืดอายุการใชงานโรงงานและระบบทอ ศึกษาวิจัยคุณภาพกาซธรรมชาติ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
ยืดอายุการใชงานระบบทอสงกาซฯ โดยคงสภาพทอสงกาซฯ ใหมีประสิทธิภาพดังเดิม การวิจัยและพัฒนาสารปองกันการกัด

ฝายวิจัยธรณีวิทยาและวิศวกรรม
ปโตรเลียม  

(Geo-science & Petroleum 
Engineering  

Research Department)  

ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
กระบวนการ  

ปโตรเลียมและปโตรเคม ี
(Process Technology Research 

 Department) 

ฝายวิจัยและบริหารจัดการส่ิงแวดลอม
(Environmental Research and  

Management Department) 

สวนวิเคราะหงานวิจัยเชิงธุรกิจ 
(Analytical Business Research Division) 

สวนวิเคราะหเทคโนโลยีและบริหารองคความรู
(Analytical Technology & KM Division 

 สวนบริหารทรัพยสินทางปญญาและวิเทศสัมพันธ
(Intellectual Property Management & Foreign  

ff

สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. 

สวนปฏิบัติการและบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณวิจัย
(Research Facility Operation & Maintenance 

Division) 

ฝายเทคนิคพลังงานประยุกต 
และเครื่องยนตทดสอบ 

(Energy Application Technique  
and Engine Test Department ) 

สวนแผนและบริหารโครงการ 
(Research Planning & Project Management Division) 

    ฝายแผนและบริหารงานวิจัย 
(Research Planning and Management  

Department) 

 

ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม และเช้ือเพลิงทางเลือก 

(Petroleum Products and 
Alternative 

 Fuels Research Department) 
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4.6.1.2 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการปโตรเลียมและปโตรเคมี 

จากการดําเนินงานของบริษัทในเครือกลุมปโตรเคมีของ ปตท. ที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
กระบวนการปโตรเลียมและปโตรเคมี จึงเปนเครื่องมือสําคัญเพื่อเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานดานปโตรเคมีของ
บริษัทในกลุม ปตท. ใหมีศักยภาพสูงสุด ดังน้ัน สวญ. จึงไดทําการศึกษาวิจัยกระบวนการผลิตปโตรเลียมและปโตรเคมี เพ่ือ
แกไขและปองกันปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของหนวยปฏิบัติการ การศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานในโรงแยก
กาซฯ และบริษัทในกลุม ปตท. เชน โรงกลั่นนํ้ามันและโรงงานปโตรเคมี ทั้งยังเปนศูนยกลางการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการ
ประเมินประสิทธิภาพของตัวเรงปฏิกิริยาและตัวดูดซับใหแกบริษัทในกลุม ปตท. และไดดําเนินการวิจัยเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพของตัวดูดซับและตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชในกระบวนการ ดังเชน ความรวมมือระหวาง ปตท. และ Oxford Catalyst 
Limited แหงประเทศอังกฤษ ในการดําเนินการวิจัยและศึกษาตัวดูดซับ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพกาซ ลดคาใชจายในการนําเขา ชวย
รักษาคุณภาพอากาศและสิ่งแวดลอม ทั้งยังชวยตอยอดองคความรูดานเทคโนโลยีการผลิตกาซธรรมชาติ อันจะนําไปสูการ
ประยุกตใชกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ตลอดจนขยายสูตลาดในเชิงพาณิชยตอไป นอกจากน้ียังมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปโตร
เคมีรวมกับบริษัทปโตรเคมีในกลุม ปตท. เพื่อนําไปสูการพัฒนาและเพ่ิมมูลคาใหแกผลิตภัณฑ โดยโครงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีกระบวนการปโตรเลียมและปโตรเคมีที่มีการดําเนินการ เชน งานวิจัยและพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยา งานวิจัยและพัฒนา
สูตรพลาสติกวิศวกรรม งานวิจัยดานพลาสติกชีวภาพ (Bio-Plastic) งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปโตรเคมี เชน HDPE-Gas Pipe 
Grade  งานวิจัยและพัฒนาสารเคลือบผิวพลาสติกวิศวกรรม งานพัฒนาแบบจําลองการประเมินอายุการใชงานตัวดูดซับตางๆ 
การศึกษาความเปนไปไดในการนําเทคโนโลยี GTL มาใชในประเทศไทย และการวิจัยการกักเก็บกาซคารบอนไดออกไซด
รวมถึงการนํากาซคารบอนไดออกไซดมาใชประโยชน เปนตน รวมถึงทําการศึกษาความเหมาะสมในการเปล่ียนสภาวะกาซ
ธรรมชาติใหเปนของเหลว (LNG) และกาซธรรมชาติอัดเหลว LCNG เพ่ือใหขนสงกาซธรรมชาติไปใชประโยชนในสถานที่
ตางๆ ไดอยางสะดวกและทั่วถึง ทั้งน้ีเพ่ือใหการใชประโยชนจากกาซธรรมชาติแพรหลายและเกิดประโยชนยิ่งขึ้นตอไป 

ในป พ.ศ. 2549 สวญ. ไดวางแผนเพ่ือขยายศักยภาพงานวิจัยดานปโตรเคมีและพอลิเมอรที่ทันสมัย ณ สถาบันวิจัยและ
เทคโนโลยี ปตท. อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือรองรับการขยายตัวอยางตอเน่ืองของธุรกิจปโตรเคมีของกลุม 
ปตท. โดยเริ่มดําเนินการกอสรางอาคารปฏิบัติการปโตรเคมีและพอลิเมอร ขึ้นปลายป พ.ศ. 2550 จะแลวเสร็จภายใน 1 ป รวมท้ัง
จัดหาอุปกรณ เครื่องมือตางๆ สําหรับรองรับงานวิจัยและพัฒนา งานบริการเทคนิค งานวิเคราะหและทดสอบตางๆ ในดานปโตร
เคมี ใหแกบริษัทในกลุม ปตท.    
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4.6.1.3 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปโตรเลียมและเชื้อเพลิงทางเลือก 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปโตรเลียม ไมวาจะเปนนํ้ามันเช้ือเพลิงหรือสารหลอล่ืน สวญ. ไดทําการศึกษา วิจัยดาน
คุณภาพของน้ํามันเช้ือเพลิง และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด  ผลิตภัณฑเช้ือเพลิงของ ปตท. ที่จําหนายจึง
ลวนผานการวิจัยและพัฒนาแลววามีคุณภาพสูง และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะวิกฤตดานพลังงานที่เกิด
ขึ้นอยูในขณะน้ี และการนําผลิตผลทางการเกษตรมาพัฒนาเปนเช้ือเพลิงทดแทนสามารถชวยเหลือเกษตรกรใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น 
ลดการพ่ึงพาการนําเขาเช้ือเพลิงจากตางประเทศ นับเปนการสรางความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ  ทั้งยังชวยรักษา
สภาพแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งภาวะโลกรอนอีกดวย สวญ. จึงดําเนินการศึกษา วิจัยและพัฒนาการผลิตนํ้ามันเช้ือเพลิง
สังเคราะหจากพืชเพ่ือทดแทนผลิตภัณฑจากปโตรเลียมในอนาคต ดังเชน ความสําเร็จในการคิดคนสูตรนํ้ามันแกสโซฮอล อี 20 
(E20) ซึ่งมีเบนซินและเอทานอลผสมกันในอัตราสวนรอยละ 80 และ 20 ตามลําดับ ซึ่งสามารถนําออกจําหนายไดเปนรายแรก
ของประเทศไทยในวันที่ 1 มกราคม 2551 และการจําหนายนํ้ามันแกสโซฮอล อี 85 (E85) ซึ่งมีเบนซินและเอทานอลผสมกันใน
อัตราสวนรอยละ 15 และ 85 ตามลําดับ ไดเปนรายแรกของประเทศไทยเชนเดียวกัน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2551 ยังผลใหสามารถ
เพ่ิมสัดสวนการใชเอทานอลท่ีสามารถผลิตไดในประเทศ ซึ่งเปนการลดการนําเขานํ้ามันจากตางประเทศ ตามนโยบายจากภาครัฐ 
และ สวญ. ยังคงมุงมั่นพัฒนาโดยเดินหนางานวิจัยการผลิตเอทานอลจากพืชตระกูลหญา (Cellulosic Ethanol) เชน หญาเนเปยร
และผักตบชวา เพ่ือนําไปสูการลดตนทุน และการใชวัตถุดิบที่ไมใชพืชอาหารนํามาผลิตเอทานอล อันจะสงผลดีตอผูบริโภค
โดยตรงในอนาคต 

นอกจากน้ี ปจจุบันยังไดพัฒนาปรับปรุงสูตรไบโอดีเซลผสมนํ้ามันดีเซลในอัตราสวนรอยละ 5 ตอ 95 (Biodiesel B5) 
ออกจําหนายในเชิงพาณิชยใชช่ือวา พีทีที บี 5 พลัส และไดดําเนินการสรางโรงงานผลิตไบโอดีเซลนํารอง (Biodiesel Pilot 
Plant) โดยสามารถใชวัตถุดิบชนิดตางๆ รวมทั้งศึกษาสายพันธุสาหราย (Algae) สําหรับผลิตนํ้ามัน และทําการวิจัยรวมกับ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท โตโยตา เทคนิคเคิล เซ็นเตอร เอเชียแปซิฟค 
(ประเทศไทย) จํากัด ในการศึกษาวิจัยการเพาะปลูก การผลิตและการใชนํ้ามันไบโอดีเซลจากสบูดํา รวมถึงการดําเนินการศึกษา
และพัฒนาการผลิตนํ้ามันดีเซลจากนํ้ามันพืช (Bio-hydrogenated Diesel หรือ BHD) ซึ่งจะไดผลิตภัณฑเปนนํ้ามันดีเซล
คุณภาพสูง และสามารถนํามาใชงานไดเชนเดียวกับนํ้ามันดีเซลที่ใชกันในปจจุบัน  

ในสวนของนํ้ามันหลอลื่น สวญ. ไดทําการพัฒนานํ้ามันหลอลื่นยานยนตและอุตสาหกรรมออกมาอีกหลายประเภท
เพ่ือใหครอบคลุมการใชงานทุกดานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงเปนผูนําในการใช มาตรฐานสากลลาสุดคือ API SM 
ออกจําหนายเปนรายแรกของประเทศ เพ่ือใหสนองตอบความกาวหนาดานเทคโนโลยีและยืดอายุการใชงานของยานยนต 
นอกจากน้ี ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑหลอลื่นของ ปตท. น้ัน สวญ. ไดพัฒนาสายผลิตภัณฑออกไปใหหลากหลายยิ่งขึ้น
อยางตอเน่ือง เชน ไดริเริ่มและคิดคนนํ้ามันหลอลื่น Performa Gasohol ที่ผานมาตรฐาน API SM และ ILSAC GF-4 ซึ่งมี
คุณสมบัติพิเศษที่ชวยประหยัดเช้ือเพลิงสําหรับยานยนตที่ใชเช้ือเพลิงแกสโซฮอลและเพ่ิมความม่ันใจในการใชงานแกสโซฮอล    
นอกจากนี้ยังพัฒนาผลิตภัณฑหลอล่ืนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ไดแก Performa Super Synthetic สําหรับรถยนตเบนซิน และ 
Dynamic Synthetic สําหรับรถยนตดีเซล  และผลิตภัณฑหลอล่ืน Performa NGV ซึ่งพัฒนาสําหรับรถยนตเบนซินที่ใชเช้ือเพลิง 
NGV ที่ผานมาตรฐานสากล และยังใชสารเติมแตงที่เหมาะสมทําใหเครื่องยนตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ียังไดพัฒนา
นํ้ามันหลอล่ืนชนิดพิเศษสําหรับใชงานเฉพาะ เชน  Performa Racing Synthetic สําหรับรถแขง หรือ ผลิตภัณฑที่จําหนาย
ตางประเทศดังเชน Hyperlube 4T-AT for Scooter ซึ่งเปนการรับประกันความเช่ือมั่นของผูบริโภคท่ัวโลกที่มีตอผลิตภัณฑของ 
ปตท. ไดเปนอยางดี 

 โดยในปจจุบัน สวญ. กําลังดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑหลอลื่นที่เหมาะสําหรับยานยนตที่ใชเช้ือเพลิงแกสโซฮอล E20 
และ E85 นํ้ามันหลอล่ืนสําหรับเช้ือเพลิงรวมแบบ Diesel Dual Fuel หรือ DDF รวมท้ังผลิตภัณฑหลอล่ืนสําหรับไบโอดีเซล B20 
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4.6.1.4 เทคนิคพลังงานประยุกตและเคร่ืองยนตทดสอบ 

งานเทคนิคพลังงานประยุกตและเครื่องยนตทดสอบของ สวญ. มุงเนนในการวิจัยและพัฒนาเทคนิค มีหองปฏิบัติการ
ทดสอบดานเครื่องยนต (Engine Test) และยานยนต (Vehicle Test) ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง สรรหาเทคโนโลยีดาน
พลังงานประยุกต ทําการวิจัยดานเทคนิคในการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ทําการทดสอบและ
ประเมินผลเครื่องยนต ยานยนต การเผาไหม และมลพิษยานยนตในผลิตภัณฑเช้ือเพลิงตางๆ นอกจากน้ียังดําเนินการวิจัยและ
พัฒนาเชิงวิศวกรรมในการประยุกตใชกาซธรรมชาติทางอุตสาหกรรมและยานยนต (NGV) ทั้งน้ีเพ่ือเปนการสนับสนุนการตลาด
ของธุรกิจ ปตท. โดยเฉพาะอยางย่ิง เพ่ือรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑของ ปตท. ตลอดจนความพึงพอใจของผูบริโภค 
ผลิตภัณฑตางๆ ที่ออกจําหนายภายใตช่ือ ปตท. จะผานการวิเคราะห ทดสอบ และประเมินผล ดานประสิทธิภาพ สมรรถนะ และ
มลพิษจากหองปฏิบัติการเครื่องยนตทดสอบมาเปนอยางดี  

นอกจากนี้ งานวิจัยที่สําคัญของสถาบันวิจัยฯ ไดแก การวิจัยเพ่ือสงเสริมการใชกาซธรรมชาติซึ่งเปนเช้ือเพลิงสะอาด
และใชเปนเช้ือเพลิงทดแทน โดยวิจัยและพัฒนาการใชกาซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas) กับยานพาหนะหรือรูจักกัน
ในนาม NGV (Natural Gas for Vehicles) ซึ่งสามารถลดมลพิษทางอากาศลงไดในระดับหน่ึง และไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ จึงมีการขยายผลเพื่อใชกับรถยนตโดยสาร ขสมก. และรถแท็กซี่ เน่ืองจาก NGV มีราคาตํ่ากวานํ้ามันเบนซินและดีเซล
มาก ทั้งน้ีการใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในรถยนตเบนซินจะตองติดต้ังชุดอุปกรณควบคุมการจายเช้ือเพลิง (Conversion kit) 
เพ่ือใหสามารถใชสลับไปมาระหวางกาซธรรมชาติกับนํ้ามันเบนซินได สวญ. จึงไดทําการศึกษา วิจัย หาแนวทางในการปรับปรุง
ชุดอุปกรณดังกลาวใหเหมาะสมกับการใชงานในประเทศ พรอมทั้งคิดคนและพัฒนาอุปกรณจายเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
ยานยนตกาซธรรมชาติ เพ่ือลดตนทุนคาดัดแปลงติดต้ังชุดอุปกรณกาซธรรมชาติสําหรับยานยนตและไดนําชุดอุปกรณที่คิดคน
ดังกลาวมาใชกับรถทดสอบ 100 คัน  พบวามีประสิทธิภาพเทียบเทากับชุดอุปกรณจากตางประเทศ แตราคาถูกกวา เหมาะ
สําหรับการนํามาใชในประเทศ ทั้งยังไดรับอนุสิทธิบัตรอีกดวย นอกจากน้ี ยังทําการศึกษาผลกระทบในเครื่องยนตดีเซลท่ี
ปรับแตงเปนระบบเช้ือเพลิงรวม (Diesel Dual Fuel Engine) ตอการเผาไหม สมรรถนะเคร่ืองยนต และมลพิษไอเสีย และได
ดําเนินการสรางหองปฏิบัติการทดสอบมลพิษไอเสียของเครื่องยนต (Heavy Duty Engine Emission Test) เพ่ือสนับสนุนและ
รองรับการขยายตัวดานการใชกาซธรรมชาติในภาคขนสงของประเทศ 

นอกเหนือจากการสงเสริมการใชกาซธรรมชาติในรถยนตและภาคอุตสาหกรรม  ปตท. ยังไดริเริ่มโครงการใหมๆ ใน
การนํากาซธรรมชาติมาใชใหหลากหลายยิ่งขึ้นในอีกหลายโครงการ เชน โครงการทดลองนํากาซธรรมชาติมาใชกับรถไฟ 
เรือประมง เรือดวน และเรือขามฟาก ซึ่ง สวญ. ไดมีสวนรวมในการทดสอบ  วิเคราะหขอมูล และสรุปผลการใชงานในโครงการ
เหลาน้ี  อีกทั้งนักวิจัยของ สวญ. ไดรับเชิญเปนวิทยากรในการสัมมนา การฝกอบรม การใหความรู และการแกไขปญหาการใช
กาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง เพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ ปตท.  

ปตท. ยังใหความสําคัญกับการใชพลังงานสะอาด ซึ่งเปนผลดีตอสิ่งแวดลอมและเปนแนวทางในการลดการพ่ึงพา
พลังงานจากเช้ือเพลิงจากตางประเทศ โดยทําการประเมินผล และศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ Solar Cell ณ สถานี
บริการนํ้ามันของ ปตท. ทั้งยังไดดําเนินการในโครงการนํารอง การนํากาซธรรมชาติมาใชในระบบผลิตไฟฟา โดยใชเครื่องยนต
กาซและนําความรอนจากไอเสียมาทําความเย็น (Combined Heat and Power) ณ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. อําเภอวังนอย 
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4.1.6.5 วิจัยและบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

ไมเพียงแตจะคํานึงถึงมุมมองในเชิงธุรกิจเทาน้ัน สวญ. ยังตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาสิ่งแวดลอม จึงได
ดําเนินการวิจัยและบริหารจัดการสิ่งแวดลอม เพ่ือลดและปองกันผลกระทบของปญหาสิ่งแวดลอมที่มีตอการดําเนินธุรกิจของ
กลุม ปตท. และชุมชนใกลเคียง โดยทําหนาที่คนควา วิจัย พัฒนา และประเมินคุณภาพดานสิ่งแวดลอมทั้งทางอากาศ นํ้า ดิน และ
กากของเสีย แกธุรกิจนํ้ามัน ไมวาจะเปนคลังนํ้ามันและสถานีบริการนํ้ามัน ธุรกิจกาซฯ ปโตรเคมีและการกลั่น และอาคาร
สํานักงาน เพ่ือกําหนดแนวทาง วิธีการ และวางมาตรการแกไขหรือลดผลกระทบจากสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด  ตลอดจน
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการปองกัน แกไข ควบคุม ฟนฟูและกําจัดมลพิษ จากการดําเนินกิจกรรมของบริษัทในกลุม ปตท. 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เชน งานวิจัยประเมินมลพิษทางอากาศ เชน สารอินทรียระเหย (VOCs) และไฮโดรเจนซัลไฟด  
งานวิจัยศึกษาแบบจําลองการตัดสินลงทุนเพ่ือแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ดานมลภาวะทางอากาศ และแหลงนํ้าในพื้นที่มาบตาพุด 
และพัฒนาแบบจําลองการกระจายมลพิษทางอากาศสําหรับโรงแยกกาซฯ สําหรับงานวิจัยดานดินและน้ํา คืองานวิจัยมลพิษทาง
ดินและนํ้าใตดินบริเวณคลังนํ้ามัน ศึกษาการบําบัดนํ้าเสียดวยตัวดูดซับและวิธีการทางชีวภาพ และการศึกษาการปนเปอนของดิน
บริเวณในและนอกโรงแยกกาซฯระยอง  ทั้งหมดน้ีเพ่ือใชเปนขอมูลในการปองกันมลพิษอยางละเอียดและแมนยํา กรณีเกิด
เหตุการณจริง จะเปนเครื่องมือที่นําไปสูการปองกันและแกไขกรณีฉุกเฉินตางๆ ไดอยางทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานท่ียึดมั่นตอความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม อันเปนการเสริมภาพลักษณที่ดีของ ปตท. ตอ
สังคม 

4.6.1.6 แผน การติดตามวิเคราะหเทคโนโลยี และวิจัยธุรกิจ 

แผนและบริหารงานวิจัย เปนสวนที่สําคัญในการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาของ สวญ. โดยจัดทําแผนวิจัยและ
พัฒนาท้ังระยะสั้นและระยะยาว (Roadmap) ดําเนินการควบคุมติดตามผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้ง
ประเมินผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการวิจัย เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการวิจัยตางๆ และสราง
เครือขายงานวิจัยกับหนวยงานภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งภายในและตางประเทศ เพ่ือเสริมสรางความรูดานปโตรเลียม 
ปโตรเคมี สรางสรรคผลการศึกษาวิจัยที่บูรณาการและเช่ือถือได อันจะเปนหนทางในการสรางมูลคาและโอกาสทางธุรกิจในเชิง
รุก นอกจากน้ียังดําเนินการสํารวจตลาด ทัศนคติและความพึงพอใจของลูกคาและผูบริโภคในผลิตภัณฑและบริการ ที่ครอบคลุม
ธุรกิจหลักของ ปตท.   ประเมินและสํารวจภาพพจนองคกรอยางตอเน่ือง   เพ่ือที่จะนํามาใชประกอบการวางแผนธุรกิจ พัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการธุรกิจใหสนองความตองการของลูกคาและผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังศึกษาและวิจัย ทางดาน
ตลาด ธุรกิจ   สังคม วิเคราะหทางการเงิน ความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร และสายโซคุณคาผลิตภัณฑ  เพ่ือเปนแนวทางในการ
ดําเนินโครงการวิจัย และสนับสนุนแผนและกลยุทธองคกร  โดยมีเปาหมายเพ่ือเตรียมความพรอมให ปตท. และบริษัทในกลุม 
ปตท. ใหสามารถแขงขันในตลาดไดเปนอยางดี  อีกทั้งยังมีการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานตอองคกรและหนวยงาน
ภายในอยางตอเน่ือง เพ่ือนํามาพัฒนาการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดวยความมุงมั่นในการพัฒนา
องคกรไปสูความเปนเลิศ (High Performance Organization) ตอไป 

อน่ึง ดวยความมุงมั่นในการพัฒนาดานพลังงานอยางตอเน่ือง โดยมีเปาหมายที่จะเปนหน่ึงในกลไกเพ่ือนําไปสูความ
มั่นคงดานพลังงานของประเทศ สวญ. จึงไดมีการติดตามเทคโนโลยีทุกรูปแบบ เพ่ือทราบทิศทาง และแนวโนมดานพลังงาน
อยางใกลชิด รวมทั้งศึกษาศักยภาพ และเตรียมความพรอมกอนที่จะพัฒนานําเทคโนโลยีมาใชในเชิงพาณิชย เชน เช้ือเพลิง
ชีวภาพ กาซธรรมชาติเหลว การสังเคราะหนํ้ามันจากกาซฯ (Gas-to-Liquids) การสังเคราะหนํ้ามันจากชีวมวล (Biomass-to-
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นอกจากงานวิจัยและพัฒนา สวญ. ไดจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไมกอมลพิษตอสิ่งแวดลอมและชุมชน โดยยกระดับมาตรฐานหองปฏิบัติการทดสอบของ
สถาบันวิจัยฯ ใหสูงขึ้นจนไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก. 17025 (ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการ
ทดสอบและหองปฏิบัติการสอบเทียบ) จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550 ที่ผานมา 

ป 2549 -  2551 สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. มีพนักงานรวมท้ังสิ้น 107 คน โดยมีคาใชจายในชวงที่ผานมาเปน
ดังน้ี 

  หนวย : ลานบาท 

ป 2549 ป 2550 ป 2551 

289.31 526.02 823.32 
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5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

 ปตท. และบริษัทยอยมีทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจหลัก ไดแก 

5.1 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  

ทรัพยสินที่ ปตท. ใชในการประกอบธุรกิจหลักไดแก ที่ดิน อาคารและสวนปรังปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ 
สินทรัพยอื่นๆ รวมถึงงานระหวางกอสราง  โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2551 มีมูลคาสุทธิหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผ่ือ
การดอยคาของสินทรัพย จํานวน 375,755  ลานบาท นอกจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณดังที่กลาวมาแลวขางตน ทรัพยสินหลักที่
ใชในการประกอบธุรกิจของ ปตท.สผ. ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท. ประกอบดวยปริมาณสํารองปโตรเลียม ซึ่ง ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2551 ปตท.สผ. และบริษัทยอยมีปริมาณสํารองพิสูจนแลวรวมทุกโครงการ (Total Proved Reserves) ตามมาตรฐานการ
บัญชีของสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 69 (FAS 69) คิดเปนปริมาณนํ้ามันดิบและคอนเดนเสท 201 ลานบารเรล และเปนกาซธรรมชาติ 
4,770 พันลานลูกบาศกฟุต หรือรวมทั้งหมดเปน 944 ลานบารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

     ปริมาณสํารองน้ํามันดิบ, คอนเดนเสท  
     และกาซธรรมชาติท่ีพิสูจนแลว(1) 

   ปริมาณเทียบเทานํ้ามันดิบ ปริมาณสํารองน้ํามันดิบ, คอนเดนเสท ปริมาณสํารองกาซธรรมชาติ 

  ท่ีพิสูจนแลว(1) ท่ีพิสูจนแลว(1)   
 (  (  (ลานบารเรล) พันลานลูกบาศกฟุต) ลานบารเรล) 
   ในประเทศ(2) ในประเทศ(2) ในประเทศ(2) ตางประเทศ รวม ตางประเทศ รวม ตางประเทศ   รวม 
Company’s share of             
reserves of consolidated            
companies            
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 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 6 - 6  10 - 10  8 - 8 
3) Extensions and  2 45 47  152 3 155  27 46 73 
    discoveries            
4)  Purchases/Sales of  - - -  - - -  - - - 
     Petroleum in place            
5) Production (19) (2) (21)  (228) (116) (344)  (58) (18) (76) 
Total consolidation companies           
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 126 70 196  3,175 1,669 4,844  647 299 946 
Company’s share of             
reserves of consolidated            
companies            
   ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550 126 70 196  3,175 1,669 4,844  647 299 946 
1) Revision of previous  9 - 9  161 12 173  38 2 40 
    estimates            
2) Improved recovery 5 - 5  6 - 6  7 - 7 
3) Extensions and  6 9 15  150 7 157  32 10 42 
    discoveries             
4) Purchases/Sales of  - - -  - - -  - - - 
     Petroleum in place            
5) Production (22) (2) (24)  (295) (115) (410)  (72) (19) (91) 
Total consolidation companies           
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 124 77 201  3,197 1,573 4,770  652 292 944             
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1) ปริมาณสํารองพิสูจนแลวรวมถึงปริมาณสํารองพิสูจนแลวสุทธิท่ีเปนสวนแบงของ ปตท.สผ. และสวนแบงของประเทศเจาของแหลงปโตรเลียม  

2) รวมโครงการพื้นท่ีพัฒนารวมไทย-มาเลเซีย (MTJDA-B17 Project) 

5.2 สัญญาเชาทรัพยสินระยะยาว 
 

ปตท.  มีสัญญาเชาทรัพยสินระยะยาวที่สําคัญ คือ สัญญาใหใชที่ราชพัสดุที่แบงแยกใหกระทรวงการคลัง โดย
ทรัพยสินตามสัญญาเปนทรัพยสินที่ปตท. แบงแยกใหแกกระทรวงการคลังตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ไดแก ที่ดิน 
สิทธิการใชที่ดิน ทอและอุปกรณเครื่องมือที่ประกอบกันเปนระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ โดยสินทรัพยตามสัญญาดังกลาว
บันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน  สําหรับสัญญาใหใชที่ราชพัสดุดังกลาว มีกําหนดระยะเวลา 30 ป เริ่มต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2551 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2580 และเมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว กระทรวงการคลังใหคํามั่นวาจะให ปตท. ใชที่ราชพัสดุที่
แบงแยกใหกระทรวงการคลังตอไปไดอีกมีกําหนดระยะเวลา 30 ป  โดย ปตท. ตองชําระคาใชที่ราชพัสดุเปนรายป ในอัตราคาใช
ที่คํานวณจากสวนแบงรายได (Revenue Sharing) ของคาบริการสงกาซธรรมชาติบนฝง (รายไดคาผานทอ) ในแตละปปฏิทิน ซึ่ง
รายไดคาผานทอตามสัญญาน้ี หมายถึง รายไดคาบริการสงกาซธรรมชาติของระบบทอกาซบนฝง (พ้ืนที่ 3) ซึ่งรวมคาบริการสวน
ของตนทุนคงที่ (Demand Charge) และคาบริหารสวนของตนทุนผันแปร (Commodity Charge) ตามหลักเกณฑการกําหนดราคา
กาซธรรมชาติและอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติในประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2544 หรือ
ที่จะมีการเปล่ียนแปลง และ/หรือ แกไขเพ่ิมเติมในภายหนา โดยเปนการคํานวณคาใชระบบขั้นบันได (Sliding Scale) ดังน้ี 

                                                                                                  หนวย : ลานบาท 

รายได 
อัตราคาใชคิดเปนรอยละของรายได 

คาใชตอป 
ขั้นตํ่า สวนเพ่ิม 

0 – 3,600 5%  = คาใชขั้นตํ่า 180 
> 3,600 – 3,700  10% > 180 – 190 
> 3,700 – 3,900  15% > 190 – 220 
> 3,900 – 4,100  20% > 220 – 260 
> 4,100 – 4,300  25% > 260 – 310 
> 4,300 – 4,500  30% > 310 – 370 
> 4,500 – 5,000  36% > 370 – 550 

> 5,000   = คาใชขั้นสูง 550 
 

ทั้งน้ี ภาระคาใชตอปที่ ปตท. ตองจายใหกับกระทรวงการคลังทุกป จะตองไมตํ่ากวา 180 ลานบาท และสูงสุดไม
เกิน 550 ลานบาท และมีคาใชยอนหลังต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2544 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 พรอมดอกเบี้ยไมทบตนในอัตรา
รอยละ 7.5 ตอป ของคาใชยอนหลังใหแกกรมธนารักษ รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,597 ลานบาท 

 



“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธกีารรายงาน 
การเปดเผยขอมูลเกีย่วกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี้” 
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6. ขอพิพาททางกฎหมาย 

ขอพิพาททางกฎหมายท่ี ปตท. เปนคูความหรือคูกรณี  ซึ่งเปนคดีหรือขอพิพาทที่ยังไมสิ้นสุดและเปนคดีที่อาจมี
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ ปตท. อยางมีนัยสําคัญ และเปนคดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2551 มีรายละเอียดดังน้ี 

6.1 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด ถูกฟองเรียกคาทดแทนการวางทอ
น้ํามันผานท่ีดินเอกชน 

กรณีบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด มีโครงการวางทอนํ้ามัน  ศรีราชา - สระบุรี 
ผานที่ดินเอกชน โดยชําระคาทดแทนใหแกเจาของที่ดินตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521 ซึ่งในราย
หางหุนสวนจํากัดสุสวาสกับพวก ปตท.กําหนดคาทดแทนให 2 ลานบาท หางฯ กับพวกไมพอใจจึงไดยื่นขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรียกใหชดใชเงินคาเสียหายประมาณ 1,000 ลานบาท (ตอมาแกฟองเปน 4,900 ลานบาท) ซึ่ง ปตท.และบริษัท 
ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด ตอสูคดีเรื่องคาเสียหายดังกลาว ขณะน้ีหางฯ กับพวก ไดยื่นหนังสือขอถอนคําเสนอขอพิพาทตอ
สถาบันอนุญาโตตุลาการเม่ือวันที่ 10 มกราคม 2546 และนําคดีไปฟองศาลปกครอง กลาวหา ปตท.และพนักงาน ปตท. ที่
ดําเนินการวางทอนํ้ามันชลบุรี-สระบุรี ผานที่ดินของตนโดยไมมีสิทธิ เปนการละเมิดทางปกครอง ทําใหผูฟองคดีไดรับความ
เสียหาย 7,122.5 ลานบาท ปตท.ไดมอบคดีใหสํานักงานอัยการสูงสุดย่ืนคําใหการแกคดี และพนักงานอัยการไดแกคดีแลวเมื่อ
เดือนมีนาคม 2546 ศาลปกครองกลางไดสงคดีไปยังศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 เพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา 
พระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521  มาตรา 29 และมาตรา 30 ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 48 และมาตรา 49 หรือไม ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวา พรบ. ปตท. ไมขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ และ
ศาลปกครองไดพิจารณาและมีคําพิพากษาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ใหยกฟองคดี อยางไรก็ตาม  ผูฟองคดีไดอุทธรณคดีตอ
ศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

6.2 คดีปกครองท่ีเก่ียวของกับการแปลงสภาพและการแปรรูปของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย  

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549 มูลนิธิเพ่ือผูบริโภคและพวกรวม 5 คน (ผูฟองคดี) ไดยื่นฟองนายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน (ผูถูกฟองคดี) ตอศาลปกครองสูงสุด ขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนพระราช
กฤษฎีกาสองฉบับที่ตราขึ้นภายใตพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 (พรบ. ทุนรัฐวิสาหกิจฯ) ในกระบวนการแปลง
สภาพจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทย เปนบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งประกอบดวยพระราชกฤษฎีกากําหนด
อํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 และพระราชกฤษฎีกากําหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมาย
วาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2544 โดยยกประเด็นตางๆ อาทิเชน 

• กระบวนการตราพระราชกฤษฎีกาไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอนและเนื้อหาขัดตอบทบัญญัติแหง พรบ. ทุน
รัฐวิสาหกิจฯ และไมเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (รัฐธรรมนูญ) 

• การตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับมีผลทําใหมีการโอนที่ดินและอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินไปให ปตท. ที่มีฐานะเปนเอกชน ทําให ปตท. ไดรับเอกสิทธิ์เหนือเอกชนทั่วไป 

• การที่ ปตท. ไดรับโอนอํานาจมหาชนของรัฐ ไดแก อํานาจเวนคืนที่ดิน อํานาจประกาศเขตและรอนสิทธิเหนือ
พ้ืนดินของเอกชนไมสอดคลองกับหลักการตามรัฐธรรมนูญ 
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• การตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับเปนการใชดุลยพินิจไมถูกตอง  ทําใหประชาชนไดรับความเสียหาย และไม
เปนไปตามเจตนารมณในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2549 ใหรับคําฟองดังกลาวไวพิจารณา และไดมีคําสั่งเมื่อ
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2549 กําหนดใหผูถูกฟองคดียื่นคําใหการแกคําฟองภายใน 30 วัน ผูถูกฟองคดีจึงไดทําคําใหการย่ืนตอศาล
ไปเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2549 ภายหลังผูฟองคดีไดทําคําคัดคานคําใหการยื่นตอศาลตามกระบวนการทางศาลปกครองและผูถูก
ฟองคดีไดทําคําใหการเพ่ิมเติมยื่นตอศาลไปเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550 ที่ผานมา 

อน่ึง ปตท. ไดยื่นคํารองสอดขอเขาเปนผูถูกฟองคดีที่ 4 ในคดีน้ีดวย และศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งอนุญาตให 
ปตท. เขาเปนผูถูกฟองคดีที่ 4 ไดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 และให ปตท.ยื่นคําใหการภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ซึ่ง 
ปตท.ไดยื่นคําใหการตอศาลปกครองสูงสุดแลวเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2549  และเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ศาลไดมีคําสั่ง
กําหนดใหวันที่ 28 กันยายน 2550 เปนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงสําหรับคดีน้ี และกําหนดน่ังพิจารณาคดีครั้งแรกในวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2550  ทั้งน้ี ศาลปกครองสูงสุดไดอานคําพิพากษาคดีน้ีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550  ดังน้ี  

 (1)  ใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ซึ่งประกอบดวยคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน และ ปตท. 
รวมกันกระทําการดังน้ี 

   (ก.) แบงแยกทรัพยสินในสวนที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน สิทธิการใชที่ดินเพ่ือวางระบบการขนสง
ปโตรเลียมทางทอ 

   (ข.) แยกอํานาจและสิทธิ ในสวนที่เปนอํานาจมหาชนของรัฐออกจากอํานาจและสิทธิของ ปตท.ทั้งน้ี ใหเสร็จ
สิ้นกอนการแตงต้ังคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานตาม พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน 

  (2) ใหยกคําขอตามคําฟองของผูฟองคดีทั้งหาที่ขอใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนด อํานาจ สิทธิและประโยชนของ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  พ .ศ.  2544 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจสิทธิและประโยชนของบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน)  (ฉบับที่ 2) พ .ศ.  2550 และพระราชกฤษฎีกากําหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศ
ไทย พ.ศ. 2544 

หลังจากน้ัน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 คณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบคําวินิจฉัยและคําพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุด รวมท้ังเห็นชอบหลักการแบงแยกทรัพยสิน อํานาจ และสิทธิของการปโตรเลียมฯ ที่จะใหเปนของกระทรวงการคลังตาม
คําพิพากษา โดยใหแบงแยกทรัพยสินที่ ปตท. ไดรับจากการแปลงสภาพจากการปโตรเลียมฯ ในวันที่จดทะเบียนจัดต้ัง ปตท. 
โดยมอบหมายใหกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลัง รับไปดําเนินการแบงแยกทรัพยสินและสิทธิตามหลักการดังกลาว 
โดยใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบและรับรองความถูกตอง ทั้งน้ี หากมีขอโตแยงทางดานกฎหมายเกี่ยวกับ
การตีความคําพิพากษาของศาลฯ ในการดําเนินการแบงแยกทรัพยสิน ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนผูพิจารณาเพ่ือให
มีขอยุติตอไป และมอบหมายใหกระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษรับไปดําเนินการกําหนดหลักเกณฑในการคิดอัตราคาเชาใน
สวนของทรัพยสินที่เปนระบบทอ เพ่ือเปนฐานในการคํานวณคาเชาใหแก ปตท. โดยหลักเกณฑในการคิดคาเชาจะตองอยูบน
พ้ืนฐานของหลักการทางการคาที่เปนธรรมตอทุกฝาย คือ กระทรวงการคลัง ปตท. ผูถือหุนของปตท. และผูใชกาซธรรมชาติ โดย
คํานึงถึงภาระผูกพันตาง ๆ ที่ปตท. ตองรับภาระ เชน ภาระเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู และคํานึงถึงลักษณะของทอสงกาซธรรมชาติที่
เปนกิจการสาธารณูปโภคดวย 

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550  สํานักงานศาลปกครองมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีเรื่องขอทราบผลการดําเนินการตามคํา
พิพากษา  เพื่อที่จะรายงานใหศาลปกครองสูงสุดทราบตอไป ซึ่งตอมากระทรวงพลังงานและ ปตท.ไดยื่นหนังสือรายงานความ
คืบหนาการดําเนินการตามคําพิพากษาตอสํานักงานศาลปกครอง  ดังน้ี 
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   วันที่ 9 มกราคม 2551  กระทรวงพลังงานไดยื่นหนังสือรายงานความคืบหนาการดําเนินการตามคําพิพากษา
ครั้งแรก 

    วันที่ 11 มกราคม 2551  ปตท.ไดยื่นหนังสือรายงานความคืบหนาการดําเนินการตามคําพิพากษาครั้งแรก 
พรอมทั้งไดช้ีแจงตอสํานักงานศาลปกครองเก่ียวกับการแยกอํานาจมหาชนออกจาก ปตท. วา จากการตรา พรบ.ประกอบกิจการ
พลังงาน ปจจุบัน ปตท.ไมมีอํานาจมหาชนแลวแตอยางใด 

   วันที่ 31 มกราคม 2551 ปตท. ไดยื่นหนังสือรายงานความคืบหนาการดําเนินการตามคําพิพากษาครั้งที่สอง 
โดยไดสรุปมูลคาและทรัพยสินของการปโตรเลียม ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 ที่แบงแยกใหกระทรวงการคลัง  

• วันที่ 14 กุมภาพันธ 2551 ปตท.ไดยื่นหนังสือรายงานความคืบหนาการดําเนินการตามคําพิพากษาครั้งที่สาม 
โดยไดช้ีแจงเพ่ิมเติมตอสํานักงานศาลปกครองในประเด็นการทําหนังสือถึงกรมธนารักษ ขอสงมอบทรัพยสินของการปโตรเลียม
ฯที่แบงแยก และการลงนามในบันทึกความเขาใจการกําหนดหลักเกณฑการคิดคาตอบแทนในการใชทรัพยสินที่แบงแยกใหแก
กระทรวงการคลังฯ ระหวางกรมธนารักษและ ปตท. รวมทั้งแจงเรื่องการตอบขอหารือของกรมท่ีดินเก่ียวกับการออกเอกสาร
สิทธิที่ดินที่ไดมาโดยการเวนคืน 

 อยางไรก็ดี  กระบวนการในการแบงแยกทรัพยสินตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกลาวจะเปนไปตามดุลย
พินิจของศาล  ซึ่งพิจารณาจากผลของการดําเนินการแบงแยกทรัพยสินที่ ปตท.ไดรายงานใหศาลทราบเปนระยะดังกลาวขางตน 

• วันที่ 7 มีนาคม 2551 ปตท. ไดยื่นหนังสือรายงานความคืบหนาการดําเนินการตามคําพิพากษาครั้งที่สี่ โดยได
รายงานขอพิจารณาจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และสํานักการคลัง กรุงเทพมหานคร ประเด็นภาษี
โรงเรือนของระบบทอสงกาซธรรมชาติ วาไมอยูในขายที่จะตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน พ.ศ.2475 

• วันที่ 25  เมษายน 2551 ปตท. ไดยื่นหนังสือรายงานความคืบหนาการดําเนินการตามคําพิพากษาครั้งที่หาโดย
ไดรายงานเร่ืองการลงนามบันทึกการแบงแยกและสงมอบทรัพยสินที่แบงแยกใหกระทรวงการคลังตามคําพิพากษาศาลฯ 
ระหวางกรมธนารักษ (โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง) กับ ปตท.กับ ปตท.เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 โดยบันทึกการสง
มอบและการแบงแยกทรัพยสินฯ ดังกลาว มีสาระสําคัญดังน้ี 

(1) ทรัพยสินที่ ปตท. สงมอบใหกระทรวงการคลังตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งประกอบดวย 
ที่ดิน สิทธิการใชที่ดิน ทอและอุปกรณเครื่องมือที่ประกอบกันเปนระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ ประกอบดวย 

(1.1)  ที่ดินที่ไดมาจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ซึ่งการปโตรเลียมฯ ไดใชเงินทุนจากรัฐ และใชอํานาจ
มหาชนเวนคืนที่ดิน เน้ือที่รวม 32 ไร 0 งาน 74.1 ตารางวา จํานวน 106 แปลง ต้ังอยูในเขตจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ซึ่งมีมูลคาสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 รวมประมาณ 1 ลานบาท 

  (1.2) สิทธิการใชที่ดินเหนือที่ดินเอกชนเพ่ือวางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ ซึ่งการปโตรเลียมฯ 
ใชอํานาจมหาชนของรัฐเหนือที่ดินเอกชน อันเปนการกระทําในฐานะที่เปนองคการของรัฐบังคับแกทรัพยสินของเอกชน และ
จายคาทดแทนโดยอาศัยทรัพยสินของรัฐ ซึ่งมีมูลคาสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 รวมประมาณ 1,137 ลานบาท 

 (1.3) ทรัพยสินที่เปนระบบทอสงกาซธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงอุปกรณที่เก่ียวของที่อยูในที่ดินตามขอ (1.1) 
และ (1.2) ซึ่งมีมูลคาสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 รวมประมาณ 14,808 ลานบาท  
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 (1.4)  ทรัพยสินที่เปนระบบทอจําหนายกาซธรรมชาติ(โครงการทอยอย) ที่อยูในท่ีดินตามขอ 1.2 ซึ่งมี
มูลคาสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 รวมประมาณ 229 ลานบาท 

(2)  ปตท. มีสิทธิในการใชที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผนดินที่การปโตรเลียมฯ เคยมีอยูตอไป โดย
ตองจายคาตอบแทนเปนรายไดแผนดินตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งกรมธนารักษ และ ปตท. จะทําสัญญาใหใชที่ราชพัสดุ
ที่แบงแยกใหกระทรวงการคลัง ในการดําเนินกิจการของปตท. โดยมีคาตอบแทน  

(3)  กรณีการเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินที่ ปตท. ตองแบงแยกใหกับกระทรวงการคลังตามคําวินิจฉัยของศาล
ปกครองสูงสุดเพ่ิมขึ้นหรือลดลงไป กรมธนารักษ และ ปตท. จะพิจารณาหารือรวมกันเพ่ือดําเนินการแบงแยกทรัพยสินให
กระทรวงการคลังเพ่ือใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

• วันที่ 3  มิถุนายน  2551 กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ และ ปตท. ไดลงนามในสัญญาใหใชที่ราช
พัสดุที่แบงแยกใหกระทรวงการคลังตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ตามบันทึกการแบงแยกและสงมอบทรัพยสินที่
แบงแยกใหกระทรวงการคลังตามคําพิพากษาศาลฯ  

• เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน  2551 ปตท. ไดยื่นหนังสือรายงานความคืบหนาการดําเนินการตามคําพิพากษาของ
ศาลฯ ครั้งที่หกในเรื่องการลงนามสัญญาดังกลาว 

• วันที่ 25 กรกฎาคม  2551 ปตท. ไดยื่นหนังสือรายงานความคืบหนาการดําเนินการตามคําพิพากษาของศาล
ฯ ครั้งที่เจ็ดโดยไดรายงานความคืบหนาเก่ียวกับการดําเนินการจดทะเบียน  เปลี่ยนแปลง โอนรายการทางทะเบียนทรัพยสินที่
ปตท.ไดแบงแยกใหกระทรวงการคลัง  

  อน่ึง ปตท. ไดยื่นคํารองตอศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551  เพ่ือขอขยายเวลาการดําเนินการตามคํา
พิพากษาออกไป 30 วันนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ซึ่งศาลไดมีคําสั่งอนุญาตให
ตามคําขอเม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ 2551 2551  และ ตอมา ปตท. ไดยื่นคํารองตอศาลปกครองสูงสุด เพ่ือขอขยายระยะเวลาการ
ดําเนินการตามคําพิพากษาออกไปอีก โดยครั้งลาสุด ปตท.ไดยื่นคํารองขอขยายระยะเวลาการดําเนินการตามคําพิพากษาตอศาล
ปกครองสูงสุดออกไปอีก 150 วัน นับถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลาเดิม ซึ่งศาลไดมีคําสั่งอนุญาตใหตามคําขอ  ดังน้ัน การขอ
ขยายระยะเวลาในคร้ังน้ีจะครบกําหนดในวันที่ 29 ธันวาคม 2551 

• วันที่ 13 ตุลาคม  2551 ปตท.ไดยื่นหนังสือรายงานความคืบหนาการดําเนินการตามคําพิพากษาของศาลฯ 
ครั้งที่แปด โดยไดรายงานความคืบหนาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการดําเนินการจดทะเบียน เปล่ียนแปลง โอนรายการทางทะเบียน
ทรัพยสินที่ปตท.ไดแบงแยกใหกระทรวงการคลัง  

• วันที่ 4  ธันวาคม 2551 ปตท.ไดยื่นหนังสือรายงานความคืบหนาการดําเนินการตามคําพิพากษาของศาลฯ 
ครั้งที่เกา  โดยไดรายงานวา ปตท.ไดดําเนินการจดทะเบียน  เปล่ียนแปลงและโอนรายการทางทะเบียน (โอนกรรมสิทธิ์) ในที่ดิน
เวนคืนเพ่ือแบงแยกใหแกกระทรวงการคลังเสร็จสิ้นแลว และไดยื่นหนังสือรายงานสรุปการดําเนินการตามพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุด คดีหมายเลขแดงท่ี ฟ. 35/2550 (หมายเลขดําที่ ฟ.47/2549) ในคราวเดียวกัน 

                อน่ึง  ปตท. ไดยื่นคํารองรายงานสรุปการดําเนินการตามคําพิพากษาตอศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551
โดยรายงานเริ่มต้ังแตที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษา  คณะรัฐมนตรีไดมีมติพิจารณาแนวทางการดําเนินการตามคําวินิจฉัย
และคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรมธนารักษและปตท. ไดรวมลงนามในบันทึกการแบงแยกและการสงมอบทรัพยสินที่
แบงแยกใหแกกระทรวงการคลัง รวมทั้ง กรมธนารักษและปตท.ไดดําเนินการจดทะเบียนแกไขและเปลี่ยนแปลงรายการทาง
ทะเบียน (โอนกรรมสิทธิ์) ในที่ดินเวนคืนทั้งหมดเพ่ือแบงแยกใหแกกระทรวงการคลังเสร็จสิ้นครบถวน พรอมสรุปวา  
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 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 มูลนิธิเพ่ือผูบริโภคกับพวกไดยื่นคํารองตอศาลปกครองสูงสุดขอใหศาลทําการไตสวน
เก่ียวกับทรัพยสิน บมจ.ปตท.ที่ตองแบงแยกใหกระทรวงการคลัง และขอใหศาลทําการไตสวนและออกหมายเรียกผูถูกฟองคดีทั้ง
สี่มาไตสวนเก่ียวกับทรัพยสินที่จะตองแบงแยกใหกระทรวงการคลัง โดยกําหนดใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ทําการแบงแยกคืนใหรัฐ
ภายในกําหนด 90 วัน นับแตวันที่ศาลมีคําสั่ง  ปรากฏวา ในวันเดียวกันน้ัน ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งยกคํารองของมูลนิธิฯ 
โดยไดบันทึกในคํารองวา “.......พิเคราะหแลวเห็นวา คดีน้ีศาลพิพากษาใหยกคํารองของผูฟองคดี  ผูฟองคดีจึงมิใชเจาหน้ีตามคํา
พิพากษา  ไมมีสิทธิบังคับคดีน้ี  อีกทั้งผูถูกฟองคดีที่1 ถึงที่4 และหนวยงานที่เก่ียวของไดดําเนินการตามคําพิพากษาเปนที่
เรียบรอยแลว ใหยกคํารอง.....”   
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7.  โครงสรางเงินทุน 

7.1 หลักทรัพยของ ปตท. 

7.1.1 หุนสามัญ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2551 ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,572,457,250 บาท แบงเปนหุนสามัญ 2,857,245,725 ลานหุน  
มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยเปนทุนที่ออกและชําระแลว 28,240,566,250 บาท แบงเปนหุนสามัญ 2,824,056,652 หุน 

7.1.2 พันธบัตรและหุนกู 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีเงินกูยืมในประเทศที่อยูในรูปพันธบัตร ปตท. ที่ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง
จํานวน  35,400 ลานบาท และที่อยูในรูปพันธบัตรและหุนกู ปตท. กระทรวงการคลังไมค้ําประกันจํานวน  97,104  ลานบาท รวม
พันธบัตรและหุนกู ปตท.ในประเทศ ทั้งสิ้น  132,504 ลานบาท และบริษัทมีเงินกูยืมตางประเทศในรูปหุนกู ปตท. สกุลเงินเหรียญ
สหรัฐและสกุลเงินเยน กระทรวงการคลังไมค้ําประกัน จํานวนเทียบเทา  46,543 ลานบาท โดยรายละเอียดสําคัญของพันธบัตร
และหุนกู สามารถสรุปไดดังน้ี 

พันธบัตรและหุนกู 
จํานวน 

(ลานบาท) 
วันครบกําหนด 

ไถถอน 
หลักประกัน 

พันธบัตร ปตท.ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง 
- พันธบัตรในประเทศ 

 

 35,400 

 

ป 2551-2563 

 

ไมมี 
 

พันธบัตรและหุนกู ปตท.กระทรวงการคลังไมค้ําประกัน 
- พันธบัตรในประเทศ 
- หุนกูในประเทศ  1/ 4/ 
- หุนกูตางประเทศ 2/  3/   4/ 
รวม 

 
 1,000 

 96,104  
      46,543 

 
143,647 

 
ป 2551-2552 
ป 2553-2564 
ป 2554, 2557, 

2560, 2578 

 
ไมมี 
ไมมี 
ไมมี 

รวมพันธบัตรและหุนกู ปตท.  179,047   

1/ Fitch Rating จัดอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ของหุนกู ปตท. ระยะยาวที่ระดบั “AAA (tha)” แนวโนมเครดิตมีเสถียรภาพ 
2/ Moody’s จัดอันดับเครดิตหุนกูตางประเทศของ ปตท. ที่ระดับ “A2” โดยไดปรับแนวโนมเครดิตจากมีเสถียรภาพเปนเชิงลบในวันที่ 5 ธ.ค. 2551 
3/ S&P’s จัดอันดับเครดิตหุนกูตางประเทศของ ปตท. ที่ระดับ “BBB+” โดยไดปรับแนวโนมเครดิตจากมีเสถียรภาพเปนเชิงลบในวันที่ 2 ธ.ค. 2551 
4/  รายละเอยีดหุนกูในประเทศและหุนกูตางประเทศของ ปตท. 
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หุนกูในประเทศไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ (หนวย : ลานบาท)   

หุนกู 
จํานวน  

(ลานบาท) 
อัตราดอกเบี้ยตอป อายุ /  กําหนดการไถถอน 

PTTC10NA 3,300 รอยละ 4.50 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 7 ป กําหนดไถถอนป 2553 
PTTC11DB 4,000 รอยละ 6.70 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 6 ป กําหนดไถถอนป 2554 
PTTC11OA 4,000 รอยละ 5.53 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 5 ป กําหนดไถถอนป 2554 

PTTC125A 15,000 
ปที่ 1 - 4 รอยละ 4.25      ปที่ 5 – 8 รอยละ 5.75     
จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 

อายุ 8 ป กําหนดไถถอนป 2555 

PTTC13NA 11,700 
ปที่ 1 - 5 รอยละ 4.50      ปที่ 6 - 10 รอยละ 5.75       
จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 

อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2556 

PTTC 130A 7,450 
ปที่ 1 - 3 รอยละ 5           ปที่  4 – 5 รอยละ 5.5 
จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป              

อายุ  5 ป  กําหนดไถถอนป 2556 

PTTC 130B 5,400 
ปที่ 1 - 3 รอยละ 5           ปที่  4 – 5 รอยละ 5.5   
จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป             

อายุ  5 ป  กําหนดไถถอนป 2556 

PTTC14DA 2,946 
ปที่ 1 - 3 รอยละ 5.00      ปที่ 4 - 7 รอยละ 5.95       
จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 

อายุ 7 ป กําหนดไถถอนป 2557 

PTTC 150A 2,550 
ปที่ 1 - 3 รอยละ 5           ปที่  4 – 5 รอยละ 5.5 
ปที่ 6 - 7  รอยละ 6  จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป              

อายุ 7 ป กําหนดไถถอนป 2558 

PTTC 150B 2,600 
ปที่ 1 - 3 รอยละ 5           ปที่  4 – 5 รอยละ 5.5 
ปที่ 6 - 7  รอยละ 6  จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป              

อายุ 7 ป กําหนดไถถอนป 2558 

PTTC153A 6,000 รอยละ 4.86 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ  8 ป กําหนดไถถอนป 2558 
PTTC156A 4,040 รอยละ 4.75 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2558 
PTTC15NA 5,000 รอยละ 7.40 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2558 

PTTC165A 3,000 
ปที่ 1 - 6 รอยละ 5.00      ปที่ 7 - 12 รอยละ 5.95    
จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 

อายุ 12 ป กําหนดไถถอนป 2559 

PTTC165B 2,970 รอยละ 6.17 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2559 
PTTC16OA 8,000 รอยละ 5.79 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2559 
PTTC17DA 1,500 รอยละ 5.87 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2560 
PTTC18DA 500 รอยละ 5.91 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 11 ป กําหนดไถถอนป 2561 
PTTC195A 1,000 รอยละ 5.90 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 15 ป กําหนดไถถอนป 2562 
PTTC208A 4,118 รอยละ 5.95 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 15 ป กําหนดไถถอนป 2563 
PTTC215A  1,030 รอยละ 6.53 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 15 ป กําหนดไถถอนป 2564 
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หุนกูตางประเทศไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ (หนวย :ลานบาท)   

หุนกู 
จํานวน 

(ลานบาท) 
อัตราดอกเบี้ยตอป อายุ / กําหนดการไถถอน 

USD Bond ป 2004 13,952   รอยละ 5.75 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2557 
USD Bond ป 2005 11,928 รอยละ 5.875 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 30 ป กําหนดไถถอนป 2578 

Samurai Bond ป 2007 
10,191.78 

1/ 
รอยละ 2.71 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 2/ อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2560 

PTTC11DA ซึ่ง Swap 
เปนเหรียญสหรัฐ 

7,3142/ เฉล่ียรอยละ 5.55 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 6 ป กําหนดไถถอนป 2554 

PTTC14DA ซึ่ง Swap 
เปนเหรียญสหรัฐ 

3,157.423/ เฉล่ียรอยละ 4.74 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 7 ป กําหนดไถถอนป 2557 

1/  ปตท.ไดทําสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุนกูสกุลเยน จํานวน 36,000 ลานเยน เปนสกุลเหรียญสหรัฐ จํานวน 290.51 
ลานเหรียญสหรัฐ และไดใชอนุพันธทางการเงินมาชวยลดตนทุนทางการเงิน (Switchable Swap และ Cross Currency Swap Linked to LIBOR) 
ดังนี้ จํานวน 96.84 ลานเหรียญสหรัฐ มีอัตราลอยตัวที่รอยละ LIBOR+0.25 ตอป โดยคูสัญญาอนุพันธมีสิทธิเปล่ียนเปนอัตราคงท่ีรอยละ 5.58 ตอ
ป และ จํานวน 96.84 ลานเหรียญสหรัฐ มีอัตราลอยตัวที่รอยละ LIBOR+0.20 ตอป กรณีที่ LIBOR ตํ่ากวาหรือเทากับรอยละ4.25 ตอป หรือรอยละ 
5.50 ตอป กรณีที่ LIBOR มากกวารอยละ 4.25 ตอป และ จํานวน 96.84 ลานเหรียญสหรัฐ มีอัตราคงท่ีที่รอยละ 5.37 ตอป โดยคูสัญญาอนุพันธมี
สิทธิเปลี่ยนเปนอัตรา LIBOR+0.20 ตอป ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ขอ 12.2 หุนกู)   

2/  ปตท.ไดทําสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุนกูสกุลบาท เปนสกุลเหรียญสหรัฐจํานวน 208  ลานเหรียญสหรัฐ ที่อัตรา
ดอกเบ้ียคงทีเ่ฉลี่ยรอยละ 5.55 ตอป 

3/  ปตท.ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุนกูสกุลบาทบางสวนจํานวน 3,054 ลานเหรียญบาท เปนสกุลเหรียญสหรัฐ
จํานวน 90 ลานเหรียญสหรัฐ ที่อัตราดอกเบ้ียคงทีเ่ฉลี่ยรอยละ 4.74 ตอป คงเหลือเปนภาระหน้ีสกุลบาท จํานวน 2,946 ลานบาท 

7.1.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของ ปตท. 

   8.1.3.1  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548  ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548 ไดมีมติรับทราบการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (Warrant) ใหแก กรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร  พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทใน
เครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จํานวน 60,000,000 หนวย แบงเปน 2 รุน คือ 

 รุนที่ 1 (PTT-W1) จํานวน 40,000,000 หนวย   เสนอขายในป 2548  

 รุนที่ 2 (PTT-W2) จํานวน 20,000,000 หนวย   เสนอขายในป 2549  

 และอนุมัติการออกและเสนอขาย Warrant : PTT-W1 จํานวน 40,000,000 หนวย เพ่ือรับสิทธิในการซื้อหุนสามัญจํานวน 

40,000,000 หุนโดยใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรจะแบงออกเปน 4 ฉบับ และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แตละฉบับสามารถใชสิทธิได

ในวันทําการสุดทายของทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งน้ีรายละเอียดของการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  

มีดังน้ี 
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 ฉบับท่ี 
จํานวน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
(หนวย) 

อายุของ 
ใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

(ป) 

ราคาการใชสิทธิ 
(บาท/หุน) 

อัตราการใชสิทธิ 
ตามใบสําคัญ 
แสดงสิทธิฯ 

(หนวย : หุนสามัญ) 
ระยะเวลาการใชสิทธิ 

1. 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 31 สิงหาคม 
 2549 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทุก ๆ 3 เดือน  นับจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม  2553 

2. 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 31 สิงหาคม 
 2550 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทุก ๆ 3 เดือน  นับจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม  2553 

3. 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 31 สิงหาคม 
 2551 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทุก ๆ 3 เดือน  นับจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม  2553 

4. 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 31 สิงหาคม 
 2552 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทุก ๆ 3 เดือน  นับจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม  2553 

 ทั้งน้ี  นับแตวันออกและเสนอขาย Warrant จนถึงวันที่ 31  ธันวาคม  2551  มีจํานวนผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ (PTT-W1) รวมทั้งสิ้น  23,461,100 หนวย 

หมายเหตุ  - Warrant ที่ออกและเสนอขายเปนชนิดระบุช่ือผูถือและโอนเปล่ียนมือไมได  เวนแตเปนการโอนทางมรดก   
 โอนใหทายาทหรือผูแทนโดยชอบดวยกฎหมาย 

                 - ผูที่มีสิทธิไดรับจัดสรร ไดแก กรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร  พนักงาน ปตท.  และพนักงานบริษัทในเครือ 
     ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท.  ทั้งน้ี คณะกรรมการ ปตท.ไมไดรับการจัดสรร Warrant  ยกเวน 
 กรรมการผูจัดการใหญ 

 7.1.3.2  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 ไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant : PTT-W2) จํานวน 20,000,000 หนวย เพ่ือรับสิทธิในการซื้อหุนสามัญจํานวน 20,000,000 หุน  
ใหแก กรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร  พนักงาน ปตท.  และพนักงานบริษัทในเครือที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ 
ปตท.  โดยใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรจะแบงออกเปน  4  ฉบับ  และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แตละฉบับ  สามารถใชสิทธิไดใน
วันทําการสุดทายของทุก ๆ  3  เดือนตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
ครั้งน้ี  ดังน้ี 
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 ฉบับท่ี 
จํานวน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
(หนวย) 

อายุของ 
ใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

(ป) 

ราคาการใชสิทธิ 
(บาท/หุน) 

อัตราการใชสิทธิ 
ตามใบสําคัญ 
แสดงสิทธิฯ 

(หนวย : หุนสามัญ) 
ระยะเวลาการใชสิทธิ 

1 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 28 กันยายน   
 2550 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทุก ๆ 3 เดือน  นับจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 28  กันยายน  2554 

2 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 28  กันยายน  
 2551 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทุก ๆ 3 เดือน  นับจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 28  กันยายน  2554 

3 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 28  กันยายน  
 2552 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทุก ๆ 3 เดือน  นับจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 28  กันยายน  2554 

4 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 28  กันยายน  
 2553 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทุก ๆ 3 เดือน  นับจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 28  กันยายน  2554 

 ทั้งน้ี นับแตวันออกและเสนอขาย Warrant จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2551 มีจํานวนผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
(PTT-W2) รวมทั้งสิ้น  3,349,800  หนวย   

หมายเหตุ  - Warrant ที่ออกและเสนอขายเปนชนิดระบุช่ือผูถือและโอนเปล่ียนมือไมได  เวนแตเปนการโอนทางมรดก   
 โอนใหทายาท  หรือผูแทนโดยชอบดวยกฎหมาย 

                 - ผูที่มีสิทธิไดรับจัดสรร  ไดแก  กรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร  พนักงาน ปตท.  และพนักงานบริษัทในเครือ 
     ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท.  ทั้งน้ี คณะกรรมการ ปตท.  ไมไดรับการจัดสรร  Warrant  ยกเวน 
 กรรมการผูจัดการใหญ 
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7.2 ผูถือหุน 
ปตท. มีโครงสรางผูถือหุนตามขอมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2552   ดังน้ี  
 

รายการ หุน (ลาน)  บาท (ลาน) รอยละ 

ทุนจดทะเบียน 2,857 28,572 - 

ทุนชําระแลว     (ณ  วันที่  10  มีนาคม  2552) 
    - กระทรวงการคลัง 
    - กองทุนรวม วายุภักษ หน่ึง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี 
    - กองทุนรวม วายุภักษ หน่ึงโดย บลจ. กรุงไทย 
    - สถาบันและนักลงทุนทั่วไป 

2,824 
1,460 
218 
218 
946 

28,240 
14,598 
2,179 
2,179 
9,284 

100.00 
51.695 
7.716 
7.716 

32.873 
ทุนยังไมชําระ 33 332  

 ทั้งน้ี รายช่ือผูถือหุนใหญ 15 อันดับแรกของ ปตท. เปนดังน้ี  (ณ วันที่  10 มีนาคม 2552) 

ลําดับท่ี รายชื่อ จํานวนหุน 
รอยละของจํานวน

หุนท้ังหมด 
1.  กระทรวงการคลัง 1,459,885,575 51.695 
2.  กองทุนรวม วายุภักษ หน่ึง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 217,900,000 7.716 
3.  กองทุนรวม วายุภักษ หน่ึง โดย บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 217,900,000 7.716 
4.  NORTRUST NOMINEES LTD. 52,794,180 1.869 
5.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  52,073,168 1.844 
6.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD  45,974,789 1.628 
7.  CHASE NOMINEES LIMITED 42 44,626,400 1.580 
8.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 34,143,662 1.209 
9.  MELLON BANK, N.A. 29,453,165 1.043 

10. สํานักงานประกันสังคม (2 กรณี) 25,238,800 0.894 
11. GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION C 19,508,000 0.691 
12. HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C  17,439,400 0.618 
13. กองทุน บําเหน็จบํานาญขาราชการ 16,200,350 0.574 
14. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED  15,683,197 0.555 
15. MELLON NOMINEES (UK) LIMITED 11,989,000 0.425 

 ยอดรวม 2,260,809,686 80.057 

หมายเหตุ  : 1.    ผูถือหุนลําดับที่ 4, 6, 7, 14 และ 15 มีชื่อเปน บริษัทนิติบุคคล หรือ NOMINEE ACCOUNT ซึ่ง ปตท.ไดตรวจสอบกับบริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (TSD) แลว ไมสามารถตรวจสอบและเปดเผย Ultimate shareholder ได  แตอยางไรก็ตาม 
กระทรวงการคลังเปนผูถือหุนรายใหญรายเดียวที่เปนตัวแทนภาครัฐ ที่มีสวนในการกําหนดนโยบายการจัดการ ปตท. โดยเสนอ
ผูแทนมาเปนกรรมการใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง สวนผูถือหุนรายอื่นซึ่งรวมถึงผูถือหุนลําดับท่ี 4, 6, 7, 14 และ 15 ไมไดมี
พฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย การจัดการของ ปตท. เชน สงผูแทนมาเปนกรรมการของ ปตท. เปนตน 

2. ผูถือหุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (Non-Voting Depository 
Receipt : NVDR) ในรายการท่ี 8 ไมมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน ยกเวน กรณีการใชสิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเก่ียวกับการเพิก
ถอนหุนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ  
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7.3 นโยบายการจายเงินปนผล 

7.3.1  นโยบายจายเงินปนผลของ ปตท. 
 บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมตํ่ากวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย
และบริษัทไดกําหนดไว โดยพิจารณาจากกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวจะ
ขึ้นอยูกับเงินแผนการลงทุน ความจําเปนและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบใหจายเงิน
ปนผลประจําปแลวจะตองนําเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน  เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล ใหคณะกรรมการ
บริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 
 
7.3.2 นโยบายจายเงินปนผลของบริษัทยอย  

สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย บริษัทยอยแตละแหงจะพิจารณาการจายเงินปนผลจากกระแสเงินสด
คงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทยอยน้ันๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทยอยมีเพียงพอและไดต้ังสํารองตามกฎหมาย
แลว  บริษัทยอยน้ันๆ จะพิจารณาจายเงินปนผลเปนกรณีไป 

 นโยบายจายเงินปนผลของ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

 หากไมมีความจําเปนอันใดคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนจายเงินปนผลของบริษัทแกผู
ถือหุนเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดแลวในแตละป และอาจจายเงินปนผลระหวางกาล
ใหแกผูถือหุนเปนครั้งคราวได สวนในกรณีของบริษัทยอยน้ัน บริษัทไมไดกําหนดนโยบายจายเงินปนผล 
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8. การจัดการ 

8.1 โครงสรางการจัดการ ณ  31 ธันวาคม  2551 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูถือหุนผูตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ บริหารจัดการผาน
คณะกรรมการ 14 คณะ

รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลยุทธและพัฒนาองคกร

ประธานเจาหนาท่ีบริหารการเงิน

รองกรรมการผูจัดการใหญ
บริหารองคกร

ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ
กลุมธุรกิจปโตรเลียมข้ันตน

และกาซธรรมชาติ

ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ
กลุมธุรกิจปโตรเลียมข้ันปลาย

รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ

หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ

รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ

หนวยธุรกิจน้ํามัน

รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ

หนวยธุรกิจปโตรเคมี
และการกล่ัน

รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ

หนวยธุรกิจการคา
ระหวางประเทศ

ผูชวย กผญ.
 แผนและกลยุทธ

ผูชวย กผญ.
พัฒนาธุรกิจองคกร

ผูชวย กผญ.
 การเงินองคกร

ผูชวย กผญ.
บัญชีองคกร

ผูชวย กผญ.
ทรัพยากรบุคคลองคกร

สํานักกฎหมาย

1.ผูชวย กผญ.
   พัฒนาธุรกิจและ
   บริหารโครงการ
2.ผูชวย กผญ.
   แผนและบริหาร
   บริษัทในเครือ

2.ผูชวย กผญ.
   บริหารโครงการ
3.ผูชวย กผญ.
   จัดหาและตลาด
   กาซธรรมชาติ
4.ผูชวย กผญ.
   ระบบทอสง
   กาซธรรมชาติ
5.ผูชวย กผญ.
   แยกกาซธรรมชาติ
6.ผูชวย กผญ.
   กาซธรรมชาติ
   สาํหรับยานยนต

สํานักกรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการบริษัท

ผูชวย  กผญ.
สื่อสารองคกรและกิจการเพ่ือสังคม

ผูชวย กผญ. 
สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.

ผูชวย กผญ. 
สํานักตรวจสอบภายใน

1.ผูชวย กผญ.
   วางแผน
2.ผูชวย กผญ.
   การตลาดขายปลีก
3.ผูชวย กผญ.
   การตลาดพาณิชย
   และตางประเทศ
4.ผูชวย กผญ.
   ปฏิบัติการคลัง
5.ผูชวย กผญ.
   จัดหาและจัดสง
   ปโตรเลียม

1.ผูชวย กผญ.
   วางแผน

 
    หมายเหตุ :  ผูชวย กผญ. = ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
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8.1.1  คณะกรรมการ ปตท. 

 โครงสรางการจัดการของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย  คณะกรรมการ ปตท.  และไดแตงต้ัง
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จํานวน 4 คณะ ชวยกลั่นกรองงานที่มีความสําคัญ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร
หา คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการ
ใหญ เปนผูบริหารสูงสุดของบริษัท บริหารจัดการผานคณะกรรมการจัดการ 14 คณะ  ดังมีรายละเอียด ดังน้ี 

 รายช่ือคณะกรรมการ ปตท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2551  ประกอบดวย 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหนง วันท่ีไดรับแตงต้ัง 

1. นายณอคุณ  สิทธิพงศ  ประธานกรรมการ 21  ธันวาคม  2550 1.1 
(แทน นายพรชัย  รุจิประภา) 

2. นายจุลยุทธ  หิรัณยะวสิต กรรมการอิสระ 11  เมษายน  2551 1.2 
(แทน พล.อ. อภิชาต  เพ็ญกิตติ) 

3. นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช กรรมการอิสระ 30 เมษายน 2550 

4. พลเอก สมทัต  อัตตะนันทน กรรมการอิสระ 11 เมษายน 2549 

5. หมอมหลวงปาณสาร  หัสดินทร กรรมการอิสระ 11 เมษายน 2549 

6. นายอําพน  กิตติอําพน กรรมการอิสระ 11 เมษายน 2551 

7. คุณพรทิพย  จาละ  กรรมการอิสระ 30  เมษายน  2550 

8. นายพานิช  พงศพิโรดม  กรรมการ 1  มกราคม  2551 1.3 
(แทน นายเมตตา  บันเทิงสุข) 

9. คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม  กรรมการอิสระ 30  เมษายน  2550 

10. นายนริศ  ชัยสูตร กรรมการ 11  เมษายน  2551 1.4 
(แทน นางพนัธทิพย  สุรทิณฑ) 

11. นายชัยเกษม  นิติสิริ กรรมการอิสระ 22  กันยายน  2551 1.5 
(แทน นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) 

12. นายอนุวัฒน  เมธีวิบูลวุฒิ กรรมการอิสระ 21  พฤศจิกายน  2551 1.6 
(แทน นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช) 

13. นางพรรณี  สถาวโรดม กรรมการ                     30  เมษายน  2550 
 

14. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ กรรมการและเลขานุการ 
(ประธานเจาหนาที่บริหาร/
กรรมการผูจัดการใหญ) 

- ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ   
ครบวาระที่ 1 และพนจากตําแหนงเมื่อ 

  10 สิงหาคม 2550 
- วาระที่ 2 เริ่ม 10  กันยายน 2550 2 

 
 
หมายเหตุ 1. คณะกรรมการแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระและลาออก 
  1.1 นายณอคุณ  สิทธิพงศ  ดํารงตําแหนงแทน  นายพรชัย  รุจิประภา  ซึ่งลาออกเม่ือวันที่  18 ธันวาคม  2550 

 1.2    นายจุลยุทธ  หิรัณยะวสิต  ดํารงตําแหนงแทน พล.อ. อภิชาต  เพ็ญกิตติ  ซึ่งครบวาระเม่ือวันที่  11  เมษายน  2551  
 1.3    นายพานิช  พงศพิโรดม  ดํารงตําแหนงแทน นายเมตตา  บันเทิงสุข  ซึง่ลาออกเม่ือวันที่  1  มกราคม 2551 
 1.4    นายนริศ  ชัยสูตร  ดํารงตําแหนงแทน นางพันธทิพย  สุรทิณฑ ซึ่งครบวาระเม่ือวันที่  11  เมษายน  2551 
 1.5    นายชัยเกษม  นิติสิริ  ดํารงตําแหนงแทน นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา ซึ่งลาออกเม่ือวันที่  15  กรกฎาคม  2551               
 1.6    นายอนุวัฒน  เมธีวิบูลวุฒิ ดํารงตําแหนงแทน นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช  ซึ่งลาออกเม่ือวันที่  1  สิงหาคม  2551 
2. ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  คร้ังท่ี 8/2550  วันที่ 31 สิงหาคม 2550  มีมติแตงต้ังให นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ 
 ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ  ตออีกวาระหน่ึง ต้ังแตวันที่ 10 กันยายน  2550 
3. นายโอฬาร  ไชยประวัติ  ลาออก โดยมีผลต้ังแตวันที่ 22 กันยายน 2551  
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(1) รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ  ปตท.  ในป  2550  และในป  2551   

 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ 
จํานวนหุน (หุน) จํานวนหุน 

เพ่ิม (ลด)  
ระหวางป 

(หุน) 
หมายเหตุ 

31 ธ.ค.2550 31 ธ.ค. 2551 

1. นายณอคุณ  สิทธิพงศ  – – –  

2. นายจุลยุทธ  หิรัณยะวสิต  – – –  

3. นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช – – –  

4. พลเอก สมทัต  อัตตะนันทน – – –  

5. หมอมหลวงปาณสาร  หัสดินทร – – –  

6. นายอําพน  กิตติอําพน – – –  

7. คุณพรทิพย  จาละ  – – –  

8. นายพานิช  พงศพิโรดม  – – –  

9. คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม  – – –  

10. นายนริศ  ชัยสูตร  – – –  

11. นายชัยเกษม  นิติสิริ   – – –  

12. นายอนุวัฒน  เมธีวิบูลวุฒิ – – –  

13. นางพรรณี  สถาวโรดม – – –  

14. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ – – –  

 
โดยมีกรรมการครบวาระและลาออกระหวางป  ในป  2550  และในป 2551   

 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ 
จํานวนหุน (หุน) 

จํานวนหุน 
เพ่ิม (ลด)  
ระหวางป 

(หุน) 
หมายเหตุ 

31 ธ.ค.2550 31 ธ.ค. 2551 

1.  นายเชิดพงษ  สิริวิชช – – – ครบวาระ เมื่อวันที่ 30 เมษายน  2550 

2.  นายพัฒเดช  ธรรมจรีย – – – ลาออก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2550 

3.  นายพิษณุ  สุนทรารักษ – – – ครบวาระ เมื่อวันที่ 30 เมษายน  2550 

4.  นายพรชัย  รุจิประภา  – – – ลาออก เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม  2550 

5.  นายเมตตา  บันเทิงสุข  – – – ลาออก เมื่อวันที่ 1 มกราคม  2551 

6.  พลเอก อภิชาต  เพ็ญกิตติ  – – – ครบวาระ เมื่อวันที่  11  เมษายน  2551 

7.  นางพันธทิพย  สุรทิณฑ  – – – ครบวาระ เมื่อวันที่  11  เมษายน  2551 
8.  นายพรายพล  คุมทรัพย  – – – ครบวาระ เมื่อวันที่  11  เมษายน  2551 
9.  นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช – – – ลาออก เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2551 

10.  นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา  – – – ลาออก เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2551 

11.  นายโอฬาร  ไชยประวัติ – – – ลาออก เมื่อวันที่  22  กันยายน  2551 
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 (2)  กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน 
 ตามขอบังคับบริษัทไดกําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท ประกอบดวย (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ (2) กรรมการอื่นสองทาน 
ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคญัของบริษัท  

 (3)  อํานาจของคณะกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการบริษัท  มีอํานาจดูแลและจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค  ขอบังคับและมติของ
ที่ประชุมผูถือหุน 

• คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจแตงต้ังกรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการ  และจะแตงต้ังรองประธาน
กรรมการก็ได  ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

• คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจแตงต้ังกรรมการคนหน่ึงเปนกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการคณะกรรมการ
ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 (4)  หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค ขอบังคับและมติที่ประชุมผูถือหุน 

• กําหนดวิสัยทัศน  ทิศทางและกลยุทธของบริษัท 

• ใหความเห็นชอบกลยุทธและนโยบายที่สําคัญ  รวมถึงวัตถุประสงค  เปาหมายทางการเงินและแผนงานบริษัท 
รวมท้ังติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนด 

• จัดใหมีระบบบัญชี  การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี  รวมทั้งดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

• กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางครอบคลุม และดูแลใหผูบริหารมีระบบ หรือกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

• ดูแลใหมีระบบหรือกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสม  เพ่ือกอใหเกิดแรงจูงใจท้ังในระยะสั้น
และระยะยาว 

• ทําการประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการใหญ  และกําหนดคาตอบแทน  ใหสอดคลองกับผลการดําเนินงาน 

• ดูแลใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนแตละกลุมและผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทอยางเหมาะสม 

• ใหมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง  ชัดเจน  โปรงใส  นาเช่ือถือและมีมาตรฐานสูง 

• เปนผูนําและเปนตัวอยางในการปฏิบัติงานที่ดี 

(5)  การแตงต้ังและการถอดถอนกรรมการบริษัท 
 1. กรรมการของบริษัทเลือกต้ังโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยมีจํานวนไมนอยกวาหาคน และไมเกินสิบหาคน และมี
กรรมการท่ีเปนอิสระไมนอยกวา 3 คน ซึ่งกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถ่ินที่อยูใน
ราชอาณาจักร และกรรมการบริษัทอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูดานบัญชีและการเงิน โดยกรรมการตองมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายและขอบังคับกําหนด 

  ต้ังแตป 2547 เปนตนมา คณะกรรมการ ปตท.ไดมีมติเห็นชอบใหกําหนดสัดสวนกรรมการท่ีเปนอิสระเพ่ิมเปนไม
นอยกวาก่ึงหน่ึง และถือปฏิบัติตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีกรรมการอิสระ  9  คน  โดยกรรมการทั้งหมด
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มีถ่ินที่อยูในประเทศไทย  และมีกรรมการผูมีความเช่ียวชาญดานบัญชีการเงิน  2  คน  คือ คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม  และนาย
นริศ  ชัยสูตร  

 2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเปนผูคัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
 (1) ผูถือหุนรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ 
 (2) ผูถือหุนแตละรายจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ
ก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
 (3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน 
 (4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ใหผูเปนประธานในที่ประชุมน้ันเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

 3. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระหน่ึงในสามเปนอัตรา ถาจํานวน
กรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตองออกจาก
ตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหกรรมการจับสลากกันวาผูใดจะออก  สวนในปที่สามและปหลังๆ
ตอไป  ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง 

 4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบรษิัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 

 5. ในการลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน
สี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือ
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน   

 ต้ังแตป 2549  เปนตนมา  คณะกรรมการ ปตท. ไดมีมติเห็นชอบใหเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ
เสนอแตงต้ังเปนกรรมการ ปตท.  ตามหลักเกณฑการสรรหากรรมการของ ปตท.  ซึ่งที่ผานมารวมทั้งในป 2551 ยังไมมีผูถือหุน
เสนอช่ือบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการ  ทั้งน้ี รายละเอียดอยูในหัวขอ การกํากับดูแลกิจการที่ดี (การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทา
เทียมกัน) 

8.1.2   คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 

         (1)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการ ปตท. ไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2544 โดยแตงต้ังจากกรรมการ 
ปตท. ซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด มีจํานวนอยางนอยสามคน และอยางนอยหน่ึงคน 
ตองมีความเช่ียวชาญดานบัญชีและการเงิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ทุกทานเปนกรรมการท่ีเปน
อิสระ ดังรายช่ือตอไปน้ี 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง  

1.  คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม 1 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และมีความเช่ียวชาญดานบัญชีการเงิน 

2.  คุณพรทิพย  จาละ กรรมการ กรรมการอิสระ 

3.  นายจุลยุทธ  หิรัณยะวสิต 2 กรรมการ กรรมการอิสระ 

โดยมี นางสาวนิตยา  ดิเรกสถาพร   ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  สํานักตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการ 
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หมายเหตุ  : 1  แทนนายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช  ที่ลาออก เมื่อวันที่  1 สิงหาคม 2551 
 2  แทนนายโอฬาร  ไชยประวัติ  ที่ลาออก เมื่อวันที่  22 กันยายน 2551 
             
 หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

• สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

• สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

• พิจารณา  คัดเลือก  เสนอแตงต้ัง  และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท 

• พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 

• จัดทํารายการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท  ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

• ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

• ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับบริษัท 

 ในป 2551 มีการประชุม  9  ครั้ง  เปนการประชุม  ปกติ  6  ครั้ง  และนัดพิเศษ  3  ครั้ง    

 โดยมีการรายงานตอคณะกรรมการ ปตท.  และมีการประชุมรวมกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกและฝายบัญชี  ในการ
สอบทาน งบการเงินทุกไตรมาส  รวมท้ังมีการประชุมรวมกับผูบริหารระดับสูง  1  ครั้ง 

          (2)  คณะกรรมการสรรหา 
 คณะกรรมการ ปตท.ไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2544  โดยแตงต้ังจากกรรมการ ปตท.  
3 ทาน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวย กรรมการดังรายช่ือตอไปน้ี 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง  

1.  นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

2.  นายอําพน  กิตติอําพน กรรมการ กรรมการอิสระ 

3.  นายจุลยุทธ  หิรัณยะวสิต 1   กรรมการ กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ  :  1 แทนนางพันธทิพย  สุรทิณฑ ซึ่งครบวาระกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่  11 เมษายน 2551 

 หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

• ทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายช่ือเปนกรรมการใหมหรือสรรหากรรมการผูจัดการใหญ 

• กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหากรรมการบริษัท หรือกรรมการผูจัดการใหญเพ่ือใหเกิดความโปรงใส 

ทั้งน้ี  ไดกําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการ  ดังน้ี 
1. คณะกรรมการสรรหากําหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีตองการสรรหาทดแทน  เพ่ือใหมีองคประกอบและ

คุณสมบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวของ  และกําหนดวิธีการเสนอรายช่ือผูมีคุณสมบัติ 
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2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอช่ือผูมีความเหมาะสมท่ีจะเปนกรรมการ ปตท. พรอมเหตุผล 
ประกอบและนําเสนอตอคณะกรรมการ ปตท. 

3. คณะกรรมการ ปตท.พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายช่ือที่คณะกรรมการสรรหานําเสนอเพ่ือ 
เสนอรายช่ือตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 ในป 2551 มีการประชุม  5  ครั้ง  และมีการรายงานตอคณะกรรมการ ปตท. 

           (3)   คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
 คณะกรรมการ ปตท.ไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2544 ประกอบดวย
กรรมการ  3  ทาน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวยกรรมการดังรายช่ือตอไปน้ี 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง  

1.  นายอําพน  กิตติอําพน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

2.  คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม กรรมการ กรรมการอิสระ 

3.  นางพรรณี  สถาวโรดม กรรมการ กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

• ทําหนาที่พิจารณาแนวทางการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ 
• กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญที่เปนธรรมและ

สมเหตุสมผล  และนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท. หรือที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 ในป  2551  มีการประชุม  1  ครั้ง  และมีการรายงานตอคณะกรรมการ ปตท. 

           (4)   คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 คณะกรรมการ ปตท.ไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่  24  มิถุนายน 2547  ประกอบดวย
กรรมการท่ีเปนอิสระ  3  ทาน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวยกรรมการ  ดังรายช่ือตอไปน้ี  
 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง  

1. พล.อ. สมทัต  อัตตะนันทน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

2. ม.ล. ปาณสาร  หัสดินทร กรรมการ กรรมการอิสระ 

3. นายชัยเกษม  นิติสิริ กรรมการ กรรมการอิสระ 

 
โดยมีผูจัดการฝายสํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัททําหนาที่เลขานุการ 
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 หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

• เสนอแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตอคณะกรรมการบริษัท 

• ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

• กํากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝายจัดการ  เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

• ทบทวนแนวทางหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ    
และเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท 

• มอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทใหคณะทํางานกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 ในป 2551 มีการประชุม  3  ครั้ง ทั้งน้ีในการประชุมครั้งที่ 2 ไดมีการมอบนโยบาย ติดตามการดําเนินงานดานสังคม 
ชุมชนและสิ่งแวดลอม  (CSR) และมีการรายงานตอคณะกรรมการ ปตท.  

การเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  4 คณะ ในป 2551  (1 มกราคม  – 31 ธันวาคม 2551) 
 หนวย : ครั้ง  

รายชื่อกรรมการ 
การประชุมคณะกรรมการ ในป 2551 

การดํารงตําแหนง 
กรรมการระหวางป 

กรรมการ 
ปตท. 

รวม 14 คร้ัง 
ตรวจสอบ 
รวม 9 คร้ัง 

กํากับดูแล 
กิจการท่ีดี 
รวม 3 คร้ัง 

สรรหา 
รวม  

5 คร้ัง 

กําหนด 
คาตอบแทน 
รวม 1 คร้ัง 

1.นายณอคุณ  สิทธิพงศ  14/14 -  -  -  -  - 

2.นายจุลยุทธ  หิรัณยะวสิต 9/10 1/3 - 3/3 - 11  เมษายน  2551 
(แทน พล.อ.อภิชาต ิ เพญ็กิตติ) 

3.นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช 13/14 -  -  5/5  -  - 

4.พลเอก สมทัต  อัตตะนันทน 14/14 -  3/3 -  -   

5.ม.ล.ปาณสาร  หัสดินทร 13/14 -  3/3  -  -  -  

6.นายอําพน  กิตติอําพน  13/14 -  -  5/5  1/1  - 

7.คุณพรทิพย  จาละ 14/14 6/6 -  -  -   

8.นายพานิช  พงศพิโรดม 14/14 -  -  -  -  1  มกราคม  2551 
(แทน นายเมตตา  บันเทิงสุข) 

9.คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม 13/14 9/9 - - 1/1  

10.นายนริศ  ชัยสูตร 10/10 -  -  -  -  11  เมษายน  2551 
(แทน นางพนัธทิพย  สุรทิณฑ) 

11.นายชัยเกษม  นิติสิริ 3/3 - 1/1 - - 22 กันยายน 2551 
(แทนนายนนทิกร กาญจนะจิตรา) 

12.นายอนุวัฒน  เมธีวิบูลวุฒิ   1/1 - - - - 21 พฤศจิกายน 2551 
(แทน นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช) 

13.นางพรรณี  สถาวโรดม 14/14 - - - 1/1  

14.นายประเสริฐ บุญสัมพันธ 14/14 -  -  -  -  -  
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  กรรมการครบวาระ / ลาออก  ระหวางป 2551    
 หนวย : ครั้ง 

รายชื่อกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการ ในป 2551  
การดํารงตําแหนง 

ระหวางป 
กรรมการ 
ปตท. 

รวม 14 คร้ัง 

ตรวจสอบ 
รวม 9 คร้ัง 

กํากับดูแล 
กิจการท่ีดี 
รวม 3 คร้ัง 

สรรหา 
รวม  

5 คร้ัง 

กําหนด 
คาตอบแทน 
รวม 1 คร้ัง 

1. นางพันธทิพย  สุรทิณฑ  3/4 -  -  1/1 -  ครบวาระ 11 เมษายน 2551 

2. พลเอก อภิชาต เพ็ญกิตติ 4/4 -  -  -  -  ครบวาระ 11 เมษายน 2551 

3. นายพรายพล  คุมทรัพย 3/4 -  -  -  -  ครบวาระ 11 เมษายน 2551 

4. นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา 3/3 - - - - ลาออก 15 กรกฎาคม 2551 

5. นายโอฬาร  ไชยประวัติ 10/11 5/6 - - - ลาออก 22 กันยายน 2551 

6. นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช   7/7 4/4 2/2 - - ลาออก 1 สิงหาคม 2551 
 

8.1.3 เลขานุการบริษัท 
 เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ปตท. จึงไดมอบหมายใหผูจัดการฝายสํานักกรรมการ
ผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท  ทําหนาท่ีเลขานุการบริษัท  ของ ปตท.  ซึ่งปจจุบัน คือ  นายอรรถพล  ฤกษพิบูลย  โดยมี
ภาระหนาที่ในการใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ที่คณะกรรมการตองทราบและปฏิบัติ  การจัดการประชุม  
รวมท้ังดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการ  เพ่ือใหกรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ ปตท.  รวมท้ังการจัดทําและเก็บรักษาเอกสาร  อาทิ  ทะเบียนกรรมการ  หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการ  รายงานการประชุมคณะกรรมการ  และรายงานประจําปของบริษัท  หนังสือนัดประชุมผูถือหุน  รายงานการ
ประชุมผูถือหุน  และเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร  

8.2   การบริหารจัดการ 

(1) อํานาจหนาท่ีของประธานเจาหนาท่ีบริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ (กรรมการผูจัดการใหญ) กําหนดไวดังน้ี 

 ตามขอบังคับของบริษัท กรรมการผูจัดการใหญมีอํานาจและหนาที่เก่ียวกับการบริหารบริษัท ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย และจะตองบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอยางเครงครัด  ซื่อสัตย  
สุจริตและระมัดระวัง  รักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนอยางดีที่สุด อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการใหญใหรวมถึง
เรื่องหรือกิจการตางๆ  ดังตอไปน้ีดวย 

• ดําเนินกิจการ  และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท 

• บรรจุ แตงต้ัง ถอดถอน โยกยาย เล่ือน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจาง ตลอดจน
ใหพนักงานและลูกจางออกจากตําแหนงตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด แตถาเปนพนักงานระดับฝายหรือ
เทียบเทาขึ้นไป  จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 

• ดําเนินการใหมีการจัดทําและสงมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท  รวมถึงแผนงานและงบประมาณ  
ตอคณะกรรมการเพ่ือขออนุมัติ  และมีหนาที่รายงานความกาวหนาตามแผนและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
ดังกลาวตอคณะกรรมการในทุกๆ 3 เดือน 

• ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย  แผนงานและงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ ปตท.ไดมอบอํานาจในการบริหารจัดการบริษัทใหกรรมการผูจัดการใหญ โดยมีหลักการและขอบเขต
อํานาจ  ดังตอไปน้ี 
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• เปนผูมีอํานาจในการบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค  ขอบังคับ  นโยบาย  ระเบียบ  ขอกําหนด  คําสั่ง
และมติที่ประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ 

• เปนผูมีอํานาจในการบังคับบัญชา  ติดตอ  สั่งการ  ดําเนินการ  ตลอดจนเขาลงนามในนิติกรรม  สัญญา  เอกสาร
คําสั่งหนังสือแจงหรือหนังสือใดๆ ที่ใชติดตอกับหนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจและบุคคลอื่น  ตลอดจนใหมี
อํานาจกระทําการใดๆท่ีจําเปนและสมควร  เพ่ือใหการดําเนินการขางตนสําเร็จลุลวงไป 

• เปนผูมีอํานาจในการบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางทุกตําแหนงรวมถึงการบรรจุ แตงต้ัง ถอดถอน เล่ือน ลด ตัด
เงินเดือนหรือคาจาง  ลงโทษทางวินัย  ตลอดจนใหออกจากตําแหนงตามระเบียบ ขอกําหนดหรือคําสั่งที่
คณะกรรมการของบริษัทกําหนด  แตถาเปนพนักงานหรือลูกจางช้ันที่ปรึกษา   รองกรรมการผูจัดการใหญ หรือ 
ผูดํารงตําแหนงเทียบเทาขึ้นไปจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน  และใหมีอํานาจกําหนด
เง่ือนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจาง  และออกระเบียบวาดวยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไมขัดหรือ
แยงกับระเบียบ  ขอกําหนด  หรือคําสั่งที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

• ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง  และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบ
อํานาจชวง และ/หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจฉบับ
น้ี และ/หรือใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทกําหนดไว 

 ท้ังน้ี การใชอํานาจของกรรมการผูจัดการใหญดังกลาวขางตนไมสามารถกระทําได หากกรรมการผูจัดการใหญมีสวน
ไดสวนเสีย  หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใชอํานาจดังกลาว 

                (2)  คณะกรรมการจัดการของ ปตท. 

ต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  2544  ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดการของ ปตท.  เพ่ือทําหนาที่บริหารจัดการ ปตท.  ทั้งน้ี  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวยสมาชิก  9  ทาน  ดังน้ี 

ชื่อตําแหนง ตําแหนง 

1.  ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ประธานกรรมการ 
2.  ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน กรรมการ 
3.  ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ  กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ กรรมการ 

4.  ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ  กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 
     และรองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจนํ้ามัน 

กรรมการ 

5.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  บริหารองคกร กรรมการ 
6.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ กรรมการ 
7.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ กรรมการ 
8.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น กรรมการ 
9.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  กลยุทธและพัฒนาองคกร กรรมการและเลขานุการ 
  
โดยมีผูจัดการฝายสํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท เปนผูชวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการจัดการฯ มีกําหนดการประชุมสัปดาหละ 1 ครั้ง และรายงานตอคณะกรรมการ ปตท. โดยในป 2551   
มีการประชุมรวม  31  ครั้ง   
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 หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการของ ปตท. 
• ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอกรรมการผูจัดการใหญ  ในการตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญตอกลยุทธองคกร

และทิศทางการดําเนินธุรกิจ  แผนการลงทุน  งบประมาณ  การจัดสรรทรัพยากรใหกับ ปตท.และบริษัทที่ ปตท.
ถือหุน  รวมท้ังสรางระบบการทํางานของบริษัทที่ ปตท.ถือหุน  ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

• จัดลําดับความสําคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการ ปตท.  เพ่ือนําไปสูการดําเนินการอยางมีประสิทธิผล 
• กล่ันกรองระเบียบวาระการประชุมกอนนําเสนอคณะกรรมการ ปตท. 
• จัดลําดับความสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินใหกับ ปตท.  และบริษัทที่ ปตท. ถือหุน 
• หาขอยุติรวมในประเด็นสําคัญของบริษัทที่ ปตท.ถือหุนกอนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ ปตท.ถือหุน 
• กําหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ  ระบบทรัพยากรบุคคล  ระบบขอมูล  รวมทั้งโครงสรางองคกรใน ปตท. 

และบริษัทที่ ปตท.ถือหุน 
• กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 นอกจากคณะกรรมการจัดการของ ปตท. ตามขางตน  ปตท.ยังไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดการเฉพาะเรื่องอีก  13  
คณะเ พ่ือทําหนาที่ ในการพิจารณาและจัดการในเรื่องต างๆภายในบริษัทให เปนไปดวยความถูกตอง  เหมาะสม  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอ ปตท.  ดังตอไปน้ี 

1. คณะกรรมการแผนกลยุทธธุรกิจนํ้ามัน 
2. คณะกรรมการแผนกลยุทธธุรกิจกาซธรรมชาติ 
3. คณะกรรมการแผนกลยุทธธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 
4. คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ 
5. คณะกรรมการจัดการการเงินและบัญชีองคกร 
6. คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล 
7. คณะกรรมการสินเช่ือของบริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 
8. คณะกรรมการการจัดการสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี 
9. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
10. คณะกรรมการจัดหาปโตรเลียม 
11. คณะกรรมการบริหารความรวมมือของกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ 
12. คณะกรรมการบริหารความรวมมือของกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 
13. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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 (3)  รายชื่อผูบริหาร  ณ   31  ธันวาคม  2551  
 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1. นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

2. นายพิชัย  ชุณหวชิร   ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน 

3. นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ 

4. นายปรัชญา  ภิญญาวัธน ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 
และรองกรรมการผูจัดการใหญ หนวยธุรกิจนํ้ามัน  

5. นายเทวินทร  วงศวานิช รองกรรมการผูจัดการใหญ กลยุทธและพัฒนาองคกร 

6. นายทรงวุฒิ  ชินวัตร รองกรรมการผูจัดการใหญ  บริหารองคกร 

7. นายเพ่ิมศักด์ิ  ชีวาวัฒนานนท รองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ 

8. นายสุรงค  บูลกุล รองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

9. นายไพรินทร  ชูโชติถาวร  รองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น และปฏิบัติงานใน 
ตําแหนงกรรมการผูจัดการ บริษัท บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด และ 
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด 

10. นายอนนต  สิริแสงทักษิณ รองกรรมการผูจัดการใหญ  ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง  
ประธานเจาหนาที่บริหาร  บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

11. นายวิโรจน  มาวิจักขณ รองกรรมการผูจัดการใหญ  ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง  
กรรมการอํานวยการ  บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

12. นายวีรศักด์ิ  โฆษิตไพศาล รองกรรมการผูจัดการใหญ  ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง  
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

13. นายมารุต  มฤคทัต รองกรรมการผูจัดการใหญ ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง  
กรรมการผูจัดการใหญ     บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

14. นายชายนอย  เผ่ือนโกสุม  รองกรรมการผูจัดการใหญ ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง 
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ   
บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) 

15. นางสาวเพ็ญจันทร  จริเกษม ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญการเงินองคกร  

16. นางปริศนา  ประหารขาศึก ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญบัญชีองคกร 

 
  

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

หนาท่ี 178  

(4)  การถือหลักทรัพยของผูบริหาร 

(5)  ขอมูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของกับคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท  มีดังน้ี 

 ไมปรากฏวามีประวัติการทําความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมาเก่ียวกับ  
1) การถูกพิพากษาวากระทําผิดทางอาญา ยกเวนที่เปนความผิดอันเกิดจากการฝาฝนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือ

ความผิดในทํานองเดียวกัน  
2) การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย  
3) การเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัท หรือหางหุนสวนที่ถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูก

พิทักษทรัพย 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกุล 

จํานวนหุน (หุน) Warrant # 1 Warrant # 2 หมายเหตุ 

31 ธ.ค. 2550 31 ธ.ค. 2551 
จํานวนหุน 
  เพิ่ม (ลด)  
ระหวางป 

(หุน) 

ท่ีไดรับ 
จัดสรร 
ป 2548 

  คงเหลือ 
    

ท่ีไดรับ
จัดสรร 
ป 2549 

คงเหลอื  

1.    นายประเสรฐิ  บุญสัมพันธ 
   และภรรยา 0 0 0 243,000 121,500 119,000 89,300 - 

2.    นายพิชัย  ชุณหวชิร 55,400 0 (55,400) 88,000 22,000 45,800 34,400 - 

3.    นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย 
   และภรรยา 175,830 178,730 2,900 108,700 37,400 56,900 42,800 - 

4.    นายปรัชญา  ภิญญาวัธน 117,480 51,380 (66,100) 88,300 22,100 45,900 34,500 - 

5.    นายเทวินทร  วงศวานิช  N/A 20,000 20,000 40,300 20,200 21,000 15,800 แตงต้ังเม่ือ 18 ก.พ. 51

6.    นายทรงวุฒิ  ชินวัตร 12,676 10,000 (2,676) 61,000 20,500 32,400 24,300 - 

7.    นายเพิ่มศักด์ิ  ชีวาวัฒนานนท  24,300 40,300 16,000 64,000 16,000 33,300 25,000 - 

8. นายสุรงค  บูลกุล   N/A 65,483 65,483 63,300 31,700 33,000 24,800 แตงต้ังเม่ือ 1 ก.พ. 51 

9.    นายไพรินทร  ชูโชติถาวร 
   และภรรยา  N/A 28,100 28,100 52,600 13,200 27,600 20,700  แตงต้ังเม่ือ 1 ก.พ. 51 

10.    นายอนนต  สิริแสงทักษิณ 100,330 120,230 19,900 79,800 20,000 41,900 31,500 - 

11.    นายวิโรจน  มาวิจักขณ 157,080 178,980 21,900 87,800 22,000 45,100 33,900 - 

12.     นายวีรศักด์ิ  โฆสิตไพศาล    N/A 8,000 8,000 0 0 26,400 26,400 แตงต้ังเม่ือ 1 ต.ค. 51 

13.    นายมารุต  มฤคทัต 8,700 16,800 8,100 67,300 16,900 35,100 26,400 - 

14.    นายชายนอย  เผ่ือนโกสุม  41,400 49,700 8,300 43,100 21,700 33,200 24,900 แตงต้ังเม่ือ 1 ส.ค. 50 

15.    นางสาวเพ็ญจันทร  จริเกษม  10,000 10,000 0 34,000 17,000 18,300 18,300 - 

16.    นางปริศนา  ประหารขาศึก 51,463 60,263 8,800 35,100 8,800 18,400 13,800 - 
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8.3  นโยบายการไปดํารงตําแหนงกรรมการท่ีอ่ืนของกรรมการและผูบริหาร 
 

ปตท. มีบริษัทในกลุมที่ไปลงทุนและถือหุน  45 บริษัท (เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ  7  บริษัท)   
ซึ่งโดยปกติที่ผานมา  กําไรสุทธิของ ปตท.ในปจจุบันมาจากบริษัทในกลุม ปตท.ที่ ปตท. ถือหุนประมาณรอยละ 60  โดย  
ปตท. ไดกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการในรูปแบบกลุม ปตท. เพ่ือสรางใหเกิด Synergy  กําหนดนโยบายที่สอดคลอง 
ในทิศทางเดียวกับ ปตท.  ดวยการเสนอแตงต้ังใหกรรมการหรือผูบริหารของ ปตท. ไปเปนกรรมการในบริษัทในกลุม ปตท.   
เพ่ือกํากับดูแลใหบริษัทดังกลาวกําหนดนโยบายและดําเนินธุรกิจที่สอดคลองกับนโยบายของ ปตท.  ใหเกิดประโยชนและ 
สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม  ดังน้ัน  การท่ีกรรมการหรือผูบริหารจะดํารงตําแหนงกรรมการเกิน 5 บริษัท 
จึงมีโอกาสสูง  ซึ่งหลักเกณฑในการพิจารณาแตงต้ังบุคคลไปเปนกรรมการในบริษัทอื่นไว  ดังน้ี 

1.  เพ่ือกํากับดูแลการบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทในกลุม ปตท. และติดตาม ประเมินผลภาพรวม
การดําเนินธุรกิจของบริษัทในกลุม ปตท. ใหสอดคลองกับนโยบายของ ปตท. ในทิศทางเดียวกันกับ ปตท. และมีมาตรฐาน
ใกลเคียงกัน 

2.  เปนการสราง Synergy ใหกับธุรกิจของบริษัทในกลุม ปตท.  เพ่ือใหเกิดการประสานประโยชนและการสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับทุกองคกรที่เก่ียวของ รวมถึงประเทศ 

3.  เพ่ือนําประสบการณความสามารถเฉพาะดานไปชวยเหลือธุรกิจ  เชน  การนําความรูดานการเงินไปชวยปรับปรุง
พัฒนาดานบัญชี  การเงิน  ใหบริษัทน้ันๆ ดําเนินธุรกิจไดเติบโตตอไปอยางเขมแข็งซึ่งรวมถึงการไปชวยเหลือบริษัทที่ไมไดอยู
ในกลุม ปตท.  รวมทั้งสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดไปทําหนาที่เปนกรรมการกํากับดูแลบริษัทช้ันนําเหลาน้ันกลับมา
ชวยเสริมประโยชนใหกับ ปตท. และเปนการสรางความสัมพันธที่ดี  เพ่ือเสริมสรางเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจใหกับ ปตท.ดวย 

4.  ถือเปนหนาที่ของกรรมการและผูบริหาร  และเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงาน 

8.4     คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

          8.4.1    คาตอบแทนท่ีกรรมการไดรับเปนรายบุคคล  ในป 2551 
                                                                                                                                                                               หนวย  : บาท 
ลํา
ดับ
ท่ี 

รายนาม จํานวน
วัน  

โบนัสจายจริง     
5 มกราคม 2552  

เบียประชุม
กรรมการฯ 

(รวมเบ้ียราย
เดือน) 

เบ้ียประชุม
กรรมการฯ
เฉพาะเรื่อง 

รวมคาเบ้ีย
ประชุม รวมคาตอบแทน 

1 นายณอคุณ สิทธิพงศ 366 2,212,851.20  770,887.10  - 770,887.10  2,983,738.30  

2 นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต 265 1,293,779.52  420,000.00  124,258.06  544,258.06  1,838,037.58  

3 นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช 366 1,786,880.40  600,000.00  150,000.00  750,000.00  2,536,880.40  

4 พลเอก สมทัต อัตตะนันทน 366 1,786,880.40  620,000.00  78,000.00  698,000.00  2,484,880.40  

5 ม.ล. ปาณสาร หัสดินทร 366 1,786,880.40  600,000.00  72,000.00  672,000.00  2,458,880.40  

6 นายอําพน กิตติอําพน 366 1,786,880.40  600,000.00  150,000.00  750,000.00  2,536,880.40  

7 คุณพรทิพย จาละ 366 1,786,880.40  620,000.00  202,500.00  822,500.00  2,609,380.40  

8 นายพานิช พงศพิโรดม 366 1,786,880.40  600,000.00  - 600,000.00  2,386,880.40  

9 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 366 1,786,880.40  600,000.00  359,564.52  959,564.52  2,746,444.92  

10 นายนริศ ชัยสูตร 265 1,293,779.52  440,000.00  - 440,000.00  1,733,779.52  

11 นายชัยเกษม นิติสิร ิ 101 493,100.88  159,000.00  24,000.00  183,000.00  676,100.88  

12 นายอนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ 41 200,169.66  60,000.00  - 60,000.00  260,169.66  
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ลํา
ดับ
ท่ี 

รายนาม จํานวน
วัน  

โบนัสจายจริง     
5 มกราคม 2552  

เบียประชุม
กรรมการฯ 

(รวมเบ้ียราย
เดือน) 

เบ้ียประชุม
กรรมการฯ
เฉพาะเรื่อง 

รวมคาเบ้ีย
ประชุม รวมคาตอบแทน 

13 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ 366 1,786,880.40  620,000.00  - 620,000.00  2,406,880.40  

14 นางพรรณี สถาวโรดม 366 1,786,880.40  620,000.00  24,000.00  644,000.00  2,430,880.40  

                        รวมท้ังสิ้น 21,575,604.38  7,329,887.10  1,184,322.58  8,514,209.68  30,089,814.06  

 
 
 
กรรมการครบวาระและลาออกระหวางป     
                                                                                                                                                                                    หนวย : บาท 

ลํา
ดับ
ท่ี 

รายนาม จํานวน
วัน  

โบนัสจายจริง     
5 มกราคม 2552  

เบียประชุม
กรรมการฯ 

(รวมเบ้ียราย
เดือน) 

เบ้ียประชุม
กรรมการฯ
เฉพาะเรื่อง 

รวมคาเบ้ีย
ประชุม รวมคาตอบแทน 

1 นายโอฬาร ไชยประวัติ 265 1,293,779.52 441,000.00 262,500.00 703,500.00 1,997,279.52 

2 นายพรายพล  คุมทรัพย 101 493,100.88 160,000.00 - 160,000.00 653,100.88 

3 นายนนทิกร กาญจนะจิตรา 95 463,807.75 153,548.39 - 153,548.39 617,356.14 

4 นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช 213 1,039,905.80 350,000.00 225,000.00 575,000.00 1,614,905.80 

5 นางพันธทิพย สุรทิณฑ 101 493,100.88 160,000.00 24,000.00 184,000.00 677,100.88 

6 พลเอก อภิชาต  เพ็ญกิตติ 101 493,100.88 180,000.00 - 180,000.00 673,100.88 

                      รวมท้ังสิ้น 4,276,795.71   1,444,548.39  511,500.00  1,956,048.39  6,232,844.10  
 
 
 
สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ  ป 2549  - 2551 
                                                                                                                                                                      หนวย : บาท 

คาตอบแทน 
ป 2549 ป 2550 ป 2551 

จํานวน
ราย  จํานวนเงิน จํานวน

ราย  จํานวนเงิน จํานวน
ราย (คน) จํานวนเงิน 

เงินเบี้ยประชุม 15 10,920,500.00 15 11,764,919.36 15 10,470,258.07 

โบนัสรวม 15 29,409,589.04 15 30,294,520.55 15 25,852,400.09 

รวม  40,330,089.04  42,059,439.91  36,322,658.16 
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8.4.2  คาตอบแทนผูบริหาร : คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่กรรมการ ปตท. กําหนด  
ซึ่งเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของ ปตท. ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (Performance  Agreement  : PA )  กําหนดโดย
กระทรวงการคลัง ซึ่งประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ  และผูบริหารทุกระดับรวมกันกําหนดตัวช้ีวัดและ 
ต้ังคาเปาหมาย (Key Performance Indicators : KPIs) ไวแตละป เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจและนําไปใชในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บรหิาร/กรรมการผูจัดการใหญและผูบริหารทุกระดับ  โดยคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
เปนผูพิจารณากําหนดคาตอบแทนใหสะทอนถึงผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ตลอดจนแนวปฏิบัติ 
และมาตรฐานของกลุมธุรกิจช้ันนําประเภทเดียวกัน พรอมทั้งนําเสนอหลักการและจํานวนคาตอบแทนที่เหมาะสมตอคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 

  ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารระดับสูงของ ปตท. จํานวนรวมทั้งสิ้น  8 ทาน 
ไดรับคาตอบแทนจาก ปตท. ณ 31 ธันวาคม 2551  เปนเงินจํานวนรวมทั้งสิ้น  88,843,800  บาท (ไมรวม รักษาการผูบริหาร
ระดับสูงและผูบริหารระดับสูง ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทที่ ปตท. ถือหุน และรับคาตอบแทนที่บริษัทหรือบริษัทรับผิดชอบ
คาตอบแทนทั้งหมด)  ตามรายละเอียด  ดังน้ี 

คาตอบแทนรวมของผูบริหารระดับสูงของ ปตท.  หนวย  :  บาท 
 

คาตอบแทน 
ป 2549 ป 2550  ป 2551 

จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 

เงินเดือนรวม 7 45,145,600 7 51,815,390 8 57,755,520 
โบนัสรวม 7 31,668,840 7 22,572,960 8 27,024,420 

รวม  76,814,760  74,388,350 8 84,779,940 
    
เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับผูบริหารระดับสูงของ ปตท.  

                          หนวย  :  บาท 

คาตอบแทน 
ป 2549  ป 2550  ป 2551 

จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 

เงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ 

6 3,005,232 6 3,659,601 7 4,063,860 

รวม 6 3,005,232 6 3,659,601 7 4,063,860 
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8.5 ทรัพยากรบุคคล 

 ตลอดระยะเวลา 30  ป  ปตท.เช่ือมั่นวา การเจริญเติบโตขององคกรขึ้นอยูกับพนักงานที่มีคุณภาพ ดังน้ัน ปตท. จึงมี
นโยบายมุงเนนที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร และระบบการพัฒนาบุคคลใหมีความทันสมัย สอดคลองกับ
เทคโนโลยี และเปนไปตามมาตรฐานสากล  เพ่ือที่จะเสริมสรางและพัฒนาใหพนักงาน เปนทั้งคนดี และคนเกง  ตลอดจนมีสวน
รวมในการพัฒนาและชวยเหลือสังคมโดยสวนรวม และมุงเนนใหพนักงานเปนกลไกหลักในการพัฒนาให ปตท. ไปสูความเปน
องคกรแหงความเปนเลิศ  (High Performance Organization) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และตอบสนองตอการ
เปล่ียนแปลงขององคกร  

 จํานวนพนักงาน ปตท. (รวมพนักงานที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในกลุม ปตท.) ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551  เทากับ 3,636
คน ทั้งน้ีในป 2551 ปตท. ยังคงดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังคนใหสอดคลองตอการดําเนินธุรกิจ  ภายใตความผันผวนของ
สภาวะเศรษฐกิจ โดยใหความสําคัญกับการจัดสรรทรัพยากรในจุดที่กอใหเกิดมูลคาเพ่ิม หรือมีความจําเปนตอเน่ืองจากการ
ลงทุน นอกจากน้ัน ยังไดจัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อยางจริงจังในทุกระดับ ตลอดจนปรับขั้นตอนการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น    

(1) จํานวนบุคลากรและคาตอบแทนบุคลากร             
 จํานวนบุคลากรแบงตามกลุมธุรกิจ ในชวงป 2549 – 2551 มีรายละเอียด ดังน้ี  
                                                                                                                                                             หนวย : คน  

กลุมธุรกิจ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

ปตท. กลุม ปตท. ปตท. กลุม ปตท. ปตท. กลุม ปตท. 

1. กาซธรรมชาติ 1,057 - 1,108 - 1,162 - 
2. นํ้ามัน 1,239 - 1,254 - 1,234 - 
3. ปโตรเคมีและการกลั่น 64 - 75 - 70 - 
4. สนับสนุน และ
ปฏิบัติงานในบริษัทที่ 
ปตท.ถือหุน  

824 1/ 251 2/ 8511/ 2562/ 8991/ 2712/ 

5. บริษัทยอยและกิจการ
รวมคา 

- 4,768 - 7,0863/ - 7,718 

รวม 3,184 5,019 3,288 7,342 3,3651/ 7,989 
 หมายเหตุ  :  1/  ไมรวมพนักงาน ปตท.ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ  2/  พนักงาน ปตท.ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 

                  3/  เพิ่มพนักงานบริษัท PTTRB ซึ่งจัดต้ัง ณ 25 พฤษภาคม 2550 
 

คาตอบแทนแกบุคลากร (ไมรวมประธานเจาหนาท่ีบริหาร/กรรมการผูจัดการใหญและผูบริหารระดับสูง) 
 หนวย : บาท 

คาตอบแทน ป 2549 ป 2550 ป 2551 

เงินเดือนรวม  2,313,239,842.61 2,523,442,073.58 2,771,381,311.34 
โบนัสรวม  1,138,238,033.75 1,263,194,610.38 1,255,817,206.62 
เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  228,214,687.17 249,207,450.79 273,843,959.44 
อื่นๆ (ถามี) 993,909,544.34 1,104,896,055.73 329,822,939.92 

รวม 4,673,602,107.87 5,140,740,190.38 4,630,864,417.32 
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8.5.2  คาตอบแทนอ่ืนๆ 

 ปตท.ไดจัดสวัสดิการและคาตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพใหกับ
ผูบริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ การดํารงชีพ ตลอดจนมาตรฐานของกลุมบริษัทในธุรกิจช้ันนํา
ประเภทเดียวกัน อาทิเชน คาเชาบาน คาปฏิบัติงานตางจังหวัด คาลวงเวลา เปนตน และในป 2548 และ ป 2549  ปตท. ยังไดขอ
อนุมัติจัดสรรสิทธิในการซื้อหุนสามัญ (Warrant) รวม 2 ครั้ง จํานวน 60,000,000 หนวย ใหแก กรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร 
พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในกลุมที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจและตอบ
แทนการปฏิบัติงานของผูบริหาร และพนักงาน ใหมุงปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถอยางตอเน่ือง ตลอดจนสรางความรูสึก
เปนเจาของและการมีสวนรวมในการบริหารและพัฒนาองคกร ซึ่งจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานและการดําเนินธุรกิจของ ปตท. ใน
อนาคต  ทั้งน้ี ผูบริหาร และพนักงาน แตละคนจะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ Warrant  รุนที่ 1  จํานวน 4 ฉบับ และ 
Warrant  รุนที่ 2 จํานวน 4 ฉบับ โดยหน่ึงฉบับมีจํานวนหนวยเทากับรอยละ 25 ของจํานวน Warrant  ทั้งหมดที่ตนไดรับ ซึ่ง
ผูบริหาร และพนักงาน จะสามารถแปลงสิทธิของ Warrant ที่ไดรับ โดยซื้อเปนหุนสามัญไดครั้งแรกเมื่อครบกําหนด 1 ป นับจาก
วันที่ ปตท.ออกและเสนอขาย Warrant  รวมท้ังสามารถแปลงสิทธิของ Warrant  ฉบับที่ 2 , 3  และ 4 ที่ไดรับโดยซื้อเปนหุน
สามัญไดเมื่อครบกําหนดปที่  2 ,3 และ 4 นับจากวันที่ ปตท. ออกและเสนอขาย Warrant ตามลําดับ ทั้งน้ี ผูบริหาร และพนักงาน 
สามารถทยอยแปลงสิทธิของ Warrant เพ่ือซื้อเปนหุนสามัญแตละฉบับได ในวันทําการสุดทายของทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุของ 
Warrant และ Warrant จะหมดอายุลงเมื่อครบกําหนด 5 ปนับจากวันที่ ปตท. ออกและเสนอขาย Warrant   

8.5.3  การพัฒนาและปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล 

 เพ่ือใหองคกรพัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงความเปนเลิศ   ในป 2551 ปตท.ไดพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือที่จะพัฒนาและใชประโยชนจากทรัพยากรบุคคล
ใหเต็มศักยภาพ เพ่ือใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจ และสนับสนุนใหพนักงานไดใชความรูความสามารถของ
ตนเองอยางเต็มที่ รวมถึงการมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน และเติบโตไปพรอม ๆ กับความสําเร็จขององคกรดวย  เชน  
    พัฒนาองคกรอยางย่ังยืน ดวยกลไก Learning Organization  
       ปตท. ไดพัฒนาระบบสําหรับจัดเก็บขอมูลองคความรู ( Knowledge Management) ที่สําคัญขององคกร โดย
สนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานมีการจัดเก็บขอมูลองคความรูใหเปนระบบและเปนปจจุบัน รวมท้ังเปดโอกาสใหพนักงาน
ทุกระดับสามารถใชประโยชนไดจากระบบฐานขอมูลดังกลาว  ซึ่งจะชวยใหพนักงานสามารถเรียนรู แกไขปญหาตางๆไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และชวยสงเสริมใหพนักงานพัฒนาศักยภาพไดดวยตนเองอยางตอเน่ือง  ซึ่งเปนรากฐานสําคัญในการนําไปสูการ
เปนองคกรแหงความเปนเลิศ   ประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญไดแสดงความคิดเห็นในประเด็น Learning 
Organization ไวดังน้ี  
       “การที่เราจะมุงไปสูองคกรแหงความเปนเลิศไดน้ัน ก็ดวยกําลังสติปญญาของคน Learning  เปน Lifetime  
หยุดไมได” 
    สรางพนักงานใหเปน คนเกง และ คนดี ขององคกรและสังคม 
       นอกเหนือจากระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุงเนนพัฒนาพนักงาน ปตท. ใหเปน คนเกง หรือเปนผูที่มี
ศักยภาพสามารถตอบสนองตอความคาดหวังขององคกรในการดําเนินธุรกิจไดแลว ปตท. ยังใหความสําคัญตอการพัฒนา
พนักงานใหเปนคนดี  มีสวนรวมในการพัฒนาและชวยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility)  รวมท้ังยึดหลักบรรษัท 
ภิบาลที่ดี (Corporate Governance)   เปนกรอบใหผูบริหารและพนักงานถือปฏิบัติ   ทั้งน้ี ปตท. มีความเช่ือมั่นวาการพัฒนา
พนักงานใหเปนคนดี และคนเกงน้ัน จะชวยใหองคกรเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว 
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    รวมประสาน  เพ่ือกําหนดเปาหมาย และทิศทางการดําเนินงานขององคกร    
       ปตท. ไดมุงเนนใหผูบริหารและพนักงานในทุกระดับรวมกันกําหนดแผนงานใหสอดคลองกับ ทิศทางและ
เปาหมายขององคกร  ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินธุรกิจทั่วทั้งองคกรมุงไปสูจุดหมายเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยผูบริหาร
ระดับสูงของ ปตท. และบริษัทในกลุมที่เก่ียวของทั้งหมด รวมทั้งสายงานสนับสนุนมารวมประชุมหารือและกําหนดวิสัยทัศน
และทิศทางขององคกรรวมกัน  และถายทอดทิศทางดังกลาวไปสูหนวยงานภายในสายงานตางๆ  จากกลยุทธธุรกิจเปนแผนธุรกิจ 
และแผนการใชงบประมาณที่มีความสอดคลองในทิศทางเดียวกัน    
       ในป 2551 พนักงาน ปตท. ทุกระดับไดกําหนดวัตถุประสงคและตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators : KPIs) 
ที่ถายทอดลงมาตามลําดับเปนรายบุคคล ต้ังแตระดับองคกร หนวยงาน ลงมาจนถึงพนักงาน ทั้งน้ี  วัตถุประสงคและตัวช้ีวัดที่
พนักงานกําหนดน้ัน จะใชเปนกรอบการปฏิบัติงานและมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละบุคคล   
    พัฒนาพนักงานตามสายอาชีพท่ีกําหนด  และสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจขององคกร 

       การพัฒนาพนักงานถือเปนหัวใจของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดังน้ัน ปตท. จึงไดพัฒนาระบบบริหาร
สายอาชีพของพนักงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  แบงการดําเนินงานเปน 2 กลุม ที่เช่ือมโยงกันอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
คือ กลุมผูบริหารระดับสูง และกลุมพนักงาน  
 - กลุมผูบริหารระดับสูง  (ระดับเทียบเทาผูจัดการฝายขึ้นไป)  เปนการบริหารจัดการในรูปแบบกลุม ปตท.  
(Group Leader Development) เพ่ือรองรับความตองการผูบริหารระดับสูง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งมีกระบวนการ
คัดเลือก ประเมินศักยภาพ  และจัดทําแผนพัฒนาตัวบุคคลอยางเปนระบบ   มีคณะผูบริหารระดับ CEO ของกลุม ปตท. เรียกวา 
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาผูบริหารของกลุมปตท. ( PTT Group Human Resources Management and Development 
Committee : PTTGMC ) เปนผูดูแล 
 - กลุมพนักงาน   เปนการบริหารจัดการภายในสายงาน ของ ปตท. หรือภายในของแตละบริษัทในกลุม สําหรับ 
ปตท.ไดกําหนดใหจัดต้ัง คณะกรรมการท่ีปรึกษาระบบการบริหารสายอาชีพ ( Career Management Counseling Committee : 
CMCC)  และ กลุมที่ปรึกษาสายอาชีพ ( Career Counseling Teams : CCT) รวม 14 สายอาชีพ   ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบใน
การกําหนดและพัฒนาพนักงานเปนรายบุคคลใหมีความรู  ความสามารถท่ีเหมาะสม   เพ่ือรองรับทิศทางการดําเนินธุรกิจใน
อนาคต  ทั้งน้ี วัตถุประสงคในการบริหารสายอาชีพน้ัน ก็เพ่ือมุงเนนใหพนักงานมีความรู  ความชํานาญสูงสุดในสายอาชีพ  และ
เตรียมความพรอมสําหรับการเติบโตขึ้นดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงตอไปในอนาคต  โดยองคกร ผูบริหารและพนักงาน
รวมกันกําหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงาน  ทั้งในรูปแบบการฝกอบรมที่เหมาะสม ตาม Competency และ Career Profile  
รวมถึงการหมุนเวียนเปล่ียนหนาท่ีความรับผิดชอบเพ่ือใหพนักงานสามารถพัฒนาทักษะความชํานาญจากประสบการณใน
ตําแหนงหนาที่ใหม  ตลอดจนการแตงต้ังและเล่ือนระดับพนักงานใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและศักยภาพของ
พนักงาน ซึ่งการพัฒนาพนักงานใหเหมาะสมตามความสามารถและความตองการของพนักงานและองคกรน้ัน จะนํา ปตท. ไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในที่สุด 
 

   สรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูบริหารและพนักงานเพ่ือเปาหมายเดียวกัน 
      ปตท. ไดจัดใหมีรูปแบบการสื่อความระหวางผูบริหารและพนักงาน  เพ่ือใหพนักงานทุกระดับไดรับทราบถึง
แนวทางการดําเนินงานขององคกร   อุปสรรคหรือผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น และเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความเห็นและมี
สวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร   ในป 2551 นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ ปตท. ที่กําหนดวาระการประชุมอยางนอยเดือนละหน่ึงครั้ง   ยังมีการประชุมคณะกรรมการรวมปรึกษาหารือ 
(Joint Consultation Committee : JCC) ที่กําหนดใหมีการประชุมรวมกันระหวางผูบริหารและพนักงานในหนวยงานภูมิภาค 
ทั่วประเทศ นอกจากน้ี ประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญยังไดจัดประชุมสื่อความกับพนักงานอยางตอเน่ืองเปน
ระยะมาโดยตลอด  รวมทั้งการประชุมระหวางผูบริหารและพนักงานทั้งในและนอกสังกัด  และการสํารวจความพึงพอใจของ
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พนักงาน เพ่ือรับทราบแนวคิดและหาทางแกไขและปรับปรุง  โดย ปตท. มีความเช่ือมั่นวาการสื่อความท่ีดี และการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ระหวางผูบริหารและพนักงานจะนําไปสูสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูบริหารและพนักงานทุกระดับ  และทําใหบรรลุ
เปาหมายขององคกรรวมกัน  

   กําหนดใหมีคานิยมรวมของกลุม ปตท. (PTT Group Core Value) 

      ในป 2551 ไดมีการกําหนดคานิยมรวมในการทํางานของกลุม ปตท. ซึ่งมีคํายอวา  S P I R I T  โดยมีความหมาย 
ดังน้ี 

         Synergy  =  การสรางพลังรวม 
         Performance Excellence =  ความเปนเลิศของผลงาน 

         Innovation =  การสงเสริมนวัตกรรม 

         Responsibility =  ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

         Integrity & Ethics =  ความสัตยซื่อถือมั่น และจริยธรรม 

         Trust & Respect  =  ความไววางใจและการนับถือซึ่งกันและกัน 
 
      วัตถุประสงค ของคานิยมรวม  เพ่ือใหเกิดความเช่ือ การตัดสินใจและพฤติกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศน 
ของกลุม ปตท. และสงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน 
 
8.6  การกํากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการ ปตท.  มีเจตนารมณที่มุงมั่นดําเนินธุรกิจภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยนําหลักเกณฑ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  มาเปนปจจัยหลักในการ
เสริมสรางองคกรใหมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเปนพ้ืนฐานของการเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืน  นับต้ังแต
แปลงสภาพเปน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  และกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ต้ังแตปลายป 2544 โดย 
ปตท.ไดมีการกําหนดไวในขอบังคับของ ปตท. วา  “บริษัทฯ ตองจัดทํานโยบายเก่ียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจน
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ ผูบริหารระดับสูง ฝายจัดการ และพนักงาน ตามระบบการกํากับดูแลกิจการที่
ดี เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติขององคกรที่ไดมาตรฐานและเปนแนวทางที่ถูกตอง” และจากขอบังคับบริษัทดังกลาว ไดมีการจัดทํา
เปนระเบียบบริษัทวาดวยการกํากับดูแลกิจการที่ดี ต้ังแตป 2544 พรอมทั้งจัดทําคูมือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. และ
สงมอบใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติจนถึงป 2548 

 ในป 2548 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดกําหนดจรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ รวมท้ัง
ไดพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเน้ือหาในคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ฉบับเดิม เพ่ือใหมีความสมบูรณและเปนไปตาม
หลักสากลปฏิบัติยิ่งขึ้น โดยการจัดลําดับหัวขอและเพ่ิมเติมสาระใหครบถวน ครอบคลุมเรื่องการปกปองสิทธิของผูถือหุน      
การสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิโดยครอบคลุมสิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมาย เชน การมีสวนแบงในกําไรของกิจการ การซ้ือขายหรือ
โอนหุน การไดรับขาวสารขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพ่ือใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือ
แตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการ กําหนดคาตอบแทนกรรมการ แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี รวมท้ังเรื่อง
ที่มีผลกระทบตอบริษัท  โดยจัดพิมพเปนคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2548  
เพ่ือสงมอบใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติจนถึงป 2551  
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 ในป 2551 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดกําหนดนโยบายใหมีการปรับปรุงคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2548  โดยดําเนินการปรับปรุงเน้ือหาใหเปนตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน  
ป 2549  ของตลาดหลักทรัพยฯ ในหลักการ 5 หมวด คือ สิทธิของผูถือหุน  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บทบาทของ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แลวเสร็จ ขณะนี้อยูระหวาง 
การจัดพิมพเพ่ือสงมอบใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคนลงนามรับทราบและถือปฏิบัติในป 2552 เปนคูมือฯ ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 2  (ฉบับปจจุบัน) ตอไป  

 โดยสรุปสาระสําคัญการดําเนินการดานการกํากับดูแลกิจการไดดังน้ี 
 
 8.6.1   สิทธิของผูถือหุน 
 ปตท.  ตระหนักเสมอวา ผูถือหุนทุกทานเปนเจาของ ปตท. สิ่งที่จะทําใหผูถือหุนไววางใจ และมั่นใจในการลงทุน
กับธุรกิจของ ปตท.  ก็คือการมีนโยบายหรือการดําเนินการที่รักษาสิทธิพ้ืนฐานที่ผูถือหุนพึงไดรับอยางเปนธรรมตามท่ีกฎหมาย 
กําหนด หรือกวาน้ัน รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สดุ เปนที่ยอมรับจากผูลงทุน 
และผูเก่ียวของทุกฝายอยูเสมอวาเปนกิจการที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
  (1)  การจัดประชุมผูถือหุน 

ปตท. ไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละครั้ง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบป
บัญชีของ ปตท. และในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษซึ่งเปนเรื่องที่กระทบหรือเก่ียวของกับ
ผลประโยชนของผูถือหุน หรือเก่ียวของกับเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมาย ที่ใชบังคับที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลว 
บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป ทั้งน้ีในป 2551 ปตท. ไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุนในวันที่ 11 เมษายน 
2551 ณ หองบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร  ศูนยการคาเซ็นทรัล ลาดพราว กรุงเทพฯ  และไมมีการเรียกประชุมวิสามัญ มี
กรรมการเขารวมประชุม รวม 14 ทาน (ขาดเพียง 1 ทาน เน่ืองจากติดราชการตางประเทศ) กรรมการประกอบดวย ประธาน
กรรมการ ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ   ประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ  รวมท้ังมีผูบริหารระดับสูง
และผูสอบบัญชีของ ปตท. โดยมีที่ปรึกษากฎหมายจํานวน 3 ทาน  ทําหนาที่เปนคนกลางในการตรวจสอบและการลงคะแนน
เสียงกรณีมีขอโตแยงตลอดการประชุม ซึ่งประธานกรรมการไดดําเนินการประชุมอยางครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนด และผล
การประชุมมีมติอนุมัติในทุกวาระ 

(2)  การสงหนังสือเชิญประชุมลวงหนา 

ปตท.ไดมอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหลักทรัพย
ของ ปตท. เปนผูดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม/ ขอมูลประกอบที่สําคัญและจําเปนสําหรับ 
การตัดสินใจ/ ความเห็นของคณะกรรมการ/ รายงานการประชุมที่ผานมามีรายละเอียดครบถวน/ รายงานประจําปพรอมทั้ง
เอกสารประกอบการประชุม/ เอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการใชไวชัดเจน โดยจัดสงใหผูถือหุนลวงหนา
มากกวา 14 วันกอนวันประชุมผูถือหุน  และไดทําการประกาศลงในหนังสือพิมพรายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
อยางละ 1 ฉบับ ติดตอกันตอเน่ืองฉบับละ  3 วัน กอนวันประชุม  3  วัน  เพ่ือบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนา
เพียงพอสําหรับการเตรียมตัวกอนมาเขารวมประชุม  

ทั้งน้ีในการประชุมสามัญผูถือหุน ปตท.ไดนําขอมูลหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนเปดเผยในเว็บไซทของ ปตท. 
ที่ http://www.pttplc.com กอนลวงหนาวันประชุม 30 วัน  

(3)  การอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน 

ในการจัดการประชุมผูถือหุนฯ ปตท. ไดอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย ดวยการ
จัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแล ตอนรับ ใหความสะดวกอยางเพียงพอ การเตรียมการรักษาความปลอดภัย และแผนรับมือกรณีเกิดเหตุ
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ฉุกเฉินใหกับผูถือหุนทุกคน การเปดบริการรับลงทะเบียนกอนเวลาประชุม 2 ช่ัวโมง  โดยใชระบบ Barcode เพ่ือความสะดวก
รวดเร็ว  และการจัดใหมีการเล้ียงรับรองที่เหมาะสมแกผูถือหุนที่มารวมประชุมดวย  

(4)  การดําเนินการประชุมผูถือหุน 

กอนเริ่มการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง  ประธานที่ประชุมจะช้ีแจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียง
ของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของ ปตท. รวมถึงการใชสทิธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระอยางชัดเจน 
และเมื่อมีการใหขอมูลตามระเบียบวาระแลว ประธานฯจะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ  
ถามคําถามในแตละวาระ  และใหเวลาอภิปรายอยางเหมาะสมเพียงพอ  จากน้ันประธานฯ และผูบริหารจะตอบขอซักถามอยาง
ชัดเจน ตรงประเด็น และใหความสําคัญกับทุกคําถาม 

ประธานฯ จะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม และไมเพ่ิมวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือ
หุนทราบลวงหนา  สําหรับวาระการเลอืกต้ังกรรมการจะดําเนินการใหผูถือหุนลงมติเปนรายบุคคล อน่ึงในการประชุมทุกครั้ง 
จะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวน และสรุปดวยการลงมติพรอมกับนับคะแนนเสียง  ซึ่งรวมระยะเวลา 
ที่ใชในการประชุมผูถือหุนแตละครั้งประมาณ  3 ช่ัวโมง ทั้งน้ีในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2551 ไดกําหนดการประชุม
เวลา 09.30 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 07.30 น. และเลิกประชุมประมาณ 12.30 น. 

(5)  แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการรายงานความขัดแยงของผลประโยชน 

คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนจัดทํารายงาน
ความขัดแยงของผลประโยชนทั้งที่เปนแบบรายงานประจําป และแบบรายงานใหมระหวางปกรณีมีการเปล่ียนแปลง และในการ
ประชุมใดๆ ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือมีผลประโยชนที่ขัดแยงกับ ปตท. จะตองแจงใหที่ประชุมทราบและไมรวมพิจารณาหรืองด
ออกเสียงในเรื่องน้ันๆ 

ในการประชุมผูถือหุน กรรมการจะทราบแนวทางการปฏิบัติตน หากกรรมการทานใดมีสวนไดสวนเสีย หรือ
มีสวนเก่ียวของในวาระใด  กรรมการทานน้ันจะแจงตอที่ประชุมเพ่ือขอไมรวมประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ันๆ  

(6)  การดําเนินการหลังการประชุมผูถือหุน 

  ปตท. จะจัดสงรายงานการประชุมผูถือหุน  ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียง  รวมท้ัง
ขอซักถามของผูถือหุนในแตละวาระอยางละเอียดใหตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยภายในกําหนด 14 วัน 
รวมถึงเผยแพรรายงาน วีดีทัศน ภาพ และเสียงของการประชุมบนเว็บไซทของ ปตท. http://www.pttplc.com 

 
 8.6.2   การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  

แมวาผูถือหุนแตละรายจะถือหุนในจํานวนที่ไมเทากัน มีสิทธิออกเสียงไมเทากัน (ตามจํานวนหุนที่ถือ)  แตมิได
หมายความวาการมีสิทธิพ้ืนฐานในฐานะผูถือหุนจะแตกตางกัน เน่ืองจาก ปตท. จะปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยไม
คํานึงถึงเพศ อายุ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเช่ือ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ และแมผูถือหุนจะไมสามารถเขา
รวมประชุมดวยเหตุไมสะดวกประการใด ผูถือหุนยอมมีสิทธิมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมแทนได 

  (1)  การเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนกรรมการ 
  เพ่ือใหผูถือหุนรายยอยมีสวนรวมในการดําเนินงาน และตรวจสอบอยางแทจริง ปตท.จึงไดกําหนดหลักเกณฑ
การใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยเสนอวาระการประชุมฯ  และ/หรือช่ือบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการไดลวงหนา  เพ่ือทําหนาที่ใน
การพิจารณากล่ันกรองระเบียบวาระที่จะเปนประโยชนตอบริษัท รวมถึงการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทและตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางแทจริงโดยใหสิทธิผูถือหุน 
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ทานเดียว หรือหลายทานที่มีหุนรวมกันไมนอยกวา 100,000 หุนเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลที่มีความเหมาะสม 
เขาดํารงตําแหนงกรรมการ ปตท. กอนการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 ซึง่เปนการใหสิทธิที่มากกวาที่กฎหมายกําหนด  
 ปตท. ไดนําหลักเกณฑดังกลาวเผยแพรบนเว็บไซทของปตท. ที่  http://www.pttplc.com  ต้ังแตวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2551 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551  และแจงขาวประกาศใน Website ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางไรก็ตาม 
ในป 2551 ไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุม และไมมีการเสนอช่ือบุคคลสมัครเปนกรรมการ 

 (2)  ภาษาท่ีใชในการประชุม 
 เน่ืองจากผูถือหุนสวนใหญที่มาเขารวมการประชุมสามัญประจําปของ ปตท. เปนคนไทย  ดังน้ัน ในการ
ประชุมผูถือหุนจึงจะดําเนินการเปนภาษาไทย  แตเพ่ือประโยชนในการสื่อสารสําหรับผูถือหุนชาวตางชาติ และเพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหแกผูถือหุนชาวตางชาติ ปตท. จึงไดจัดแปลเอกสารประกอบการประชุมผูถือหุน และเอกสารอ่ืนที่เก่ียวของเปน
ภาษาอังกฤษสําหรับผูถือหุนชาวตางชาติ  รวมท้ังจัดทําเว็บไซทของ ปตท. เปน  2  ภาษา  คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
รวมท้ังมีพนักงานที่มีเช่ียวชาญทางภาษาคอยใหความสะดวกในการประชุมผูถือหุน 

 (3)  การมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมแทน 

 เพ่ือรักษาสิทธิใหผูถือหุนที่ไมสะดวกเขาประชุมดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหผูอื่นหรือ
กรรมการอิสระของ ปตท. ทานใดทานหน่ึงจากกรรมการอิสระที่เขารวมประชุมทั้งหมด  ซึ่ง ปตท. จะระบุรายช่ือไวในหนังสือ
มอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยกําหนดเพ่ือใหเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงมติแทนผูถือหุนไดโดยไมมีเง่ือนไข 
 นอกจากน้ี ปตท. ไดเปดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบ พรอมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนตางๆบนเว็บ
ไซทของ ปตท. ที่ http://www.pttplc.com ลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน โดยผูถือหุนสามารถสอบถามไดทั้งทางโทรศัพท หรือ
ชองทางอื่นๆ  

 (4)  การเขาถึงขอมูลของ ปตท. 
 ปตท. จะไมเลือกปฏิบัติตอผูถือหุนกลุมใดกลุมหน่ึงเปนพิเศษ ผูถือหุนทุกทานมีสิทธิเขาถึงขอมูลของ ปตท.  
ที่เปดเผยไดผานชองทางติดตอตางๆอยางเทาเทียมกัน รวมทั้งจะไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสม และไดรับขอมูลเพียงพอตามท่ี 
ปตท. เปดเผย  ชองทางตาง ๆ มีดังน้ี 
   โทรศัพท  :  Call Center 1365,  0 2537 2000 
   Website  :  http://www.pttplc.com 
  -  ศูนยบริการลูกคา :  orc@pttplc.com 
  -  ฝายสื่อสารองคกร :  corporate@pttplc.com   
  -  สํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท  :  corporatesecretary@pttplc.com  
  -  ฝายตลาดทุนและผูลงทุนสัมพันธ  :  ir@pttplc.com  

 8.6.3  บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย    

 ปตท. ไดใหความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ต้ังแต
ประเทศ  สังคมชุมชน ผูถือหุน ลูกคา คูคา และพนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยไดกําหนดเปน 
พันธกิจของบริษัทกลุม ปตท. ไว ดังน้ี 
 ตอประเทศ   : สรางความม่ันคงดานพลังงานในระยะยาว โดยการจัดหาปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพ 
   ไดมาตรฐานและราคาเปนธรรม 
  ตอสังคมชุมชน   : เปนองคกรที่ดีของสังคมในการดําเนินกิจการโดยปกปองผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

               ภายใตมาตรฐานสากล และมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
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  ตอผูถือหุน : ดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย สามารถสรางกําไรเพ่ือผลตอบแทนที่ดี และใหมีการเจริญเติบโต 
                  ตอเน่ืองอยางยั่งยืน 

   ตอลูกคา  : สรางความพึงพอใจแกลูกคา โดยผานการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการท่ีมีคุณภาพสูง 
                 ในระดับมาตรฐานสากล ดวยราคาเปนธรรม 

  ตอคูคา  : ดําเนินธุรกิจรวมกันโดยพ้ืนฐานของการแขงขันอยางเปนธรรม มุงสรางความสมัพันธ 
                และความรวมมือที่ดีในระยะยาว 

  ตอพนักงาน : สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทํางานระดับมืออาชีพอยางตอเน่ืองใหความม่ันใจ 
                ในคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานทัดเทียมบริษัทช้ันนํา 

 

(1)  การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียกลุมหลัก ๆ ของ ปตท. 
-  ประเทศ สังคมชุมชน และสิ่งแวดลอม 
ปตท. ดําเนินธุรกิจภายใตขอกําหนดของกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ของหนวยงานกํากับดูแลอยางเครงครัด  

มีการจัดการดานพลังงาน ปโตรเลียมอยางมืออาชีพ ใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด  มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและ
สภาวะวิกฤติ รวมท้ังตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมของผูมีสวนไดสวนเสียที่
เก่ียวของ ตลอดจนสงเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการ
พัฒนาอยางยั่งยืน อน่ึง ขอมูลการดําเนินการในป 2551 ในเรื่องดังกลาวปรากฏอยูในหัวขอ “พลังที่ยั่งยืน เพ่ือไทย” แลว 

ทั้งน้ี ปตท. มีหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ไดแก  ฝายกิจการเพ่ือสังคม และ
ฝายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 

  -  ลูกคา 
   ปตท. คํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา ซึ่งเปนผูที่ซื้อสินคาและบริการจาก ปตท. ดวยราคาที่เปนธรรม  

มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบตอลูกคา และผูบริโภค  มุงมั่นพัฒนาสินคา และใหบริการอยางปลอดภัย ครบวงจร รวดเร็ว  
มีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา และผูบริโภคอยางตอเน่ือง 

-  คูคา  
   ปตท. ใหความสําคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดหา ซึ่งเปนกระบวนการสําคัญเพ่ือกําหนดคาใชจาย และ

คุณภาพสินคา และบริการท่ี ปตท.จะนํามาใชดําเนินกิจการ จึงตองมีขั้นตอนการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได 
และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด ปตท. ยังใหความสําคัญกับคูคา อันเปนบุคคลสําคัญที่ชวยเหลือ และพยุงการดําเนินธุรกิจซึ่งกัน
และกัน ต้ังแตการสรรหาไปจนถึงรายละเอียดในการดําเนินธุรกิจ ปตท. ตองปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคบนพ้ืนฐานของการ
แขงขันที่เปนธรรม และเคารพซึ่งกันและกัน 

-  พนักงาน 
   บุคลากรของ ปตท. ทุกคนเปนสวนสําคัญที่สุดในการดําเนินธุรกิจ  ปตท. จึงใหความสําคัญกับพนักงานทุก

คนไมวาจะทํางานอยูในสวนใด ฝายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ  โดย ปตท.สงเสริมใหบุคลากร รูรักสามัคคี ไวเน้ือเช่ือใจกัน 
ไมแบงฝกแบงฝาย ปฏิบัติตอกันอยางสุภาพ และเคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษย  โดยการสรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี 
มีความปลอดภัย  จายคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับการทํางาน มีสวัสดิการท่ีดีใหกับพนักงาน และจัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหมมาสนับสนุนการทํางาน  รวมทั้งไมใหเกิดกรณีที่มีลักษณะเปนการคุกคามทางเพศ   ปตท. สงเสริมการใชสิทธิของลูกจางตาม
กฎหมายวาดวยสหภาพแรงงาน และรัฐวิสาหกิจสัมพันธ     ปตท. จะไมกระทําการอันใดที่เปนการขัดขวางกิจกรรมของสหภาพฯ  
เวนแตกิจกรรมน้ันจะเปนการกระทําอันขัดตอกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจอยางรายแรง หรือกอความเสียหายอยางรายแรงตอ 
ปตท.   
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-  สิทธิมนุษยชน 
ปตท. ใหความสําคัญในการดําเนินงานทุกเรื่องและทุกพ้ืนที่โดยปฏิบัติใหสอดคลองทั้งสิทธิมนุษยชนและ

สิทธิแรงงานตามหลักสากล 
 

(2)  การแจงเร่ืองรองเรียน/ขอขอมูล 
      ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถใชกลไกในการติดตอ การรับทราบขอมูล การแจงขาว/เบาะแส ทั้งภายใน

องคกรโดยระบบ Intranet Webbord และจากภายนอกโดยผานชองทาง http://www.pttplc.com  / โดยทางโทรศัพท /  โดย
หนังสือแจง /  โดยทาง E-mail แจงหนวยงาน ฝายตลาดทุนและผูลงทุนสัมพันธ  สํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการ
บริษัท  ฝายสื่อสารองคกร หรือศูนยบริหารคําสั่งซื้อและลูกคาสัมพันธ  ดังน้ี 
   โทรศัพท  :  Call Center 1365,  0 2537 2000 
   Website  :  http://www.pttplc.com 
  -  ศูนยบริการลูกคา :  orc@pttplc.com 
  -  ฝายสื่อสารองคกร :  corporate@pttplc.com   
  -  สํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท  :  corporatesecretary@pttplc.com  
  -  ฝายตลาดทุนและผูลงทุนสัมพันธ  :  ir@pttplc.com  

ซึ่งขอคําถาม /ขอรองเรียน / ขอเสนอแนะตาง ๆ จะสงตอใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ แกไขปรับปรุง และจะตองมีการแจง
กลับใหทราบถึงการดําเนินการทุกเรื่อง   ทั้งน้ี คณะกรรมการควบคุมภายใน จะทําหนาที่กํากับดูแล สอบทาน และสํานัก
ตรวจสอบภายใน จะทําหนาที่ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของทั้งองคกร รวมถึงการรับขอรองเรียนจากทุกชองทาง เพ่ือใหมีการแกไข ปรับปรุง  สรุปผลเพ่ือรายงานตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานตอคณะกรรมการ ปตท. ตอไป   

ในป 2551  ปตท. ไมมีขอพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เก่ียวกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

8.6.4  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส    

(1)  กิจกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ทําหนาที่สงเสริมและกล่ันกรองการดําเนินงานเก่ียวกับการกํากับดูแล
กิจการ เพ่ือให ปตท. มีการรณรงคสงเสริมความสําคัญของการปฏิบัติหนาที่ตามหลักการกํากับดูแลกิจการอยางจริงจัง   
โดยไดจัดต้ังคณะทํางานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีผูบริหารระดับผูชวยกรรมการผูจัดการใหญเปนหัวหนาคณะทํางาน ชวย
ดําเนินการตางๆ ตามนโยบาย และเปนผูจัดกิจกรรมหลากหลายในการรณรงคสงเสริมการปลูกจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบ
ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ใหกับกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูเก่ียวของ  โดยภายในองคกร ปตท. มีการสราง
บรรยากาศของการรณรงค ผานสื่อตางๆ  ภายในองคกร  เชน  การจัดนิทรรศการ  การจัดทํา Website CG  ที่มีขอมูลครบถวน  
และเปดโอกาสใหผูสนใจไดติดตอสอบถามได  จัดรายการเสียงตามสาย  จัดทําวีดีทัศนเพ่ือใชสื่อความฯ  จัดใหมีคอลัมนเก่ียวกับ 
CG  ในวารสารรายเดือน “PTT Spirit”  การใหพนักงานทุกคนไดรับทราบขาวการดําเนินการที่เก่ียวกับ  CG รวมท้ังใหความรู
และมีกิจกรรมที่นาสนใจ  ซึ่งไดรับการตอบรับจากพนักงานทุกระดับเปนอยางดี  รวมท้ังการเผยแพรคูมือกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของ ปตท.  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สําหรับนักลงทุนและผูสนใจตางชาติ  รวมถึงผูมีสวนไดสวน
เสียนําไปใชเปนประโยชน  หรือนําไปใชอางอิงไดไวในเว็บไซทของ ปตท. ดวย 

ในป 2551  ปตท. ไดจัดใหผูถือหุนรายยอย เขาเยี่ยมชมกิจการ ณ โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง และสวน
สมุนไพรจังหวัดระยอง  จํานวน 480  คน แบงเปน  3  รุนๆละ 160 คน โดย ปตท.ไดแจงใหผูถือหุนซึ่งมีรายช่ือ ณ วันปดสมุด
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ทะเบียนใหแจงความประสงคในการเขาเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. และใชวิธีการจับสลากอยางยุติธรรม  เปดเผย โปรงใส  เพ่ือ
สรางความเช่ือมั่นใหกับผูถือหุน   

ปตท. ตระหนักถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส โดยการแจงขอมูล
ขาวสารผานระบบของตลาดหลักทรัพยฯ  เปดเผยในเว็บไซทของ ปตท.  การจัดประชุมช้ีแจงผลประกอบการประจําไตรมาส โดยใช
หองประชุมของ ปตท.  รวมท้ังไดจัดใหนักวิเคราะห นักลงทุนสถาบัน ไดเขาเยี่ยมชมกิจการ 1  ครั้ง  ที่สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี  
ปตท. จํานวน 80 คน  

นอกจากน้ี ปตท. ยังใหความสําคัญดานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทในกลุม ปตท.  เพ่ือใหเปนไปตามแนว
ทางการบริหารบริษัทในรูปแบบ  “กลุม ปตท.”  โดยกําหนดเปาหมายในการยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
ในกลุม ปตท.  ใหอยูในระดับใกลเคียงกัน  โดยรวมกันศึกษาและพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล   
ที่เหมาะสมสําหรับใชเปนหลักปฏิบัติของกลุม ปตท.  และเตรียมความพรอมสําหรับการเขารับการจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี รวมท้ังกําหนดแผนการดําเนินงาน  และแนวทางการประชาสัมพันธการกํากับดูแลกิจการที่ดีเชิงรุก   

ปตท. ไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหกับบริษัทในกลุม ปตท. เชน 

1. แตงต้ังคณะกรรมการนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี “กลุม ปตท.” 
2. จัดงานสัมมนาใหความรูดานการกํากับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบตอสังคม  ชุมชน  สิ่งแวดลอม  โดย

เชิญวิทยากรผูมีความรู  ความสามารถ  และมีประสบการณมาบรรยายใหความรูกับพนักงาน ปตท.  และพนักงานของบริษัทใน 
กลุม ปตท.ที่มีหนาที่เก่ียวของการกํากับดูแลกิจการ เพ่ือเปนการเสริมสรางและแลกเปล่ียนความรูประสบการณซึ่งกันและกัน 

3. การจัดงาน PTT Group  CG Day เพ่ือเผยแพรการดําเนินการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทใน  
กลุม ปตท. 

4. การวางแผนโครงการประกวดการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติจริงในหนวยงาน
ปฏิบัติการ 

5. รวมพิจารณาปรึกษา หารือ แลกเปล่ียนความเห็นภายในกลุม ปตท. เก่ียวกับคูมือการกํากับดูแลกิจการ
ของแตละบริษัท ตามแนวทางมาตรฐานสากล 

(2)  ขอมูลคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

  คณะกรรมการ ปตท. ไดแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  เพ่ือทําหนาที่พิจารณากําหนด
คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร  โดยคาตอบแทนกรรมการเปนไปตามมติที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  ทั้งน้ี
รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ไดเปดเผยขอมูลไวในหัวขอคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารขางตนแลว 

(3)  การรายงานของคณะกรรมการทั้งท่ีเปนการเงินและไมใชการเงิน 

  คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีหนวยงานฝายบัญชีและสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินมาประชุมรวมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการ ปตท.ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ 
ปตท. เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของ ปตท. และบริษัทยอย  รวมท้ังสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจําป   งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรอง
และตรวจสอบโดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  การเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญ  ทั้งขอมูลทางการเงิน  และไมใช
การเงิน  ดําเนินการบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงอยางครบถวน  และสม่ําเสมอดวย 

(4)  ความสัมพันธกับผูลงทุน 
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ต้ังแต ปตท. แปลงสภาพและกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยฯ ต้ังแตเดือนตุลาคม 2544  ปตท. จัดใหมี
หนวยงานฝายตลาดทุนและผูลงทุนสัมพันธ (Capital Market & Investor Relations Department) ที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการ
เปดเผยขอมูลสําคัญตอนักลงทุนและดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เชน การนําเสนอผลการดําเนินงาน งบการเงิน 
สารสนเทศที่ ปตท. แจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  รวมถึงมีการทําบทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร  
(MD&A) รายไตรมาส ซึ่งแสดงสถานภาพ ผลการดําเนินงานและแนวโนมในอนาคตของ ปตท. ตอผูถือหุนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศไดรับทราบอยางเทาเทียมกัน สม่ําเสมอและครบถวนตามความเปนจริง  ผูลงทุนสามารถติดตอกับหนวยงานได
โดยตรง หรือผานทางเว็บไซทของ ปตท.  ( http://www.pttplc.com )  ซึ่งมีขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ไดปรับปรุงให
ทันสมัยเปนปจจุบันอยูเสมอ  ซึ่งประกอบดวยขอมูลสําคัญๆ อาทิ 

 • รายงานประจําป / แบบรายงานขอมูล 56-1 

 • ขอมูลโครงการลงทุนที่สําคัญ 

 • การจัดซื้อจัดจาง 

 • การแถลงทิศทางนโยบายขององคกรโดยผูบริหาร 

 • การดําเนินการตามนโยบายรัฐ 

 • แผนงานที่สําคัญ 

 • นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและกิจกรรมสงเสริม 

 • ผลการดําเนินงานดานการเงิน 

 • ผลการดําเนินงานที่ไมใชการเงิน 

  โดยบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและทั่วถึง รวมท้ังการนําเสนอ
ผลงานและการแจงสารสนเทศขององคกรตอนักลงทุน  ผูถือหุนและผูเก่ียวของทั้งในทางตรงและทางออมมาโดยตลอด  สรุปได
ดังน้ี 

 • ทางตรง   :  ปตท. มีการนําเสนอผลงานใหแกนักวิเคราะห นักลงทุนและพนักงาน เปนระยะๆ อยางสมํ่าเสมอ 
ในรูปของ Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call การเขารวม Conference ซึ่งจัดโดยสถาบันตางๆ รวมทั้ง การรวม
กิจกรรมพบนักลงทุนรายยอยกับตลาดหลักทรัพยฯ  และผูเก่ียวของสามารถทําการนัดหมาย (Company Visit) เขาพบผูบริหาร 
ปตท. เพ่ือสอบถามขอมูลความคืบหนาการดําเนินกิจการไดตลอดเวลา   
  
 สรุปกิจกรรมหลักในป 2551  ของฝายตลาดทุนและผูลงทุนสัมพันธ  มีดังน้ี 

กิจกรรมในป 2551 จํานวน (คร้ัง) 
Roadshow  ตางประเทศ 12 

Roadshow ในประเทศ 7 

Analyst Meeting  (ไตรมาสละคร้ัง)  4 

Company Visit/Conference Call 151 

ทาง E-mail/โทรศัพท 4 – 6  ครั้ง/วัน 

รวมกิจกรรมตลาดหลักทรัพยฯ สัญจร 2 

นํานักลงทุนสถาบันพบผูบริหารและเยี่ยมชมกิจการ 1 

นํานักลงทุนรายยอยพบผูบริหารและเยี่ยมชมกิจการ 1 
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• ทางออม: ปตท. มีการใหขอมูลเก่ียวกับบริษัท ผลการดําเนินงาน งบการเงิน รวมถึงรายงานสารสนเทศ 
ที่ ปตท. แจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยผูสนใจสามารถอานขอมูลไดทางเว็บไซทของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (www.set.or.th) และของ ปตท. (http://www.pttplc.com) 

• กรณีที่นักลงทุนและผูเก่ียวของมีขอสงสัยและตองการสอบถาม สามารถติดตอมายังฝายตลาดทุนและ 
ผูลงทุนสัมพันธ ปตท. โทร. 0 2537 2792 - 3 Email : ir@pttplc.com หรือผานเว็บไซท http://www.pttplc.com   

• การเผยแพรขาวประชาสัมพันธ ความเคล่ือนไหวทางธุรกิจ ความคืบหนาของการดําเนินงาน และโครงการ
ตางๆ รวมทั้งใหบริการตอบคําถามและอํานวยความสะดวกในการติดตอแกสื่อมวลชนและสาธารณชนอยางตอเน่ือง  ซึ่งใน 
ป 2551 สรุปได ดังน้ี 

กิจกรรมในป 2551 จํานวน 
ทาง e-mail   3,042  ราย 

ขาวแจก/ภาพขาว   381   ช้ิน 

การแถลงขาว   56   ครั้ง 

นําสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดําเนินงาน ทั้งใน/ตางประเทศ 6  ครั้งตอป 

การใหการตอนรับ/ใหขอมูลกับหนวยงานที่มาเยี่ยมชม/ดูงานในดานตาง ๆ  140  คณะ   =  7,516  คน 

 

8.6.5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1)  องคประกอบของคณะกรรมการ 
- มีจํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 15 คน 
- มีกรรมการอิสระเกินกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด   
- ควรประกอบดวยผูมีความรูดานธุรกิจปโตรเลียมอยางนอย 3 คน ผูมีความรู 

ดานกฎหมายอยางนอย 1 คน และผูมีความรูดานบัญชีการเงินอยางนอย 1 คน 

คณะกรรมการของ ปตท. จํากัด (มหาชน)  ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย  ลงวันที่  3  ธันวาคม  2551 
มีจํานวน  14  ทาน  ประกอบดวย 

• กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 13 ทาน  
(และเปนกรรมการที่เปนอิสระ 9 ทาน ซึ่งเกินกวาก่ึงหน่ึงของกรรมการท้ังคณะ) 

• กรรมการท่ีเปนผูบริหาร  1 ทาน 

(2)  คุณสมบัติของกรรมการ 
 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด และตามมาตรา 5  

 แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6)  
 พ.ศ. 2550  อาทิ  

- มีอายุไมเกิน 65 ปบริบูรณ 
- เปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจรวมกันไมเกิน 3 แหง 
- กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเปนอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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- ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

-   ไมเปนขาราชการการเมือง เวนแตเปนการดํารงตําแหนงกรรมการตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

- ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง 
-   ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาที่ 

-   ไมเปนผูถือหุนของรัฐวิสาหกิจน้ัน หรือผูถือหุนของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจน้ันถือหุน (ยกเวน 
กรรมการของรัฐวิสาหกิจ ที่ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางที่มีตําแหนง  หรือเงินเดือน
ประจําตําแหนงของราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และ
กรรมการของรัฐวิสาหกิจน้ันถือหุนไมเกินกวารอยละ 0.5 ของทุนชําระแลวของรัฐวิสาหกิจซึ่ง 
ตนเปนกรรมการหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเปนกรรมการถือหุนอยู) 

-  ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจน้ันเปนผูถือหุน เวนแตคณะกรรมการของ
รัฐวิสาหกิจน้ันมอบหมายใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือดํารงตําแหนงอื่นในนิติบุคคลที่
รัฐวิสาหกิจน้ันเปนผูถือหุน 

-  ไมเปนกรรมการ หรือผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการจัดการ หรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคลซึ่ง 
เปนผูรับสัมปทาน ผูรวมทุน หรือมีประโยชนไดเสียเก่ียวของกับกิจการของรัฐวิสาหกิจน้ัน    
เวนแตเปนประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูบริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจน้ัน 

(3)  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการ ปตท. โดยการนําเสนอของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดกําหนดนิยามความเปน
อิสระของกรรมการ ปตท. ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ดังน้ี 

• ถือหุนไมเกิน 0.5% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ปตท.  บริษัทในกลุม  บริษัทรวม
ทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  (นับรวมบุคคลที่เก่ียวของตามมาตรา 258 ตามกฎหมาย
หลักทรัพย) 

• ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน  รวมท้ังไมเปนลูกจาง  พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 
รวมถึงที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี  ที่ปรึกษากฎหมาย  ท่ีปรึกษาดานอื่นๆ  หรือเปนผูมีอํานาจควบคุม 
ปตท.  บริษัทในกลุม บริษัทรวม หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยตองไมมีผลประโยชน  
หรือสวนไดสวนเสียในลักษณะดังกลาวมาแลว  เปนเวลาไมนอยกวา  2  ป 

• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ  เชน  เปนลูกคา  คูคา  เจาหน้ี/ลูกหน้ีการคา เจาหน้ี/ลูกหน้ีเงินกู เปน
ตน รวมทั้งไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงิน
และการบริหารงานของ ปตท.  บริษัทในกลุม  บริษัทรวม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน
ลักษณะที่จะทําใหขาดความเปนอิสระ 

• ไมเปนญาติสนิทหรือมีความสัมพันธอื่นที่อาจทําใหขาดความเปนอิสระกับ  ผูบริหาร  ผูถือหุนราย
ใหญของ ปตท.  บริษัทในกลุม  บริษัทรวม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง รวมท้ังไมไดรับการ
แตงต้ังใหเปนตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการ  ผูถือหุนรายใหญ  
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(4)   การแยกตําแหนงประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ 

เพ่ือใหการแบงแยกหนาที่ในเร่ืองการกําหนดนโยบายของ ปตท. และการบริหารงานประจําของ ปตท.  
ออกจากกัน และเพ่ือใหกรรมการทําหนาที่สอดสอง ดูแล และประเมินผลการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ปตท.  
จึงกําหนดใหประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญเปนคนละบุคคลกันเสมอ  ประธาน
กรรมการตองคอยสอดสองดูแลการบริหารจัดการของฝายบริหาร คอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือ แตตองไมมีสวนรวม และไม 
กาวกายในการบริหารงานปกติประจําวันโดยใหเปนหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญภายใตกรอบ
อํานาจที่ไดรบัจากคณะกรรมการ 

นอกจากน้ีประธานกรรมการตองมีภาวะผูนํา ดูแลกรรมการมิใหอยูภายใตอิทธิพลของฝายบริหาร  โดยทํา
หนาที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถือหุนอยางเปนธรรม มีประสิทธิภาพ สนับสนุน
และผลักดันใหผูเขารวมประชุมใชสิทธิออกเสียง ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเครงครัด 

(5)   ความเปนอิสระของประธานกรรมการ 

 ปตท. ใหความสําคัญกับความเปนอิสระของกรรมการเปนอยางมาก แตเน่ืองจาก ปตท. เปนบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ  ที่ยังมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงพลังงาน  ดังน้ัน  ประธานกรรมการท่ีไดรับเลือกต้ังจาก
กรรมการท่ีผานมาจะเปนกรรมการท่ีเปนผูบริหารจากกระทรวงพลังงานเปนสวนใหญ  แตอยางไรก็ตาม  ในการปฏิบัติหนาที่
ของประธานกรรมการไดปฏิบัติหนาที่การเปนประธานอยางเปนอิสระตลอดมา 

 (6)   เลขานุการบริษัท 

 -  รายละเอียดในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” ขางตน 

 (7)   คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 

คณะกรรมการ ปตท. ใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี  โดยในชวงเริ่มแรกไดมีการจัดต้ัง
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการดวย   
ตอมาในป 2547 คณะกรรมการ ปตท.ไดจัดต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เพ่ือชวยสงเสริมและกล่ันกรอง  การ
ดําเนินงานเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการใหดีเลิศ  ดังน้ัน ในปจจุบัน ปตท. จึงมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
รวม  4 คณะ  เพ่ือชวยกลั่นกรองงานท่ีมีความสําคัญอยางรอบคอบภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมุงเนนการสรางประโยชน
สูงสุดใหแกผูถือหุน โดยคํานึงถึงผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความโปรงใส และตรวจสอบได 
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะประกอบดวยกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร และมีคุณสมบัติ หนาที่ความรับผิดชอบตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  รวมท้ังมีการกําหนดบทบาทภาระหนาที่ความรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร
ไวอยางชัดเจน  ซึ่งรายละเอียดองคประกอบ  สมาชิก  ขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการเฉพาะเรื่องทั้ง 4 คณะ  
ไดกลาวไวในหัวขอ “คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง” แลว 

              (8)  บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 1)  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ  

   คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ไวดังน้ี 
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1.   คณะกรรมการ ปตท. ผูบริหารและพนักงานทุกคนมุงมั่นที่จะนําเอาหลักสําคัญในการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ ปตท. ทั้ง 6 ประการ คือ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, 
Transparency, Vision to Create Long Term Value และ Ethics มาใชในการดําเนินงาน มีโครงสราง
การบริหารท่ีมีความสัมพันธกันระหวางคณะกรรมการ ปตท. ผูบริหารและผูถือหุนอยางเปนธรรม  

2.   คณะกรรมการ ปตท. จะปฏิบัติหนาที่ดวยความทุมเทและรับผิดชอบ  มีความเปนอิสระและมีการ
จัดแบงบทบาทหนาที่ระหวางประธานกรรมการกับกรรมการผูจัดการใหญออกจากกันอยางชัดเจน 

3.   คณะกรรมการ ปตท. มีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบายและแผนงานท่ี
สําคัญของ ปตท. โดยจะตองพิจารณาถึงปจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการท่ีมีความ
เหมาะสม รวมท้ังตองดําเนินการเพ่ือใหมั่นใจวาระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี 
มีความนาเช่ือถือ  

4.   คณะกรรมการ ปตท. จะตองเปนผูนําในเรื่องจริยธรรม เปนตัวอยางในการปฏิบัติงานตามแนว
ทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.  และสอดสองดูแลในเรื่องการจัดการแกไขปญหาความ
ขัดแยงทางผลประโยชน และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

5.   คณะกรรมการ ปตท. อาจแตงต้ังคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพ่ือชวยพิจารณา
กล่ันกรองงานที่มีความสําคัญอยางรอบคอบ 

6.   คณะกรรมการ ปตท.  ตองจัดใหมีการประเมินผลตนเองรายป เพ่ือใชเปนกรอบในการตรวจสอบ
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ  

7. คณะกรรมการ ปตท.  เปนผูพิจารณากําหนดจรรยาบรรณของ ปตท. เพ่ือใหคณะกรรมการ 
ผูบริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจางทุกคนใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ  ควบคูไปกับ
ขอบังคับและระเบียบของ ปตท.   

8.     มีการเปดเผยสารสนเทศของ ปตท.ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไมใชเรื่องทางการเงินอยางเพียงพอ 
เช่ือถือไดและทันเวลา เพ่ือใหผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียของ ปตท. ไดรับสารสนเทศอยางเทา
เทียมกัน มีหนวยงานประชาสัมพันธและหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ รับผิดชอบในเร่ืองการให
ขอมูลกับนักลงทุนและประชาชนท่ัวไป 

9.    ผูถือหุน ปตท. จะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน มีสิทธิในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ และมี
ชองทางในการสื่อสารกับ ปตท.ที่เหมาะสม 

10.   มีระบบการคัดสรรบุคลากรท่ีจะเขามารับผิดชอบในตําแหนงบรหิารท่ีสําคัญทุกระดับอยาง
เหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาท่ีโปรงใส  เปนธรรม 

 2)  จรรยาบรรณธุรกิจ 

เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. อยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมี
สวนไดเสีย  ตลอดจนสังคมและส่ิงแวดลอม  ปตท. จึงกําหนดจรรยาบรรณของ ปตท. ขึ้น เพ่ือใหคณะกรรมการ ปตท.  ผูบริหาร  
พนักงาน และลูกจางทุกคนใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคูไปกับขอบังคับและระเบียบของ ปตท. ดังรายละเอียด
ปรากฏในสวนที่ 3  ของคูมือการกํากับดูแลกิจการฯ  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2548 "จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบริหาร  
และพนักงาน ปตท."  ซึ่งสรุปไดดังน้ี  
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 คณะกรรมการ ปตท. ควรเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุน โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของ ปตท.  
อยางยั่งยืนใหผลตอบแทนที่เหมาะสมอยางตอเน่ือง บริหารงานอยางเต็มความสามารถ ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวัง ไมฝกใฝการเมือง  มีความเปนอิสระทั้งการตัดสินใจและการกระทํา 
โดยไมมีสวนไดเสียในกิจการที่เก่ียวของ หรือที่เปนการแขงขันกับ ปตท.  และมุงมั่นปองกัน  
และขจัดการกระทําทุจริตทุกประเภท  

 ผูบริหาร และพนักงาน ควรมุงมั่นในการพัฒนา เสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม สรางความ
พึงพอใจใหกับลูกคา คํานึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตยในการดําเนินธุรกิจ ตระหนักและ
หวงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตประชาชน รวมถึงการปฏิบัติ
หนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต มุงมั่น ทุมเท โดยถือประโยชนของ ปตท.เปนสําคัญ   

ปตท. ไดจัดทําตัวอยางของการปฏิบัติตนของกรรมการ  ผูบริหาร และพนักงาน  เปนบทความ  บทวิทยุ   
และบทวีดิโอ  เพ่ือเปนการปลูกฝงใหกรรมการ  ผูบริหาร และพนักงานใชวิจารณญาณ หรือการใชดุลยพินิจตัดสินใจเรื่องตาง ๆ 
ใหรอบคอบและถูกตอง โดยสามารถตรวจสอบการกระทําของตนเองไดโดยใหถามตนเองกอนวาสิ่งที่จะกระทําน้ัน เปนสิ่งที่
ถูกตองหรือไม  เปนที่ยอมรับและสามารถเปดเผยตอสังคมไดหรือไม  เปนการทําใหเสื่อมเสียช่ือเสียงของ ปตท. ในฐานะที่เปน
องคกรแหงจริยธรรมหรือไม  รวมท้ังกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวตลอดเวลา  

3)  ความขัดแยงทางผลประโยชน และการดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

คณะกรรมการ ปตท.ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วาการตัดสินใจ
ใดๆของบุคลากรทุกระดับในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองทําเพ่ือผลประโยชนสูงสุดของ ปตท. เทาน้ัน  และถือเปน
หนาที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะหลีกเล่ียงการมีสวนเก่ียวของทางการเงิน และ/หรอืความสัมพันธกับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะ
สงผลให ปตท. ตองเสียผลประโยชนหรือกอใหเกิดความขัดแยงในดานความภักดีหรือผลประโยชนหรือขัดขวางการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหผูที่มีสวนเก่ียวของหรือเก่ียวโยงกับรายการท่ีพิจารณา ตองแจงใหบริษัททราบถึง
ความสัมพันธหรือความเก่ียวโยงของตนในรายการดังกลาว  และตองไมเขารวมการพิจารณาตัดสิน รวมถึง ปตท. จะตอง
ดําเนินการใหบุคคลที่เก่ียวของไมมีอํานาจอนุมัติหรือเก่ียวของกับธุรกรรมน้ัน ๆ   

          การจัดทํารายงานเปดเผยรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับ ปตท.  

ไดกําหนดให กรรมการ ผูบริหาร พนักงานทุกคน ตองจัดทํารายงานเปดเผยรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน กับ ปตท.โดยใชแบบฟอรมรายงานการเปดเผยรายการที่สงสัยวาจะเปนผลประโยชนที่ขัดกันกับผลประโยชนของ 
ปตท.และในการอนุมัติใด ๆ สําหรับกรณีดังกลาวตองยึดถือหลักการไมใหมีการกําหนดเง่ือนไขหรือขอกําหนดพิเศษผิดไปจาก
ปกติ  ถือเปนกระบวนการควบคุมภายในของ ปตท. รวมท้ังไดกําหนดใหสํานักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ
เปนผูสอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาว ซึ่งที่ผานมายังไมเคยมีปญหาดังกลาวเกิดขึ้น  

ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท.ทุกครั้ง ประธานกรรมการจะแจงตอที่ประชุมเพ่ือขอความรวมมือ
กรรมการปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับเรื่องความขัดแยงของผลประโยชนวาในระเบียบวาระใดที่กรรมการเกี่ยวของหรือมีสวนได
สวนเสีย ขอใหกรรมการแจงตอทีป่ระชุมเพ่ืองดออกเสียงหรอืใหความเห็นใด ๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการ ปตท.เก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการที่มี 
ความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยกําหนดในรายงานและเปดเผยขอมูลดังกลาวทุกไตรมาสอยางเครงครัด   
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สําหรับเรื่องการใชขอมูลภายใน ปตท. ไดกําหนดใหคณะกรรมการ ปตท.และผูบริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู
สมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ปตท. จะตองแจงให ปตท.ทราบ และรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมท้ังทุก
สิ้นไตรมาสและสิ้นป สํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท จะแจงใหกรรมการ ผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับ
ทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เก่ียวของ และซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
ในชวง 45 วัน ต้ังแตวันปดงบจนถึงวันแจงงบตอตลาดหลักทรัพยฯ คือ กอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชน   เพ่ือเปนการ
ปองกันไมใหนําขอมูลภายในไปใชในทางมิชอบ  ทั้งน้ี  ในระหวางปที่ผานมากรรมการและผูบริหารไดปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

4)  ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการ ปตท. กําหนดมาตรการในการสอดสองดูแลฝายบริหาร โดยจะเปนผูอนุมัติแผนงาน 
งบประมาณ และเปาหมายการปฏิบัติงาน  และมุงมั่นใหฝายบริหารตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดและเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมตาง ๆ ของงาน  ดังน้ี 

 การควบคุมภายใน  
 คณะกรรมการ ปตท.จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและระบบการบริหารความ

เสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม  มีการติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอเพ่ือใหความมั่นใจวาระบบที่วางไวสามารถดําเนินไปได
อยางมีประสิทธิภาพ  โดยไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในเพ่ือทําหนาที่กําหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน
การควบคุมภายใน สอบทาน ประเมินผล และรายงานเก่ียวกับการควบคุมภายในในภาพรวมของ ปตท.  และมีหนวยงานสํานัก
กรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการฯ และเปนหนวยงานรับผิดชอบงานควบคุม
ภายในของ ปตท. ใหมีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมครบทั้ง  3  ดาน  ไดแก  

 1.  ดาน Management Control  :  โดยตรวจสอบใหหนวยงานมีการดําเนินการตามพันธกิจ   
ควบคุมใหฝายบริหารมีการจัดทําแผนการดําเนินงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว  มีการติดตาม  ประเมินผลการ
ดําเนินการ 

 2.  ดาน Operational Control  :  มีการควบคุมทุกดาน เชน  ระบบการจัดซื้อ โดยใชระบบ  
E-Procurement  ทั้งในรูปแบบการตกลงราคา  การประกวดราคา  การประมูล  โดยพิจารณาจัดซื้อจากทะเบียนผูคา  (Vendor List)  
ของบริษัทเปนหลัก  เปนตน 

 3.  ดาน Financial Control  :  ปตท.นําระบบงบประมาณที่มุงเนนผลงานมาใช (Result Based 
Budgeting)  และระบบ SAP (Systems Applications and Products)  รวมท้ังสอบทานความเพียงพอควบคุมภายใน เชน มี
สภาพแวดลอมของการควบคุมที่ดี  มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม  มีกิจกรรมการควบคุมที่ดี   มีระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารขอมูลที่ดี  และมีระบบการติดตามและการประเมินผลที่ดี เปนตน  

ทั้งน้ี ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญที่จะสรางความมั่นใจตอฝายบริหารในการชวยลดความ
เสี่ยงทางธุรกิจ ชวยใหดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพโดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมและบรรลุเปาหมายตามที่ต้ังไว  
ชวยปกปองคุมครองทรัพยสินไมใหรั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ชวยใหรายงานทางการเงินมีความถูกตอง
นาเช่ือถือ ชวยใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของและชวยคุมครองเงินลงทุนของผูถือหุน 
 คณะกรรมการ ปตท. จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน โดยอางอิงมาตรฐานสากล (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  : COSO) ซึ่งเปนไปตามหลักของการควบคุมภายในที่คณะกรรมการการ
ตรวจเงินแผนดินกําหนด โดยมีองคประกอบ 5 ประการ ดังน้ี 
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 1.  องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control  and Environment)  
  ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีสวนทําใหการควบคุมภายในเพียงพอ  มีประสิทธิผล เชน    
 - ปตท. ไดจัดโครงสรางขององคกรและสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม   
มีการมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร  โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators : KPIs) 
ในตอนตนปเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน และวัดผลตอนปลายป รวมท้ังมีการทบทวนเปาหมายประจําปซึ่ง
พนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท  อํานาจ  หนาที่  และความรับผิดชอบของตน 
 - ปตท. ไดวิเคราะหพ้ืนฐานความรูทางการศึกษา  ทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน  และประเมิน
ความรูความชํานาญในการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหบุคลากรมีความรู  ทักษะ  และความสามารถในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย  
และตามคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) แตละตําแหนง   
 - ปตท. กําหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไวเปนลายลักษณอักษร เชน การคัดเลือก  การ
ฝกอบรม  การเล่ือนตําแหนง  การจายผลประโยชนตอบแทน  เปนตน 
 - ปตท. และบริษัทในกลุมไดกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรเก่ียวกับความ
ซื่อสัตยและจริยธรรม (Code of Conduct) โดยกําหนดนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล  ซึ่งคณะ 
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี จะประชุมหารือรวมกัน เพ่ือกํากับดูแลใหบุคลากรทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด 
อาทิ การกําหนดระเบียบการเงิน จัดซื้อจัดจาง และการบริหารท่ีเปนลายลักษณอักษรอยางรัดกุมเพ่ือปองกันการทุจริต และการ
ปฏิบัติอยางเปนธรรมตอคูคา โดยมีการจัดทําทะเบียนผูคา  (Vendor List) ไวสําหรับการจัดซื้อ จัดจาง  
 - ผูบริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการทํางาน เชน  มีทัศนคติที่ดี  และสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่
เก่ียวกับการบัญชี  ระบบการจัดการสารสนเทศ  ทรัพยากรบุคคล  การติดตามประเมินผล  การตรวจสอบภายใน และการ
ตรวจสอบภายนอก  มีการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการดําเนินงานที่สําคัญ 
 2.   การบริหารความเสี่ยง  (Risk  Management)    
  ปตท. มีการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทํา
หนาที่กํากับดูแลและกําหนดกรอบความเสี่ยงเพ่ือการบริหารจัดการในภาพรวมองคกร  มีคณะกรรมการจัดการคณะตาง ๆ บริหาร
และติดตามประเมินความเสี่ยงงานท่ีอยูในความรับผิดชอบตามกรอบแนวทางท่ีกําหนด  ทั้งน้ี  ครอบคลุมความเสี่ยงทางการ
บริหารการเงิน  การประกอบธุรกิจ  การปฏิบัติการ  การบริหารและการจัดการ  ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม  และ
ความเสี่ยงสําคัญอื่นๆ  ที่เก่ียวเน่ืองกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
 ปตท. มีการกําหนดวัตถุประสงคขององคกรที่ชัดเจนครอบคลุมสิ่งที่องคกรตองการบรรลุวัตถุประสงค 
ระดับกิจกรรมเก่ียวของกับกระบวนการทํางานที่สําคัญขององคกรและสอดคลองเช่ือมโยงกับวัตถุประสงคและกลยุทธองคกร   
ผูบริหารมีการระบุความเสี่ยงในระดับองคกร  และครอบคลุมในทุกระดับกิจกรรมที่สําคัญ  
 ในป 2551 ไดมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม Risk Profile ป 2551  และมีการวิเคราะหแนวโนมและ
สถานการณเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย  ที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจหลักของ ปตท.ไดสรุป Corporate Risk Profile  
2552  จํานวน 26 Risk Area ที่สําคัญไดแก  การบริหารทรัพยากรบุคคลกลุม ปตท.  การจัดหา/การบริหารจัดการกาซธรรมชาติ  
ธุรกิจ NGV   ความเสี่ยงดานปฏิบัติการของหนวยธุรกิจนํ้ามัน  หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ    ความเสี่ยงการดําเนินงานโครงการ
หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ  หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น  การพัฒนาธุรกิจการคาระหวางประเทศ   และความเสี่ยงดาน
การเงินและสินเช่ือกลุม ปตท.   ทั้งน้ีความเสี่ยงดังกลาว ไดมีการจดัทําแผนจัดการความเสี่ยงประจําป 2552 และแจงใหพนักงาน
ทุกหนวยที่เก่ียวของรับทราบและปฏิบัติตาม 
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 3.   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities) 
 ปตท. กําหนดใหมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร เชน ธุรกรรมดานการเงิน การ
จัดซื้อ และการบริหารท่ัวไป โดยมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบออกจากกันอยางชัดเจน รวมทั้งระบุการดําเนินงานในสวน
ที่มีความเสี่ยงสําคัญและกําหนดกลไกในการควบคุมเพ่ือปองกันและลดขอผิดพลาด  มีการสอบทานผลการดําเนินงานโดยฝาย
บริหาร   มีการกําหนดใหใชดัชนีวัดผลการดําเนินงานกับพนักงานทั้งองคกร  เพ่ือใหการควบคุมกิจกรรมดานการบริหารมีความ
เหมาะสมและเพียงพอ  การควบคุมภายในดานการเงินการบัญชี เก่ียวกับการเก็บเงิน รักษาเงิน  การรับจาย  เงินฝากธนาคาร  และ
เงินยืมทดรอง  ใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด มีการบันทึกบัญชีครบถวนถูกตองและสม่ําเสมอ มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีทั้ง
ที่เปนเอกสารและขอมูลทางคอมพิวเตอรไวอยางเปนระบบ   การควบคุมภายในดานการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบและขอกําหนด
วาดวยการพัสดุ ซึ่งไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจางไวอยางชัดเจน  เชน อํานาจหนาที่ และวงเงิน
อนุมัติ  การกําหนดความตองการพัสดุ  การตรวจรับ  การควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ  การบริหารทรัพยากรบุคคล  มีการวาง
ระบบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการควบคุมติดตามประเมินผลอยางเพียงพอ ในดานการสรรหา  คาตอบแทน  หนาที่
ความรับผิดชอบ  การพัฒนาบุคลากร   การปฏิบัติงานของบุคลากรและการสื่อสาร เพ่ือใหพนักงานมีความรูความสามารถและการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯมีประสิทธิภาพและเหมาะสม   ทั้งน้ีใน ป 2551 ไดกําหนดใหมีระบบการจายโบนัสตาม 
Performance Bonus System สําหรับผูบริหารระดับฝายขึ้นไป 
 ในกรณีที่ ปตท.มีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคล
ดังกลาว ปตท. มีมาตรการท่ีรัดกุมเพ่ือติดตามใหการทําธุรกรรมน้ันตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนดทุกครั้ง ทุกรายการ โดยผู
ที่มีสวนไดสวนเสียจะไมรวมอนุมัติรายการน้ันๆ  ทั้งยังติดตาม สอดสองและดูแลผลการดําเนินงานอยางใกลชิด 
 ในกิจการที่ ปตท. เปนผูถือหุนรายใหญ ปตท. แตงต้ังบุคลากรท่ี ปตท. ไววางใจ เขาไปมีสวนรวมใน
การติดตามดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายที่ ปตท. กําหนด 
 ปตท. ใหความสําคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีสํานักกฎหมายและที่ปรึกษาคอยใหคําปรึกษา
ทางดานกฎหมายกอนการดําเนินการ และใหความสําคัญในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด 
 4.   ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล  (Information & Communication)   
 ปตท. ใหความสําคัญตอระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดใหมีระบบขอมูลและชองทางการ
สื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ ครบถวน ถูกตอง ทันเวลา เพียงพอตอการตัดสินใจ  
ทั้งน้ี ในป 2551 ปตท.ไดดําเนินการดานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ดังน้ี 
 -  จัดทํา Business Continuity Planning (BCP)  เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมและปองกันการ
หยุดชะงักการดําเนินงานของหนวยธุรกิจ  โดยดําเนินการจัดทํารายการซอฟทแวร  เครื่องคอมพิวเตอร รวมถึงสถานที่ทํางานและ
อุปกรณที่จําเปนในการปฏิบัติงานอื่นๆ (Non-computerized) ทั้งน้ี เมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้น หนวยงานตางๆ ของ ปตท. สามารถ
ดําเนินงานตอไปไดโดยไมหยุดชะงัก 
 -  ดําเนินการจัดเตรียมความพรอมตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร โดย 
ปตท. ไดดําเนินการสื่อความใหแกพนักงานและลูกจางในองคกรไดรับทราบและตระหนักถึงการปฏิบัติและบทลงโทษตาม
พระราชบัญญัติดังกลาว  นอกจากน้ี ปตท. ยังไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 -  ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยการผานเขา-ออกศูนยขอมูล (Data Center) โดยควบคุมการผานเขา-
ออก หองระบบเครือขายภายใน Data Center ใหมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น 
 -  ควบคุมการนํารูปภาพไมเหมาะสมมาใชเปน  Screen Saver บนเครื่องคอมพิวเตอรของ ปตท.  โดย
พนักงานและลูกจางตองใช Screen Saver เปนรูปสัญลักษณ ปตท. อยางเดียวเทาน้ัน  
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            -  การเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา ปตท. จะนําเสนอขอมูลที่มีรายละเอียดและเหตุผลครบถวน 
และเอกสารประกอบการประชุมที่มีเน้ือหาที่จําเปนและเพียงพอในการตัดสินใจ  โดยกรรมการจะไดรับหนังสือนัดประชุม 
เอกสารประกอบฯ กอนการประชุมประมาณ 7 วัน เพ่ือใหกรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษากอนการประชุม และมีการจัดทํา
รายงานการประชุม ที่มีการบันทึกขอคิดเห็น/ขอสังเกตของคณะกรรมการ  การมีสวนไดสวนเสีย เปนลายลักษณอักษร  และ
จดัเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองแลวจากคณะกรรมการ ปตท.เพ่ือใหกรรมการและผูเก่ียวของตรวจสอบได 
 5.   ระบบติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)   

  ปตท. กําหนดใหมีการติดตามประเมินการควบคุมภายใน โดยถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน  ซึ่งกําหนดในเอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ขอ 6  การติดตามประเมินผลอยูในเกณฑดี   นอกจากน้ี  ทุกหนวยธุรกิจมีการรายงานผลการดําเนินงานทุกเดือน   รวมท้ังมีการ
วัดผลดําเนินงานเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด  (KPI) อยางสม่ําเสมอ   ในป 2551  คณะกรรมการตรวจสอบไดมีมติและขอคิดเหน็/
ขอเสนอแนะ  ใหหนวยงานที่เก่ียวของนําไปปฏิบัติ จํานวน 25  เรื่อง   ผูบริหาร/หนวยงานที่เก่ียวของไดดําเนินการแลว จํานวน  
21  เรื่อง  คิดเปนรอยละ 84  นอกจากน้ัน สํานักตรวจสอบภายใน มีการติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะอยางสม่ําเสมอ 

 การตรวจสอบภายใน 
สํานักตรวจสอบภายใน  ทําหนาที่ในการตรวจสอบบัญชีการเงิน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม  รวมท้ังตรวจสอบบริษัทยอย  บริษัทรวม  ใหปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในระดับสูง  โดยมีการตรวจสอบตามแผนงานประจําป ซึ่งจะมีความสอดคลองกับผลการประเมินความเสี่ยงขององคกร  
และไดรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกไตรมาส และมีการรายงานในกรณีจําเปนเรงดวนตอ
คณะกรรมการ ปตท. อีกดวย  หากคณะกรรมการตรวจสอบพบขอบกพรองจะพิจารณาดําเนินการแกไขในทันที และมีการ
ติดตามผลการแกไขอีกดวย 

 การบริหารความเสี่ยง 
ปตท.ไดจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีบทบาทหนาที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้ง

องคกร ประเมินความเสี่ยงและวางรูปแบบโครงสรางการบริหารความเสี่ยงขององคกร เพ่ือจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่
สามารถยอมรับได  เชน ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks)  ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Operation Risks)  ความเสี่ยงใน
ธุรกิจ  (Business Risks)  หรือความเสี่ยงในเหตุการณ (Event Risks)  รวมท้ังใหมีการจัดทําการวิเคราะหประเมินความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น แนวโนมซึ่งมีผลกระทบตอ ปตท. ทั้งภายในและภายนอก และใหมีการจัดทํารายงานประเมินผลความเสี่ยง (Risk  
Management Report) เสนอคณะกรรมการ ปตท.  โดยมีระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System) โดยมีการกําหนดดัชนีวัด
ความเสี่ยง (Cretical Risk Indicators : CRI)  เชน อัตราสวนหน้ีสินตอทุน  (D/E Ratio)  ตองมีคานอยกวา 1 เทา  เปนตน   

ปตท.ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงอยางจริงจัง  โดยกรรมการผูจัดการใหญไดประกาศ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร  และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องคกรขึ้น  เพ่ือใหทุกหนวยงานใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินและบริหารการจัดการความเสี่ยง  โดยไดพัฒนาระบบ
ขอมูลเพ่ือบริหารความเสี่ยง เรียกวา “Risk Management Information System : RMIS” 

ในป 2551  ปตท. ไดมีการปรับหนวยงานที่รับผิดชอบดานการบริหารความเสี่ยงขึ้นเปนระดับ 
ผูจัดการฝาย 

5)  การประชุมของคณะกรรมการ ปตท. 
ปตท. มีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไวอยางเปนทางการลวงหนาตลอดป  โดยในป 2551  

กําหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้งในทุกวันศุกร สัปดาหที่สามของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพ่ิมเติมตาม
ความเหมาะสม ซึ่งสํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท จะสงหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่มี
รายละเอียดและเหตุผลครบถวน และเอกสารประกอบการประชุมที่มีเน้ือหาที่จําเปนและเพียงพอในการตัดสินใจในรูปแบบแผน 
CD ใหกรรมการแตละทานลวงหนากอนการประชุมประมาณ 7 วัน เพ่ือใหกรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษากอนการประชุม 
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ทั้งน้ี ต้ังแตเดือนเมษายน 2547 เปนตนมา การประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไดจัดในรูปแบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งชวย
อํานวยความสะดวก รวดเร็วในการคนหาขอมูล และลดการใชเอกสารประกอบวาระการประชุมไดเปนจํานวนมาก    

ในการประชุมทุกครั้ง  กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอยางเปดเผยและเสรี  โดยในวาระใดหากกรรมการ
พิจารณาเห็นวาเปนผลประโยชนที่อาจขัดแยงกับผลประโยชน ของ ปตท.  กรรมการจะงดออกเสียง  หรือขอไมเขารวมประชุมในวาระ
น้ัน ๆ  และมีการบันทึกรายงานการประชุมที่ประกอบดวยขอคิดเห็น/ขอสังเกต เปนลายลักษณอักษร  และจัดเก็บรายงานการประชุมที่
ผานการรับรองแลวจากคณะกรรมการ ปตท.เพ่ือใหกรรมการและผูเก่ียวของตรวจสอบได  โดยการประชุมคณะกรรมการ ปตท. แตละ
ครั้งใชเวลาประชุมประมาณ   3  ช่ัวโมง  ทั้งน้ี  ในป 2551  มีการประชุมตามวาระปกติ จํานวน  12  ครั้ง  และการประชุมนัดพิเศษ  4  
ครั้ง  คือนัดพิเศษ ครั้งที่1/2551  วันที่ 13 กุมภาพันธ  2551  เรื่อง  การดําเนินการตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  /  นัดพิเศษ   
ครั้งที่ 2/2551  วันที่  2  สิงหาคม  2551  เรื่อง  ทิศทางและกลยุทธการดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท.  ป 2552-2556  /  การประชุม
คณะกรรมการ ปตท. โดยไมมีผูบริหาร  วันที่ 17 ตุลาคม  2551  เรื่อง มุมมองของกรรมการในเรื่องการขยายการลงทุนของ ปตท. ใน
ตางประเทศ  และการประชุมกรรมการอิสระ  วันที่ 21 พฤศจิกายน  2551  เรื่อง การทําหนาที่กรรมการอิสระของ ปตท.   
ทั้งน้ีรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการไดรายงานไวในหัวขอ “คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง” แลว 

6)  บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดวยวิสัยทัศนของคณะกรรมการ ปตท.ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงไดรวมกับบริษัทในกลุม ปตท. จัดต้ัง 

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ัน จํากัด (PTTICT) ขึ้น  เพ่ือเปนศูนยรวมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของ ปตท. และบริษัทในกลุม 
ปตท. เพ่ือลดคาใชจาย  ลดปริมาณโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี ลดความซ้ําซอนในงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของแตละ
บริษัท และเพ่ิมอํานาจตอรองให ปตท. และบริษัทในกลุม ปตท.  ซึ่งที่ผานมา PTTICT  สามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอเน่ือง เปนกําลังสําคัญสําหรับ ปตท. และบริษัทในกลุม ปตท. ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการ ปตท. ใหความสนใจติดตามการดําเนินงาน ใหนโยบาย และใหคําแนะนําในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางตอเน่ือง  โดย ปตท. จะนํานโยบายและคําแนะนําของคณะกรรมการ ปตท. ไปถายทอดใหกับ PTTICT เพ่ือรับไป
ดําเนินการตอไป 

ในป 2551 คณะกรรมการ ปตท. ใหความสําคัญกับความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความ
ปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูลทางอิเลคทรอนิคสผานคณะกรรมการตรวจสอบ มีการเตรียมความพรอมรองรับราง
พระราชบัญญัติ ดานความปลอดภัยทางอิเลคทรอนิคส และเตรียมความพรอมระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเลคทรอนิคส หรือ 
ISO 27001 มาใชใน ปตท. 

7)  บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการในดานทรัพยากรบุคคล 
คณะกรรมการ ปตท. ดูแล ติดตาม ใหนโยบายคําแนะนําในดานทรัพยากรบุคคลผานคณะกรรมการจัดการ

ของ ปตท. ซึ่งมีประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญเปนประธาน  และมีคณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคลเปนผู
พิจารณากล่ันกรองการในเบื้องตน 

ในป 2551 คณะกรรมการ ปตท. ไดอนุมัติใหปรับปรุงระเบียบและขอกําหนดของ ปตท. วาดวย วินัย การ
ลงโทษ การอุทธรณ และการรองทุกขฉบับใหม  อนุมัติขึ้นเงินเดือน  และการจายเงินโบนัสแกพนักงาน 

นอกจากน้ี  ยังไดจัดใหมีคณะกรรมการกิจการสัมพันธตามพระราชบัญญัติวิสาหกิจสัมพันธฯ ซึ่งประกอบดวย 
ตัวแทนลูกจางและ ปตท. โดยมีประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญเปนประธานฯ  ทําหนาที่เปนผูประสานระหวาง
นายจางและลูกจาง  โดยนําเรื่องรองเรียนและเรื่องรองทุกขแจงให ปตท. ทราบในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธฯ  
เปนประจําทุกเดือน 
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8)  บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการในดานความรับผิดชอบตอสังคม และ ดานคุณภาพความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 

คณะกรรมการ ปตท. ดูแล ติดตามใหนโยบายและคําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคม  (Corporate Social Responsibility :  CSR ) และดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม ผาน
คณะกรรมการจัดการของ ปตท. ซึ่งมีประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญเปนประธานฯ และไดจัดต้ังหนวยงาน
รับผิดชอบ คือ ฝายกิจการเพื่อสังคม และฝายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ รวมท้ังไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการนโยบาย
ความรับผิดชอบตอสังคม “กลุม ปตท.”  และคณะกรรมการนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม “กลุม 
ปตท.” เพ่ือกําหนดแผนการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม และดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ ของกลุม 
ปตท. ใหดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

นอกจากน้ี  คณะกรรมการ ปตท. ยังดูแล ติดตามในดานความรับผิดชอบตอสังคม โดยผานคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และในดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม โดยผานคณะกรรมการตรวจสอบในกรณี
ที่เกิดขึ้น เชน อุบัติเหตุ การรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ดวย 

ทั้งน้ี ในป 2551 ปตท. ไดดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม และดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีว 
อนามัยฯ อาทิ การดําเนินการตามนโยบายประหยัดพลังงานและสิ่งแวดลอม  เชน การรณรงคสงเสริมการใชกาซธรรมชาติกับ
รถยนต  โครงการพัฒนาศูนยศึกษาการเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลนสิรินาถราชินี  การลงทุน/วิจัยพลังงานที่นํากลับมาใชใหมได  
และพลังงานทดแทน  โครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบลวิถีพอเพียง   จัดทําแนวทางการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของ กลุม ปตท. เปนตน  

 

8.7  การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 มีมติเห็นชอบแบบประเมินผล
คณะกรรมการ ปตท. ประจําป 2551 โดยใหคงหลักการแนวทางเดิมเชนเดียวกับป 2549 ตามท่ีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของ ปตท. เสนอ  เพ่ือใชในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ ปตท. โดยมุงเนนการนําผลประเมินไปใชประโยชนเพ่ือการ
ปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ และสามารถนําไปใชอางอิงในการทํา CG Rating รวม 3 แบบ คือแบบประเมินผล
คณะกรรมการท้ังคณะ / แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) / แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล 
(ประเมินกรรมการทานอื่น)  โดยมีเกณฑการประเมินผล  คิดเปนรอยละจากคะแนนเต็มในแตละขอทั้งหมด ดังน้ี 

 มากกวา 85% = ดีเยี่ยม 
 มากกวา 75% = ดีมาก 
 มากกวา 65% = ดี 
 มากกวา 50% = พอใช 
 ตํ่ากวา 50% = ควรปรับปรุง 

โดยสรุปผลการประเมินได ดังน้ี 

 1. แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ  ประกอบดวย 4 หัวขอ คือ นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)/  
โครงสรางของคณะกรรมการ (Board Composition)/  แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices)/  การจัดเตรียมและ
ดําเนินการประชุม (Board Meeting) 
  สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการท้ังคณะ ในภาพรวม 4 หัวขอ เห็นวาการดําเนินการสวนใหญจัดทําไดดี
เยี่ยม/เหมาะสมท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียอยูในเกณฑดีเยี่ยม เทากับ 93.46%   
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 2  แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)   ประกอบดวย  6 หัวขอ คือ ความรับผิดชอบตอการ
ตัดสินใจและการกระทําของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได (Accountability)/  ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวย
ขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)/  การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียม เปนธรรม และ
สามารถมีคําอธิบายได  (Equitable Treatment)/ มีความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได  และมีการเปดเผย
ขอมูล  (Transparency)/ การมีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพ่ิมแกกิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)/ การมี
จริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics) 
  สรุปผลการประเมินคณะกรรมการผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง)  ในภาพรวม 6 หัวขอ เห็นวากรรมการสวนใหญ
ถือปฏิบัติเปนประจํา คะแนนเฉล่ียอยูในเกณฑดีเยี่ยม เทากับ 97.36%   

  3.  แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการทานอื่น)   ประกอบดวย 6 หัวขอ  เหมือนกับแบบ
ประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)  เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบผลกับที่กรรมการประเมินตนเอง  

  สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการทานอื่น) รวมจํานวน 6 หัวขอ เห็นวากรรมการ
สวนใหญถือปฏิบัติเปนประจํา  คะแนนเฉล่ียอยูในเกณฑดีเยี่ยม  เทากับ   97.73%   

8.8  คาตอบแทนของคณะกรรมการ ปตท.และผูบริหาร  

 ปตท. ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนทํา
หนาที่ทบทวน  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม  และสอดคลองกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของ
บริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมธุรกิจระดับเดียวกันโดยกําหนดคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมและโบนัส อน่ึง กรรมการท่ี
ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ  ก็ใหไดรับคาตอบแทนเพ่ิมตามความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้น 
ทั้งน้ี คาตอบแทนกรรมการไดรับการขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว  ดังน้ี 

 (1) คาตอบแทนกรรมการ ปตท. 
  ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 เมื่อวันศุกรที่ 11 เมษายน 2551 มีมติอนุมัติ
คาตอบแทนกรรมการ  แยกเปนดังน้ี 

1.  คาเบี้ยประชุม  (เทากับป 2550) 
1.1  เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบดวย 

 - เบี้ยกรรมการรายเดือน  เดือนละ  30,000  บาท  
 - เบี้ยประชุม  ครั้งละ  20,000  บาท (เฉพาะกรรมการท่ีเขาประชุม) 

1.2  เบี้ยประชุมคณะกรรมการอ่ืน ที่คณะกรรมการ ปตท. แตงต้ัง ไดแก 
 1.2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 
  -  เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท  

-  เบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการท่ีเขาประชุม) และ
เลขานุการฯ ไดรับเบี้ยประชุมเดือนละ 7,500 บาท 

1.2.2 สําหรับคณะกรรมการอ่ืน อีก 3 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี กําหนดเบี้ยประชุม
ครั้งละ 24,000 บาท (เฉพาะกรรมการท่ีเขาประชุม)  

1.2.3  ประธานกรรมการ ของทุกคณะฯ ใหไดรับสูงกวากรรมการ ในอัตรารอยละ 25 
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(2)  เงินโบนัสกรรมการ ปตท.ประจําป 2551  (เทากับป 2550)  :  กําหนดคาตอบแทนที่เปนเงินโบนัสใหสะทอนและ
เช่ือมโยงกับผลประกอบการหรือกําไรสุทธิของ ปตท. ในอัตราเทากับรอยละ 0.05 ของกําไรสุทธิประจําป 2551  
แตกําหนดวงเงินสูงสุดไมเกิน 2,000,000 บาทตอคนตอป  และใหคํานวณจายตามระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
และประธานกรรมการ ปตท. ไดรับสูงกวากรรมการฯ ในอัตรารอยละ 25   

ทั้งน้ี สรุปคาตอบแทนที่กรรมการไดรับเปนรายบุคคลไดเปดเผยไวในหัวขอคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารแลว 

8.9  การพัฒนากรรมการ ปตท.  
คณะกรรมการ ปตท. และผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญตอการเขารวมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เก่ียวของกับการ

พัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางสมํ่าเสมอ  (ดังรายละเอียดตามขอมูลในประวัติของแตละทาน)  
โดยกรรมการ ปตท. สวนใหญ มากกวารอยละ 85 มีประวัติไดเขารับการอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) แลว  ทั้งน้ี ใน ป 2551  มีกรรมการรวม  8  ทานเขารับการอบรม / สัมมนา รวม  7  หลักสูตร  ไดแก 
 

รายชื่อกรรมการ หลักสูตร 

1. คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม - Monitoring of the Quality of Function (MFR6/2008) 
- Monitoring the internal Audit Function (MIA2/2008) 
- Role of the Chairman Program (RCP19/2008) 

2. นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช - Current Issue Seminar (R-CIS 1/2008) 
- Role of the Chairman Program (RCP20/2008) 

3. พลเอก สมทัต  อัตตะนันทน - Role of the Chairman Program (RCP20/2008) 
4. คุณพรทิพย  จาละ - Financial Statement for Director (FSD3/2008) 
5. นายจุลยุทธ  หิรัณยะวสิต - Directors Certification Program (DCP111/2008) 

- Current Issue Seminar (R-CIS1/2008) 
6. ม.ล.ปาณสาร  หัสดินทร - Current Issue Seminar (R-CIS1/2008) 
7. นายนริศ  ชัยสูตร - Chartered Director Class (R-CDC3/2008) 
 
กรรมการที่ลาออกระหวางป 

รายชื่อกรรมการ หลักสูตร 
1. นายโอฬาร  ไชยประวัติ - Monitoring the internal Audit Function (MIA2/2008) 

- Current Issue Seminar (R-CIS1/2008) 
 
  ปตท.ใหการสนับสนุนและดําเนินการใหกรรมการพิจารณาเขารับการอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่น ๆ ในทุกหลักสูตรที่เก่ียวของอยางตอเน่ืองตลอดป รวมถึงการจัดใหคณะกรรมการไดดูงาน
จากหนวยงาน  องคกรอื่นตามความเหมาะสม  ทําใหเกิดมุมมองความคิดที่เปนประโยชนมาประยุกตใชกับธุรกิจของ ปตท. 
 

8.10  การปฐมนิเทศกรรมการ   (Directors Orientation) 

สําหรับกรรมการท่ีเขารับตําแหนงใหมในคณะกรรมการ ปตท.   ปตท. ไดจัดใหมีการปฐมนิเทศ เพ่ือใหกรรมการใหมได
รับทราบนโยบายธุรกิจของ ปตท.  รวมท้ังขอมูลที่เก่ียวของ  เชน  โครงสรางทุน  ผูถือหุน  ผลการดําเนินงาน  ขอมูลระบบตางๆ  
ที่ใชงานภายใน ปตท.  รวมท้ังกฎหมาย  กฎเกณฑตางๆ  พรอมทั้งสงมอบคูมือสําหรับกรรมการ  ซึ่งเปนขอมูลที่เปนประโยชน
สาํหรับการเปนกรรมการ ปตท. ใหกับกรรมการ  ทั้งน้ี  คูมือกรรมการ ประกอบดวย 
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คูมือกรรมการ  :   
1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
2. พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลัดทรัพย 
3. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
4. ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท 
5. หนังสือรับรองบริษัท 
6. วัตถุประสงคของบริษัท 
7. ขอบังคับบริษัท 
8. ระเบียบบริษัท (13 ระเบียบ) 
9. คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี ของ ปตท. 
10. คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน  
 
ขอมูลสําหรับกรรมการ  :  
1. Presentation แนะนําการดําเนินธุรกิจของ ปตท.  โดยประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ 
2. รายช่ือคณะกรรมการ และโครงสรางการบริหาร 
3. ขอมูลเก่ียวกับบทบาทของคณะกรรมการ ปตท. 
4. Company Profile  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
5. รายงานเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจําป  
6. รายงานประจําป  ฉบับภาษาไทย และ CD 
7. ขอมูล PTT Group Moving Forward to HPO   
8. ขอมูล Business Enablement Program (BEP) 
9. เอกสารเผยแพรการแปรรูป ปตท.   
10. วารสารรายเดือน PTT Spirit  ในป 2551 
11. Director Fiduciary Duty Check List  
12. หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน 
13. หนังสือรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 
14. ขอแนะนําการใหสารสนเทศสําหรับผูบริหารบริษัทจดทะเบียน 
15. คูมือการเรียนรูและการปองกันความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

 ประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ จะเปนผูนําเสนอขอมูล ปตท.  โดยบรรยายช้ีแจงใหกับกรรมการ
ใหมเก่ียวกับนโยบายธุรกิจของ ปตท.  รวมท้ังขอมูลที่เก่ียวของ  เพ่ือนําเสนอภาพรวมการดําเนินธุรกิจและผลการดําเนินงาน ให
กรรมการใหมไดเห็นภาพที่ชัดเจน พรอมกับสงมอบคูมือกรรมการและขอมูลสําหรับกรรมการตามรายการขางตน รวมท้ัง
อุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับใชในการศึกษาขอมูลเพ่ือการเตรียมตัวกอนการประชุม 

ปตท.  มีนโยบายที่จะจัดใหมีกิจกรรมเยี่ยมชม ดูงาน การปฏิบัติงานจริง  ทั้งในประเทศและตางประเทศใหกับ
กรรมการเปนระยะ ๆ  เพ่ือใหเกิดความเขาใจธุรกิจยิ่งขึ้น   ทั้งน้ี ในป 2551  ปตท. ไดจัดใหคณะกรรมการไดศึกษาดูงาน
ตางประเทศ 2 ประเทศ  ไดแก  ประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา  เน่ืองจากเปนประเทศในภูมิภาคท่ีมีการใชพลังงาน 
สูงถึง 1 ใน 4 ของโลก  และเปนประเทศที่มีแหลงสํารองของ Oil Sand ที่ใหญที่สดุในโลก  รวมทั้งไดรับทราบนโยบายการบริหาร
จัดการดานพลังงานและการพัฒนาแหลงพลังงานของทั้ง  2  ประเทศดวย   เพ่ือนําความรู ประสบการณ ที่ไดรับมาชวยในการ
พิจารณาเรื่องพลังงานของ ปตท. และของประเทศได 
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8.10  การสืบทอดตําแหนง 

เน่ืองจาก ปตท. มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ ดังน้ันการสรรหาและแตงต้ังตําแหนงของกรรมการผูจัดการใหญ  จึงตองปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยตองมีคุณสมบัติตามมาตรา 8 ตรี และดําเนิน
กระบวนการสรรหาตามมาตรา 8 จัตวา โดยใหคณะกรรมการ ปตท. ต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะหน่ึงจํานวน 5 คน ที่มีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย ทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เหมาะสมสําหรับเปน
ผูบริหาร ปตท. โดยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย ไมเปนกรรมการของ ปตท. ยกเวน เปนผูบริหารซึ่งเปน
กรรมการโดยตําแหนง และมีอายุไมเกิน 58 ปบริบูรณในวันยื่นใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการสรรหาสรรหาผูที่มีความเหมาสมแลวให
เสนอตอผูมีอํานาจพิจารณาแตงต้ัง โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 ปนับแตวันที่ผูบริหารเดิมพนจากตําแหนง สัญญาจางมี
ระยะเวลาคราวละไมเกิน 4 ป  ในกรณีที่คณะกรรมการจะจางผูบริหารเดิมตอหลังจากครบกําหนดเวลาตามสัญญาจาง ไมตอง
ดําเนินการกระบวนการสรรหาใหมแตจะจางเกินสองคราวติดตอกันไมได 
               ทั้งน้ี ปตท. ไดดําเนินการพัฒนาผูบริหารระดับสูงอยางตอเน่ืองเพ่ือเสนอเขารับการคัดเลือกในการสรรหากรรมการผูจัดการ
ใหญครั้งตอไป โดยมีการเตรียมความพรอมดานบุคลากร  เพ่ือทดแทนผูบริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุ ในระหวางป 2550 – 2555  
และนโยบาย/แนวทางการพัฒนาผูบริหารระดับสูงของกลุม ปตท.  รวมท้ังการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล คือ Management  Pool  
ประกอบดวยผูบริหาร 350 คน และ Potential Pool ของตําแหนง Key Area  ไวเรียบรอยแลว 

คณะกรรมการ ปตท. ไดมอบหมายใหมีการดําเนินการจัดทําระบบ “การพัฒนาผูบริหารระดับสูง (Group Leader 
Development Project : GLDP)”  เพ่ือเปนการวาง  Succession Plan สําหรับเตรียมบุคลากรใหมีความขึ้นดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นเมื่อ
มีตําแหนงวางของกลุม ปตท. ไดแกตําแหนงตาง ๆ ดังน้ี 

• กรรมการผูจัดการใหญ (President)  

• รองกรรมการผูจัดการใหญหรือเทียบเทา (Senior Vice President : SEVP) 

• ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญหรือเทียบเทา (Executive Vice President : EVP) 

• ผูจัดการฝายหรือเทียบเทา (Vice President :VP) 
 โดยมีผูรับผิดชอบและหนวยงานหลักในการบริหารจัดการ ดังน้ี 

• คณะกรรมการบริหารและพัฒนาผูบริหารของกลุม ปตท. (PTT Group Human Resources Management And 
Development Committee :PTTGMC) 

• รองกรรมการผูจัดการใหญบริหารองคกร 

• ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญทรัพยากรบุคคลองคกร 

• ฝายพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล 
 
 ทั้งน้ีไดมีการกําหนด System & Policy  เพ่ือเปนแนวปฏิบัติประกอบดวยประเด็นหลัก ๆ ดังน้ี 

• หลักการและเหตุผล 

• การวัดผลการดําเนินงาน 

• แนวทางการดําเนินงาน 

• บทบาทและหนาที่ของผูเก่ียวของ 

• กระบวนการของระบบ 
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ขั้นตอนการดําเนินงานหลัก 
1.   การกําหนด Business Driver และ Success Profiles ของแตละตําแหนง 
2.   การคัดเลือกกลุมผูเหมาะสมเปน Pool Member 
3.    การประเมินศักยภาพเปนรายบุคคลเทียบกับ  Profile กับตําแหนงที่สูงขึ้น เพ่ือใหทราบประเด็นที่ตองพัฒนา 
4.    การวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan & Implementation) และมีระบบ Mentoring 
       เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาและการดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ ป 2551 

• การเตรียม SEVP Pool Member  คือ กลุมผูบริหารระดับ EVP  
                                           - จํานวน Pool Member  47 ราย   
                                           - มีแผนพัฒนารายบุคคลและ Assign Mentor แลว 26 ราย 
                                           - Pool Member ไดรับการแตงต้ังใหขึ้นดํารงตําแหนง 4 ราย 

• การเตรียม EVP Pool Member     
                          - คัดเลือกกลุมเปาหมาย (High Potential) จํานวน 30 ราย และดําเนินการประเมิน      
                                           ตัวบุคคลเทียบกับ EVP Profile เรียบรอยแลว 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา 

ขอบังคับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กําหนดใหมีคณะกรรมการสรรหาโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการ ปตท. มีอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการคัดเลือกและเสนอรายช่ือบุคคลที่มีความเหมาะสมเพ่ือเปนกรรมการ ปตท. หรือประธานเจาหนาที่บริหาร/
กรรมการผูจัดการใหญ โดยกําหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหา เพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนธรรม และบรรลุเปาหมายตาม
ทิศทางขององคกร ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน อยางนอย 1 ทานตองเปนกรรมการอิสระ 
 
ปจจุบันกรรมการสรรหาเปนกรรมการอิสระทั้งหมด ปฏิบัติหนาที่ตามท่ีไดรับมอบหมายอยางรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล 
มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 5 ครั้ง เพ่ือพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย และกฎเกณฑที่
เก่ียวของ มีความรูความสามารถที่เหมาะสมกับธุรกิจของ ปตท. จากสาขาอาชีพที่หลากหลาย เปนผูที่มีความสงางาม และไมมี
ประวัติดางพรอย เขามาเปนกรรมการ ปตท. แทนตําแหนงที่วาง 
 
การแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ คณะกรรมการสรรหาจะดําเนินการตามกระบวนการโดยไดเสนอใหคณะกรรมการ 
ปตท. พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนสามัญเปนกรรมการ ปตท. สําหรับกระบวนการพิจารณาแตงต้ัง
กรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกระหวางป คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอใหคณะกรรมการ ปตท. 
อนุมัติแตงต้ังใหเปนกรรมการ ทั้งน้ีรายละเอียดไดเปดเผยไวเพ่ือความโปรงใสในการตรวจสอบในรายงานประจําปฉบับน้ีแลว 
 
 
 
 (นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช) 
 ประธานกรรมการสรรหา 
 5  กุมภาพันธ  2552 
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รายงานของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

ขอบังคับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กําหนดใหมีคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการ ปตท. เพ่ือ
ทําหนาที่กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญโดยใหมีการกําหนดหลักเกณฑ
หรือวิธีการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการท่ีเปนธรรมและเหมาะสมเหตุสมผล ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน และอยางนอย 
1 ทานตองเปนกรรมการอิสระ 
 
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายอยางรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล โดยในป 2551 
มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 1 ครั้ง เพ่ือพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการและของประธานเจาหนาที่บริหาร/
กรรมการผูจัดการใหญโดยพิจารณาจากผลงาน  และความสําเร็จในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีวางไวเปนมาตรฐาน 
ใชการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สําหรับกรรมการ ปตท. มีการใหประเมินในภาพรวมทั้งคณะ ประเมินตนเองและประเมินผูอื่น 
สําหรับประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ มีการกําหนดตัวช้ีวัดไวต้ังแตตนป และคณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทนจะทําหนาที่ประเมินผลในตอนส้ินป อน่ึงในการพิจารณาคาตอบแทนดังกลาวคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะ
คํานึงถึงสภาพความเปนจริงในทางเศรษฐกิจ และพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราคาตอบแทนของบริษัทช้ันนําในอุตสาหกรรมที่
ใกลเคียงกันทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพยฯ 
 
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดเปดเผยคาตอบแทนของกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และผูบริหารไวในรายงานประจําป
ฉบับน้ีเพ่ือความโปรงใสในการตรวจสอบ 
 
 
 

(นายอําพน  กิตติอําพน) 
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

5  กุมภาพันธ  2552 
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รายงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

การกํากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสรางและกลไกการบริหารจัดการภายในองคกร เพ่ือเช่ือมโยงความสัมพันธระหวาง
คณะกรรมการ ปตท.  ผูบริหาร พนักงาน และผูถือหุน โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญในการสรางประโยชนที่เหมาะสมใหแกผูถือหุน 
โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียในภาพรวม โดยมีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง  สามารถช้ีแจงและ
อธิบายการตัดสินใจน้ันได มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ มีการปฏิบัติ
ตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน มีความเปนธรรม และมีคําอธิบายได มีความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได 
และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสแกผูที่เก่ียวของ มีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคกรในระยะยาว และมีจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

 
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. คัดเลือกจากกรรมการอิสระของ ปตท. จํานวน 3 ทาน เพ่ือทําหนาที่กล่ันกรอง  
กํากับดูแล กําหนดทิศทาง และติดตามการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหกับคณะกรรมการ ปตท. โดยใหมีการปฏิบัติ
ไมนอยไปกวาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด และปฏิบัติใหสอดคลองกับหลักปฏิบัติสากล
ของ OECD (The Organization for Economic Co-Operation and Development’s Principles of Corporate Governance)  

 
ในป 2551 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในคําสั่ง
คณะกรรมการ ปตท. เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และไดรายงานผลการ
ประชุมตอคณะกรรมการ ปตท. โดยสรุปสาระสําคัญดังตอไปน้ี 

 
1) ดําเนินกิจกรรมดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เพ่ือปลูกจิตสํานึกที่ดีใหกับพนักงานอยางตอเน่ือง ยกระดับ

มาตรฐานและสรางวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหกับบริษัทในกลุม ปตท. ใหเปนไปในทางเดียวกัน เชน การ
ปรับปรุงขอมูลการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหเปนปจจุบันในเว็บไซท และเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของ ปตท. 
เพ่ือใหพนักงานรับทราบ เผยแพรขอมูลในสื่อสิ่งพิมพและสื่ออื่นๆ ทั้งเปนการภายใน ปตท. และบุคคลภายนอกอยาง
สม่ําเสมอ 

2) ดําเนินงานที่เก่ียวของตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ฉบับแกไขป 2551 เชน การแตงต้ัง
เลขานุการบริษัท การจัดทําระบบขอมูลภายในของ ปตท. การจัดใหมีการรายงานสวนไดเสียของกรรมการ เปนตน 

3) การใหขอมูลผูลงทุนโดยหนวยงานนักลงทุนสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ การรับเรื่องรองเรียนและตอบขอซักถาม 
ผานชองทางการติดตอตางๆโดยหนวยงาน ปตท. อาทิ ฝายตลาดทุนและผูลงทุนสัมพันธ ฝายสื่อสารองคกร และสํานัก
กรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท 

4) รวมจัดงาน  “PTT Group CG Day” ประจําป 2551 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2551 โดยมีพนักงานของ ปตท. และบริษัท 
กลุม ปตท. (ปตท.สผ./ ปตท. เคมิคอล/ PTTAR/ ไทยออยล) เขารวมงานเพ่ือเปนการยกระดับมาตรฐานและสราง
วัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหกับกลุมไปในทิศทางเดียวกัน 

5) ปรับปรุงคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2  ป 2551 โดยปรับเปล่ียนวิสัยทัศนใหสอดคลองกับ 
การดําเนินธุรกิจมากขึ้น จัดเรียบเรียงขอมูลใหสอดคลองกับหลักการที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด ใหมี
ความทันสมัยเปนไปตามหลักปฏิบัติสากลของ OECD โดยกําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจใหชัดเจนขึ้น และ
ปรับปรุงแบบรายการท่ีสงสัยวาจะเปนประโยชนที่ขัดกันกับผลประโยชนของ ปตท. ทั้งน้ี  ไดดําเนินการปรับปรุงแลว
เสร็จเมื่อปลายป 2551 และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท. เปนที่เรียบรอยแลว ขณะน้ีอยูในระหวางการ
จัดพิมพเปนรูปเลมกอนสงมอบใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตอไป 
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6) การดําเนินงานตามขอกําหนดของ ปตท.ดานการควบคุมภายใน โดยจัดใหมีการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน
ของพนักงานทุกคนประจําปภายในเดือนมกราคม และรายงานในกรณีเกิดเหตุการณเปนรายครั้ง 

7) การใหนโยบายดาน Corporate Social Responsibility  (CSR)  และติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมของ 

ปตท. เชน โครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง  
8) จัดกิจกรรมเชิญผูถือหุนเขาเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. รวม 3 รุน เมื่อวันที่ 29/30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2551  

ณ โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง  และสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ โดยมีผูถือหุนใหความสนใจไดรับการคัดเลือก 
เขารวม 480 คน 

9) จัดกิจกรรมเชิญผูถือหุนกูเพ่ือเช่ือมสัมพันธ และเปดโอกาสใหไดพบปะกับผูบริหาร ปตท. โดยจัดกิจกรรมเยี่ยมชม
กิจการของ ปตท. ณ โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง และสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ  กิจกรรมสันทนาการโอเช่ียน
เวิลด และ กิจกรรมลอยกระทง 

10) จัดกิจกรรมเชิญนักลงทุนสถาบันเขาเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. เมื่อวันที่ 10 - 11 มกราคม 2551 ณ สถาบันวิจัยและ
เทคโนโลยี ปตท. อําเภอวังนอย และคลังนํ้ามันสระบุร ี

11) จัดการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2551  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 ใหเปนไปตาม “Annual General Meeting 
Checklist” ของคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

12) ติดตามการดําเนินงานปรับปรุงสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ใหมีการบริการท่ีดี สะอาด มีมาตรฐานเพ่ือความพึงพอใจ
สูงสุดของลูกคา 

13) สงเสริมความรูทางดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหกับคณะกรรมการ ปตท. โดยแจงกําหนดการอบรม/สัมมนาของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือสถาบันอื่นๆใหแกกรรมการเพ่ือเขารวมการอบรมสัมมนาเปนระยะๆ 

 
จากผลการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีในป 2551 ซึ่งทําให ปตท. ไดรับรางวัลดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ 
รางวัลการดําเนินการเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอมจํานวนมาก รางวัลที่สําคัญ เชน รางวัลการดําเนินการเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอม
ดีเดน ในงาน “รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน” โดยกระทรวงการคลัง/ รางวัล Best Investor Relations Issuer จากสมาคมตราสารหน้ีไทย/ 
รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  “ความเปนเลิศดานความรับผิดชอบตอสังคม” จากงาน 
Thailand Corporate Excellence Award 2007/ รางวัล Shareholder Awards 2008: Best Shareholder Treatment Award จากบริษัท 
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด/ รางวัลการจัดอันดับในกลุม “ดีเลิศ” โครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียน ป 2551 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย/ รางวัล Best Corporate Governance จากนิตยสาร Corporate 
Governance Asia/ รางวัล Best Corporate Governance จากนิตยสาร Euromoney/ รางวัล Best in Corporate Governance,  
Thailand จากนิตยสาร The Asset Triple A  Awards 2008 เปนตน ซึ่งรางวัลดังกลาวเปรียบเสมือนผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากความ 
มุงมั่น ทุมเท อุตสาหะในการยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. อยางตอเน่ือง 

 

 

 

 
(พลเอก สมทัต  อัตตะนันทน) 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
5  กุมภาพันธ  2552 
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8.11 ความรับผิดชอบตอสังคม 

ปตท. มีเปาหมายการดําเนินงานท่ีชัดเจนต้ังแตภารกิจแรกกอต้ังเมื่อ 30ปที่แลว ในการเปน “พลังไทย เพ่ือไทย” อัน
หมายถึงการดําเนินงานบนฐานความคิดที่วา “จะทําอยางไรใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ คนไทยอยางแทจริง”  ปตท. จึงไดให
ความสําคัญกับการสรางความมั่นคงทางพลังงาน ควบคูไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมมาโดยตลอด  โดยกําหนดไว
ในแนวทางการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน  อันประกอบ ดวย High Performance Organization (HPO)  Corporate Governance 

(CG) และ Corporate  Social Responsibility (CSR)  นอกจากน้ี ยังระบุไวในพันธกิจขององคกร เพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ

กลุมผูเก่ียวของ ทุกกลุม ต้ังแตระดับประเทศจนถึงชุมชน  และไดนําแนวนโยบายมากําหนดเปนกลยุทธของกลุม ปตท.ในการ
ดําเนินงานดาน CSR ที่คํานึงถึงการปฏิบัติภายในองคกร  ซึ่งตองมีมาตรฐานการทํางานที่ดี ไปสูการปฏิบัติตอภายนอกองคกรที่

ตองรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง 
ในป 2551 ปตท. ไดดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกลยุทธขององคกรดานความรับผิดชอบตอสังคมใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น  โดยมีการปรับโครงสรางการบริหารและโครงสรางการปฏิบัติงาน  มีการจัดต้ังสายงานสื่อสารองคกรและกิจการเพ่ือสังคม 
เพ่ือกํากับดูแลงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนดําเนินงานดานสื่อสารองคกรและกิจการเพื่อสังคม โดยมีผูบริหารระดับ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญเปนผูรับผิดชอบ  นอกจากนั้น  ยังไดจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมท้ังใน
ระดับ ปตท. และกลุม ปตท.  เพ่ือกําหนดนโยบาย เปาหมาย และแนวทางการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมใหชัดเจน  
โดยมีการจัดทํากรอบการดําเนินงานและแนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล  ซึ่ง
ครอบคลุมต้ังแตเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี  สิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม  การดําเนินธุรกิจที่
เปนธรรม  การดําเนินงานดานสังคมและการพัฒนาชุมชน  การบริหารจัดการสายโซอุปทาน การดูแลผลิตภัณฑ  โดยคํานึงถึง
ผูเก่ียวของทุกฝาย (Stakeholder Engagement) เพ่ือใหทุกหนวยงานที่เก่ียวของนําไปปฏิบัติไดอยางสอดคลองในทิศทางเดียวกัน  

รวมท้ัง พัฒนาการจัดทํารายงานประสิทธิผลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมใหเปนไปตามมาตรฐาน Global 

Reporting Initiatives (GRI) และมาตรฐานการรายงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน   

 

 การดําเนินงานดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม ประจําป 2551 

 

ปตท. มีเปาหมายชัดเจน ในดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม (Quality, Safety, 

Health and Environment : QSHE) อันเปนองคประกอบหลักสูการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งมีการ

วิเคราะหและประเมินผลโดยพิจารณาถึงความตองการของผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของ นํามาวางแผน กําหนดนโยบาย ทิศทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยางเปนระบบ  โดยในป 2551 ไดมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานที่สําคัญสรปุ
ได ดังน้ี 

 การบริหารจัดการดาน QSHE “กลุม ปตท.” 

ภายใตแนวคิดการบริหารจัดการในลักษณะของ “กลุม ปตท.”  ซึ่ง QSHE นับเปนปจจัยที่สําคัญในการดําเนิน

ธุรกิจปโตรเลียมและปโตรเคมี และมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดพลังรวมทางธุรกิจ 
เกิดความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันอยางตอเน่ือง  ซึ่งจะชวยเพิ่มศักยภาพการแขงขันใหกับกลุม ปตท. อีกทั้งสนับสนุนให
เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนของชุมชน สังคม และประเทศชาติในที่สุด  โดยที่ผานมาไดมีการแตงต้ัง “คณะกรรมการนโยบาย
คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม กลุม ปตท.” และรวมกันกําหนด Roadmap วิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจน
ทิศทางการดําเนินงานดาน QSHE ของบริษัทในกลุม ปตท.ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  ซึ่งในป 2551 มีการดําเนินการรวมกันที่สําคัญ  

เชน การเก็บขอมูลตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานดาน SHE  การตออายุสมาชิก Oil Spill Response & East Asia Response Limited 
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(OSRL)  การจัดอบรมสัมมนา Technical Exchange  การแลกเปล่ียนขอมูล Lesson Learned  การเช่ือมโยงแผนปองกันและ

ระงับเหตุฉุกเฉินแตละบริษัทและแผนการจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต ปตท. เปนตน 

 การบริหารจัดการตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA) 

ในป 2551 สายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติไดพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามแนวทางกรอบเกณฑ TQA 

อยางตอเน่ือง จนสามารถไดรับรางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ (Thailand Quality Class : TQC)  เปนปที่สองติดตอกัน  

นอกจากน้ี  จากการที่ ปตท. ไดถูกกําหนดใหเปนหน่ึงในรัฐวิสาหกิจนํารองที่จะถูกประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal) จากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)    ใน

ป 2551 จึงไดมีการจัดทํา TQA Framework & Roadmap สําหรับ ปตท. ทั้งองคกร ตลอดจนเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรโดย

จัดใหมีการอบรมหลักสูตร “แนวทางการดําเนินงานตามกรอบเกณฑ TQA” ใหกับผูบริหารระดับผูจัดการสวนขึ้นไปทุกคน 

 การควบคุมและปองกันความสูญเสียดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางเปนระบบ 

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก.18001 / BS OHSAS 18001 ซึ่งเปน

ระบบการจัดการขั้นพ้ืนฐานที่ทุกพ้ืนที่ปฏิบัติการของ ปตท. ตองนํามาประยุกตใชและขอการรับรองจาก Certification Body ได

ถูกขยายผลการปฏิบัติไปสูพ้ืนที่เปาหมายใหมในป 2551 ไดแก สถานีกาซธรรมชาติหลักปทุมธานี และนิมิตใหม และสถาบันวิจัย
และเทคโนโลยี ปตท.   นอกจากน้ัน ในสายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติยังไดเริ่มพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยที่เหมาะสมกับกระบวนการทํางานของสายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติ  โดยมีพ้ืนฐานจากมาตรฐานสากล
และแนวปฏิบัติที่ดีในอุตสาหกรรมปโตรเลียมดวย 

สําหรับการดําเนินการเชิงปองกันและสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพ่ือควบคุมและเฝา
ระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตอพนักงานและแรงงานจางเหมาน้ัน  ในป 2551 ไดดําเนินการสงเสริม ผลักดันใหมีการรายงาน
เหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) และสภาพและการกระทําที่ตํ่ากวามาตรฐาน (Substandard Condition / Act) อยาง

ตอเน่ือง  การควบคุมอุบัติเหตุรถยนต โดยจัดทําคูมือการขับขี่รถยนตอยางปลอดภัยและระเบียบปฏิบัติในการใชรถยนต (PTT 

Defensive Driving Manual) การจัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการขับรถยนตเชิงปองกันอุบัติเหตุ” ใหกับพนักงานที่ใชรถ

ปฏิบัติงานเปนประจํา การสอบสวนอุบัติเหตุทางรถยนตเพ่ือหาสาเหตุและกําหนดมาตรการปองกันอยางเปนระบบ   การดูแลดาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใหแรงงานจางเหมา โดยผลักดันใหบริษัทแรงงานจางเหมาจัดใหมีการตรวจสุขภาพทั่วไปและการ
ตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามัยตามกฎหมาย จัดหาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล มีการแตงต้ังเจาหนาที่ความปลอดภัย
ในการทํางานระดับตาง ๆ และมีการจัดเก็บขอมูลและวัดผลการดําเนินงานความปลอดภัยอยางเปนระบบ   ในสวนของการปองกัน
และระงับเหตุฉุกเฉิน นอกเหนือไปจากการซอมแผนปองกันและระงับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยในทุกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน  และการซอม
แผนฉุกเฉนิกรณีแผนดินไหวเพ่ิมเติมในอาคาร ปตท.สํานักงานใหญน้ัน   ปตท. ยังเล็งเห็นถึงศักยภาพของหนวยงานและบุคลากร
ดาน QSHE ที่มีความเช่ียวชาญในดานน้ีเปนพิเศษ จึงไดขึ้นทะเบียนเปน หนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน หนวยงาน

ฝกซอมดับเพลิงและหนีไฟ รวมท้ัง หนวยงานฝกอบรมเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน กับกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน 

จากการดําเนินการดังกลาว ทําใหในปที่ผานมา ปตท.มีผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
อยูในระดับมาตรฐานสากล เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost 

Time Injury Frequency Rate : LTIF) ของพนักงาน เทากับ 0.27 และมีอัตราการบาดเจ็บจากการทํางานรวม (Total 

Recordable Injuries Rate : TRIR) ของพนักงานเทากับ 0.27   
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   การบริหารความมั่นคงปลอดภัย (Security Management) 

จากสถานการณความไมสงบท่ีเกิดขึ้นในชวงที่ผานมา ปตท. ตระหนักถึงความสําคัญในดานความมั่นคง
ปลอดภัย ซึ่งภัยคุกคามดังกลาวอาจสรางความเสียหายอยางรายแรงใหกับ ปตท.ได  ดังน้ัน จึงไดกําหนดมาตรการตาง ๆ เพ่ือ
บริหารจัดการอยางเปนระบบ  ดังน้ี 

o การเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานท่ี อาทิ  การตรวจวัตถุระเบิดสําหรับยานพาหนะท่ี
ผานเขาออกพื้นที่ปฏิบัติการ/โรงงาน  การติดตามขาวสารขอมูลจากหนวยงานที่เก่ียวของอยางใกลชิด  การจัดทํามาตรการรักษา
ความปลอดภัยตามระดับความรุนแรงของสถานการณ  การติดต้ังระบบควบคุมการเขา-ออก (Access Control) อยางเต็ม

ประสิทธิภาพ และเพ่ือความแมนยําตอการตรวจนับบุคคลที่ผานเขา-ออกพ้ืนที่ ทั้งในภาวะปกติและกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  เชน  ที่

โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง ไดมีการติดต้ังระบบ Access Control with Finger Scan เพ่ือควบคุมการเขา-ออก การปฏิบัติงาน

ในพ้ืนที่สวนท่ีเก่ียวของกับกระบวนการผลิต (Process Plant) ของพนักงานและบุคคลภายนอก  การจัดทําแผนควบคุมกรณีมีผู

ประทวงปดทางเขา-ออกบริเวณหนาโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง รวมท้ังติดต้ังระบบ CCTV ที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบ

ไดครบถวนในทุกพ้ืนที่ 

o การประกาศนโยบายและขอกําหนดการบริหารความม่ันคงปลอดภัย  เพ่ือวางกรอบการทํางานที่
ชัดเจน และกําหนดผูเก่ียวของทั้งระดับผูบริหาร พนักงาน และลูกจางทุกคน ในการรวมกันดูแลความมั่นคงปลอดภัยตอชีวิต 
ทรัพยสินของ ปตท. 

o การจัดทํามาตรฐานระดับการเตือนภัยและแนวทางการปฏิบัติดานความม่ันคงปลอดภัย เพ่ือใหทุก
หนวยงานใชสื่อสาร ประเมิน และเปนแนวทางการปฏิบัติตามระดับการเตือนภัยดานความมั่นคงปลอดภัยไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ปตท. ตระหนักดีวา ความรวมมือของผูบริหารและพนักงานเปนสิ่งสําคัญในการบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงไดเนนหนักที่การสรางจิตสํานึกความม่ันคงปลอดภัยอยางจริงจัง โดยมีการจัดทํา 
คูมือความม่ันคงปลอดภัยสวนบุคคล เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการปองกันภัยที่อาจเกิดขึ้นกับตัวของพนักงานได  

o การซอมแผนฉุกเฉินปองกันการกอวินาศกรรมและเก็บกูวัตถุระเบิด ที่อาคาร ปตท.สํานักงานใหญ 
และสถานประกอบการท่ัวประเทศ โดยประสานงานอยางใกลชิดกับภาครัฐและหนวยงานที่เก่ียวของในพ้ืนที่ 

  การบริหารจัดการเพ่ือควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

การบริหารจัดการประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกิจกรรม กระบวนการทํางาน ตลอดจนผลิตภัณฑและ
บริการเปนสิ่งที่ ปตท. ใหความสําคัญควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจ  ในป 2551 ปตท. ยังคงมุงเนนการบริหารประเด็นสิ่งแวดลอม
เชิงรุก และใหความสําคัญในภาพรวมของสายโซธุรกิจ รวมท้ังภายในกลุม ปตท. มากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนที่มาบตาพุด
และจงัหวัดระยอง ซึ่งเปนที่ต้ังของโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง รวมท้ังบริษัทในกลุม ปตท. หลายบริษัท  ไมเพียงเฉพาะการ
ติดตาม ตรวจวัดมลพิษทางนํ้า อากาศ และกากของเสีย เพ่ือใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดแลว  ยังใหความใสใจและมุงมั่นใน
การปรับปรุงเทคโนโลยีการจัดการมลพิษใหมีประสิทธิภาพสูงสุด กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด เพ่ือใหกลุม ปตท.
สามารถเติบโตกาวไปพรอมกับคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมและชุมชนโดยรอบดวย  ซึ่งในปที่ผานมา ไดมีการตรวจสอบการระบาย
มลพิษของแตละโรงงานอยางละเอียด และวางแผนการลงทุนปรับปรุงเคร่ืองจักร รวมทั้งติดต้ังอุปกรณบําบัด/ กําจัดมลพิษ โดยนํา
เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพระดับ Best Available Technology มาใช อาทิ การลงทุนเพ่ิมความสูงของปลองระบายอากาศท่ีโรง
แยกกาซธรรมชาติ หนวยที่ 3   การติดต้ังระบบ Dry Low Emission (DLE) เพ่ือควบคุมอุณหภูมิภายในหองเผาไหมใหอยูในระดับ

ที่เหมาะสมกอใหเกิดกาซออกไซดของ ไนโตรเจน (Nitrogen Oxides : NOx) และกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ตํ่าที่สุด   การ

ติดต้ังระบบ Selective Catalytic Reduction (SCR) ซึ่งเปนระบบที่มีประสิทธิภาพสูงในการบําบัด NOx  เปนตน 
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ในสวนของผูสงมอบและผูรับเหมาที่เก่ียวของกับกิจการขององคกร  ปตท. ไดนําหลักการจัดหาพัสดุที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Procurement) เขามาปฏิบัติ  โดยไดประกาศใชนโยบายและคูมือการจัดหาพัสดุท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม ปตท. และเริ่มดําเนินการจัดหาในสินคานํารอง 6 ประเภท ไดแก หลอดไฟฟลูออเรสเซนต  ซองเอกสารสีนํ้าตาล  
นามบัตรพนักงาน  นํ้ายาลบคําผิด  แฟมกระดาษสีดํา และกระดาษคอมพิวเตอร   

ในดานการอนุรักษพลังงาน  ปตท. ไดรวมลงนามในบันทึกความรวมมือกับกระทรวงพลังงาน และการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ในโครงการความรวมมือ “เครือขายรวมลดโลกรอน ดวยหลอดผอมใหมเบอร 5”  และ
ดําเนินการจัดซื้อหลอด รวมท้ังอุปกรณที่เก่ียวของ เพ่ือติดต้ังในพื้นที่ปฏิบัติงานทุกพ้ืนที่ ไดแก อาคารสํานักงาน  สถาบันวิจัยและ
เทคโนโลยี ปตท.  โรงแยกกาซธรรมชาติ  คลังปโตรเลียม  คลังนํ้ามัน  คลังกาซหุงตม และระบบทอสงกาซธรรมชาติทั้งหมด 
38,000 หลอด 

รางวัลแหงความภาคภูมิใจดาน QSHE ประจําป 2551 

 รางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจําป 2551 จาก คณะกรรมการรางวัลคุณภาพ
แหงชาติ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 

สายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติ  หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ 

 รางวัล TPM Award for Excellence in Consistent TPM Commitment จากสถาบัน Japan Institute of Plant 

Maintenance (JIPM) Solution (ประเทศญี่ปุน) 
โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง   โรงแยกกาซธรรมชาติขนอม   สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 5 (จังหวัดราชบุรี) 

 รางวัล TPM Award for Excellence, Category A จากสถาบัน Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) Solution 

(ประเทศญี่ปุน) 
ศูนยปฏิบัติการระบบทอชลบุรี   สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 2 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)    
สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 3 (จังหวัดระยอง)   สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 4 (จังหวัดขอนแกน) 

 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ระดับประเทศ จาก
กระทรวงแรงงาน เน่ืองในงานสัปดาหความปลอดภัยแหงชาติ ครั้งที่ 22 ประจําป 2551 เพ่ือสงเสริมใหสถานประกอบกิจการ
มีการบริหารและการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานใหไดมาตรฐานตามระบบ
สากลและสอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมาย ทั้งหมด 25 สถานประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 

• คลังปโตรเลียมสุราษฎรธานี (ไดรับรางวัล 12 ปติดตอกัน) 

• คลังปโตรเลียมสงขลา   (ไดรับรางวัลทั้งหมด 12 ป) 

• คลังปโตรเลียมลําปาง  (ไดรับรางวัล 9 ปติดตอกัน) 

• คลังปโตรเลียมนครสวรรค   คลังนํ้ามันพิษณุโลก  (ไดรับรางวัล 8 ปติดตอกัน) 

• คลังนํ้ามันเชียงใหม   คลังนํ้ามันภูเก็ต   คลังนํ้ามันปากพนัง   คลังนํ้ามันลําลูกกา  ศูนยปฏิบัติการระบบทอ
ชลบุรี (ไดรับรางวัล 7 ปติดตอกัน) 

• คลังนํ้ามันพระโขนง   คลังนํ้ามันอุดรธานี   สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 4 (จังหวัดขอนแกน)   สวนปฏิบัติการ

ระบบทอเขต 5 (จังหวัดราชบุรี)  (ไดรับรางวัล 6 ปติดตอกัน) 

• คลังนํ้ามันเดนชัย  (ไดรับรางวัลทั้งหมด 6 ป) 

• คลังปโตรเลียมขอนแกน   คลังนํ้ามันอุบลราชธานี (ไดรับรางวัล 5 ปติดตอกัน) 

• คลังนํ้ามันศรีราชา   คลังกาซเขาบอยา   คลังกาซบานโรงโปะ   อาคาร ปตท.สํานักงานใหญ (ไดรับรางวัล 4 ป

ติดตอกัน) 
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• คลังปโตรเลียมบางจาก   โรงแยกกาซธรรมชาติขนอม (จังหวัดนครศรีธรรมราช)   สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 

3 (จังหวัดระยอง) (ไดรับรางวัล 3 ปติดตอกัน) 

• อาคารสํานักงานพระโขนง 
 รางวัลโครงการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย (Zero Accident Campaign) จากกระทรวงแรงงาน แก
สถานประกอบกิจการที่สนับสนุนการดําเนินการดานความปลอดภัยในการทํางานและสามารถลดสถิติการประสบอันตราย
จนถึงขั้นไมมีการหยุดงานไดเปนศูนย  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 

• โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง  ไดรับรางวัลระดับเงิน (ไมมีการประสบอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานตอเน่ือง 
ต้ังแต 3,000,000-9,999,999 ช่ัวโมงการทํางานของลูกจางทั้งหมด) 

• ศูนยปฏิบัติการระบบทอชลบุรี  ไดรับรางวัลระดับทองแดง (ไมมีการประสบอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ตอเน่ือง ต้ังแต 1,000,000-2,999,999 ช่ัวโมงการทํางานของลูกจางทั้งหมด) 

• คลังปโตรเลียมนครสวรรค   คลังปโตรเลียมสงขลา   คลังนํ้ามันเชียงใหม   สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 3 
(จังหวัดระยอง)   และสวนปฏิบัติการระบบทอเขต 4 (จังหวัดขอนแกน)  ไดรับรางวัลระดับตน (ไมมีการ
ประสบอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานตอเน่ืองในรอบปที่ผานมา  โดยมีช่ัวโมงการทํางานตํ่ากวา 1,000,000 

ช่ัวโมงการทํางานของลูกจางทั้งหมด) 
 รางวัล EIA Monitoring Awards 2008 จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําหรับสถานประกอบการท่ี
ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและมีการจัดการสภาพแวดลอมดีเดน ประจําป 2551  เมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2552 

โรงแยกกาซธรรมชาติขนอม   คลังปโตรเลียมสุราษฎรธานี   คลังปโตรเลียมสงขลา 
 รางวัล Good Laboratory Practice  ตามโครงการยกระดับหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับโรงงาน
อุตสาหกรรม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม   

แผนกวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑคลังภาคตะวันออก อยูที่คลังกาซเขาบอยา และสวนควบคุมคุณภาพ อยูที่โรงแยกกาซธรรมชาติ
ระยอง   

 กลุมคิวซีดีเดน จากการนําเสนอผลงานในงานมหกรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจแหงประเทศไทย และเปนตัวแทนประเทศ
ไทยเขารวมเสนอผลงานในงานมหกรรมคิวซีนานาชาติคร้ังท่ี 14 (14th International Symposium on Quality Function 

Deployment : ISQFD 2008)  ณ กรุงปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหวางวันที่ 23-26 กันยายน 2551 

• กลุมคิวซีดีเดนประเภทปฏิบัติการ 

กลุมปลาหมึกยักษ สังกัดสวนระบบและประเมินผลการขนสง ฝายขนสงปโตรเลียม หนวย ธุรกิจนํ้ามัน 

• กลุมคิวซีดีเดนประเภทสํานักงาน 

กลุม SCADAMAX สังกัดสวนระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบปฏิบัติการ ฝายควบคุมกิจการและบริการเทคนิคระบบทอสงกาซ

ธรรมชาติ  หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ 

การรับรองระบบการจัดการ QSHE ในป 2551 

 

Percentage of ISO/TIS 9001, ISO/TIS 14001 และ TIS/OHSAS 18001 Certified Sites 
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• ทุกกระบวนการทํางานหลัก และพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่ไดรับการรับรองแลวทั้งหมด 95 พ้ืนที่ สามารถรักษาการรับรองระบบการ

จัดการดาน QSHE ตามมาตรฐานสากล ISO/TIS 9001, ISO/TIS 14001 และ TIS18001/ OHSAS18001 โดย สถาบัน

รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ไดครบทุกพ้ืนที่    

• ในป 2551 มีพ้ืนที่เปาหมายใหมไดรับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน TIS18001/ 

OHSAS18001 จาก สรอ. เพ่ิมขึ้น 1 พ้ืนที่ ไดแก สถานีกาซธรรมชาติหลักปทุมธานี และนิมิตใหม 

  

การดําเนินงานดานสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม 

สําหรับป 2551 เปนการสานตอภารกิจในปที่ผานมา โดยไดปรับปรุงกระบวนการและขยายการดําเนินโครงการฯ ให
เขาถึงประชาชนทุกหมูเหลามากยิ่งขึ้น   เพ่ือผลสัมฤทธิ์ในการสราง”พลังที่ยั่งยืน เพ่ือไทย”        อันเปนรากฐานการเติบโตของ
สังคม ซึ่งจะนําไปสูความเจริญของประเทศในที่สุด   

พลังท่ีย่ังยืนเพ่ือสังคมและชุมชน.. สรางความผาสุก 

• การแกปญหาเรงดวนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากสภาวะภูมิอากาศของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ประเทศไทยตองเผชิญกับภัยธรรมชาติในหลายรูปแบบ และหลายครั้งหลายคราว  สงผลใหประชาชนไดรับความเดือดรอนใน
หลายพ้ืนที่ ปตท. จึงเรงสงมอบความชวยเหลือสนับสนุนเช้ือเพลิงและสิ่งของตางๆ เพ่ือบรรเทาทุกขและแกไขสถานการณใหเปน
ปกติโดยเร็วที่สุด  รวมสนับสนุนนํ้ามันเช้ือเพลิงตลอดปคิดเปนมูลคาประมาณ 20 ลานบาท ทั้งในโครงการ “ราษฎร รัฐ รวมใจ 
ชวยภัยแลง” เปนปที่ 8 รวมกับ กองทัพบก หนวยงานภาครัฐและเอกชน  โครงการ”ฝนหลวง”  ซึ่งยังไดมอบนํ้าแข็งแหง จํานวน 
500 ตันดวย นอกจากน้ี ได มอบถุงยังชีพ จํานวน 11,000 ถุง สนับสนุนงบประมาณชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในภาคตางๆ  
รวมถึง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  มอบผาหม “รวมใจตานภัยหนาว” จํานวน 8,200 ผืน  โดยสงผานหนวยงานที่เก่ียวของ  เครือขาย
ลูกโลกสีเขียว และหนวยงาน ปตท. ในพ้ืนที่ เพ่ือใหความชวยเหลืออยางทั่วถึง 

นอกจากน้ัน ในภาวะวิกฤตที่สหภาพพมาเพ่ือนบานของไทยไดรับภัยพิบัติจาก “พายุไซโคลนนารกีส” ทําให
ประชาชนนับลานรายตองสูญเสียและไดรับความเดือดรอนอยางแสนสาหัส  ปตท.ไดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและนํ้ามัน
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เช้ือเพลิง จํานวน 480,000 ลิตร  เพ่ือใชเปนเช้ือเพลิงในการขนสงสัมภาระและผลิตกระแสไฟฟา พรอมทั้งมอบชุดพนักงานหนา
ลาน เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนเครื่องนุงหมอีกดวย 

โครงการสนับสนุนการแกไขปญหาจราจร เพ่ือสรางความปลอดภัยบนทองถนน พรอมดวยการเสริมสราง
ความมีวินัยและนํ้าใจใหแกผูใชรถใชถนน โดยมอบกรวยยางจราจรจํานวน 17,500  อัน ผานสํานักงานตํารวจแหงชาติ และ
หนวยงาน ปตท. ในพ้ืนที่  เพ่ือจัดสรรใหแกสถานีตํารวจและหนวยงานที่เก่ียวของทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  นอกจากนั้น 
ยังไดรวมกับ มูลนิธิเมาไมขับ  หนวยงานภาครัฐและเอกชน จัด คาราวาน “สงกรานตปลอดภัย รวมใจไปใหถึง” สู 27 จังหวัดทั่ว
ประเทศ   และคาราวาน “วีลแชรรณรงคลดอุบัติเหตุปใหมไปใหถึง” โดย ผูพิการเหยื่อ “เมาแลวขับ”รวมกันปนวีลแชรออก
เดินทางจาก ปตท. สูทําเนียบรัฐบาลกรุงเวียงจันท สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย ปตท. สนับสนุนนํ้ามันเช้ือเพลิง  
พรอมอํานวยความสะดวกตลอดเสนทางดวยการจัดจุดพัก ณ สถานีบริการนํ้ามันที่มีหองนํ้าสําหรับผูรวมโครงการ 

• โครงการขับขี่ปลอดภัย รักวินัยจราจรกับ ปตท. ปที่ 12  ดวยความรวมมือกับ กรมการขนสงทางบกโดยมกีารอบรมทั้ง
ในสวนกลางและสวนภูมิภาครวม 5 รุน จํานวนประมาณ 600 คน  เพ่ือสรางนักขับขี่รุนใหมที่มีคุณภาพ มีนํ้าใจตอเพ่ือน
รวมทาง มีความรูเรื่องกฎจราจร ขอควรปฏิบัติตางๆ บนทองถนน รวมถึงการดูแลรักษาและการใชยานพาหนะอยางถูก
วิธีและประหยัดพลังงาน  

• โครงการPTT Engine Tune up บริการตรวจเช็กสภาพรถยนตฟรี ลดมลภาวะ ประหยัดพลังงาน โดยรวมกับ กระทรวง
พลังงาน และ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นํานักศึกษาอาชีวะใหบริการตรวจเช็คสภาพรถยนตทุก
ประเภทฟรี ต้ังแตวันที่ 10-17 เมษายน 2551 ณ สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ทั่วประเทศ รวม 50 แหง โดย ปตท. ยัง
จัดบริการตรวจเช็กเครื่องยนตฟรี ณ ศูนยบริการ PROCheck 120 แหงทั่วประเทศ ต้ังแตวันที่ 10 เมษายน 2551 จนถึงสิ้น
ปอีกดวย 

• โครงการปนนํ้าใจชุมชน เปดคลินิกที่โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง ใหบริการรักษาพยาบาลฟรีแกชุมชน และจัดหนวย
แพทยเคล่ือนที่ออกใหบริการตรวจรักษาและใหความรูเบื้องตนเก่ียวกับสุขภาพแกชุมชนที่อยูใกลพ้ืนที่หนวยงาน ปตท.
ในสวนภูมิภาค   

•  โครงการปรับปรุงบริการอํานวยความสะดวกผูพิการ  ปตท. ไดรับรางวัล สถานท่ีดีเดนท่ีเอ้ือตอคนพิการ โดย กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  จากการปรบัปรุงหองนํ้าภายในสถานีบริการท่ีอยูบนเสนทางสายหลักใหมี
หองนํ้าพิเศษสําหรับผูสูงอายุ สตรีมีครรภ และผูพิการ และไดรวมกับ กรุงเทพมหานคร ในการขยายสะพานทางเขา
สวนวชิรเบญจทัศน (สวนรถไฟ) เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนทั่วไป และเพ่ิมชองทางลาดข้ึน- ลงสําหรับผู
พิการ 

• มูลนิธิสถาบันสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.) ซึ่ง ปตท. เปนผูรวมกอต้ังและดําเนินการต้ังแตป 2545 โดยในป 2551 ได
ดําเนินงาน “โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต” รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แหง และขยายพ้ืนที่ต้ังศูนยเรียนรูจากเดิม 81 
แหงใน 23 จังหวัด เปน 117 แหงใน 30 จังหวัด  เพ่ิมจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ิน  เพ่ิมหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน ในระดับปริญญาตรี และหลักสูตรสุขภาพชุมชนใน
ระดับปริญญาตรีและโท  เพ่ือรองรับ ”สถาบันการเรียนรูเพ่ือปวงชน”  ซึ่งจะจัดต้ังขึ้นที่ จ.สมุทรสงคราม ใน ป 2552  
นอกจากน้ี ยังไดจัดทํา “โครงการแกหน้ี แกจน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” รวมกับ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)  ดวยการจัดฝกอบรมเกษตรกรลูกหน้ี ธ.ก.ส. และ
ตัวแทน อบต./เทศบาล เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดทําแผนแมบท
และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน  
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พลังท่ีย่ังยืนเพ่ือสิ่งแวดลอม.. สรางโลก  

• จาก “โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเน่ืองในวโรกาสทรงครองราชย ปท่ี 50” 
จํานวน 1 ลานไร  ที่ ปตท. และชุมชนไดรวมพลิกฟนคืนผืนปาใหเขียวชอุมอีกครั้ง  ทําให ปตท. ตระหนักถึงคุณคาและ
ความหมายของการปลูกปาไดมากกวาตนไม  ดวยเหตุน้ี ถึงแมจะไดนอมเกลานอมกระหมอมถวายแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวในป 2545 แลวน้ัน  ปตท. ยังคงติดตามดูแลตอเน่ือง ดวยโครงการหมูบาน ปตท. พัฒนา  และกิจกรรมเพื่อ
ความอยูรอดของปา 3 กิจกรรม คือ การอบรมยุวชน ปตท. รักษาปา การอบรมอาสาสมัครปองกันไฟปา และการอบรม
ราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา (รสทป.)  

• “โครงการลูกโลกสีเขียว”  ปตท. ไดรับความรวมมือจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ โดยมีเปาหมายสนับสนุนและให
กําลังใจ แกผลงานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของบุคคลและชุมชน ที่ทําดวยความมุงมั่น เปนความ
ดีที่สมควรไดรับการยกยองและเผยแพรเปนแบบอยางตอไป นอกจากนั้น ยังสนับสนุนใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ดวย
การจัดเวที "เครอืขายลูกโลกสีเขียว" ทั้งในสวนกลางและภูมิภาค การจัดกิจกรรม"เพ่ือนลูกโลกสีเขียว" ที่สัญจรเผยแพร

องคความรูในการจัดการปา  และในโอกาสโครงการลูกโลกสีเขียวดําเนินการตอเน่ืองนับเปนปที่ 10  ปตท. จึงถือเปน
วาระพิเศษท่ีจะนําความสําเร็จของเยาวชน บุคคล ชุมชน สถานศึกษา และหนวยงานตางๆ ที่ไดรับรางวัลตลอดชวงเวลา 
10 ป มารวมรําลึกถึงผลงานและแสดงความยินดีแกเจาของ 49 ผลงานอันทรงคุณคาที่ไดรับรางวัลประจําป 2551 ภายใน
งาน “1 ทศวรรษ รางวัลลูกโลกสีเขียว”   

• “ศูนยศึกษาเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลนสิรินาถราชินี” ณ พ้ืนที่แปลงปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ FPT 29 และ FPT 

29/3 ต.ปากนํ้าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ โดยปรับสภาพจาก “นากุงราง” ใหเปนปาชายเลนที่สมบูรณ  พรอม

เปดใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปเขามาเยี่ยมชมและศึกษาหาความรูระบบนิเวศที่สรางชีวิตใหมจากวิทยากรชุมชน ใน
เสนทางศึกษาธรรมชาติ  อาคารศูนยการเรียนรูและนิทรรศการ 

• “โครงการ รักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง” นอมนําแนวพระราชดําริ “วิถีพอเพียง” มาบูรณาการสูชุมชน สราง
ความผาสุกที่ยั่งยืน  ถายทอดองคความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือนําไปสูกระบวนการพัฒนาชุมชนจากภายในสู
ภายนอก โดย ปตท. ไดเปดโครงการฯ เมื่อปลายป 2550 และคัดเลือกชุมชนนํารองไว 9 แหง  โดยในป 2551 ปตท. 
เปดรับสมัครชุมชนทั่วประเทศที่มีเจตนารมณในทิศทางเดียวกันมารวมเปนสมาชิก ซึ่งไดคัดเลือกชุมชนตางๆ จากทั่ว
ประเทศเพ่ิมเติมอีก 42 แหง ปจจุบัน จึงมีชุมชนในโครงการฯ ทั้งสิ้น 51 แหง ทั้งน้ี ปตท. ต้ังเปาหมายในการคัดเลือกและ
พัฒนาชุมชน  ใหครบ 84 ตําบล เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในวโรกาสทางเจริญ
พระชนมายุครบ 84 พรรษา ในป 2554 

• “โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ” รวมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) และกรมพัฒนาที่ดิน โดย
ดําเนินการปลูก  สงเสริมการปลูก  เผยแพรความรูเก่ียวกับหญาแฝก จัดอบรมการออกแบบผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก 
และจัดการประกวด ซึ่งแบงเปน 3 ประเภทคือ ประเภทการปลูก ประเภทสงเสริมการปลูก และ ประเภทการออกแบบ
ผลิตภัณฑ และ/ หรือสิ่งประดิษฐใหมจากใบหญาแฝก  โดยไดรับความสนใจจากเยาวชน บุคคลทั่วไป สถานศึกษา และ
หนวยงานภาครัฐ สง ผลงานเขาประกวด 379 ผลงาน และมีผลงานไดรับรางวัลทั้งสิ้น 49 รางวัล  

• “สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดระยอง ปตท. ไดจัดทําเปนแหลงทองเที่ยว

เชิงอนุรักษที่เปนศูนยรวมแหงการเรียนรูสมุนไพรกวา 260 ชนิด  เปนสถานที่ออกกําลังกายและทํากิจกรรมตางๆ ของ

ชุมชน  อาทิ  รานอาหาร, รานขายของที่ระลึก , หองนวดสมุนไพรและตลาดนัดชุมชน โดยป 2551 มีผูใชบริการ

ประมาณ 250,000 คน สรางรายไดใหแกชุมชนกวา 9 ลานบาท  
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• “โครงการวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ” โดยรวมกับ โครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากร
ชีวภาพในประเทศไทย (BRT) และชุมชนในพื้นที่ ศึกษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ใกลโรงแยกกาซขน
อม จากชายฝงทะเลถึงปาเมฆบนยอดเขานัน ทําใหพบความอุดมสมบูรณในพ้ืนที่ ควรคาแกการอนุรักษ ศึกษาเรียนรู  และยังได
รวมกับชุมชนในตําบลหวยเขยง  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  ในการจัดทําเสนทางศึกษาแหลงศึกษาธรรมชาติ พุหนอง
ปลิง ใหเปนศูนยเรียนรูและทองเท่ียวเชิงนิเวศ ระดับชุมชน ซึ่งคาดวาจะสามารถเปดดําเนินการไดในป 2552 

 

พลังท่ีย่ังยืนเพ่ือการศึกษาของเยาวชนไทย.. สรางอนาคตของชาติ 

• โครงการโรงเรียนในฝน พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาที่ ปตท.ใหการดูแล 3 แหง ต้ังแตป 2547 จนสิ้นสุดโครงการในป 
2551 ไดแก โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา จ.ลําปาง  โรงเรียนบอไรวิทยาคม จ.ตราด และ โรงเรียนชุมชนบานบาง
โหนด จ.นครศรีธรรมราช  ใหสามารถเปนสถาบันการศึกษาตัวอยางของเยาวชนอยางแทจริง  โดยทั้ง 3 โรงเรียน 
สามารถผานเกณฑการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการ ไดรับการประกาศเปน “โรงเรียนตนแบบ” สําหรับการพัฒนา
โรงเรียนอื่นๆในโครงการฯ    และในปที่ผานมาไดมีการจัดทําคูมือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน พรอม
อบรมครูแกนนําเพ่ือใหสามารถขยายผลสูคุณภาพครูทั้งโรงเรียนไดดวยตนเองตอไป  

• โครงการจัดสราง “อาคารเรียนและหองสมุด ปตท.” พรอมมอบทุนการศึกษาและสื่อการเรียนรู โดยป 2551 ไดจัดสราง 
อาคารเรียนแหงท่ี 16 และ หองสมุด ปตท. “พลังไทย เพ่ือไทย” แหงท่ี 23 ณ  โรงเรียนชุมชนบานขอนขวาง จ.ปราจีนบุรี   
จัดสราง อาคารเรียนแหงท่ี 17 ณ โรงเรียนสุวรรณคีรี  จ.ฉะเชิงเทรา   มอบเงินสนับสนุนการจัดสราง อาคารเรียนอนุบาล   
ณ บานมวงโพรง  ต. เขาหินชัย จ.ฉะเชิงเทรา   มอบทุนการศึกษาตอเน่ืองเปนปที่ 13 จํานวน 830 ทุน แกเยาวชนต้ังแต
ระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาจากสถานศึกษาในพ้ืนที่รอบหนวยงาน ปตท. ทั่วประเทศ และแนวทอสงกาซธรรมชาติ 

• โครงการเผยแพรความรู 5ส สูโรงเรียน อบรมและแนะแนวการทํากิจกรรม 5ส ในโรงเรียนที่อยูในพ้ืนที่แนวทอกาซ 
ปตท. รวม 19 แหง พรอมทั้งจัดการอบรมทบทวนความรูและการทํา 5ส สําหรับโรงเรียนใน โครงการ “ปตท. เสริมสราง
คุณภาพชีวิตสูเยาวชน (5ส โรงเรียน)” ซึ่งอยูในพ้ืนที่รอบสํานักงานคลัง ปตท. ทั่วประเทศ รวม 40 แหง และประเมินผล
ความสําเร็จของโครงการฯ ในป 2551  โดยมีโรงเรียนที่รับรางวัลชนะเลิศ ไดแก โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา จ.
ลําปาง, โรงเรียนสามัคคีรถไฟ จ.นครราชสีมา, โรงเรียนวัดบางใบไม จ.สุราษฎรธานี และ โรงเรียนบานกาศเมฆ จ.
ลําปาง พรอมทั้งจัดต้ัง “ศูนยเผยแพรกิจกรรม 5 ส โรงเรียน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)” แหงท่ี 5 และ 6 ณ โรงเรียน
บานกาศเมฆ จ.ลําปาง และ โรงเรียนวัดบางใบไม จ.สุราษฎรธานี ตามเง่ือนไขที่โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศติดตอกัน 
3 ป 

• โครงการคายเยาวชน  เพ่ือสนับสนุนความรูนอกหองเรียน และการฝกทักษะเฉพาะทางท่ีเยาวชนสนใจ อาทิ     คาย
เยาวชนอนุรักษพลังงาน Generation P  ซึ่งจัดตอเน่ืองเปนปที่ 11 โดยนําเยาวชนจากสถานศึกษาท่ัวประเทศ รวม 80 คน 
จาก 20 โครงการที่ผานการพิจารณาแผนงานภายใตแนวคิด “พลังงานใหม พลังพอเพียง จากโรงเรียนสูชุมชน” มารับ
ความรูจากวิทยากรและฐานกิจกรรมตางๆ เพ่ือนําไปประยุกตใชในโครงการฯ ที่นําเสนอเปนระยะเวลา 6 เดือน โดย 
โครงการ “เปล่ียนลมใหเปนพลังงานทดแทน” โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแกน ไดรับรางวัลชนะเลิศ  และกลุม
เยาวชนผูดําเนินโครงการฯ จะไดรับทุนการศึกษา และสิทธิ์ในการเขาศึกษาตอใน คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  

คาย Gassy Camp : มหัศจรรยกาซธรรมชาติ คร้ังท่ี 5 ปตท. เปดโอกาสใหคณะนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 40 คน จากโรงเรียนในเขตพื้นที่แนวทอกาซฯ รวม 12 จังหวัด มาเขารวมกิจกรรมศึกษาเรียนรูเก่ียวกับความ
เปนมาและประโยชนของกาซธรรมชาติ ณ ศูนยปฏิบัติการชลบุรี และโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง  
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คายปโตรแชมป.. สูแชมปปโตร  นําเยาวชน 56 คน จากโรงเรียนในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม จ.ระยอง เขารวม
กิจกรรมการเรียนรูในโลกพลังงานและปโตรเคมี โดยมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี ใหแกเยาวชนที่ผานการคัดเลือกรวม 7 คน เพ่ือสรางคนเกงเมืองระยอง พรอมเปนบุคลากรสาขา
วิศวกรรมเคมีตอไป รวมท้ังจัดทําโครงการเยาวชนรูเทาทันสารเคมี เพ่ือเสริมสรางความรูเขาใจเรื่องสารเคมีใหแก
เยาวชนในพ้ืนที่อุตสาหกรรม จ.ระยอง แนะนําวิธีปองกันและปฏิบัติตัวอยางถูกตองเมื่อเกิดอุบัติภัย  

• โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ ปท่ี 2 ในช่ือโครงการ “ปตท. คลังนักคิด สิ่งประดิษฐเพ่ือชุมชน” ชิงถวย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพ่ือสนับสนุนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได
สรางสรรคผลงานที่เหมาะสมกับ “วิถีชีวิตพอเพียง” สําหรับชุมชน และสามารถใชงานไดจริง โดย นักศึกษาจาก 
วิทยาลัยการอาชีพนางรอง และ อาจารยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ควารางวัล
ชนะเลิศจากสิ่งประดิษฐ “กระเชาเคร่ืองเก่ียวขาวดวยเครื่องตัดหญาจากจานโรตาร่ี” และ “เครื่องผาหลังลอกเสนดําและ
ปอกเปลือกกุงระบบอัตโนมัติ”  

• โครงการ PTT Idea Maker Award ชิงถวยประทานจาก พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา
มาตุ โดยจัดประกวดภาพยนตรสารคดีสรางสรรคความยาว 3 นาที และขอความโฆษณาในหัวขอ “พลังท่ีย่ังยืน เพ่ือ
ไทย” เปดโอกาสใหเยาวชนในระดับอุดมศึกษาแสดงความสามารถ และเสริมสรางประสบการณในการทํางานจริง
รวมกับผูเช่ียวชาญในแวดวงโฆษณา ซึ่งทีมนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ไดรับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทภาพยนตรสารคดี  และ นักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไดรับรางวัลประเภทขอความ 

 
 
พลังท่ีย่ังยืนดวยศิลปวัฒนธรรม... สรางไทยตระการ 

• การประกวดศิลปกรรม ปตท. คร้ังท่ี 23 ในหัวขอ “หยุดโลกรอน เพ่ืออนาคต” รวมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีการ
จัดประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนระดับภูมิภาครวมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนปที่ 8  มหาวิทยาลัยทักษิณ เปนปที่ 
5 และ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนปที่ 3  โดยมีเยาวชน นักศึกษา ประชาชน ใหความสนใจเขารวมกิจกรรมเปนจํานวน
มาก 

• สืบทอดประเพณีลานนา ผาน “คายเยาวชน ปตท. อนุรักษประเพณีตีกองปูจา”  ปตท. รวมกับ จังหวัดลําปาง จัดกิจกรรม
ตอเน่ืองเปนครั้งที่ 6 เพ่ือนําเยาวชนลําปางกวา 130 คน จาก 13 อําเภอของจังหวัดลําปาง เขาคายสืบสานความรูและ
วิธีการตีกองปูจาจากพอครูกลอง เพ่ือสรางคนรุนใหมใหสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามน้ีสืบไป  

 

พลังท่ีย่ังยืนดวยการกีฬา.. สรางนักกีฬาไทย 

• สนับสนุนกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ เพ่ือสงเสริมมาตรฐานการกีฬาของชาติ สนับสนุนการกีฬาทั้งในระดับภูมิภาค
จนถึงระดับสากล สรางนักกีฬารุนใหมใหพรอมเปนบุคคลากรในวงการกีฬาสรางช่ือเสียงใหแกประเทศไทยตอไป โดย
ใหการสนับสนุนผาน สมาคมเทนนิสแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ และ ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ  ตอเน่ืองเปนปที่ 5 รวมทั้งสนับสนุน สมาคมมวยปลํ้าสมัครเลนแหงประเทศไทยและสมาคมยก
นํ้าหนักสมัครเลนแหงประเทศไทย ดวย 

• สนับสนุนการจัดแขงขันกอลฟ Royal Trophy ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเจาอยูหัว เพ่ือสงเสริมการแขงขันระดับ
สากลโดยมีนักกีฬาจากภูมิภาคเอเชียและยุโรปเขารวมการแขงขันที่จัดขึ้น ณ ประเทศไทย อันเปนการสรางช่ือเสียง
มาตรฐานการกีฬาและสนามแขงขันของไทย  
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• สนับสนุนการจัดแขงขันเทนนิสระดับชาติ พัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานนักกีฬาเยาวชนและบุคคลใหเทียบเทา
นักกีฬาอาชีพระดับสากล อาทิ การแขงขันเทนนิสชาย  ATP Thailand Open 2008 การแขงขันเทนนิสอาชีพ พีทีที 
จูเนียร แชมเปยนชิพส 2008, พีทีที แชมเปยนชิพส 2008, พีทีที เทนนิส จูเนียร มาสเตอรคัพ, พีทีที เทนนิส มาสเตอรคัพ  

• สนับสนุนการแขงขันฟุตบอล “พีทีที ไทยแลนด พรีเมียรลีก 2008” ในฐานะผูสนับสนุนหลักตอเน่ืองเปนปที่ 2  เพ่ือ
สรางโอกาสในการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลอาชีพของไทยสูระดับโลก และชวยพัฒนามาตรฐานกีฬาฟุตบอลของประเทศ
ทั้งระบบ ซึ่งทีมชนะเลิศจะไดเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันระดับสากลตอไปดวย 

• สนับสนุน “ขอนแกนมาราธอนนานาชาติ” โดย ปตท. เปนผูสนับสนุนหลักอยางตอเน่ืองตลอด 6 ป  เพ่ือยกระดับการ
กีฬาในประเทศสูมาตรฐานสากล สรางนักกีฬารุนใหมใหแกประเทศ และสรางช่ือเสียงแกประเทศไทยในฐานะสถานที่
จัดการแขงขันระดับสากล 

• การแขงขัน “พีทีที กรุป มินิ-ฮาลฟ มาราธอน คร้ังท่ี 2” เสนทางสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตําบลมาบ
ขา จ.ระยอง สงเสริมการสรางสุขภาพของประชาชน  และนํารายไดจากการสมัครเขาแขงขันเปนทุนการศึกษาของ
เยาวชนในทองถ่ิน   

 นอกจากน้ี ปตท. ยังเปดโอกาสใหพนักงาน ปตท. และครอบครัว ไดมีสวนรวมแสดงความรับผิดชอบตอสังคมใน
กิจกรรมตางๆ รวมหนวยงานและชุมชน  อาทิ  

• โครงการ“รวมใจคืนทะเลสวยเพ่ือการทองเท่ียวท่ีย่ังยืนเคียงคูหมูเกาะชางและทางเช่ือมโยง” รวมกับ องคการ
บริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวที่ยั่งยืน  ในการนําพนักงานเขารวมกิจกรรมเก็บขยะใตทะเลเกาะชาง 
เพ่ือรักษาระบบนิเวศและธรรมชาติ  

• กิจกรรม “ครอบครัว ปตท. รักษปาชายเลน”  สงเสริมใหพนักงาน  ปตท. และครอบครัวรวมสรางพ้ืนที่สีเขียวแก
ประเทศ ดวยการรวมกิจกรรมปลูกปาชายเลน ณ ศูนยศึกษาเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลนสิรินาถราชินี  

• กิจกรรม “พ้ืนท่ีสีเขียว” โดยรณรงคใหพนักงาน ปตท. ในสวนภูมิภาครวมกันปลูกตนไมในบริเวณสํานักงานเพ่ือ
ลดภาวะโลกรอน 

• กิจกรรม “รวมใจภักดิ์.. รักษสิ่งแวดลอม” โดยพนักงาน ปตท. และประชาชนทั่วไป ไดรวมปลูกปา ซอมฝายชะลอ
นํ้า ณ แปลงปลูกปา FPT พิเศษบริเวณแนวทอสงกาซไทย-พมา บานเหมืองปลอก   อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  

ปตท. ตระหนักถึงคุณคาของ“พลัง” อันเกิดจากจากความกลมเกลียว รูรัก สามัคคี รวมแรงรวมใจกันแกไขปญหา และ 
หลอมรวมจิตใจของทุกคน ทุกฝายเขาดวยกัน จนกอเกิดเปน “พลังท่ีย่ังยืนเพ่ือสังคมไทย” ตลอดไป  
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9. การควบคุมภายใน 

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ไดใหความสําคัญตอการควบคุมภายในอยางตอเน่ือง  โดยคณะ กรรมการบริษัทฯ ได
มอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพ่ือมุงเนนใหระบบการควบคุมภายในมี
ความเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ  และมีประสิทธิผลประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมท้ังการใชทรัพยากร การ
ดูแลรักษาทรัพยสิน  การปองกัน  หรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ระบบบัญชี
และรายงานทางการเงินมีความถูกตองเช่ือถือได  รวมท้ังการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ 

ในป 2551 บริษัทฯ ไดประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน ซึ่งจัดทําขึ้น
โดยฝายบริหารและสํานักตรวจสอบภายใน  โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

1.   สภาพแวดลอมการควบคุม ผูบริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อตอการควบคุมภายใน  ผูบริหารให
ความสําคัญกับการมีศีลธรรม  จรรยาบรรณและความซื่อสัตย  และมีการพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณี ถาพบวาบุคลากร
ประพฤติปฏิบัติที่ไมเหมาะสม การยอมรับความรูความสามารถของผูปฏิบัติงาน  การรับทราบขอมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจ
พบหรือสิ่งที่ตองตรวจสอบ  ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหารเหมาะสมตอการพัฒนาการควบคุมภายในและดํารงไว
ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสรางองคกร การมอบอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและจํานวนผูปฏิบัติงาน  
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ   นโยบายและการปฏิบัติดานบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผูปฏิบัติงาน 

สภาพแวดลอมของการควบคุมของ บริษัท ปตท. จํากัด  (มหาชน)  ภาพรวมมีความเหมาะสม  และมีสวนทํา
ใหการควบคุมภายในเพียงพอ  มีประสิทธิผล เชน    

- บริษัทฯ ไดจัดโครงสรางขององคกรและสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม  มีการมอบอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร พนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้ง
ตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบของตน 

- บริษัทฯ ไดวิเคราะหพ้ืนฐานความรูทางการศึกษา  ทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน  และประเมินความรู
ความชํานาญในการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหบุคลากรมีความรู  ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย  และตาม
คําบรรยายลักษณะงาน (Job description) แตละตําแหนง   

- บริษัทฯ กําหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไวเปนลายลักษณอักษร เชน การคัดเลือก การ
ฝกอบรม  การเล่ือนตําแหนง  การจายผลประโยชนตอบแทน  เปนตน 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุมไดกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรเก่ียวกับความ
ซื่อสัตยและจริยธรรม โดยกําหนดนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัทฯ ไดประชุมรวมกันไตรมาสละ 1 ครั้ง เพ่ือกํากับดูแลใหบุคลากรทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด 

- ผูบริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการทํางาน เชน มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับ
การบัญชี   ระบบการจัดการสารสนเทศ  ทรัพยากรบุคคล  การติดตามประเมินผล  การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบ
ภายนอก  มีการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการดําเนินงานที่สําคัญ 

- ในป 2551    สํานักตรวจสอบภายในไดสอบทานการปฏิบัติงานที่เปนไปตามกฎ  ระเบียบ ขอบงัคับของ
บริษัทฯ  ตามแผนการตรวจสอบประจําป 2551     ผลการสอบทานในภาพรวมมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ 

2. การประเมินความเสี่ยง  บริษัทฯกําหนดวัตถุประสงคระดับองคกรที่ชัดเจน วัตถุประสงคระดับองคกรและ
วัตถุประสงคระดับกิจกรรมสอดคลองกันในการที่จะทํางานใหสําเร็จดวยงบประมาณและทรัพยากรที่กําหนดไวอยางเหมาะสม  
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- บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกร โดยมีคณะกรรมการ บริหารความเส่ียง ทํา
หนาที่กํากับดูแลและกําหนดกรอบความเสี่ยงเพ่ือการบริหารจัดการในภาพรวมองคกรโดยมีคณะกรรมการจัดการคณะตาง ๆ 
บริหารความเสี่ยงงานที่อยูในความรับผิดชอบตามกรอบแนวทางที่กําหนด  ทั้งน้ี ครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน  
การประกอบธุรกิจ  การปฏิบัติการ  การบริหารและการจัดการ  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม และความเสี่ยง
สําคัญอื่นๆ  ที่เก่ียวเน่ืองกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

- บริษัทฯมีการกําหนดวัตถุประสงคขององคกรที่ชัดเจนครอบคลุมสิ่งที่องคกรตองการบรรลุวัตถุประสงค
ระดับกิจกรรมเกี่ยวของกับกระบวนการทํางานท่ีสําคัญขององคกร และสอดคลองเช่ือมโยงกับวัตถุประสงคและแผนยุทธศาสตร
ขององคกร  ผูบริหารมีการระบุความเสี่ยงในระดับองคกร  และครอบคลุมในทุกระดับกิจกรรมที่สําคัญ  

- ในป 2551 ไดมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม Risk Profile ป 2551 จํานวน 20 ความเสี่ยงสําคัญ ไดแก 
การบริหารความเสี่ยงดานราคา การจัดหากาซธรรมชาติ  ธุรกิจ NGV ความเสี่ยงดานปฏิบัติการของกลุมธุรกิจนํ้ามันและกลุม
ธุรกิจสํารวจ ผลิต และกาซธรรมชาติ    ความเสี่ยงการดําเนินงานโครงการกลุมธุรกิจสํารวจ ผลิต และกาซธรรมชาติ  และกลุม
ธุรกิจ ปโตรเคมีและการกล่ัน  และความเส่ียงดานการเงินและสินเช่ือกลุม ปตท.   ทั้งน้ีความเสี่ยงดังกลาว ไดมีการจัดทําแผน
จัดการความเสี่ยงในป 2551   

 
3.   กิจกรรมการควบคุม  บริษัทมีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทําใหมั่นใจวา  เมื่อนําไปปฏิบัติแลวจะเกิดผลสําเร็จ

ตามที่ฝายบริหารกําหนดไว  กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะช้ีใหผูปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิด
ความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค  เชน 

การควบคุมภายในดานการบริหาร  บริษัทกําหนดพันธกิจและวัตถุประสงคขององคกรเปนลายลักษณอักษร
และสื่อความใหบุคลากรทุกคนเขาใจ  เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค พรอมทั้งมีการวางแผนการดําเนินงาน การ
จัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และอัตรากําลัง  นอกจากนี้ไดมีการกําหนดกระบวนการทํางานและมีการติดตามผล  เพ่ือให
บุคคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และมาตรฐานท่ีกําหนด 

การควบคุมภายใน ดานการเงินการบัญชี  บริษัทฯ มีการควบคุมภายในเก่ียวกับการเก็บเงิน  รักษาเงิน  การรับ
จาย  เงินฝากธนาคาร  และเงินยืมทดรอง  เปนไปตามระเบียบที่กําหนด  มีการบันทึกบัญชีครบถวนถูกตองและสม่ําเสมอ 

การควบคุมภายใน ดานการจัดซื้อจัดจาง บริษัทฯ มีระเบียบและขอกําหนดวาดวยการพัสดุ เพ่ือนําไปปฏิบัติ
ในการจัดซื้อจัดจาง  ซึ่งไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจางไวอยางชัดเจน  เชน อํานาจการอนุมัติ  การ
กําหนดความตองการพัสดุการตรวจรับ  การควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ 

การควบคุมภายใน ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล มีกระบวนการสรรหาเพื่อใหไดบุคคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถตามที่กําหนด   มีระบบคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม  มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ  มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  และระบบติดตามผลไวอยางชัดเจน   มีระบบการใหขอมูลและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  

- ในภาพรวมบริษัทฯ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยกําหนดใหมีนโยบาย
และระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรระบุการดําเนินงานในสวนที่มีความเส่ียงสําคัญและกําหนดกลไกในการควบคุมเพ่ือ
ปองกันและลดขอผิดพลาด   มีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดําเนินงานที่มิใชทางการเงินโดยฝายบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ    มีการกําหนดใหใชดัชนีวัดผลการดําเนินงานกับพนักงานทั้งองคกร 
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การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ   มีการวางระบบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  และมีการ
ควบคุมติดตามประเมินผลอยางเพียงพอ   ทั้งในดานการสรรหา  คาตอบแทน  หนาที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาบุคลากร การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและ การสื่อสาร  เพ่ือใหพนักงาน มีความรูความสามารถและการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การควบคุมภายในเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
บางสวนยังไมเพียงพอ คือ 

1.   แผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) ของผูบริหารที่จะเกษียณอายุ ซึ่งยังไมไดดําเนินการ
กําหนดบุคลากรท่ีจะสืบทอดตําแหนง   

2.   KPIs  รายบุคคลยังไมไดกําหนดใหมีระบบการจายโบนัสตาม  Performance Bonus System  ซึ่งได
เริ่มดําเนินการในป 2551  สําหรับผูบริหารระดับผูจัดการฝายขึ้นไป 

 
4.   ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  บริษัทมีระบบขอมูลสารสนเทศที่เก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติงาน  การรายงาน

ทางการเงินและการดําเนินงาน  การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติตางๆท่ีใชในการควบคุมและดําเนินกิจกรรมขององคกร   
รวมทั้งขอมูลสารสนเทศที่ไดจากภายนอกองคกรมีการสื่อสารไปยังผูบริหารและผูใชภายในองคกรในรูปแบบที่ชวยใหผูรับขอมูล
สารสนเทศปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใหความมั่นใจวามีการติดตอสื่อสาร
ภายในและภายนอกองคกรที่มีผลทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย 

ขอมูลสารสนเทศและการติดตอสื่อสารมีความเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งน้ีคณะกรรมการ ตรวจสอบ ไดให
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับความปลอดภัยของ ICT  ควรให Third Party  มาประเมินระบบความปลอดภัย ICT เปนระยะ 
ๆ น้ัน บริษัทฯ ไดดําเนินการแลว โดยจางที่ปรึกษา Third Party  ประเมินการรักษาความปลอดภัยของเครื่องแมขาย อุปกรณ
เครือขาย รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและรักษาความปลอดภัยโครงสรางระบบสารสนเทศ (IT  Infrastructure)  การควบคุม
ภายในระบบ  SAP  โดยไดดําเนินการแลวเสร็จดังน้ี 

- ประเมินความเสี่ยงและการรักษาความปลอดภัยโครงสรางระบบสารสนเทศและการควบคุมภายใน
ระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (E-payment)   เดือนกันยายน 2551 

- ตรวจสอบประเมินความเสี่ยงและหาจุดออนดานความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและ
อุปกรณเครือขาย  โดยดําเนินการทุกปอยางตอเน่ือง 

- ดําเนินการ  Harden  อุปกรณ  Server  และ  Security  Control  ระหวางเดือนตุลาคม  2550  ถึง เมษายน  
2551 

 5.  การติดตามประเมินผล บริษัทมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 
โดยกําหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเน่ืองและเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามปกติของฝายบริหาร  ผูควบคุมงานและผูมีหนาที่เก่ียวของ  นอกจากน้ีมีการประเมินผลโดยการตรวจสอบของ
สํานักตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําปและคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ปตท. จํากัด  (มหาชน)  ไดสอบ
ทานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯอยางสม่ําเสมอ กรณีพบขอที่ควรปรับปรุงไดมีการกําหนดวิธีปฏิบัติ
เพ่ือใหความม่ันใจวา ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานไดรับการพิจารณาสนองตอบ  และมีการวินิจฉัยสั่งการให
ดําเนินการแกไขขอบกพรองทันที 

- การติดตามประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ  ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ซึ่งกําหนดในเอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ขอ 6 การติดตาม
ประเมินผลอยูในเกณฑดี   นอกจากน้ีทุกกลุมธุรกิจมีการรายงานผลการดําเนินงานทุกเดือน   รวมทั้งมีการวัดผลดําเนินงานอยาง
สม่ําเสมอ 
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- ในป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีมติและขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไป
ปฏิบัติจํานวน 29  เรื่อง ผูบริหาร/หนวยงานที่เก่ียวของไดดําเนินการแลว 21 เรื่อง คิดเปนรอยละ 72.41  นอกจากน้ัน สํานัก
ตรวจสอบภายใน มีการติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะอยางสม่ําเสมอ 

บริษัท ปตท. จํากัด  (มหาชน)  มีโครงสรางการควบคุมภายในครบ  5  องคประกอบของการควบคุมภายใน  
หรือการควบคุมเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผล  ทั้งน้ี ความเสี่ยงที่เหลือหลังการบริหารจัดการในป 2551  ไดมีการจัดทําแผนจัดการความเสี่ยงแลว 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผูบริหารและสํานักตรวจสอบภายใน  
ไมพบประเด็นปญหาหรือขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ  ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

 หนาที่ 228 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

 หนาที่ 229 

 
 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาที่  230 

10. รายการระหวางกัน 

1B10.1 รายการระหวางกันกับผูถือหุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 2550 และ  2551 บริษัทมีรายการระหวางกันกับผูถือหุน ดังนี้  
 

บริษัท ความสัมพันธ รายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2549 

(ลานบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

( ลานบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

( ลานบาท) 

กระทรวงการคลัง  ผูถือหุนใหญ  เปนผูค้ําประกันเงินกูจากสถาบันการเงินตางประเทศ  2,341.52 1,823.44 1,495.51 

   เปนผูค้ําประกันหุนกูตางประเทศ 

 เปนผูค้ําประกันเงินกูในประเทศ (ธนาคารออมสิน) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

   เปนผูค้ําประกันเงินกูในประเทศ (พันธบัตร) 44,400.00 42,400.00 35,400.00 

10.2 รายการระหวางกันกับบริษัทยอย   กิจการที่ควบคุมรวมกัน   บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน ป 2549  ป 2550  และ ป 2551 ที่ผานมามีดังนี ้

3B10.2.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

19Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

การถือหุน การบริหาร 

บริษัทยอย 
บริษัท ปตท.สํารวจ
และผลิตปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน)  

641.34 841.21 1,581.40 - ปตท.ถือหุน รอยละ 65.71 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
ถือหุนสวนที่เหลอื  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  
เปนประธานกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลติปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ   
กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิต 
ปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนกรรมการและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ปตท.สํารวจและผลติปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนเลขานกุารคณะกรรมการ
และกรรมการผูจัดการใหญ ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
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บริษัท ปตท. คาสากล 
จํากัด 

9,823.60 6,616.81 12,735.78 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 - ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บลูกุล) เปนประธานกรรมการ  
 ของ บจ. ปตท. คาสากล 

Subic Bay Energy 
Co., Ltd. 

2,293.27 686.10 473.63 -  ปตท.  ถอืหุน รอยละ  100 
 

––––– 

PTT Philippines 
Trading Corporation 
(ชื่อเดิม Subic Bay 
Fuels Co., Inc.) 

5.41 14.11 11.05 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
   ถอืหุน รอยละ  100  (ปตท.ถอืหุน  Subic Bay  
   Energy Co., Ltd. รอยละ 100) 

––––– 

Subic Bay Fuels Co., 
Inc. 

- - - -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถอืหุน รอยละ  100  (ปตท.ถอืหุน  Subic Bay  
   Energy Co., Ltd. รอยละ 100) 

––––– 

PTT Philippines 
Corporation 
(ชื่อเดิม Subic Bay 
Distribution, Inc.) 

8.57 22.57 46.28 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถอืหุน รอยละ  100  (ปตท.ถอืหุน  Subic Bay  
   Energy Co., Ltd. รอยละ 100) 

––––– 

Subic Bay 
Distribution, Inc. 

- - - -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถอืหุน รอยละ  100  (ปตท.ถอืหุน Subic Bay  
   Energy Co., Ltd.  รอยละ 100) 

––––– 

4B10.2.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

20Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ปตท. จําหนาย
กาซธรรมชาติ จํากัด 

2,306.85 2,572.17 3,020.18 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  58 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
 กรรมการ ของ บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายทรงวุฒิ  ชนิวัตร)  
 เปนกรรมการของ บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ 
 

บริษัท ปตท. 
(กัมพูชา) จํากัด 

1,083.77 2,111.23 2,856.06 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 –––– 

Houakhong Trading 
Co., Ltd 

696.73 835.40 1,168.09 -  บจ. ปตท. (กัมพูชา)  ถอืหุน รอยละ 100 
    (ปตท.ถอืหุน บจ. ปตท.(กัมพูชา)  

–––– 
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   รอยละ 100) 

บริษัท โรงกลั่นน้าํมัน
ระยอง จํากดั(มหาชน) 

54,613.01 - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั อะโรเมติกส 
 (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปลีย่นชื่อเปน 
 บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ  48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท บางกอก 
โพลีเอททีลนี จํากดั  
(มหาชน) 

0.49 0.25 - - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล รอยละ 49.30) 
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุนทั้งหมดให บมจ.ปตท.  
เคมิคอล  ทั้งหมด) 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายปรัชญา    
 ภิญญาวัธน  นายไพรินทร  ชูโชตถิาวร)  เปนกรรมการของ   
 บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 
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5B10.2.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

21Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

การถือหุน การบริหาร 

บริษัท  ปตท. เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) 

36,959.04 29,281.38 
 

- -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาติ และ  
 บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวมบริษทัเปน  
 บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง ของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ   
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษัท รีเทล บิซิเนส      
อัลไลแอนซ จํากดั 

289.52 360.00 472.67 - ปตท. ถอืหุน รอยละ 49 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง ของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื 

–––– 

บริษัท ปตท.สผ.  
อินเตอรเนชัน่แนล 
จํากัด 

105.80 177.11 232.63 -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม  
    จํากัด (มหาชน) ถอืหุนรอยละ 100   
    (ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ.รอยละ 65.71) 

–––– 

PTTEP Siam Limited 159.79 127.45 102.04 -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม  
   จํากดั (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ.รอยละ 65.71) 

–––– 
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6B10.2.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

22Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

การถือหุน การบริหาร 

บริษัท พทีีที ยูทิลติี้ 
จํากัด 

268.89 824.30 - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
-  บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น  ถอืหุน 
    รอยละ 20 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน
กรรมการของ  บจ.พีททีี ยูทลิิตี้ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายชายนอย  เผื่อนโกสุม) เปนกรรมการ 
ของ  บจ.พทีีที ยูทิลิตี้ 

บริษัท ไทยเอทานอล
เอมีน จํากดั 

0.01 - - - บริษทั ปตท. เคมิคอล จํากัด  (มหาชน)  
   ถือหุนรอยละ 100 
   (ปตท. ถอืหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล รอยละ 49.30) 

––––– 

บริษัท ทีโอซีไกลคอล 
จํากัด 

5.14 9.10 - -  บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด 
   (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 
    (ปตท. ถอืหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล รอยละ 49.30) 

––––– 

บริษัท ไทยโอลีโอ -
เคมี จํากัด 

0.01 -       - - บริษทั ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ถอืหุน 
 รอยละ 100 
    (ปตท. ถอืหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล รอยละ 49.30) 

––––– 

บริษัท ปตท.
บริหารธุรกิจคาปลีก 
จํากัด 

- 5,681.58 26,344.27 - บริษัท ปตท. ธุรกจิคาปลีก จํากัด  ถอืหุน 
 รอยละ 100 
  (ปตท.ถือหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลีก รอยละ 100) 

––––– 

บริษัท ปตท.บริการ
ธุรกิจคาปลีก จํากดั 

- 6,289.85      - - บริษัท ปตท. ธุรกจิคาปลีก จํากัด  ถอืหุน 
 รอยละ 100 
 (ปตท.ถอืหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลกี รอยละ  100) 

––––– 
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7B10.2.1รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 

บริษัทที่เกี่ยวของ 
ป 2549 

(ลานบาท) 

ป 2550 
(ลานบาท) 

ป 2551 
(ลานบาท) 

ความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  
การถือหุน การบริหาร 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน      

บริษัท ทรานสไทย-
มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จํากัด 

4.60 2.93 2.37 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  50 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปน 
 กรรมการของ บจ.ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษัท ทรานสไทย-
มาเลเซีย (มาเลเซีย) 
จํากัด 

- - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  50 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถอืหุนสวนที่เหลือ  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปน 
   กรรมการของ บจ.ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี  
โปลีเมอส จํากัด 

0.54 50.46 0.90 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  41.44 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน )  เปนประธาน 
กรรมการของ บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายจิตรพงษ   
  กวางสุขสถิตย  นายไพรินทร  ชูโชติถาวร)  เปนกรรมการของ  
  บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส 

บริษัท ผลิตไฟฟาและ 
น้ําเย็น จํากัด 

636.30 975.62 1,188.49 - ปตท.ถือหุน รอยละ  35 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

–––– 

บริษัทรวม      

บริษัท อมตะ จัดจําหนาย
กาซธรรมชาติ จํากัด  

481.12 610.42 751.53 - บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ ถอืหุน 
   รอยละ 50  (ปตท.ถอืหุน บจ. จําหนาย 
   กาซธรรมชาติ รอยละ 58) 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท.  
    ถอืหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พทีีที ยูทิลติี้ 
จํากัด 

- 219.39 2,158.60 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
-  บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น  ถอืหุน 
    รอยละ 20 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน
กรรมการของ  บจ.พีททีี ยูทลิิตี้ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายชายนอย  เผื่อนโกสุม) เปนกรรมการ 
ของ  บจ.พทีีที ยูทิลิตี้ 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาที่  236 

8B10.2.1รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 

บริษัทที่เกี่ยวของ 
ป 2549 

(ลานบาท) 

ป 2550 
(ลานบาท) 

ป 2551 
(ลานบาท) 

ความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  
การถือหุน การถือหุน 

บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

6,037.35 6,806.49 8,409.96 - ปตท. ถือหุน รอยละ  20 
- บจ.ไทยออย เพาเวอร  ถอืหุน รอยละ 56 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถอืหุนสวนที่เหลือ 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนประธาน
กรรมการของ บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) 

-  ผูบริหารของปตท.(นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายจติรพงษ   
กวางสุขสถิตย   นายวิโรจน  มาวิจักขณ  )   เปนกรรมการของ  
บจ.ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) 

บริษัท  ไทยออยล จํากัด  
(มหาชน) 

115,919.89 114,037.39 226,508.20 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.10 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช  นายชัยเกษม   
นิติสิริ  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ บมจ.ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายวิโรจน  มาวิจักขณ ) เปนกรรมการ  
กรรมการอํานวยการ และเลขานุการคณะกรรมการของ  บมจ.ไทยออยล 

บริษัท สตารปโตรเลียม  
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

91,128.31 95,746.92 104,191.92 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  36 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายไพรินทร   
   ชูโชตถิาวร   นางสาวเพ็ญจันทร  จริเกษม) เปนกรรมการของ  
    บจ. สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

บริษัท ไทยลูบ - 
เบล็นดิ้ง จํากัด 

0.44 0.67 0.67 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.95 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ปโตรเอเชยี 
(ประเทศไทย) จํากัด 

   306.00   394.12 324.50 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  35 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 
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9B10.2.1รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

23Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

การถือหุน การบริหาร 

บริษัท เวียดนามแอลพีจี 
จํากัด 

1,078.98 961.13 - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  45 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

Keloil- PTT LPG Sdn. 
Bhd. 

939.96 1,291.39 334.95 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื  

–––– 

บริษัท ไทยโอเลฟนส 
จํากัด (มหาชน) 

- - - -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถอืหุน รอยละ 39.62 
- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ.ไทยโอเลฟนส และ 
 บมจ.ปโตรเคมีแหงชาติ ไดควบบริษัท   
    เปนบมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 

บริษัท อะโรเมติกส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

50,290.08 55,488.54 - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ 
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ 
จํากัด (มหาชน) 

    - - - -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถอืหุน รอยละ 57.90 
- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ. ปโตรเคมีแหงชาติ และ
 บมจ.ไทยโอเลฟนส ไดควบบริษัท   
 เปน บมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 
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10B10.2.1รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

24Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ไทยออยล 
เพาเวอร จํากัด 

2,136.39 2,003.56 1,949.56 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  26 
-  บมจ.ไทยออยล  ถอืหุน รอยละ 54.99 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ  
บจ.ไทยออยล เพาเวอร 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย 
นายวิโรจน  มาวิจักขณ )   เปนกรรมการของ บจ. ไทยออยล เพาเวอร 

บริษัท ทอสง
ปโตรเลียมไทย 
จํากัด 

0.31 0.47 0.56 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  34.04 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร)  เปนประธานกรรมการของ  
บจ.ทอสงปโตรเลยีมไทย   

 
บริษัท วีนไิทย จํากัด 
(มหาชน) 

197.69 707.12 - -  บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  
    ถอืหุนรอยละ 24.98  (ปตท. ถือหุน  
    บมจ. ปตท.เคมิคอล รอยละ 49.30) 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล)  เปนกรรมการ 
   ของ  บมจ. วีนไิทย 

บริษัท โรงกลั่น
น้ํามันระยอง จํากดั 
(มหาชน) 

77,148.00 136,734.18           - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ  48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 
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25Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

การถือหุน การบริหาร 

บริษัท  ไออารพีซี 
จํากัด (มหาชน) 

174.93 98,500.72 148,059.30 -  ปตท.  ถอืหุนรอยละ 34.99 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.   ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ   
 บมจ. ไออารพีซี 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  เปนกรรมการของ   
  บมจ. ไออารพีซี 

บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

21,920.41 50,241.17 76,644.00 - ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถอืหุนสวนที่เหลือ  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจาก 
บริษัทอื่นที่เกี่ยวของเปนบริษัทรวม ) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายเทวินทร  วงศวานชิ)   
  เปนกรรมการของ  บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท ปตท. 
เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) 

- 8,175.51 42,831.78 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมี 
 แหงชาติและ บมจ.ไทยโอเลฟนส  
 ควบรวมบริษัทเปน บมจ. ปตท. 
 เคมิคอล 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง ของ  
 ปตท. ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ    
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกสและ
การกลั่น จํากัด
(มหาชน) 

- 1,406.67 232,628.00 - ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  
- ปตท.ถือหุน  รอยละ  48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม 
   นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. 
   อะโรเมติกสและการกลัน่ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายจิตรพงษ  
   กวางสุขสถิตย   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน ) เปนกรรมการ   
   บมจ. ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
-  ผูบริหาร ปตท. (นายชายนอย  เผือ่นโกสุม) เปนกรรมการและ 
   เลขานุการคณะกรรมการ  และ ประธานเจาหนาทีบ่ริหารและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
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26Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

การถือหุน การบริหาร 

บริษัท พทีีที ฟนอล 
จํากัด 

- - 20.95 - ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 30 
- บมจ.  ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 30 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธานกรรมการ 
  ของ   บจ. พีททีี ฟนอล จํากัด 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายไพรินทร  ชูโชติถาวร   นายชายนอย   
   เผื่อนโกสุม)   เปนกรรมการของ  บจ. พีททีี ฟนอล จํากัด 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของ
กัน 

     

บริษัท ทพิย 
ประกันภัย จํากดั 
(มหาชน) 

0.04 0.05 - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  13.33 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร) เปนกรรมการของ  
   บมจ.ทพิยประกันภัย 

บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

13,966.85 - - - ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่นที่
เกี่ยวของเปนบริษทัรวม ) 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายเทวินทร  วงศวานชิ)   
  เปนกรรมการของ  บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท บริการ
เชื้อเพลิงการบิน
กรุงเทพ จํากดั
(มหาชน) 

- - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  7.06 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ขนสงน้ํามัน 
ทางทอ จํากดั  

0.24 - - - ปตท.ถือหุน รอยละ  2.76 
- บมจ.บางจาก ถือหุน รอยละ 8.35 
- บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ ถือหุน 
 รอยละ 8.35 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื 

–––– 
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27Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ระยอง 
โอเลฟนส จํากัด 

1,908.50 8,432.03 7,550.05 -  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร จํากัด  ถอืหุน 
   รอยละ 5.91  (ปตท.ถอืหุน บ.เอช็เอ็มซี 
 โปลิเมอร รอยละ 41.44) 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนกรรมการ บจ. ระยอง 
   โอเลฟนส 

บริษัท ไทย 
สไตรีนิคส จํากัด 

- - 156.28 -  บริษัท บริษทั พทีีที โพลีเอทิลนี จํากัด  
   ถือหุน รอยละ 100 (บมจ. ปตท.เคมิคอล 
   ถือหุน บจ. พีททีี โพลีเอทลิีน รอยละ 100 
   และ ปตท. ถอืหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
   รอยละ 49.30) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล)  เปนกรรมการ 
 ของ บจ.ไทยสไตรีนิคส 

บริษัท ไทยพารา – 
ไซลีน จํากัด  

0.13 305.28 1.89 -  บริษัท ไทยออยล จํากดั (มหาชน) ถือหุน 
   รอยละ 99.99 (ปตท.ถือหุน บมจ.ไทยออยล 
   รอยละ 49.10) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน  นายอนนต   
   สิริแสงทักษณิ  นายวิโรจน   มาวจิักขณ)   เปนกรรมการ  
   บจ. ไทยพาราไซลีน 

บริษัท ไทยลูบเบส 
จํากัด (มหาชน) 

0.53 4.05 8.76 - บริษทั ไทยออยล จํากดั (มหาชน)  
 ถือหุน  รอยละ 99.99  (ปตท.ถอืหุน  
 บมจ.ไทยออยล   รอยละ 49.10) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนประธาน 
   กรรมการของ  บมจ.ไทยลูบเบส 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายพิชัย  ชุณหวชิร  
   นายปรัชญา   ภญิญาวัธน  นายวิโรจน  มาวิจักขณ)  เปนกรรมการ 
   ของ บมจ.ไทยลูบเบส 
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28Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ราชบุรี
เพาเวอร จํากัด  

- 613.93 10,955.97 -  ปตท. ถอืหุน รอยละ 15 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
   ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปน 
กรรมการของ บจ.ราชบุรี เพาเวอร 

บริษัท บางกอกโพลี
เอททลีีน จํากัด 

- 0.06 0.39 - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล  
รอยละ 49.30)  
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุนทั้งหมดให บมจ.ปตท.  เคมิคอล  
ทั้งหมด) 

-- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นาย
ปรัชญา ภิญญาวัธน  นายไพรินทร  ชูโชติถาวร) เปน
กรรมการของ บมจ.บางกอกโพลีเอททีลนี 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปน
กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการ
คณะกรรมการ ของ บมจ.บางกอกโพลีเอททีลนี 

บริษัท ทีโอซี  
ไกลคอล จํากัด 

- 1.89 10.73 -  บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด 
   (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล รอยละ 49.30) 

––––– 
 

บริษัท วีนไิทย จํากัด 
(มหาชน) 

- 49.20 476.76 -  บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  
    ถอืหุนรอยละ 24.98  (ปตท. ถือหุน  
    บมจ. ปตท.เคมิคอล รอยละ 49.30) 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล)  เปน
กรรมการ 
   ของ  บมจ. วีนไิทย 

รวม 493,538.83 640,211.98 914,211.15   
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บริษัทที่เกี่ยวของ 

ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

29Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

การถือหุน การบริหาร 

บริษัทยอย      

บริษัท ปตท.สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

52,618.99 49,361.52 79,737.85 - ปตท.ถือหุน รอยละ 65.71 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
ถือหุนสวนที่เหลอื  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนประธานกรรมการของ  
บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ   
กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิต 
ปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนกรรมการและประธาน
เจาหนาที่บริหาร บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนเลขานกุารคณะกรรมการและ
กรรมการผูจัดการใหญ ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

บริษัท ปตท.คาสากล 
จํากัด 

4,153.21 10,140.80 7,129.56 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 - ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บลูกุล) เปนประธานกรรมการ  
 ของ บจ. ปตท. คาสากล 

บริษัท ปตท. (กัมพูชา) 
จํากัด 

277.54 339.69 533.95 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 –––– 

บริษัท โรงกลั่นน้าํมัน 
ระยอง จํากดั (มหาชน) 

63,436.37 - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ   
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ปตท. เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) 

4,590.81 2,220.95 - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาติ 
 และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวม 
 บริษัทเปน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ    
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและกรรมการ 
 ผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 
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15B10.2.2   รายการซื้อสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซื้อสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

 
บริษัทที่เกี่ยวของ 

ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

30Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ปตท.สผ. 
อินเตอรเนชัน่แนล 
จํากัด 

9,094.29  6,284.64 6,082.97 -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม  
    จํากัด (มหาชน) ถอืหุนรอยละ 100   
    (ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ.รอยละ  
 65.71) 

––––– 

PTTEP Siam Limited 12,574.05 14,600.33 18,841.17 -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม  
   จํากดั (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ.รอยละ  
  65.71) 

––––– 

บริษัท ปตท.
บริหารธุรกิจคาปลีก 
จํากัด 

          - 1.62 301.34 - บริษัท ปตท. ธุรกจิคาปลีก จํากัด   
 ถือหุน รอยละ 100 
(ปตท.ถอืหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลกี 
รอยละ  100 ) 

–––– 

บริษัท พทีีทอีีพี โอมาน 
จํากัด 

- 1,559.06 3,517.46 -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม  
   จํากดั (มหาชน)  ถอืหุน รอยละ 100  
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ  
65.71) 

––––– 

PTTEP Offshore 
Company Limited 

          -   3,522.06 - -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม  
   จํากดั (มหาชน)  ถอืหุน รอยละ 100  
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ  
65.71) 

––––– 

บริษัท รีเทล บิซิเนส 
อัลไลแอนซ จํากดั 

     118.16      135.37 163.51 - ปตท. ถอืหุน รอยละ 49 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท. ถอืหุนสวนที่เหลือ 

–––– 
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10.2.2   รายการซื้อสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซื้อสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน  (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ 
ป 2549 

(ลานบาท) 

ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 
31Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

การถือหุน การบริหาร 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน      

บริษัท ทรานสไทย-
มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จํากัด 

- - 173.56 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  50 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  
 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปน 
 กรรมการของ บจ.ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

Orange Energy Limited 3,805.02 3,212.83 5,143.91 - PTTEP Offfshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน รอยละ  
 53.9496 
- บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
 จํากัด (มหาชน)  ถือหุน  PTTEPO  
 รอยละ 100  
(ปตท.  ถือหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 65.71) 

–––– 

B 8/32 Partners Limited 2,673.28 2,653.60 3,439.60 - PTTEP Offfshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน รอยละ  
 25.0009 
- บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
 จํากัด (มหาชน)  ถือหุน  PTTEPO  
 รอยละ 100 
(ปตท.  ถือหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 65.71) 

–––– 

Moattama Gas 
Transportation Co.,Ltd. 

- 2,379.30 19,207.64 - PTTEP Offfshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน รอยละ  
 25.50 
- บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
 จํากัด (มหาชน)  ถือหุน  PTTEPO  
 รอยละ 100 
(ปตท.  ถือหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 65.71) 

–––– 
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10.2.2 รายการซื้อสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซื้อสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน  (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ 
ป 2549 

(ลานบาท) 

ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 
32Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

การถือหุน การบริหาร 

บริษัทรวม      

บริษัท  ไทยออยล 
จํากัด  (มหาชน) 

157,646.05 144,079.10 212,344.21 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.10 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช  นายชัยเกษม  นิติสิริ 
นายประเสริฐ  บญุสัมพันธ) เปนกรรมการของ บมจ.ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายวิโรจน  มาวิจักขณ ) เปนกรรมการ   
   กรรมการอํานวยการ และเลขานกุารคณะกรรมการของ  บมจ.ไทยออยล 

บริษัท สตาร
ปโตรเลียม  
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

61,218.87 66,153.97 59,965.62 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  36 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
 ปตท.  ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายไพรินทร   
   ชูโชตถิาวร   นางสาวเพ็ญจันทร  จริเกษม) เปนกรรมการของ  
    บจ. สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

บริษัท โรงกลั่น
น้ํามันระยอง จํากดั 
(มหาชน) 

85,033.34 149,367.18 - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั  
 ปตท.  อะโรเมติกสและการกลั่น  
 จํากัด  (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน  
 รอยละ  48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ไทยลูบเบล็นดิ้ง 
จํากัด 

130.07 128.18 138.32 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.95 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  
 

–––– 

บริษัท ทอสง
ปโตรเลียมไทย จํากัด 

745.25 848.47 993.34 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  34.04 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร)  เปนประธานกรรมการของ  
บจ.ทอสงปโตรเลยีมไทย   
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10.2.2 รายการซื้อสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซื้อสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน  (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ 
ป 2549 

(ลานบาท) 

ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 
ความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

การถือหุน การบริหาร 

193Bบริษัท ไทยโอเลฟนส 
จํากัด (มหาชน) 

    - -       - -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถอืหุน รอยละ 39.62 
- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ.ไทยโอเลฟนส และ 
 บมจ.ปโตรเคมีแหงชาติ ไดควบบริษัท   
    เปนบมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 

บริษัท อะโรเมติกส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

65,927.43 72,669.13    - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ 
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ 
จํากัด (มหาชน) 

   - -    - -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถอืหุน รอยละ 57.90 
- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ. ปโตรเคมีแหงชาติ และ 
 บมจ.ไทยโอเลฟนส ไดควบบริษัท   
 เปน บมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด 
(มหาชน) 

5,594.88 8,575.66 18,270.34 -  ปตท.  ถอืหุนรอยละ 34.99 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.   ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ   
 บมจ. ไออารพีซี 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  เปนกรรมการของ   
  บมจ. ไออารพีซี 

บริษัท บางจากปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) 

4,602.63 3,636.31 7,760.95 - ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่นที่
เกี่ยวของเปนบริษทัรวม ) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายเทวินทร  วงศวานชิ)   
  เปนกรรมการของ  บมจ. บางจากปโตรเลียม 

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาที่  248 

10.2.2 รายการซื้อสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซื้อสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน  (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ 
ป 2549 

(ลานบาท) 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 
33Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ปตท.อะโรเมติกส
และการกลัน่ จํากดั
(มหาชน) 

- 3,943.57 217,468.08 - ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  
- ปตท.ถือหุน  รอยละ  48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม 
   นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. 
   อะโรเมติกสและการกลัน่ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายจิตรพงษ  
   กวางสุขสถิตย   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน ) เปนกรรมการ   
   บมจ. ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
-  ผูบริหาร ปตท. (นายชายนอย  เผือ่นโกสุม) เปนกรรมการและ 
   เลขานุการคณะกรรมการ  และ ประธานเจาหนาทีบ่ริหารและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 

FST Aviation Services  
Limited 

         -            14.98 7.46 - บริษัท Subic Bay Energy Co., Ltd.  
 ถือหุน รอยละ  25 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  
 

–––– 

บริษัท พทีีที ฟนอล จํากดั          -             - 51.50 - ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 30 
- บมจ.  ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 30 

-   ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธาน 
    กรรมการ ของ   บจ. พีททีี ฟนอล จํากัด 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายไพรินทร  ชูโชติถาวร   นายชายนอย   
   เผื่อนโกสุม)   เปนกรรมการของ  บจ. พีททีี ฟนอล จํากัด 

บริษัท ปตท.เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) 

         -             - 1,815.26 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาติ และ
 บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวมบริษทัเปน  
 บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง ของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ    
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 
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10.2.2 รายการซื้อสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซื้อสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน  (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

34Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

การถือหุน การบริหาร 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน      

194Bบริษัท บางจากปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) 

2,493.54 - - - ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่นที่
เกี่ยวของเปนบริษทัรวม )   

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายเทวินทร  วงศวานชิ)   
  เปนกรรมการของ  บมจ. บางจากปโตรเลียม 

195Bบริษัท ขนสงน้ํามัน 
ทางทอ จํากดั  

45.68 30.54 35.68 - ปตท.ถือหุน รอยละ  2.76 
- บมจ.บางจาก ถือหุน รอยละ 8.35 
- บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ  
 ถือหุน รอยละ 8.35 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื 

–––– 

196Bบริษัท บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) 

- - 120.73 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  7.06 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

197Bบริษัท ไทยพาราไซลีน 
จํากัด 

- - 454.92 -  บริษัท ไทยออยล จํากดั (มหาชน) ถือหุน 
   รอยละ 99.99 (ปตท.ถือหุน บมจ. 
  ไทยออยล   รอยละ 49.10) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน  นายอนนต   
   สิริแสงทักษณิ  นายวิโรจน   มาวจิักขณ)   เปนกรรมการ  
   บจ. ไทยพาราไซลีน 
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10.2.2 รายการซื้อสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซื้อสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน  (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

35Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

การถือหุน การบริหาร 

198Bบริษัท ไทยโอลีโอเคมี 
จํากัด 

- - 467.87 - บริษทั ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  
  ถอืหุน รอยละ 100 
    (ปตท. ถอืหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล  
   รอยละ 49.30) 

––––– 

199Bบริษัท ไทยลูบเบส จํากัด 
(มหาชน) 

2,856.45 3,303.23 
 
 

4,563.08  - บริษทั ไทยออยล จํากดั (มหาชน)  
 ถือหุน  รอยละ 99.99  (ปตท.ถอืหุน  
 บมจ.ไทยออยล   รอยละ 49.10) 

  -  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนประธาน 
     กรรมการของ  บมจ.ไทยลูบเบส 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายพิชัย  ชุณหวชิร  
   นายปรัชญา   ภญิญาวัธน  นายวิโรจน  มาวิจักขณ)  เปนกรรมการ 
   ของ บมจ.ไทยลูบเบส 

200Bรวม 539,635.91 549,162.09 668,729.88 
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10.2.3  รายการดอกเบี้ยรับจากบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ 
ป 2549 

(ลานบาท) 

ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 
36Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

การถือหุน การบริหาร 

บริษัทยอย      

Subic Bay Energy Co., Ltd. 183.78 193.33 111.95 -  ปตท.  ถอืหุน รอยละ  100 
 

–––– 

PTT   Philippines 
Corporation 
(ชื่อเดิม Subic Bay Fuels 
Co., Ltd.) 

- 2.63 - -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถอืหุน รอยละ  100  (ปตท.ถอืหุน  Subic Bay  
   Energy Co., Ltd. รอยละ 100) 

–––– 

บริษัท พทีีที แอลเอ็นจี 
จํากัด 

9.56 41.19 128.98 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 - ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย)  เปนประธานกรรมการ 
 ของ บจ.พีททีี แอลเอ็นจี 

บริษัท โรงกลั่นน้าํมันระยอง 
จํากัด (มหาชน) 

42.39 - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ  48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท พทีีที อินเตอร 
เนชั่นแนล จํากดั 

- 86.91 1,167.70 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร  วงศวานิช  นางสาวเพ็ญจันทร  จริเกษม) 
   เปนกรรมการของ  บจ.  พีททีี อินเตอรเนชั่นแนล  
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10.2.3  รายการดอกเบี้ยรับจากบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ 
ป 2549 

(ลานบาท) 

ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 
37Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

การถือหุน การบริหาร 

บริษัท เอนเนอรยี่ 
 คอมเพล็กซ จํากดั 

- 20.79 82.16 -  ปตท. ถอืหุน รอยละ  50 
-  ปตท.สผ. ถอืหุน รอยละ  50 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธานกรรมการ  
ของ บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายทรงวุฒิ  ชินวัตร) เปนกรรมการของ  
บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ 
 

บริษัท ปตท.ธุรกจิคาปลีก 
จํากัด 

- 356.94 421.47 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100  –––– 

บริษัท ผลิตไฟฟาและ
พลังงานรวม จํากดั 

- - 0.34 - ปตท.ถือหุน รอยละ  100 –––– 

บริษัท ปตท.คาสากล จํากดั - 0.30 - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บูลกลุ)  เปนประธานกรรมการของ  
   บจ.  ปตท.คาสากล 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน      

บริษัท ทรานส ไทย-
มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จํากัด 

6.75 64.63 84.42 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  50 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  
 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปน 
 กรรมการของ บจ.ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษัท ทรานส ไทย-
มาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากัด 

- - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  50 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถอืหุนสวนที่เหลือ  
 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปน 
 กรรมการของ บจ.ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
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10.2.3  รายการดอกเบี้ยรับจากบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ 
ป 2549 

(ลานบาท) 

ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 
38Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

การถือหุน การบริหาร 

บริษัทรวม 
     

บริษัท ไทยออยล จํากัด 
(มหาชน) 

6.64 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.10 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช  นายชัยเกษม   
นิติสิริ  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ บมจ.ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายวิโรจน  มาวิจักขณ ) เปนกรรมการ  กรรมการ 
อํานวยการ และเลขานุการคณะกรรมการของ  บมจ.ไทยออยล 

บริษัท สตารปโตรเลียม 
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

99.40 - 3.85 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  36 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายไพรินทร   
   ชูโชตถิาวร   นางสาวเพ็ญจันทร  จริเกษม) เปนกรรมการของ  
    บจ. สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

บริษัท ไทยลูบเบล็นดิ้ง 
จํากัด 

- - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.95 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ปตท.อะโรเมติกส
และการกลัน่ จํากดั(มหาชน) 

- - 303.52 - ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  
- ปตท.ถือหุน  รอยละ  48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม 
   นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. 
   อะโรเมติกสและการกลัน่ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายจิตรพงษ  
   กวางสุขสถิตย   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน ) เปนกรรมการ   
   บมจ. ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
-  ผูบริหาร ปตท. (นายชายนอย  เผือ่นโกสุม) เปนกรรมการและ 
   เลขานุการคณะกรรมการ  และ ประธานเจาหนาทีบ่ริหารและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
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10.2.3  รายการดอกเบี้ยรับจากบริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 
39Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

การถือหุน การบริหาร 

บริษัท โรงกลั่นน้าํมัน
ระยอง จํากดั (มหาชน) 

2.92 -         - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ   
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท บางจากปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) 

11.07 - 17.62 - ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่น 
ที่เกี่ยวของเปนบริษัทรวม ) 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายเทวินทร  วงศวานชิ  
  เปนกรรมการของ บจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท อะโรเมติกส  
(ประเทศไทย) จํากัด  
(มหาชน) 

320.42 298.42              - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ 
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 
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10.2.3  รายการดอกเบี้ยรับจากบริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป  2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 
40Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

การถือหุน การบริหาร 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน      

บริษัท บางจากปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) 

- - - - ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่นที่
เกี่ยวของเปนบริษทัรวม ) 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายเทวินทร  วงศวานชิ)   
  เปนกรรมการของ  บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท ราชบุรี เพาเวอร 
จํากัด 

0.99 - - - ปตท. ถอืหุน รอยละ 15 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ  
 บจ.ราชบุรี เพาเวอร 

บริษัท ไทยสไตรีนิคส 
จํากัด 

- - 0.91 -  บริษัท บริษทั พทีีที โพลีเอทิลนี จํากัด  
   ถือหุน รอยละ 100 (บมจ. ปตท.เคมิคอล 
   ถือหุน บจ. พีททีี โพลีเอทลิีน รอยละ 100 
   และ ปตท. ถอืหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
   รอยละ 49.30) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล)  เปนกรรมการ 
 ของ บจ.ไทยสไตรีนิคส 

บริษัท บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) 

0.01 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  7.06 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

รวม 683.93 1,065.14 2,322.92   
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10.2.4 รายการลูกหนี้ เงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืมระยะสั้น แกกิจการที่เกี่ยวของกัน 

41B11.2.4.1  รายการลูกหนี้การคา   
 

บริษัทที่เกี่ยวของ 

 
ป  2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

42Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

การถือหุน การบริหาร 

บริษัทยอย 
     

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  

69.27 114.55 77.02 - ปตท.ถือหุน รอยละ 65.71 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
ถือหุนสวนที่เหลอื  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนประธาน
กรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ   
กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิต 
ปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนกรรมการและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ปตท.สํารวจและผลติปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนเลขานกุารคณะกรรมการ
และกรรมการผูจัดการใหญ ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม 

บริษัท ปตท.คาสากล จํากดั  1,686.35 4,198.71 2,311.67 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 - ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บลูกุล) เปนประธานกรรมการ  
 ของ บจ. ปตท. คาสากล 

Subic Bay Energy  Co., Ltd. 3,424.03 3,365.72 3,672.27 -  ปตท.  ถอืหุน รอยละ  100 
 

–––– 

PTT Philippines Trading 
Corporation  
(เดิมชื่อ Subic Bay Fuel 
Co.,Inc.) 

6.11 5.57 - -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถอืหุน รอยละ  100 (ปตท.ถอืหุน Subic 
    Bay Energy Co., Ltd.  รอยละ 100) 

–––– 

Subic Bay Distribution, Inc.  - - - -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถอืหุน รอยละ  100  (ปตท.ถอืหุน  
    Subic Bay Energy Co., Ltd.   รอยละ 100) 

–––– 
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43B10.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา   (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป  2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 
44Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

การถือหุน การบริหาร 

PTT Philippines Corporation 
(เดิมชื่อ Subic Bay  
Distribution Co.,Inc.) 

- 8.57 10.17 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถอืหุน รอยละ  100  (ปตท.ถอืหุน   
    Subic Bay  Energy Co., Ltd.  
 รอยละ 100) 

––––– 

บริษัท ปตท. จําหนาย 
กาซธรรมชาติ จํากัด 

227.20 243.67 337.93 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  58 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
 กรรมการ ของ บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายทรงวุฒิ  ชนิวัตร)  
 เปนกรรมการของ บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. (กัมพูชา) จํากัด 222.61 456.39 270.65 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 –––– 

บริษัท โรงกลั่นน้าํมันระยอง 
จํากัด (มหาชน) 

- - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ   
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน 
จํากัด (มหาชน) 

0.04 - - - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล  
รอยละ 49.30) 
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุนทั้งหมดให บมจ.
ปตท.  เคมิคอล  ทั้งหมด) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายปรัชญา    
 ภิญญาวัธน  นายไพรินทร  ชูโชตถิาวร)  เปนกรรมการของ   
 บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 

บริษัท รีเทล บิซิเนส  
อัลไลแอนซ จํากดั 

1.12 4.10 (0.18) - ปตท. ถอืหุน รอยละ 49 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท. ถอืหุนสวนที่เหลือ 

–––– 
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45B10.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา   (ตอ) 

 

บริษัทที่เกี่ยวของ 
ป 2549 

(ลานบาท) 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 
46Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

47Bการถือหุน 48Bการบริหาร 

บริษัท ปตท. เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) 

4,463.92 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมี 
 แหงชาติและ บมจ.ไทยโอเลฟนส  
 ควบรวมบริษัทเปน บมจ. ปตท. 
 เคมิคอล 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ 
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการ 
   และกรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษัท พทีีที ยูทิลติี้ จํากัด 51.37 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
-  บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
   ถอืหุน  รอยละ 20 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน
กรรมการของ  บจ.พีททีี ยูทลิิตี้ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายชายนอย  เผื่อนโกสุม) เปนกรรมการ 
ของ  บจ.พทีีที ยูทิลิตี้ 

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร
เนชั่นแนล จํากดั 

              31.49 21.28 8.36 -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติ 
 ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ถอืหุน 
 รอยละ 100   
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ  
65.71) 

––––– 

PTTEP Siam Limited 40.23 20.88   9.85 -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติ 
   ปโตรเลียม  จํากดั (มหาชน) ถือหุน 
   รอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ.รอยละ  
  65.71) 

––––– 

PTTEP Offshore 
Company Limited 

- 863.91 - -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม 
   จํากดั (มหาชน)  ถอืหุน รอยละ 100  
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ  
65.71) 

––––– 
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หนาที่  259 

49B10.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา   (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 
50Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

51Bการถือหุน 52Bการบริหาร 
บริษัท ทีโอซีไกลคอล 
จํากัด 

1.01 - - -  บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด 
   (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล  
รอยละ 49.30) 

––––– 
 

บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจ
คาปลีก จํากัด 
 

- 1,637.39 1,193.99 - บริษัท ปตท. ธุรกจิคาปลีก จํากัด   
 ถือหุน รอยละ 100 
(ปตท.ถอืหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลกี 
รอยละ  100 ) 

–––– 

Houakhong Trading  
Co., Ltd 

184.39 215.40 78.85 -  บจ. ปตท. (กัมพูชา)  ถอืหุน 
   รอยละ 100   (ปตท.ถอืหุน  
   บจ. ปตท.(กัมพชูา) รอยละ 100) 

–––– 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน      
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส 
จํากัด 

0.24 0.10 0.22 - ปตท.ถือหุน รอยละ  41.44 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท
 ถือหุนสวนที่เหลอื 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน )  เปนประธาน 
กรรมการของ บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายจิตรพงษ   
กวางสุขสถิตย  นายไพรินทร  ชูโชติถาวร)  เปนกรรมการของ  
บจ. เอช็เอ็มซี โปลีเมอส 

 
บริษัท ผลิตไฟฟาและ 
น้ําเย็น จํากัด 

94.19 99.56 117.32 - ปตท.ถือหุน รอยละ  35 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

–––– 

บริษัท ทรานส ไทย-
มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จํากัด 

- - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  50 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปน 
 กรรมการของ บจ.ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
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หนาที่  260 

10.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา   (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

53Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

54Bการถือหุน 55Bการบริหาร 

บริษัทรวม 
     

บริษัท อมตะ จัดจําหนาย
กาซธรรมชาติ จํากัด 

44.62 57.24 58.04 - บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ ถอืหุน 
   รอยละ 50  (ปตท.ถอืหุน บจ. จําหนาย 
   กาซธรรมชาติ รอยละ 58) 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
 ปตท.   ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
 

1,282.92 716.18 1,761.68 56B- ปตท.ถอืหุน รอยละ  20 
- บจ.ไทยออยเพาเวอร  ถือหุน  
   รอยละ 56 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื 
 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนประธาน
กรรมการของ บจ.ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) 

-  ผูบริหารของปตท.(นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายจติรพงษ   
กวางสุขสถิตย   นายวิโรจน  มาวิจักขณ  )   เปนกรรมการของ  
บจ.ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) 

บริษัท  ไทยออยล จํากัด  
(มหาชน) 

6,369.65 20,158.01 8,771.10 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.10 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช  นายชัยเกษม   
นิติสิริ  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ บมจ.ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายวิโรจน  มาวิจักขณ ) เปนกรรมการ  กรรมการ 
อํานวยการ และเลขานุการคณะกรรมการของ  บมจ.ไทยออยล 

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาที่  261 

10.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา   (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป  2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

57Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

58Bการถือหุน 59Bการบริหาร 

บริษัท ปโตรเอเชยี  
(ประเทศไทย) จํากัด 

253.38 258.53 255.02 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  35 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ   
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท สตารปโตรเลียม  
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

6,960.04 7,970.47 2,956.45 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  36 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายไพรินทร   
   ชูโชตถิาวร   นางสาวเพ็ญจันทร  จริเกษม) เปนกรรมการของ  
    บจ. สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

บริษัท ไทยลูบเบล็นดิ้ง 
จํากัด 

0.06 0.07 0.06 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.95 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท เวียดนามแอลพีจี 
จํากัด 

95.06 73.98 - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  45 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

Keloil- PTT LPG Sdn. 
Bhd. 

272.46 349.23 187.50 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื  

–––– 

บริษัท อะโรเมติกส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

3,813.04 - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ 
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 
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หนาที่  262 

10.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา   (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป  2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

60Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

61Bการถือหุน 62Bการบริหาร 

บริษัท ไทยออยล 
เพาเวอร จํากัด 

379.80 272.21 181.26 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  26 
-  บมจ.ไทยออยล  ถอืหุน รอยละ 54.99 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ  
บจ.ไทยออยล เพาเวอร 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย 
นายวิโรจน  มาวิจักขณ )   เปนกรรมการของ บจ. ไทยออยล เพาเวอร 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด 
(มหาชน) 

82.60 11,895.94 1,862.04 -  ปตท.  ถอืหุนรอยละ 34.99 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.   ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการ 
ของ  บมจ. ไออารพีซี 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  เปนกรรมการของ 
 บมจ. ไออารพีซี 

บริษัท วีนไิทย จํากัด 
(มหาชน) 

24.20 - - -  บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  
    ถอืหุนรอยละ 24.98  (ปตท. ถือหุน  
    บมจ. ปตท.เคมิคอล รอยละ 49.30) 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล)  เปนกรรมการ 
   ของ  บมจ. วีนไิทย 

บริษัท พทีีที ยูทิลติี้ จํากัด 
 

- 124.03 321.82 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
-  บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น  ถอืหุน 
    รอยละ 20 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน
กรรมการของ  บจ.พีททีี ยูทลิิตี้ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายชายนอย  เผื่อนโกสุม) เปนกรรมการ 
ของ  บจ.พทีีที ยูทิลิตี้ 

บริษัท พทีีที ฟนอล จํากดั - - 1.72 - ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 30 
- บมจ.  ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 30 

-   ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธานกรรมการ 
    ของ   บจ. พทีทีี ฟนอล จํากดั 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายไพรินทร  ชูโชติถาวร   นายชายนอย   
   เผื่อนโกสุม)   เปนกรรมการของ  บจ. พีททีี ฟนอล จํากัด 

บริษัท พทีีที ไอซีที 
โซลูชั่น จํากดั 

- - - - ปตท.ถือหุน รอยละ  20 
- บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
 ถือหุนรอยละ 20 
- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ.ไทยออยล ถอืหุนรอยละ 20 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนประธานกรรมการ
ของ  บจ.พทีีที ไอซีที โซลูชั่น 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายทรงวุฒิ  ชินวัตร)  เปนกรรมการของ   
บจ.พทีีท ีไอซีที โซลูชั่น 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาที่  263 

10.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา  (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

63Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

64Bการถือหุน 65Bการบริหาร 

บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

2,123.33 6,325.62 3,592.63 - ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่นที่
เกี่ยวของเปนบริษทัรวม ) 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายเทวินทร  วงศวานชิ)   
  เปนกรรมการของ  บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท โรงกลั่นน้าํมัน
ระยอง จํากดั (มหาชน) 

8,761.22 - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ  
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกสและการ
กลั่น จํากัด (มหาชน) 

- 19,458.55 7,939.14 - ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  
- ปตท.ถือหุน  รอยละ  48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม 
   นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. 
   อะโรเมติกสและการกลัน่ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายจิตรพงษ  
   กวางสุขสถิตย   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน ) เปนกรรมการ   
   บมจ. ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
-  ผูบริหาร ปตท. (นายชายนอย  เผือ่นโกสุม) เปนกรรมการและ 
   เลขานุการคณะกรรมการ  และ ประธานเจาหนาทีบ่ริหารและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาที่  264 

10.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา  (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

66Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

การถือหุน 67Bการบริหาร 

บริษัท ทอสง
ปโตรเลียมไทย จํากัด 

- 0.20 0.22 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  34.04 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร)  เปนประธานกรรมการของ  
บจ.ทอสงปโตรเลยีมไทย   

บริษัท  ปตท.เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) 

- 7,476.88 1,518.59 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาติ 
 และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวม 
 บริษัทเปน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ    
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

 
บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน 

     

บริษัท ทพิยประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) 

0.01 0.01 0.05 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  13.33 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร) เปนกรรมการของ  
   บมจ.ทพิยประกันภัย 

บริษัท บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) 

- - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  7.06 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

- - - - ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่นที่
เกี่ยวของเปนบริษทัรวม ) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายเทวินทร  วงศวานชิ)   
   เปนกรรมการของ  บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท ขนสงน้ํามัน 
ทางทอ จํากดั  

- - - - ปตท.ถือหุน รอยละ  2.76 
- บมจ.บางจาก ถือหุน รอยละ 8.35 
- บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ ถือหุน
 รอยละ 8.35 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื 

–––– 

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาที่  265 

10.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา  (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป  2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 
68Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

69Bการถือหุน 70Bการบริหาร 

บริษัท ระยองโอเลฟนส 
จํากัด 

366.22 1,348.79 344.29 -  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร จํากัด  ถอืหุน 
   รอยละ 5.91  (ปตท.ถอืหุน บ.เอช็เอ็มซี 
 โปลิเมอร รอยละ 41.44) 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 
 

- -ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน ) เปนกรรมการของ  
 บจ.ระยองโอเลฟนส จํากัด 

บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด 
(มหาชน) 

0.70 0.85 0.36 - บริษทั ไทยออยล จํากดั (มหาชน)  
 ถือหุน  รอยละ 99.99  (ปตท.ถอืหุน  
 บมจ.ไทยออยล   รอยละ 49.10) 

  -  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนประธาน 
     กรรมการของ  บมจ.ไทยลูบเบส 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายพิชัย  ชุณหวชิร  
   นายปรัชญา   ภญิญาวัธน  นายวิโรจน  มาวิจักขณ)  เปนกรรมการ 
   ของ บมจ.ไทยลูบเบส 

บริษัท ไทยพาราไซลีน 
จํากัด 

0.16 104.86 0.25 -  บริษัท ไทยออยล จํากดั (มหาชน) ถือหุน 
   รอยละ 99.99 (ปตท.ถือหุน บมจ.ไทยออยล 
   รอยละ 49.10) 
 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน  นายอนนต   
   สิริแสงทักษณิ  นายวิโรจน   มาวจิักขณ)   เปนกรรมการ  
   บจ. ไทยพาราไซลีน 

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร 
จํากัด 

- 561.59 1,636.26 - ปตท. ถอืหุน รอยละ 15 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ  
 บจ.ราชบุรี เพาเวอร 

บริษัท บางกอกโพล ี
เอททลีีน จํากัด (มหาชน) 

- 0.04 0.01 - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล  
รอยละ 49.30) 
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุนทั้งหมดให  
บมจ.ปตท.   เคมิคอล  ทั้งหมด) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายปรัชญา    
 ภิญญาวัธน  นายไพรินทร  ชูโชตถิาวร)  เปนกรรมการของ   
 บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาที่  266 

10.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา  (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป  2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 
71Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

72Bการถือหุน 73Bการบริหาร 

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล 
จํากัด 

- 1.00 0.89 -  บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด 
   (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล  
รอยละ 49.30) 

–––– 
 

บริษัท วีนไิทย จํากัด 
(มหาชน) 

- 27.00 17.89 -  บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  
    ถอืหุนรอยละ 24.98  (ปตท. ถือหุน  
    บมจ. ปตท.เคมิคอล รอยละ 49.30) 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล)  เปนกรรมการ 
   ของ  บมจ. วีนไิทย 

บริษัท ไทยสไตรีนิคส 
จํากัด 

- - - -  บริษัท บริษทั พทีีที โพลีเอทิลนี จํากัด  
   ถือหุน รอยละ 100 (บมจ. ปตท.เคมิคอล 
   ถือหุน บจ. พีททีี โพลีเอทลิีน รอยละ 100 
   และ ปตท. ถอืหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
   รอยละ 49.30) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล)  เปนกรรมการ 
 ของ บจ.ไทยสไตรีนิคส 

รวมลูกหนี้การคา 41,339.43 88,437.08 39,495.39   

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (262.55) (269.78) (267.83)   

รวมลูกหนี้การคาทั้งหมด 41,076.88 88,167.30 39,227.56   



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาที่  267 

10.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 
74Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

75Bการถือหุน 76Bการบริหาร 

บริษัทยอย      

บริษัท ปตท.สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน)  

0.05 5.61 9.09 - ปตท.ถือหุน รอยละ 65.71 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
ถือหุนสวนที่เหลอื  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  
เปนประธานกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลติปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ   
กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิต 
ปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนกรรมการและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ปตท.สํารวจและผลติปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนเลขานกุารคณะกรรมการ
และกรรมการผูจัดการใหญ ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

บริษัท ปตท.คาสากล 
จํากัด 

0.44 0.09 11.85 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 - ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บลูกุล) เปนประธานกรรมการ  
 ของ บจ. ปตท. คาสากล 

บริษัท ปตท. จําหนาย 
กาซธรรมชาติ จํากัด 

4.03 5.55 5.01 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  58 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
 กรรมการ ของ บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายทรงวุฒิ  ชนิวัตร)  
 เปนกรรมการของ บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ 

บริษัท โรงกลั่นน้าํมัน
ระยอง จํากดั (มหาชน) 

- - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ 
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 
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10.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น  (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ 
ป 2549 

(ลานบาท) 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 
77Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

78Bการถือหุน 79Bการบริหาร 

บริษัท เอ็นเนอรยี่ 
คอมเพล็กซ จํากัด 

         5.37          25.49         10.29 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  50 
-  บมจ. ปตท. สผ. ถอืหุน  รอยละ 50 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
 กรรมการของ บจ.เอ็นเนอรยี่ คอมเพล็กซ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายทรงวุฒิ  ชินวัตร)   เปนกรรมการของ  
    บจ.เอ็นเนอรยี่ คอมเพล็กซ 

บริษัท รีเทล บิซิเนส 
อัลไลแอนซ จํากดั 

12.52 14.47 8.34 - ปตท. ถอืหุน รอยละ 49 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท. ถอืหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

PTTEP Siam Limited 0.27 0.08 0.08 -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม  
 จํากัด (มหาชน) ถอืหุน  รอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ.รอยละ 65.71) 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟาและ
พลังงานรวม จํากดั 

- 19.71 0.58 - ปตท.ถือหุน รอยละ  100 –––– 

บริษัท พทีีที แอลเอ็นจี 
จํากัด 

9.97 25.41 18.18 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 - ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย)  เปนประธาน
 กรรมการของ บจ.พีททีี แอลเอ็นจี 

บริษัท ปตท.(กัมพูชา) 
จํากัด 

- - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 –––– 

บริษัท พทีีที โพล-ี 
เอทิลนี จํากดั 

5.29 - - - บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุน  รอยละ 100  
 (ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล  
 รอยละ 49.30) 
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุนทั้งหมดให 
 บมจ.ปตท.เคมิคอล ) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธาน 
 กรรมการของ บจ. พีททีี โพลีเอทิลนี 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล นายอนนต   
    สิริแสงทักษิณ ) เปนกรรมการของ บจ. พทีีที โพลีเอทลิีน 
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10.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น  (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป  2549 
(ลานบาท) 

ป  2550 
(ลานบาท) 

ป 2551 
(ลานบาท) 

80Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  
81Bการถือหุน 82Bการบริหาร 

Subic Bay Energy  
Co., Ltd. 

32.96 17.14 7.05 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 –––– 

บริษัท บางกอกโพล ี
เอททลีีน จํากัด (มหาชน) 

4.29 - - - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล  
รอยละ 49.30) 
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุนทั้งหมดให  
บมจ.ปตท.   เคมิคอล  ทั้งหมด) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายปรัชญา    
 ภิญญาวัธน  นายไพรินทร  ชูโชตถิาวร)  เปนกรรมการของ   
 บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 

บริษัท พทีีที โพลเีมอร  
มารเก็ตติ้ง จํากัด 

0.81 0.87 1.06 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  75 
-  บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุน  รอยละ 25 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  เปนประธาน 
 กรรมการของ บจ.พีททีี โพลีเมอร  มารเก็ตติ้ง 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย  นายสุรงค   
    บูลกลุ  นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล)   เปนกรรมการของ   
    บจ. พีททีี  โพลเีมอร  มารเก็ตติ้ง 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายไพรินทร  ชูโชติถาวร)  เปนกรรมการ 
    และเลขานุการคณะกรรมการ  และ กรรมการผูจัดการของ  
    บจ. พีททีี  โพลเีมอร  มารเก็ตติ้ง 

บริษัท ปตท.เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) 

7.05 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาติ 
 และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวม 
 บริษัทเปน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ 
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษัท พทีีที ยูทิลติี้ จํากัด 6.45 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
-  บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
   ถอืหุน รอยละ 20 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน
กรรมการของ  บจ.พีททีี ยูทลิิตี้ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายชายนอย  เผื่อนโกสุม) เปนกรรมการ 
ของ  บจ.พทีีที ยูทิลิตี้ 
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10.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น  (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

ป 2550 
(ลานบาท) 

ป 2551 
(ลานบาท) 

83Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

การถือหุน 84Bการบริหาร 
บริษัท พทีีที ฟนอล จํากดั 11.41 - - - ปตท.ถือหุน รอยละ  40 

- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 30 
- บมจ.  ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 30 

-   ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธานกรรมการ 
    ของ   บจ. พทีทีี ฟนอล จํากดั 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายไพรินทร  ชูโชติถาวร   นายชายนอย   
   เผื่อนโกสุม)   เปนกรรมการของ  บจ. พีททีี ฟนอล จํากัด 

PTTEP Services Limited - 0.03 0.04 - บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
 จํากัด (มหาชน) ถอืหุนรอยละ 100 
(ปตท.ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 
65.71) 

–––– 

บริษัท ทีโอซีไกลคอล 
จํากัด 

0.44 - - -  บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด 
   (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล  
รอยละ 49.30) 

–––– 
 

บริษีท พทีีที โพลเีมอร 
โลจิสติกส จํากัด 

1.87 5.60 5.19 - ปตท.ถอืหุน รอยละ  100 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  เปนประธานกรรมการ 
 ของ บจ. พทีีที โพลีเมอร โลจิสติกส 
 - ผูบริหารของ ปตท. (นายไพรินทร  ชูโชติถาวร  นายวีรศักดิ์   
    โฆสิตไพศาล )  เปนกรรมการของ บจ. พีททีี โพลีเมอร โลจิสติกส 

บริษัท พทีีที ไอซีที โซลูชั่น 
จํากัด 

82.12 - - - ปตท.ถือหุน รอยละ  20 
- บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
 ถือหุนรอยละ 20 
- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ.ไทยออยล ถอืหุนรอยละ 20 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนประธานกรรมการ
ของ  บจ.พทีีที ไอซีที โซลูชั่น 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายทรงวุฒิ  ชินวัตร)  เปนกรรมการของ   
บจ.พทีีท ีไอซีที โซลูชั่น 

บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจคา
ปลีก จํากัด 

- - 0.68 - บริษัท ปตท. ธุรกจิคาปลีก จํากัด  ถอืหุน 
 รอยละ 100 
    (ปตท.ถอืหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
     รอยละ 100) 

–––– 
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10.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ 
ป 2549 

(ลานบาท) 

ป 2550 
(ลานบาท) 

ป 2551 
(ลานบาท) 

85Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  
86Bการถือหุน 87Bการบริหาร 

 PTT Philippines 
Corporation  
(ชื่อเดิม Subic Bay 
Distribution, Inc. ) 

- 0.62 1.43 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถอืหุน รอยละ  100  (ปตท.ถอืหุน  
    Subic Bay  Energy Co., Ltd. รอยละ 100) 

–––– 

บริษัท ปตท.ธุรกจิ 
คาปลีก จํากัด 

- 10.95 5.98 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100  –––– 

บริษัท พทีีที อินเตอร
เนชั่นแนล จํากดั 

- 96.80 101.57 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร  วงศวานิช  นางสาวเพ็ญจันทร   
   จริเกษม)   เปนกรรมการของ  บจ.  พทีีท ีอนิเตอรเนชั่นแนล 

บริษัท ปตท. 
กรีนเอ็นเนอรยี่ จํากัด 

- 173.52 10.86 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชณุหวชิร) เปนประธานกรรมการของ   
   บจ. ปตท. กรีนเอ็นเนอรยี่ จํากัด 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บูลกลุ) เปนกรรมการของ 
   บจ. ปตท. กรีนเอ็นเนอรยี่ จํากัด 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน      

บริษัท ทรานสไทย-
มาเลเซีย(ประเทศไทย) 
จํากัด 

129.20 196.23 263.81 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  50 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปน 
 กรรมการของ บจ.ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษัท ผลิตไฟฟาและ
น้ําเย็น จํากัด 

2.02 2.48 2.50 - ปตท.ถือหุน รอยละ  35 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

–––– 

บริษัท พทีีที อาซาฮี  
เคมิคอล จํากัด 

0.28 0.54 4.34 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.50 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  เปนประธาน 
   กรรมการของ บจ. พีททีี อาซาฮ ีเคมิคอล 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายไพรินทร  ชูโชติถาวร)  เปนกรรมการและ 
   และเลขานุการคณะกรรมการ  และกรรมการผูจัดการของ 
   บจ. พทีีท ีอาซาฮี เคมิคอล 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี  
โปลีเมอส จํากัด 

0.55 2.60 13.22 - ปตท.ถือหุน รอยละ  41.44 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื 

 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน )  เปนประธาน 
กรรมการของ บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายจิตรพงษ   
กวางสุขสถิตย  นายไพรินทร  ชูโชติถาวร)  เปนกรรมการของ  
บจ. เอช็เอ็มซี โปลีเมอส 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาที่  272 

10.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ 

 
ป 2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

88Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

89Bการถือหุน 90Bการบริหาร 

บริษัท อลัลายแอนซ 
 รีไฟนนิ่ง จํากดั 

- - - -  บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
 จํากัด (มหาชน)  (PTTAR) ถือหุน   
 รอยละ 50 และ บริษัท สตารปโตรเลียม  
 รีไฟนนิ่ง จํากัด  (SPRC) ถือหุนรอยละ 50  
(ปตท.  ถือหุน PTTAR รอยละ 48.66  และ 
ถือหุน  SPRC รอยละ 36) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธานกรรมการ 
 ของ บจ. อลัลายแอนซ รีไฟนนิ่ง 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายชายนอย   
 เผื่อนโกสุม  นางสาวเพ็ญจันทร  จริเกษม)  เปนกรรมการของ  
 บจ. อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง 

บริษัทรวม      

บริษัท อมตะ  
จัดจําหนายกาซ
ธรรมชาติ จํากัด 

0.04 - 0.13 - บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ ถอืหุน 
   รอยละ 50  (ปตท.ถอืหุน บจ. จําหนาย 
   กาซธรรมชาติ รอยละ 58) 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
 ปตท.   ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท  ไทยออยล 
จํากัด  (มหาชน) 

3.95 113.95 95.55 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.10 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช  นายชัยเกษม   
นิติสิริ  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ บมจ.ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายวิโรจน  มาวิจักขณ ) เปนกรรมการ  กรรมการ 
อํานวยการ และเลขานุการคณะกรรมการของ  บมจ.ไทยออยล 

บริษัท พทีีที ยูทิลติี้ 
จํากัด 

- 7.41 9.38 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
-  บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น  ถอืหุน 
    รอยละ 20 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน
กรรมการของ  บจ.พีททีี ยูทลิิตี้ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายชายนอย  เผื่อนโกสุม) เปนกรรมการ 
ของ  บจ.พทีีที ยูทิลิตี้ 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาที่  273 

10.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ 

 
ป 2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

91Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

92Bการถือหุน 93Bการบริหาร 

บริษัท สตาร 
ปโตรเลียม  
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

139.60 45.84 27.67 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  36 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายไพรินทร   
   ชูโชตถิาวร   นางสาวเพ็ญจันทร  จริเกษม) เปนกรรมการของ  
    บจ. สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

บริษัท ไทยลูบเบล็นดิ้ง 
จํากัด 

8.98 9.84 8.89 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.95 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ทอสง
ปโตรเลียมไทย จํากัด 

2.45 5.55 0.74 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  34.04 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร)  เปนประธานกรรมการของ  
บจ.ทอสงปโตรเลยีมไทย   

 
บริษัท ปโตรเอเซีย 
(ประเทศไทย) จํากัด 

2.04 2.04 2.04 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  35 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกส และการ
กลั่น จํากัด (มหาชน) 

- 61.97 140.01 - ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  
- ปตท.ถือหุน  รอยละ  48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม 
   นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. 
   อะโรเมติกสและการกลัน่ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายจิตรพงษ  
   กวางสุขสถิตย   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน ) เปนกรรมการ   
   บมจ. ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
-  ผูบริหาร ปตท. (นายชายนอย  เผือ่นโกสุม) เปนกรรมการและ 
   เลขานุการคณะกรรมการ  และ ประธานเจาหนาทีบ่ริหารและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาที่  274 

10.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป  2549 
(ลานบาท) 

ป  2550 
(ลานบาท) 

ป 2551 
(ลานบาท) 

94Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

95Bการถือหุน 96Bการบริหาร 

บริษัท อะโรเมติกส 
(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

7.22 - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ 
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท พทีีที ฟนอล 
จํากัด 

-      19.74 15.00 - ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 30 
- บมจ.  ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 30 

-   ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธาน 
    กรรมการของ   บจ. พีททีี ฟนอล จํากัด 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายไพรินทร  ชูโชติถาวร   นายชายนอย   
   เผื่อนโกสุม)   เปนกรรมการของ  บจ. พีททีี ฟนอล จํากัด 

บริษัท ปตท. 
เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) 

-     10.46 31.39 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาติ 
 และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวม 
 บริษัทเปน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ   
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษัท พทีีที ไอซีที 
โซลูชั่น จํากดั 

-       138.76       184.79 - ปตท.ถือหุน รอยละ  20 
- บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
 ถือหุนรอยละ 20 
- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ.ไทยออยล ถอืหุนรอยละ 20 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนประธาน
กรรมการของ  บจ.พีททีี ไอซีท ีโซลูชั่น 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายทรงวุฒิ  ชินวัตร)  เปนกรรมการของ   
บจ.พทีีท ีไอซีที โซลูชั่น 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาที่  275 

10.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป  2549 
(ลานบาท) 

ป  2550 
(ลานบาท) 

ป 2551 
(ลานบาท) 

97Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

98Bการถือหุน 99Bการบริหาร 

บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

        16.47 23.10         20.21 - ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่นที่
เกี่ยวของเปนบริษทัรวม ) 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายเทวินทร  วงศวานชิ)   
  เปนกรรมการของ  บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท ไออารพีซี 
จํากัด (มหาชน) 

5.31 10.77 9.61 -  ปตท.  ถอืหุนรอยละ 34.99 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.   ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการ 
  ของ บมจ. ไออารพีซี 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  เปนกรรมการ 
  ของ  บมจ. ไออารพีซี 
 

บริษัท โรงกลั่นน้าํมัน
ระยอง จํากดั (มหาชน) 

149.00 - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ 
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

FST Aviation 
Services Limited 

- - - - บริษัท Subic Bay Energy Co., Ltd.  
 ถือหุน รอยละ  25 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท เวียดนาม 
แอลพีจี จํากัด 

- - 0.23 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  45 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาที่  276 

10.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น (ตอ) 
 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป  2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

100Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

101Bการถือหุน 102Bการบริหาร 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน      

บริษัท พทีีที  โพลี- 
เอทิลนี จํากดั 

- 7.57 6.34 - บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุน  รอยละ 100  
 (ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล  
 รอยละ 49.30) 
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุนทั้งหมดให 
 บมจ.ปตท.เคมิคอล ) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธาน 
 กรรมการของ บจ. พีททีี โพลีเอทิลนี 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล นายอนนต   
    สิริแสงทักษิณ ) เปนกรรมการของ บจ. พทีีที โพลีเอทลิีน 
 
 

บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

- - - - ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่น 
ที่เกี่ยวของเปนบริษัทรวม ) 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายเทวินทร  วงศวานชิ)   
  เปนกรรมการของ  บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท บางกอกโพล ี
เอทิลนี จํากดั (มหาชน) 

- 3.12 1.84 - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล รอยละ 49.30) 
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุนทั้งหมดให บมจ.ปตท.   
เคมิคอล  ทั้งหมด) 

-- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายปรัชญา    
 ภิญญาวัธน  นายไพรินทร  ชูโชตถิาวร)  เปนกรรมการของ   
 บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 

บริษัท ระยอง 
โอเลฟนส จํากัด 

- 0.01 0.02 -  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร จํากัด  ถอืหุน 
   รอยละ 5.91 (ปตท.ถอืหุน บ.เอช็เอ็มซี 
 โปลิเมอร รอยละ 41.44) 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนกรรมการ  
   บจ. ระยองโอเลฟนส 
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10.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป  2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

103Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

104Bการถือหุน 105Bการบริหาร 

บริษัท ปตท. มารท 
จํากัด 

133.33 133.33 133.33 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49 
-  รอจําหนายออก 

–––– 

บริษัท ไทยลูบเบส 
จํากัด (มหาชน) 

- 0.01 0.01 - บริษทั ไทยออยล จํากดั (มหาชน)  
 ถือหุน  รอยละ 99.99  (ปตท.ถอืหุน  
 บมจ.ไทยออยล   รอยละ 49.10) 

  -  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนประธาน 
     กรรมการของ  บมจ.ไทยลูบเบส 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายพิชัย  ชุณหวชิร  
   นายปรัชญา   ภญิญาวัธน  นายวิโรจน  มาวิจักขณ)  เปนกรรมการ 
   ของ บมจ.ไทยลูบเบส 

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร 
จํากัด 
 

- - - - ปตท. ถอืหุน รอยละ 15 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการ 
  ของ บจ.ราชบุรี เพาเวอร 

บริษัท ทพิยประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) 

- - 1.68 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  13.33 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร) เปนกรรมการของ  
   บมจ.ทพิยประกันภัย 

บริษัท ไทยพาราไซลีน 
จํากัด 

- - - -  บริษัท ไทยออยล จํากดั (มหาชน) ถือหุน 
   รอยละ 99.99 (ปตท.ถือหุน บมจ.ไทยออยล 
   รอยละ 49.10) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน  นายอนนต   
   สิริแสงทักษณิ  นายวิโรจน   มาวจิักขณ)   เปนกรรมการ  
   บจ. ไทยพาราไซลีน 

รวมลูกหนีอ้ื่น 785.78  1,197.26 1,170.01   

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ 

(146.88) (148.14) (141.75)   

รวมลูกหนีอ้ื่น - สุทธิ 638.90 1,049.12 1,028.26   
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10.2.4.3 รายการเงินจายลวงหนาระยะสั้น 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 
106Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

107Bการถือหุน 108Bการบริหาร 

บริษัทยอย      

บริษัท ปตท.เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) 

0.43 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาติ 
 และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวม 
 บริษัทเปน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ 
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษัท พทีีที ยูทิลติี้ 
จํากัด 

499.64 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
-  บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
   ถอืหุน  รอยละ 20 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน
กรรมการของ  บจ.พีททีี ยูทลิิตี้ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายชายนอย  เผื่อนโกสุม) เปนกรรมการ 
ของ  บจ.พทีีที ยูทิลิตี้ 

บริษัท รีเทล บิซิเนส 
อัลไลแอนซ จํากดั 

- - - - ปตท. ถอืหุน รอยละ 49 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท. ถอืหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัทรวม 
     

บริษัท พทีีที ฟนอล 
จํากัด 

- - - - ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 30 
- บมจ.  ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 30 

-   ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธาน 
    กรรมการของ   บจ. พีททีี ฟนอล จํากัด 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายไพรินทร  ชูโชติถาวร   นายชายนอย   
   เผื่อนโกสุม)   เปนกรรมการของ  บจ. พีททีี ฟนอล จํากัด 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาที่  279 

10.2.4.3 รายการเงินจายลวงหนาระยะสั้น (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 
109Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

110Bการถือหุน 111Bการบริหาร 

บริษัท ไทยลูบ 
เบล็นดิ้ง จํากัด 

308.47 325.98 354.07 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.95 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ปตท.เคมิคอล 
จํากัด(มหาชน) 

- 0.32 0.43 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมี 
 แหงชาติและ บมจ.ไทยโอเลฟนส 
 ควบรวมบริษัทเปน บมจ. ปตท. 
 เคมิคอล 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ 
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน      

บริษัท ทพิยประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) 

259.46 176.26 247.25 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  13.33 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร) เปนกรรมการของ  
   บมจ.ทพิยประกันภัย 

บริษัท อีสเทิรน ฟลอูิด 
ทรานสปอรต จํากัด 

- 0.11 - -  บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 15 
    (ปตท.ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล  
 รอยละ 49.30)  
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

––––– 

รวมเงินจายลวงหนา 1,068.00 502.67 601.75   

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ 

(308.47) (325.98) (354.07)   

รวมเงินจายลวงหนา - 
สุทธิ 

759.53 176.69 247.68   
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112B10.2.4.4 รายการเงินใหกูยืมระยะสั้น  
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 
113Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

114Bการถือหุน 115Bการบริหาร 

201Bบริษัทยอย      

202Bบริษัท โรงกลั่นน้าํมัน
ระยอง จํากดั 
(มหาชน) 

- - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ 
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

203Bบริษัท ปตท.ธุรกจิคา
ปลีก จํากัด 

- 9,900.00 - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100  –––– 

204Bบริษัท พทีีที อินเตอร
เนชั่นแนล จํากดั 

- 16,479.21 17,632.25 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 116B-  ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร  วงศวานิช  นางสาวเพ็ญจันทร   
   จริเกษม)   เปนกรรมการของ  บจ.  พทีีท ีอนิเตอรเนชั่นแนล 

205Bกิจการที่ควบคุม
รวมกัน 

   
  

206Bบริษัท ทรานส ไทย-
มาเลเซีย (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

302.21 1,324.10 1,685.29 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  50 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถอืหุนสวนที่เหลือ  
 

117B-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปน 
    กรรมการของ บจ.ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
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10.2.4.4 รายการเงินใหกูยืมระยะสั้น (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

ป 2550 
(ลานบาท) 

ป 2551 
(ลานบาท) 

118Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

119Bการถือหุน 120Bการบริหาร 

207Bบริษัทรวม      

208Bบริษัท สตารปโตรเลียม 
209Bรีไฟนนิ่ง จํากัด 

- - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  36 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายไพรินทร   
   ชูโชตถิาวร   นางสาวเพ็ญจันทร  จริเกษม) เปนกรรมการของ  
    บจ. สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกสและ 
การกลั่น จํากัด (มหาชน) 

- 757.64 - - ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  
- ปตท.ถือหุน  รอยละ  48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม 
   นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. 
   อะโรเมติกสและการกลัน่ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายจิตรพงษ  
   กวางสุขสถิตย   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน ) เปนกรรมการ   
   บมจ. ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
-  ผูบริหาร ปตท. (นายชายนอย  เผือ่นโกสุม) เปนกรรมการและ 
   เลขานุการคณะกรรมการ  และ ประธานเจาหนาทีบ่ริหารและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 

210Bรวม 302.21 28,460.95 19,317.54   
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16B10.2.5  รายการลูกหนี้  เงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

10.2.5.1  รายการลูกหนี้อื่น 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

121Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

122Bการถือหุน 123Bการบริหาร 

บริษัทยอย      

บริษัท ปตท. สํารวจ
และผลิตปโตรเลียม
จํากัด (มหาชน) 

- 1,076.79 1,113.76 - ปตท.ถือหุน รอยละ 65.71 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
ถือหุนสวนที่เหลอื  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  
เปนประธานกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลติปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ   
กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิต 
ปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนกรรมการและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ปตท.สํารวจและผลติปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนเลขานกุาร
คณะกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ ของ บมจ. ปตท.สํารวจ
และผลิตปโตรเลียม 

 
บริษัทรวม 

     

บริษัท อะโรเมติกส 
(ประเทศไทย)  จํากัด 
(มหาชน) 

894.62 - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ 
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาที่  283 

10.2.5.1  รายการลูกหนี้อื่น  (ตอ)  

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

124Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

125Bการถือหุน 126Bการบริหาร 

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกสและการ
กลั่น จํากัด (มหาชน) 
 

- 1,193.04 1,450.07 - ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  
- ปตท.ถือหุน  รอยละ  48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม 
   นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. 
   อะโรเมติกสและการกลัน่ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายจิตรพงษ  
   กวางสุขสถิตย   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน ) เปนกรรมการ   
   บมจ. ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
-  ผูบริหาร ปตท. (นายชายนอย  เผือ่นโกสุม) เปนกรรมการและ 
   เลขานุการคณะกรรมการ  และ ประธานเจาหนาทีบ่ริหารและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 

 
รวมลูกหนีอ้ื่น 

 
894.62 

 
2,269.83 2,563.83 

  

หัก คาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ 

- - -   

 
รวมลูกหนีอ้ื่น-สุทธิ 

 
894.62 

 
2,269.83 2,563.83 
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10.2.5.2 รายการเงินจายลวงหนา  

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

127Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

128Bการถือหุน 129Bการบริหาร 

บริษัทยอย      

บริษัท ปตท.เคมิ
คอล จํากัด 
(มหาชน) 

1.08 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาติ 
 และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวม 
 บริษัทเปน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ 
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษัทรวม      

บริษัท ไทยลูบ- 
เบล็นดิ้ง จํากัด 

- - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.95 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ปตท. 
เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) 

- 0.65 0.22 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาติ 
 และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวม 
 บริษัทเปน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ 
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

รวมเงินจายลวงหนา 1.08 0.65 0.22 
  

0Bหัก คาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ 

- - -   

รวมเงินจายลวงหนา 
สุทธิ 

1.08 0.65 0.22 
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10.2.5.3 รายการเงินใหกูยืมระยะยาว 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

130Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

131Bการถือหุน 132Bการบริหาร 

บริษัทยอย      

บริษัท พทีีที แอลเอ็นจี 
จํากัด 

240.00 1,120.00 5,232.00 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 - ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย)  เปนประธาน 
     กรรมการของ บจ.พทีีท ีแอลเอน็จี 

บริษัท เอนเนอรยี่ 
คอมเพล็กซ จํากัด 

- 600.00 1,835.00 -  ปตท. ถอืหุน รอยละ  50 
-  ปตท.สผ. ถอืหุน รอยละ  50 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน
กรรมการ ของ บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายทรงวุฒิ  ชินวัตร)  เปนกรรมการของ  
บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ 
 

บริษัท ผลิตไฟฟาและ
พลังงานรวม จํากดั 

- - 260.00 - ปตท.ถือหุน รอยละ  100 –––– 

บริษัท ปตท.ธุรกจิคา
ปลีก จํากัด 

- - 4,900.00 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100  –––– 

บริษัทรวม      

บริษัท อะโรเมติกส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

5,807.69 - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ 
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 
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10.2.5.3 รายการเงินใหกูยืมระยะยาว  (ตอ)  
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

133Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

134Bการถือหุน 135Bการบริหาร 

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกสและการ
กลั่น จํากัด (มหาชน) 

- 5,050.05 5,050.05 - ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  
- ปตท.ถือหุน  รอยละ  48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม 
   นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. 
   อะโรเมติกสและการกลัน่ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายจิตรพงษ  
   กวางสุขสถิตย   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน ) เปนกรรมการ   
   บมจ. ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
-  ผูบริหาร ปตท. (นายชายนอย  เผือ่นโกสุม) เปนกรรมการและ 
   เลขานุการคณะกรรมการ  และ ประธานเจาหนาทีบ่ริหารและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 

 
บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน 
 

     

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร 
จํากัด 

- - - - ปตท. ถอืหุน รอยละ 15 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ  
 บจ.ราชบุรี เพาเวอร 

รวม 6,047.69    6,770.05 17,277.05   
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17B10.2.6 รายการเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 
136B10.2.6.1 รายการเจาหนี้การคา 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป  2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

137Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

138Bการถอืหุน 139Bการบริหาร 

บริษัทยอย      

บริษัท ปตท.สํารวจ
และผลิตปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน)  

5,158.43 6,012.41 6,144.59 - ปตท.ถือหุน รอยละ 65.71 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
ปตท. 
ถือหุนสวนที่เหลอื  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  
เปนประธานกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลติปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ   
กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิต 
ปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนกรรมการและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ปตท.สํารวจและผลติปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนเลขานกุารคณะกรรมการ
และกรรมการผูจัดการใหญ ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม 

บริษัท ปตท.คาสากล 
จํากัด 

561.56 2,284.79 2,205.72 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 - ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บลูกุล) เปนประธานกรรมการ  
 ของ บจ. ปตท. คาสากล 

บริษัท ปตท. 
(กัมพูชา) จํากัด 

39.08 42.81 33.57 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 –––– 

บริษัท โรงกลั่น
น้ํามันระยอง จํากดั 
(มหาชน) 

- - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ 
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาที่  288 

140B10.2.6.1 รายการเจาหนี้การคา (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

141Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

142Bการถอืหุน 143Bการบริหาร 

PTTEP Offshore Company 
Limited 

- 786.64 - -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม  
   จํากดั (มหาชน)  ถอืหุน รอยละ 100  
   (ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 
   65.71) 

–––– 

บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจคา
ปลีก จํากัด 

- 1.73 99.54 - บริษัท ปตท. ธุรกจิคาปลีก จํากัด   
 ถือหุน รอยละ 100 
(ปตท.ถอืหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลกี 
รอยละ  100 ) 

–––– 

บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) 

169.14 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาติ 
 และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวม 
 บริษัทเปน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ 
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร
เนชั่นแนล จํากดั 

1,209.74 948.58 1,053.42 -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม  
    จํากัด (มหาชน) ถอืหุนรอยละ 100   
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ.รอยละ  
65.71) 

–––– 

PTTEP Siam Limited 1,231.40 1,532.36 771.25 -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม  
   จํากดั (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ.รอยละ 65.71) 

–––– 

บริษัท พทีีทอีีพี โอมาน 
จํากัด 

- 251.23 230.72 -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม  
   จํากดั (มหาชน)  ถอืหุน รอยละ 100  
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ  
65.71) 

–––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาที่  289 

144B10.2.6.1 รายการเจาหนี้การคา (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

145Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

146Bการถอืหุน 147Bการบริหาร 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน      

บริษัท ทรานสไทย-
มาเลเซีย(ประเทศไทย) 
จํากัด 

- - 52.90 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  50 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปน 
 กรรมการของ บจ.ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

Orange Energy Limited 488.89 311.56 598.17 - PTTEP Offfshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน รอยละ  
 53.9496 
- บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
 จํากัด (มหาชน)  ถือหุน  PTTEPO  
 รอยละ 100  
(ปตท.  ถือหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 65.71) 

–––– 

B 8/32 Partners Limited 217.00 252.41 325.83 - PTTEP Offfshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน รอยละ  
 25.0009 
- บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
 จํากัด (มหาชน)  ถือหุน  PTTEPO  
 รอยละ 100 
(ปตท.  ถือหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 65.71) 
 

–––– 

Moattama Gas 
Transportation Co.,Ltd. 

- 2,376.83 3,514.29 - PTTEP Offfshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน รอยละ  
 25.50 
- บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
 จํากัด (มหาชน)  ถือหุน  PTTEPO  
 รอยละ 100 
(ปตท.  ถือหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 65.71) 
 

–––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 
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148B10.2.6.1 รายการเจาหนี้การคา (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

149Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

150Bการถอืหุน 151Bการบริหาร 

บริษัทรวม      

บริษัท ไทยออยล จํากัด  
(มหาชน) 

7,794.89 14,329.10 5,121.14 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.10 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช  นายชัยเกษม   
นิติสิริ  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ บมจ.ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายวิโรจน  มาวิจักขณ ) เปนกรรมการ  กรรมการ 
อํานวยการ และเลขานุการคณะกรรมการของ  บมจ.ไทยออยล 

บริษัท สตารปโตรเลียม  
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

4,557.15 6,660.13 2,547.22 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  36 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายไพรินทร   
   ชูโชตถิาวร   นางสาวเพ็ญจันทร  จริเกษม) เปนกรรมการของ  
    บจ. สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

บริษัท ไทยลูบเบล็นดิ้ง 
จํากัด 

10.30 8.27 5.80 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.95 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ทอสงปโตรเลียม
ไทย จํากดั 

83.30 88.86 50.38 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  34.04 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร)  เปนประธานกรรมการของ  
บจ.ทอสงปโตรเลยีมไทย   

 
บริษัท อะโรเมติกส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

6,834.82 - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ 
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาที่  291 

10.2.6.1 รายการเจาหนี้การคา (ตอ)  
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

152Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

153Bการถอืหุน 154Bการบริหาร 

บริษัท ปตท.เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) 

- 424.19 75.71 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาติ 
 และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวม 
 บริษัทเปน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ 
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

72.48 111.72 182.54 - ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่น 
ที่เกี่ยวของเปนบริษัทรวม ) 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร นายเทวินทร  วงศวานิช)   
  เปนกรรมการของ  บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท โรงกลั่นน้าํมัน
ระยอง จํากดั (มหาชน) 

8,593.01 - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั  
 ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ 
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาที่  292 

10.2.6.1 รายการเจาหนี้การคา (ตอ)  
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

155Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

156Bการถอืหุน 157Bการบริหาร 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด 
(มหาชน) 

216.18 1,220.49 305.40 -  ปตท.  ถอืหุนรอยละ 34.99 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.   ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ)  เปนกรรมการ  
 ของ   บมจ. ไออารพีซี 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  เปนกรรมการ 
  ของ  บมจ. ไออารพีซี 
 

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกสและ 
การกลั่น จํากัด(มหาชน) 

- 18,752.15 5,039.56 - ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  
- ปตท.ถือหุน  รอยละ  48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม 
   นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. 
   อะโรเมติกสและการกลัน่ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายจิตรพงษ กวางสุขสถิตย 
   นายปรัชญา  ภญิญาวัธน ) เปนกรรมการ  บมจ. ปตท.อะโรเมติกสและ 
   การกลั่น 
-  ผูบริหาร ปตท. (นายชายนอย  เผือ่นโกสุม) เปนกรรมการและ 
   เลขานุการคณะกรรมการ  และ ประธานเจาหนาทีบ่ริหารและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 

บริษัท พทีีที ฟนอล 
จํากัด 

- - 55.09 - ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 30 
- บมจ.  ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 30 

-   ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธาน 
    กรรมการ ของ   บจ. พีททีี ฟนอล จํากัด 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายไพรินทร  ชูโชติถาวร   นายชายนอย   
   เผื่อนโกสุม)   เปนกรรมการของ  บจ. พีททีี ฟนอล จํากัด 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน      

บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

- - - - ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่นที่
เกี่ยวของเปนบริษทัรวม ) 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร นายเทวินทร  วงศวานิช)   
  เปนกรรมการของ  บมจ. บางจากปโตรเลียม 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาที่  293 

10.2.6.1 รายการเจาหนี้การคา (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
 

ป 2551 
(ลานบาท) 

158Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

159Bการถอืหุน 160Bการบริหาร 

บริษัท ขนสงน้ํามัน 
ทางทอ จํากดั  

2.97 3.50 4.13 - ปตท.ถือหุน รอยละ  2.76 
- บมจ.บางจาก ถือหุน รอยละ 8.35 
- บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ  
 ถือหุน รอยละ 8.35 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื 

–––– 

บริษัท ไทยลูบเบส 
จํากัด (มหาชน) 

166.15 175.92 122.83 - บริษทั ไทยออยล จํากดั (มหาชน)  
 ถือหุน  รอยละ 99.99  (ปตท.ถอืหุน  
 บมจ.ไทยออยล   รอยละ 49.10) 

  -  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนประธาน 
     กรรมการของ  บมจ.ไทยลูบเบส 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายพิชัย  ชุณหวชิร  
   นายปรัชญา   ภญิญาวัธน  นายวิโรจน  มาวิจักขณ)  เปนกรรมการ 
   ของ บมจ.ไทยลูบเบส 

บริษัท ไทยพาราไซลีน 
จํากัด  

97.89 - - -  บริษัท ไทยออยล จํากดั (มหาชน)  
 ถือหุน  รอยละ 99.99 (ปตท.ถือหุน  
 บมจ.ไทยออยล  รอยละ 49.10) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน  นายอนนต   
   สิริแสงทักษณิ  นายวิโรจน   มาวจิักขณ)   เปนกรรมการ  
   บจ. ไทยพาราไซลีน 

บริษัท ไทยโอลีโอเคม ี 
จํากัด 

- - 102.55 - บริษทั ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  
  ถอืหุน รอยละ 100 
    (ปตท. ถอืหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล  
   รอยละ 49.30) 

––––– 

รวม 37,504.38 56,575.68 28,642.35   

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาที่  294 

10.2.6.2 รายการเจาหนี้อื่น 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

161Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

162Bการถอืหุน 163Bการบริหาร 

บริษัทยอย      

บริษัท ปตท.สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน)  

16.53 246.27 3.37 - ปตท.ถือหุน รอยละ 65.71 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
ถือหุนสวนที่เหลอื  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  
เปนประธานกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลติปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ   
กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิต 
ปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนกรรมการและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ปตท.สํารวจและผลติปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนเลขานกุารคณะกรรมการ
และกรรมการผูจัดการใหญ ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

Subic Bay Energy 
Co.,Ltd. 

0.36 0.34 - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 –––– 

บริษัท ปตท. จําหนาย 
กาซธรรมชาติ จํากัด 

1.03 1.04 38.88 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  58 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
 กรรมการ ของ บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายทรงวุฒิ  ชนิวัตร)  
 เปนกรรมการของ บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ 

บริษัท บางกอกโพล ี
เอททลีีน จํากัด 
(มหาชน) 

- - - - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน  
 รอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล  
รอยละ 49.30) 
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุนทั้งหมดให  
บมจ.ปตท.   เคมิคอล  ทั้งหมด) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายปรัชญา    
 ภิญญาวัธน  นายไพรินทร  ชูโชตถิาวร)  เปนกรรมการของ   
 บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 

บริษัท พทีีที โพลเีอทิลนี 
จํากัด 

- - - - บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุน  รอยละ 100  
 (ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล  
 รอยละ 49.30) 
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุนทั้งหมดให 
 บมจ.ปตท.เคมิคอล ) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธาน 
 กรรมการของ บจ. พีททีี โพลีเอทิลนี 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล นายอนนต   
    สิริแสงทักษิณ ) เปนกรรมการของ บจ. พทีีที โพลีเอทลิีน 
 
 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาที่  295 

10.2.6.2 รายการเจาหนี้อื่น (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

164Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

165Bการถอืหุน 166Bการบริหาร 

บริษัท ปตท.เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) 

17.99 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาติ 
 และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวม 
 บริษัทเปน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ 
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษัท รีเทล บิซิเนส 
อัลไลแอนซ จํากดั 

22.06 30.04 27.32 - ปตท. ถอืหุน รอยละ 49 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท. ถอืหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พทีีทีโพลิเมอร  
มารเก็ตติ้ง จํากัด 

0.79 0.82 0.37 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  75 
-  บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุน  รอยละ 25 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  เปนประธาน 
 กรรมการของ บจ.พีททีี โพลีเมอร  มารเก็ตติ้ง 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย  นายสุรงค   
    บูลกลุ  นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล)   เปนกรรมการของ   
    บจ. พีททีี  โพลเีมอร  มารเก็ตติ้ง 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายไพรินทร  ชูโชติถาวร)  เปนกรรมการ 
    และเลขานุการคณะกรรมการ  และ กรรมการผูจัดการใหญ  
    ของ บจ. พทีีที  โพลีเมอร  มารเกต็ติ้ง 

บริษัท พทีีที ยูทิลติี้ จํากัด 
 
 

35.57 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
-  บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
   ถอืหุน  รอยละ 20 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน
กรรมการของ  บจ.พีททีี ยูทลิิตี้ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายชายนอย  เผื่อนโกสุม) เปนกรรมการ 
ของ  บจ.พทีีที ยูทิลิตี้ 

บริษัท เอ็นพีซี เซ็ฟตี้ 
แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล 
เซอรวิส จํากัด 

0.19 - - - บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุนรอยละ 100 
  (ปตท.ถือหุน บมจ.ปตท.ปโตรเคมิคอล  
  รอยละ 49.30) 

–––– 

บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจ
คาปลีก จํากัด 

- - 1.99 - บริษัท ปตท. ธุรกจิคาปลีก จํากัด  ถอืหุน 
 รอยละ 100 
    (ปตท.ถอืหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลีก  

  รอยละ 100) 

–––– 

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาที่  296 

10.2.6.2 รายการเจาหนี้อื่น (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ 
ป 2549 

(ลานบาท) 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 
167Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

168Bการถอืหุน 169Bการบริหาร 

บริษัท พทีีที โพลเีมอร โลจิ
สติกส จํากัด 

- - - - ปตท.ถอืหุน รอยละ  100 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  เปนประธานกรรมการ 
 ของ บจ. พทีีที โพลีเมอร โลจิสติกส 
 - ผูบริหารของ ปตท. (นายไพรินทร  ชูโชติถาวร  นายวีรศักดิ์   
    โฆสิตไพศาล )  เปนกรรมการของ บจ. พีททีี โพลีเมอร โลจิสติกส 

บริษัท ปตท.สผ.อนิเตอร
เนชั่นแนล จํากดั  

- 0.03 - -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม  
    จํากัด (มหาชน) ถอืหุนรอยละ 100   
   (ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ.รอยละ  
   65.71) 

–––– 

บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส 
อัลไลแอนซ จํากดั 

- - 0.50  - ผูบริหาร ปตท. (นางสาวเพ็ญจันทร  จริเกษม) เปนกรรมการของ 
บจ. บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ 

บริษัท พทีีที ไอซีที โซลูชั่น 
จํากัด 

138.49 - - - ปตท.ถือหุน รอยละ  20 
- บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
 ถือหุนรอยละ 20 
- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ.ไทยออยล ถอืหุนรอยละ 20 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนประธาน
กรรมการของ  บจ.พีททีี ไอซีท ีโซลูชั่น 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายทรงวุฒิ  ชินวัตร)  เปนกรรมการของ   
บจ.พทีีท ีไอซีที โซลูชั่น 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน      

บริษัท ทรานส ไทย-
มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จํากัด 

0.52 0.52 - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  50 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  
 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปน 
 กรรมการของ บจ.ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น 
จํากัด 

0.72 0.72 0.72 - ปตท.ถือหุน รอยละ  35 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

–––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาที่  297 

10.2.6.2 รายการเจาหนี้อื่น (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ 
ป 2549 

(ลานบาท) 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 
170Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

171Bการถอืหุน 172Bการบริหาร 
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส 
จํากัด 

0.45 - 1.04 - ปตท.ถือหุน รอยละ  41.44 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน )  เปนประธาน 
กรรมการของ บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายจิตรพงษ   
กวางสุขสถิตย  นายไพรินทร  ชูโชติถาวร)  เปนกรรมการของ  
บจ. เอช็เอ็มซี โปลีเมอส 

 
บริษัทรวม      

บริษัท ไทยออยล จํากัด  
(มหาชน) 
 
 
 

30.92 103.76 4.12 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.10 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช  นายชัยเกษม  นิติสิริ  
นายประเสริฐ  บญุสัมพันธ) เปนกรรมการของ บมจ.ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายวิโรจน  มาวิจักขณ ) เปนกรรมการ  
กรรมการอํานวยการ และเลขานุการคณะกรรมการของ   
บมจ.ไทยออยล 

บริษัท บางจากปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) 

2.56 1.88 16.61 - ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่นที่
เกี่ยวของเปนบริษทัรวม ) 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายเทวินทร  วงศวานชิ)   
  เปนกรรมการของ  บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท ไทยลูบเบล็นดิ้ง 
จํากัด 

5.57 5.57 5.57 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.95 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 

 

หนาที่  298 

10.2.6.2 รายการเจาหนี้อื่น (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ 
ป 2549 

(ลานบาท) 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 
173Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

174Bการถอืหุน 175Bการบริหาร 

บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย 
จํากัด 

          2.57         2.37 3.39 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  34.04 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร)  เปนประธานกรรมการ   
   ของ  บจ.ทอสงปโตรเลียมไทย   

 
บริษัท พทีีที ฟนอล จํากดั -        0.50 0.62 - ปตท.ถือหุน รอยละ  40 

- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 30 
- บมจ.  ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 30 

-   ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธาน 
    กรรมการ ของ   บจ. พีททีี ฟนอล จํากัด 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายไพรินทร  ชูโชติถาวร   นายชายนอย   
   เผื่อนโกสุม)   เปนกรรมการของ  บจ. พีททีี ฟนอล จํากัด 

FST Aviation Services 
Limited 

1.38 1.39 - - บริษัท Subic Bay Energy Co., Ltd.  
 ถือหุน รอยละ  25 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท อะโรเมติกส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

46.10 - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ 
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท พทีีที ยูทิลติี้ จํากัด - 1.27 1.05 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
-  บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
   ถอืหุน  รอยละ 20 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน
กรรมการของ  บจ.พีททีี ยูทลิิตี้ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายชายนอย  เผื่อนโกสุม) เปนกรรมการ 
ของ  บจ.พทีีที ยูทิลิตี้ 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด 
(มหาชน) 

- - 0.42  -  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการ 
  ของ  บมจ. ไออารพีซี 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  เปนกรรมการของ   
  บมจ. ไออารพีซี 
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10.2.6.2 รายการเจาหนี้อื่น (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป  2549 
(ลานบาท) 

ป  2550 
(ลานบาท) 

ป 2551 
(ลานบาท) 

176Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  
177Bการถอืหุน 178Bการบริหาร 

บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) 

- 23.60 8.62 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาติ 
 และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวม 
 บริษัทเปน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ 
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษัท อลัลายแอนซ แพลนท 
เซอรวิส จํากัด (ชือ่เดิม 
บริษัท เอ็นพีซี เมนเทน
แนนซ แอนด เอนจิเนียริ่ง 
เซอรวิสเซส จํากัด) 

- 0.21 1.97 -  ปตท. ถอืหุน รอยละ 40 
-  บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 60 
(ปตท.ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล รอยละ 
49.30)  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายไพรินทร  ชูโชติถาวร) เปนกรรมการของ 
บจ. อัลลายแอนซ แพลนท เซอรวิส 

บริษัท อีสเทิรน ฟลอูิด ทราน
สปอรต จํากัด 

0.07 - - -  บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 15 
    (ปตท.ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล  
 รอยละ 49.30)  
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

––––– 

บริษัท ปตท. อะโรเมติกส
และการกลัน่ จํากดั (มหาชน) 

- 103.64 42.16 - ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  
- ปตท.ถือหุน  รอยละ  48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม 
   นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. 
   อะโรเมติกสและการกลัน่ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายจิตรพงษ กวางสุขสถิตย 
   นายปรัชญา  ภญิญาวัธน ) เปนกรรมการ  บมจ. ปตท.อะโรเมติกสและ 
   การกลั่น 
-  ผูบริหาร ปตท. (นายชายนอย  เผือ่นโกสุม) เปนกรรมการและ 
   เลขานุการคณะกรรมการ  และ ประธานเจาหนาทีบ่ริหารและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
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10.2.6.2 รายการเจาหนี้อื่น (ตอ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ 

 
ป 2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

179Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

การถือหุน การบริหาร 

บริษัท พทีีที ไอซีที 
โซลูชั่น จํากดั 

- 125.44 138.72 - ปตท.ถือหุน รอยละ  20 
- บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
 ถือหุนรอยละ 20 
- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ.ไทยออยล ถอืหุนรอยละ 20 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนประธานกรรมการ
ของ  บจ.พทีีที ไอซีที โซลูชั่น 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายทรงวุฒิ  ชินวัตร)  เปนกรรมการของ   
  บจ.พีททีี ไอซีท ีโซลูชั่น 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน      

บริษัท ทพิยประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) 

2.42 74.45 19.99 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  13.33 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร) เปนกรรมการของ  
   บมจ.ทพิยประกันภัย 

บริษัท บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) 

45.86 56.48 35.35 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  7.06 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ   
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ   
 

–––– 

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร 
จํากัด 

0.45 1,355.84 32.24 - ปตท. ถอืหุน รอยละ 15 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ  
 บจ.ราชบุรี เพาเวอร 
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บริษัทที่เกี่ยวของ 

 
ป 2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
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(ลานบาท) 

180Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ขนสงน้ํามันทาง
ทอ จํากัด 

0.03 0.03 0.01 - ปตท.ถือหุน รอยละ  2.76 
- บมจ.บางจาก ถือหุน รอยละ 8.35 
- บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ  
   ถอืหุน รอยละ 8.35 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื 

–––– 

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล 
จํากัด 

- 0.16 0.14 -  บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด 
   (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 
    (ปตท. ถอืหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล  
    รอยละ 431) 

–––– 
 

บริษัท บางกอกโพลี - 
เอททลีีน จํากัด (มหาชน) 

- 2.25 - - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล  
รอยละ 49.30) 
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุนทั้งหมดให  
บมจ.ปตท.   เคมิคอล  ทั้งหมด) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายปรัชญา    
 ภิญญาวัธน  นายไพรินทร  ชูโชตถิาวร)  เปนกรรมการของ   
 บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 

บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด
(มหาชน) 

- - - - บริษทั ไทยออยล จํากดั (มหาชน)  
 ถือหุน  รอยละ 99.99  (ปตท.ถอืหุน  
 บมจ.ไทยออยล   รอยละ 49.10) 

  -  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนประธาน 
     กรรมการของ  บมจ.ไทยลูบเบส 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายพิชัย  ชุณหวชิร  
   นายปรัชญา   ภญิญาวัธน  นายวิโรจน  มาวิจักขณ)  เปนกรรมการ 
   ของ บมจ.ไทยลูบเบส 

รวม 372.63 2,138.62 385.17   
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10.2.6.3 รายการเจาหนี้อื่นระยะยาว 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป  2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

181Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

182Bการถอืหุน 183Bการบริหาร 

บริษัทยอย 
     

บริษัท ปตท.สํารวจและ
ผลิต ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

219.55 59.04 - - ปตท.ถือหุน รอยละ 65.71 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
ถือหุนสวนที่เหลอื  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  
เปนประธานกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลติปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ   
กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิต 
ปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนกรรมการและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ปตท.สํารวจและผลติปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนเลขานกุารคณะกรรมการ
และกรรมการผูจัดการใหญ ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

บริษัท รีเทล บิซิเนส 
อัลไลแอนซ จํากดั 

- - 0.43 - ปตท. ถอืหุน รอยละ 49 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง ของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื 

–––– 

บริษัท ปตท. จําหนาย 
กาซธรรมชาติ จํากัด 

12.63 11.67 10.70 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  58 
-  ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
 กรรมการ ของ บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายทรงวุฒิ  ชนิวัตร)  
 เปนกรรมการของ บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน      

บริษัท ผลิตไฟฟาและ
น้ําเย็น จํากัด 

16.77 16.04 15.32 - ปตท.ถือหุน รอยละ  35 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

–––– 
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10.2.6.3 รายการเจาหนี้อื่นระยะยาว 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป  2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
ป 2551 

(ลานบาท) 

184Bความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2551)  

185Bการถอืหุน 186Bการบริหาร 

บริษัทรวม      

บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

- - - - ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถอืหุนสวนที่เหลือ  

187B   (ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจาก 
   บริษัทอื่นที่เกี่ยวของเปนบริษัทรวม ) 

188B-   ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชณุหวชิร  นายเทวนิทร  วงศวานิช)   
    เปนกรรมการของ  บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท ปตท.อะโร       
เมติกสและการกลั่น 
จํากัด (มหาชน) 

- - 22.38 - ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  
- ปตท.ถือหุน  รอยละ  48.66 
189B- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม 
   นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. 
   อะโรเมติกสและการกลัน่ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายจิตรพงษ กวางสุขสถิตย 
   นายปรัชญา  ภญิญาวัธน ) เปนกรรมการ  บมจ. ปตท.อะโรเมติกสและ 
   การกลั่น 
190B-  ผูบริหาร ปตท. (นายชายนอย  เผือ่นโกสุม) เปนกรรมการและ 
   เลขานุการคณะกรรมการ  และ ประธานเจาหนาทีบ่ริหารและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน      

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร 
จํากัด 

- - 749.89 191B- ปตท. ถอืหุน รอยละ 15 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

192B- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ  
 บจ.ราชบุรี เพาเวอร 

รวม 248.95 86.75 798.72   

 
Uหมายเหตุ U  :  นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล ผูบริหารของ ปตท. เขาดาํรงตําแหนงเปนกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ บมจ.ปตท.เคมิคอล 
                       แทนนายอดิเทพ  พศิาลบุตร  ซึ่งเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน  2551 
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18 B10.3 รายการระหวางกันดังกลาวเกิดจากสัญญาตางๆ ซึ่งมีลักษณะของรายการและสัญญาโดยสรุปดังตอไปนี้ 

(1) รายการระหวาง ปตท. กับรัฐวิสาหกิจที่ถือหุนโดยรัฐบาล 

 Uลักษณะของรายการ 

ปตท. มีสถานะเปนบริษัทน้ํามันแหงชาติซึ่งรัฐบาลไดมีนโยบายโดยมีมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่จะซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวนตั้งแต 
10,000 ลิตรขึ้นไป ตองซื้อจาก ปตท. หรือบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เทานั้น ดังนั้น ปตท. จึงมีการขายผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิงใหรัฐวิสาหกิจไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย องคการขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร การรถไฟแหงประเทศไทย อยางไรก็ตาม หากรัฐวิสาหกิจมียอดคางชําระคาซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ปตท. สามารถคิดดอกเบี้ยจากยอดคางชําระดังกลาว 

(2) รายการระหวาง ปตท. กับบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP) ซึ่งเปนบริษัทยอย 

 Uลักษณะของรายการ 

   ผลิตภัณฑที่ PTTEP และบริษัทยอยทําการผลิตเพื่อจําหนายมี 4 ชนิด คือ น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ คอนเดนเสทและกาซปโตรเลียมเหลว(LPG) และ สําหรับป 2551 ปตท.เปนผูรับซื้อ
ผลิตภัณฑเกือบทั้งหมดของ PTTEP และบริษัทยอย คิดเปนรอยละ 87.30 ของผลิตภัณฑของ PTTEP สําหรับการซื้อขายกาซธรรมชาติ ปตท. ไดทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติระยะยาวกับ PTTEP 
อายุสัญญาประมาณ 25-30 ป มีการกําหนดปริมาณซื้อขายขั้นต่ําเปนรายป สวนการซื้อขายน้ํามันดิบและคอนเดนเสท ปตท. ทําสัญญาซื้อขายน้ํามันดิบและคอนเดนเสทกับ PTTEP โดยราคาซื้อขาย
จะอิงราคาน้ํามันในตลาดโลกที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดิบที่ผลิตได เพื่อใหสะทอนมูลคาของผลิตภัณฑไดใกลเคียงกับราคาตลาด   

(3) รายการระหวาง ปตท. กับบริษัทในเครือกลุมการกลั่น 

 Uลักษณะของรายการ 

 ปตท. ทําสัญญาจัดหาน้ํามันดิบและรับซื้อผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจากบริษัทโรงกลั่นน้ํามันในเครือ โดย ปตท. จะจัดหาน้ํามันดิบและรับซื้อผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปตามสัดสวนการถือ
หุนที่ ปตท. ถือหุนอยูในโรงกลั่นน้ํามันนั้นๆ โดยลักษณะของสัญญาสามารถสรุปแยกในแตละโรงกลั่นน้ํามันไดดังนี้ 

 Uลักษณะของสัญญากับบริษัท ไทยออยล จํากัด  (มหาชน) (TOP) 

 ปตท. จัดหาน้ํามันดิบและรับซื้อผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจาก TOP ในสัดสวนรอยละ 49.99  ของกําลังการกลั่นในราคาตลาด โดยคูสัญญาสามารถที่จะขอยกเลิกสัญญาไดตั้งแตครบรอบ
ปที่ 13 เปนตนไป นับจากวันที่ปรับโครงสรางหนี้สําเร็จ หรือตั้งแตวันที่ 19 เมษายน 2556 โดยสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 12 เดือน หรือคูสัญญาฝายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาไดใน
กรณีที่คูสัญญาอีกฝายหนึ่งผิดสัญญา ทั้งนี้ ปตท. สามารถรับซื้อผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปสวนที่เกินรอยละ 49.99 ไดในราคาตลาด 
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 ปตท. จัดหาน้ํามันดิบในประเทศให TOP ตามสัญญาซื้อขายน้ํามันดิบเพชร  โดยทําสัญญาซื้อขายน้ํามันดิบระยะยาวตลอดอายุการผลิต มีผลบังคับใชตั้งแตป 2528 และจัดหาน้ํามันดิบจาก
ตางประเทศให TOP ตามสัญญาซื้อขายน้ํามันดิบจากตางประเทศเปนระยะเวลา 1 ป โดยสัญญาดังกลาวจะมีการเจรจาตออายุสัญญาปตอป 

Uลักษณะของสัญญากับบริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) (PTTAR) 

บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) (PTTAR)  เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการควบรวมบริษัทตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ระหวาง บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) และบริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) และไดรับมาซึ่ง
ทรัพยสิน หนี้ สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัทโดยผลของกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ลักษณะสัญญาระหวาง ปตท. และ PTTAR แยกตามประเภทธุรกิจ
ประกอบดวย 

Uธุรกิจการกลั่น 

ปตท. จัดหาน้ํามันดิบให PTTAR ตามสัญญาจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่นชั่วคราว (Interim Crude Supply Agreement)  มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 9 กุมภาพันธ 2549 จนถึงวันที่ Operating 
Alliance มีผลสิ้นสุดในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 และสัญญาจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น (Feedstock Supply Agreement) มีระยะเวลา 18 ป โดย มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ Operating Alliance มีผล
สิ้นสุดในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552  จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2567 โดย ปตท. เปนผูจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่นทั้งหมดใหแก PTTAR ตามชนิดและปริมาณที่ PTTAR กําหนดดวยราคาตลาด   

ปตท. รับซื้อผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปที่ไดจากโรงกลั่นในปริมาณขั้นต่ําไมนอยกวารอยละ 70 ของผลิตภัณฑที่ผลิตไดตามราคาตลาดในประเทศ สัญญารับซื้อผลิตภัณฑมีระยะเวลา 18 ป 
ตั้งแตวันที่ 9 กุมภาพันธ 2549 หลังจาก 18 ป ใหถือวาสัญญามีผลตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด เวนแตจะมีการบอกกลาวลวงหนา 

ปตท. จัดทําสัญญารับซื้อผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปของโครงการขยายการลงทุน (New Complex Product Offtake Agreement)  กับ PTTAR มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 9 กุมภาพันธ 2549 
โดย ปตท. จะรับซื้อผลิตภัณฑรอยละ 100 ของปริมาณผลิตภัณฑที่ PTTAR ผลิตไดจาก Upgrading Complex โดย ปตท. จะรับซื้อผลิตภัณฑอยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนผลิตภัณฑทั้งหมดใน
ราคาตลาดในประเทศ  

ปตท. ทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติใหกับ PTTAR เพื่อใชในกระบวนการผลิตน้ํามันสําเร็จรูป และทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติใหกับ PTTAR เพื่อใชในการผลิตไฟฟา ซึ่งสัญญาจะ
สิ้นสุดป 2561 ธุรกิจอะโรเมติกส 

ปตท. ทําสัญญาจัดหาคอนเดนเสทใหกับ PTTAR โดยทําสัญญาซื้อขายคอนเดนเสทระยะยาว มีอายุสัญญา 20 ป นับตั้งแตป 2540ในปริมาณ 4.6 – 6.1 ลานตันตอป   

Uธุรกิจอะโรเมติกส 

ปตท. ทําสัญญาขายกาซธรรมชาติให PTTAR เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตผลิตภัณฑอะโรเมติกสมีอายุสัญญาขั้นตน 10 ป นับจากวันที่เริ่มสงมอบกาซธรรมชาติ โดยสัญญาขายกาซ
ธรรมชาติใหโรงงานอะโรเมติกสหนวยที่ 1 (AR2) จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2558 และสัญญาขายกาซธรรมชาติใหโรงงานอะโรเมติกสหนวยที่ 2 (AR3) จะสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2561 
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ปตท. ทําสัญญาระยะยาวเปนผูรับซื้อผลิตภัณฑอะโรเมติกสหลักทั้งหมดของ PTTAR  และให PTTAR เปนผูจัดสงผลิตภัณฑโดยตรงใหกับลูกคา การทําสัญญาซื้อผลิตภัณฑจาก PTTAR 
เปนสัญญา “Take-or-Pay” ที่ ปตท. รับประกันการซื้อผลิตภัณฑขั้นต่ําตามสัญญา โดย ปตท. จะไดรับคาดําเนินการในการทําตลาดใหกับ PTTAR และสัญญา “Take and Pay” ซึ่งระบุปริมาณที่ 
ปตท.จะรับผลิตภัณฑโดยมิไดรับประกันการจัดจําหนาย  เพื่อรองรับการจําหนายผลิตภัณฑในปริมาณสวนที่เหลือจากสัญญา “Take or Pay” สําหรับผลิตภัณฑอื่นๆ ไดแก  คอนเดนเสทเรซิดิว  แนฟ
ทาชนิดเบา และกาซปโตรเลียมเหลว(LPG) PTTAR จะเปนผูจัดสงโดยตรงใหกับลูกคาของ ปตท. โดยเปนสัญญาระยะยาว 15 ป สําหรับผลิตภัณฑคอนเดนเสทเรซิดิว, ผลิตภัณฑแนฟทาชนิดเบา 
และ สําหรับผลิตภัณฑกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) เปนสัญญาระยะยาว 10 ป นับตั้งแตป 2540ภายใตเงื่อนไข Evergreen Basis โดยหลังจากป 2550 ใหถือวาสัญญามีผลตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด เวน
แตจะมีการบอกกลาวลวงหนา 

โดยหลังจากป 2550 ใหถือวาสัญญามีผลตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด เวนแตจะมีการบอกกลาวลวงหนา 

 Uลักษณะของสัญญากับบริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (SPRC) 

 ผูถือหุนของ  SPRC  จะจัดหาน้ํามันดิบทั้งหมด และรับซื้อผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปที่ไดจากโรงกลั่น ในปริมาณขั้นต่ําไมนอยกวารอยละ 70 ของกําลังการกลั่นที่ 126,000 บารเรลตอวัน 
หรือคิดเปน 88,200 บารเรลตอวัน ตามราคาตลาดในประเทศ ปริมาณสวนเกินจากการผลิตดังกลาวโรงกลั่นสตารจะใหสิทธิ ปตท. และบริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด ในฐานะผูถือหุนในการพิจารณา
รับซื้อสวนเกินตามราคาตลาดภายในประเทศ กอนที่จะนําไปเสนอขายแกบุคคลที่สาม 

 Uลักษณะของสัญญากับบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) 

ปตท. จัดหาน้ํามันดิบให BCP ตามสัญญาจัดหาน้ํามันดิบ (Feedstock Supply Agreement) มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 และสิ้นสุดในระยะเวลา 12 ป นับตั้งแตวันที่
โครงการ Product Quality Improvement เริ่มดําเนินการทางการคาได (Commercial Operation Date : COD) โดย ปตท. จะจัดหาน้ํามันดิบทั้งหมดใหกับ BCP ซึ่งราคาซื้อขายเปนไปตามราคาตลาด 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2549 ปตท. จัดทําสัญญาการรับผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป (Product Offtake Agreement) กับ  BCP  มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 และสิ้นสุดใน
ระยะเวลา 12 ป นับตั้งแตวันที่โครงการ Product Quality Improvement เริ่มดําเนินการทางการคาได (Commercial Operation Date : COD) โดยหลัง COD ของโครงการ  PQI แลวเสร็จ  ปตท. จะรับ
ผลิตภัณฑจาก BCP ไมนอยกวา 30% ของปริมาณน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลที่ผลิตไดในแตละเดือน ซึ่งราคาซื้อขายเปนไปตามราคาตลาด 

ปตท. และBCPไดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551  โดยปตท.เปนผุลงทุนกอสรางโรงผลิตไอน้ําและกระแสไฟฟาที่มีกําลังการผลิตไอน้ําขนาด 90 ตันตอ
ชั่วโมง และไฟฟาขนาด 19.7 เมกกะวัตต เพื่อจําหนายสาธารณูปการที่ผลิตไดทั้งหมดใหแกBCP โดยคาดวาโรงไฟฟาจะแลวเสร็จสามารถดําเนินการเชิงพาณิชยไดประมาณกลางป 2552 
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(4) รายการระหวาง ปตท. กับบริษัทในเครือในกลุมปโตรเคมี 

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

บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH)  เปนบริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ระหวาง  บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด 

(มหาชน) (TOC) และ บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 และไดรับมาซึ่งทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัท

ดังกลาว โดยผลของกฎหมาย PTTCH จึงรับภาระผูกพันตามสัญญาของทั้ง TOC และNPC ดังนี้ 

ปตท. เปนผูจัดหาวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิตของ PTTCH ไดแก กาซธรรมชาติ และกาซปโตรเลียมเหลว(LPG) โดยทําสัญญาระยะยาว 15 ป ตั้งแตป 2538 และสามารถตอสัญญาได

อีก 5 ป  

ในป 2542 ปตท.ไดรับโอนสิทธิและภาระผูกพันจาก ATC ในสัญญาซื้อขายแนฟทาเบาและราฟฟเนทกับ PTTCH อายุสัญญา 15 ป นับตั้งแตป 2542  ตอมา ปตท. ไดทําสัญญาซื้อขาย

วัตถุดิบและสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับ PTTCH มีผลใชบังคับตั้งแตป 2542 โดยที่สัญญาซื้อขายวัตถุดิบมีผลตอเนื่องไปอีก 12 ป และสามารถตอสัญญาไดอีก 5 ป  สําหรับสัญญาซื้อขายกาซ

ธรรมชาติ มีผลตอเนื่องไปอกี 20 ป และสามารถตอสัญญาไดอีก 4 ป  

ในป 2544 ปตท.ไดทําสัญญาซื้อขายกาซอีเทนกับ PTTCH โดยสัญญามีผลบังคับใช 15 ป นับตั้งแตวันที่ 1  สิงหาคม 2548 และสามารถตอสัญญาไดอีก 5 ป 

ในป 2547 ปตท. ไดทําสัญญาซื้อขายกาซปโตรเลียมเหลว(LPG) และกาซโซลีนธรรมชาติ(NGL) กับ PTTCH  โดย ปตท. จะจัดสงกาซปโตรเลียมเหลว(LPG) เพิ่มขึ้น 13,000 ตันตอเดือน 
และกาซโซลีนธรรมชาติ(NGL) เพิ่มขึ้นเปน 380,000 – 470,000 ตัน/ป เพื่อใชเปนวัตถุดิบสําหรับโครงการเพิ่มกําลังการผลิตโอเลฟนส ของ PTTCH  จากการปรับปรุงหนวยการผลิต ซึ่งแลวเสร็จใน
ป 2550 

ในป 2549 ปตท.ไดทําสัญญาซื้อขายวัตถุดิบกาซอีเทน กับบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งของ PTTCH  ระยะเวลาสัญญา 15 ป นับจากวันที่โรงงานเริ่ม
เดินเครื่อง (ประมาณไตรมาส 3 ของป 2552) โดยโครงสรางราคาวัตถุดิบอีเทนจะแปรผันตามราคาผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก HDPE ประเภทฟลม (HDPE Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ในป 2551 ปตท. ไดแกไขสัญญาซื้อขายวัตถุดิบกาซอีเทน กาซโพรเพนและกาซปโตรเลียมเหลว(LPG) ฉบับใหมกับ PTTCH  สัญญามีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2551 อายุสัญญา 
15 ป และตออายุไดคราวละ 5 ป  โดยสัญญามีโครงสรางราคาวัตถุดิบกาซอีเทนแปรผันตามราคาผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก HDPE ประเภทฟลม (HDPE Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ซึ่งจะสะทอนภาวะของตลาดปโตรเคมีทั้งสายไปถึงตลาดเม็ดพลาสติก HDPE ที่บริษัทไดเริ่มผลิตในป 2547 ที่ผานมา  สวนโครงสรางราคาวัตถุดิบกาซโพรเพนและกาซปโตรเลียมเหลว(LPG) แปร
ผันตามราคาผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก PP ประเภทฟลม (PP Film Grade)  
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Uลักษณะรายการและสัญญากับบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC) 

ปตท.ทําสัญญาจัดหาวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิตใหแก HMC  โดยทําสัญญาซื้อขายวัตถุดิบกาซโพรเพนระยะยาว  มีอายุสัญญา 15 ป นับตั้งแตป 2552 และสามารถตออายุไดคราวละ 
5 ป  โดยโครงสรางราคาจะแปรผันตามราคาผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก PP  ประเภทฟลม (PP Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

Uลักษณะรายการและสัญญากับบริษัท พีทีที อาซาฮี  จํากัด (PTTAC) 

ปตท.ทําสัญญาจัดหาวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิตใหแก PTTAC  โดยทําสัญญาซื้อขายวัตถุดิบกาซโพรเพนระยะยาว  มีอายุสัญญา 15 ป นับตั้งแตโรงงานเริ่มดําเนินการผลิต (ไตรมาส 
4 ป 2553) และสามารถตออายุไดคราวละ 5 ป  โดยโครงสรางราคาจะแปรผันตามราคาผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก PP  ประเภทฟลม (PP Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

2B11.4 นโยบายเกี่ยวกับรายการระหวางกันในอนาคต 

รายการระหวางกันของ ปตท. ในอนาคต จะเปนรายการที่ดําเนินการทางธุรกิจตามปกติเชนเดิม ไมมีรายการใดเปนพิเศษ ไมมีการถายเทผลประโยชนระหวาง ปตท. บริษัทยอย บริษัทรวม 
บริษัทที่เกี่ยวของ และผูถือหุน สวนนโยบายการกําหนดราคาระหวาง ปตท. กับกิจการที่เกี่ยวของกันกําหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเชนเดียวกับที่กําหนดใหกับบุคคล/กิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน 
สําหรับราคาสินคาที่ซื้อจากบริษัทยอยจะเปนไปตามราคาขายของบริษัทยอยที่อางอิงจากราคาตลาด 

การเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันจะเปนไปตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่อง
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
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11.   ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

11.1 งบการเงินรวม 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่นําเสนอประกอบดวย ผลการดําเนินงานจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2551 ที่ผานการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) โดยแสดงเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานจาก 
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ที่ผานการตรวจสอบจาก สตง. แลว ซึ่งไดมีการปรับปรุง (Restated) 
และจัดประเภท (Reclassification) บัญชีบางรายการในงบการเงินรวมเพ่ือใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินรวม
สําหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

     หนวย : ลานบาท 

งบดุล 
2549 

(ปรับปรุงใหม) 
2550 

(ปรับปรุงใหม) 
2551 

(ตรวจสอบ) 

 สินทรัพย    

สินทรัพยหมุนเวียน    
   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 86,806.25 74,958.29 90,818.70 
   เงินลงทุนชั่วคราว 1,412.95 6,231.25 1,218.02 
   ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ-กิจการอื่น-สุทธิ 83,651.05 116,935.78 66,879.46 
   ลูกหนี้การคา-กิจการท่ีเก่ียวของกันสุทธิ 32,233.25 76,934.64 31,211.60 
   ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนาและเงินใหกูยืมระยะส้ัน    
       - กิจการท่ีเก่ียวของกันสุทธิ 591.16 1,392.78 800.62 
   สินคาคงเหลือ 15,117.53 13,522.24 14,687.59 
   พัสดุคงเหลือ – สุทธิ 7,552.47 6,374.45 9,003.80 
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 21,953.53 18,468.60 28,576.46 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 249,318.21 314,818.03 243,196.25 

สินทรัพยไมหมุนเวียน    

   เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 100,232.97 189,951.19 179,286.63 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 3,129.32 3,170.87 7,784.74 

   ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนาและเงินใหกูยืมระยะยาว 
       - กิจการท่ีเก่ียวของกันสุทธิ 

 
6,702.31 

 
6,243.74 

 
6,500.34 

   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 329,609.04 315,143.11 375,754.77 
   สินทรัพยไมมีตัวตน 18,916.10 20,094.27 20,481.05 
   คาความนิยม 16,158.89 12,432.06 12,107.22 
สินทรัพยไดรอการตัดบัญชี 1,251.77 1,354.38 1,550.91 

   เงินจายลวงหนาคาซื้อกาซ 16,598.18 12,702.08  24,055.93 
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 11,275.08 15,614.33 14,486.89 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 503,873.66 576,706.02 642,008.48 

รวมสินทรัพย 753,191.87 891,524.05 885,204.73 
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หนวย : ลานบาท 

งบดุล (ตอ) 
2549 

(ปรับปรุงใหม) 
2550 

(ปรับปรุงใหม) 
2551 

(ตรวจสอบ) 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน    

หน้ีสินหมุนเวียน    
   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 1,589.87 5,768.06 6,201.73 
   เจาหนี้การคา-กิจการอื่น 55,620.49 116,525.55 72,319.27 
   เจาหนี้การคา-กิจการท่ีเก่ียวของกัน 29,168.04 44,760.62 15,395.79 
   เจาหนี้อื่น-กิจการท่ีเก่ียวของกัน 513.09 1,871.06 417.91 
   เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 21,612.15 8,611.83 10,774.76 
   เงินกูยืมระยะส้ัน 144.92 626.87 3,819.16 
   ภาษีเงินไดคางจาย 21,161.42 26,849.60 26,478.17 
   คาใชจายคางจาย 25,251.96 28,177.14 29,537.89 
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 12,513.97 10,581.10 15,101.56 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 167,575.92 243,771.84 180,046.25 

หน้ีสินไมหมุนเวียน    
   เจาหนี้อื่นระยะยาว-กิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 772.27 
   เงินกูระยะยาว 198,339.31 212,387.29 228,362.52 
   หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 13,839.22 15,023.39 19,924.96 
   ประมาณการหนี้สินคาร้ือถอนอุปกรณการผลิต 10,712.39 10,990.90 16,309.67 
   เงินมัดจําถังกาซ 4,347.91 4,647.66 5,042.49 
   หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 2,316.36 6,051.45 4,211.07 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 229,555.19 249,100.69 274,622.97 

รวมหน้ีสิน 397,131.11 492,872.53 454,699.22 

สวนของผูถือหุน    
   ทุนจดทะเบียน 28,572.46 28,572.46 28,572.46 
   ทุนที่ออกและชําระแลว 28,049.26 28,173.88 28,240.57 
   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 19,321.45 21,624.24 22,801.96 
   สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนใน
บริษัทยอยและบริษัทรวม 

2,950.40 3,851.32 3,862.09 

   กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขาย 463.39 671.70 (398.16) 
   ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (994.25) (914.24) (817.51) 
   กําไรสะสม    
      จัดสรรแลว    
         สํารองตามกฎหมาย 2,857.25 2,857.25 2,857.25 
         สํารองเพ่ือกองทุนประกันวินาศภัย 888.12 928.76 963.26 
      ยังไมไดจัดสรร 236,034.96 304,303.84 326,069.10 

   รวมสวนของผูถือหุนบริษัทฯ  289,570.58 361,496.76 383,578.55 
   สวนของผูถือหุนสวนนอย  66,490.18 37,154.76 46,956.95 

รวมสวนของผูถือหุน 356,060.76 398,651.52 430,535.50 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 753,191.87 891,524.05 885,204.73 
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หนวย : ลานบาท 

งบกําไรขาดทุน 
2549 2550 

(ปรับปรุงใหม) 
2551 

(ปรับปรุงใหม) (ตรวจสอบ) 

รายได    
   รายไดจากการขาย 1,226,833.99 1,508,129.42 2,000,815.83 
   ตนทุนขาย 1,072,503.35 1,351,816.45 1,829,820.84 

กําไรข้ันตน 154,330.64 156,312.97 170,994.99 

   คาใชจายในการขายและบริหาร 28,997.16 31,076.08 37,717.42 
   คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม 3,631.65 3,542.83 8,273.39 
   คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม 12,848.71 12,529.16 17,328.16 

กําไรจากการขาย 108,853.12 109,164.90 107,676.03 

   ผลตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 321.59 - - 
   กําไร(ขาดทุน) จากการจําหนายเงินลงทุน 7,130.48 8,428.00 (1.03) 
   รายไดอื่น 25,219.82 17,738.60 19,083.23 
   คาตอบแทนกรรมการ 160.59 172.76 96.56 

กําไรจากการดําเนินงาน 141,364.42 135,159.49 126,661.47 

   สวนแบงกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 19,139.45 31,080.23 (6,250.68) 

กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 160,503.87 166,239.71 120,410.78 

   ดอกเบ้ียจาย 10,386.55 10,458.65 10,527.95 
   ภาษีเงินได 35,882.71 42,223.99 43,347.57 

กําไรหลังหักภาษีเงินได 114,234.60 113,557.07 66,535.26 

   กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 18,652.41 15,753.48 14,830.46 

กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 95,582.19 97,803.59 51,704.80 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน    
กําไรกอนรายการพิเศษ 34.14 34.82 18.33 
รายการพิเศษ - - - 
กําไรสุทธิ 34.14 34.82 18.33 

กําไรตอหุนปรับลด    

กําไรกอนรายการพิเศษ 34.02 34.58 18.26 

รายการพิเศษ - - - 

กําไรสุทธิ 34.02 34.58 18.26 
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      หนวย : ลานบาท 

งบกระแสเงินสด 
2549 2550 

(ปรับปรุงใหม) 
2551 

(ปรับปรุงใหม) (ตรวจสอบ) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    

กําไรสุทธิ 95,582.19 97,803.59 51,704.80 
รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไรสุทธิ    
เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน:    
คาเส่ือมราคา คาสูญส้ิน และคาตัดจําหนาย 26,433.43 28,450.03 32,169.93 
โอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 1,059.15 (97.62) 69.61 
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย 182.61 (29.90) 617.84 
(กําไร)จากการจําหนายเงินลงทุน (7,130.48) (8,428.00) 1.03 
โอนท่ีดิน อาคาร อุปกรณเปนคาใชจาย (8.04) (29.39) (223.49) 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (19,139.45) (31,080.23) 6,250.68 
สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิ 18,652.41 15,753.48 14,830.46 
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน (9,548.86) (4,463.10) 4,480.12 
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน (2.10) - - 
(โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญ 141.03 (1.59) (46.86) 
คาใชจายในการสํารวจตัดจําหนาย 1,701.86 1,959.86 6,306.83 
คาใชจายในการออกหุนกูตัดจําหนาย 8.14 5.11 4.38 
สวนลดมูลคาหุนกูตัดจําหนาย 34.41 32.47 27.55 
ดอกเบ้ียจากสัญญาเชาการเงินตัดจําหนาย 34.59 53.45 34.10 
สํารองปรับมูลคาสินคาคงเหลือ 54.45 (75.80) 889.84 
สํารองพัสดุสิ้นเปลืองเล่ือมสภาพ 4.64 - - 
เงินปนผลรับ (493.12) (364.11) (66.92) 
ภาษีเงินได 35,882.71 42,223.99 43,347.57 
สํารองผลเสียหายจากคดีความ 206.95 (205.80) 0.78 
ดอกเบ้ียรับ (2,974.88) (3,925.21) (4,527.76) 
ดอกเบ้ียจาย 10,340.04 10,633.12 12,208.82 
รายการพิเศษ - - - 
อื่น ๆ 6.02 542.67 (445.86) 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย - - - 
สํารองผลเสียหายจากการถอนตัวทางธุรกิจ - - - 
จําหนายภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย - - - 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและ
หนี้สินดําเนินงาน 

151,027.70 148,757.03 167,833.46 

สินทรัพย หนี้สินดําเนินการ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (10,476.66) 5,398.29 (2,825.48) 
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 1,698.52 1672.73 1,261.39 
เงินสดจายดอกเบ้ีย  (346.18) (375.54) 
เงินสดจายภาษีเงินได (28,077.30) (34,233.43) (39,833.48) 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 114,172.27 121,248.44 126,060.36 
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งบกระแสเงินสด 
2549 

(ปรับปรุงใหม) 
2550 

(ปรับปรุงใหม) 
2551 

(ตรวจสอบ) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 109.92 86.66 48.26 
เงินจายสําหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (88,134.11) (91,202.41) (84,806.31) 
เงินลวงหนาสําหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ   (788.00) 
เงินจายสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตน (1,056.10) (951.61) (1,613.64) 
เงินกูยืมระยะยาวแกกิจการอื่น - (72.95) (431.42) 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน - - - 
เงินใหกูยืมระยะส้ัน - - - 
เงินใหกูระยะส้ันแกกิจการอื่น (151.10) - (180.59) 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน - - - 
เงินจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย  (884.24) (10,324.09) - 
เงินจายสําหรับเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน - - - 
เงินจายสําหรับเงินลงทุนในกิจการรวมคา (6,185.79) - - 
เงินจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม (3,982.00) (17,102.30) (7,030.84) 
เงินจายลงทุนในบริษัทอื่น - - - 
เงินจายสําหรับเงินลงทุนทั่วไป - - - 
เงินจายสําหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น (973.80) (508.90) (6,081.52) 
เงินลดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 13,756.24 16,169.30 61.45 
รับคืนเงินใหกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 185.18 - - 
รับคืนเงินใหกูยืมระยะส้ัน - - - 
รับคืนเงินใหกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 3,487.14 - 757.64 
เงินสดรับจากการยกเลิกสิทธิการเชาในสถานีบริการน้ํามัน 10.55 23.69 22.99 
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง (687.81) (4,773,.19) 5,023.71 
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 377.31 1,776.46 2,877.26 
เงินปนผลรับ 7,168.34 8,316.08 17,392.80 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (76,960.27) (98,563.25) (74,748.22) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ 2,653.04 1,165.49 639.43 
เงินสดรับจากสวนเกินมูลคาหุน 8,663.56 2,628.02 1,177.72 
เงินสดรับจากการออกหุนบุริมสิทธิ์ - - - 
เงินสดรับจากการกูยืมระยะยาว 36,749.41 9,342.50 4,127.98 
เงินสดรับจากการออกหุนกู 16,000.00 45,305.20 18,000.00 
เงินสดรับจากการกูยืมระยะส้ัน 450.96 211.48 3,170.56 
เงินสดรับจากการออกต๋ัวเงินจาย - 1,500.00 750.00 
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว (9,958.71) (8,109.77) (440.14) 
จายคืนเงินกูยืมระยะส้ัน - - - 
จายคืนต๋ัวเงินจาย (1,000.00) - (2,250.00) 
จายคืนหุนกู (12,492.06) (8,386.22) - 
จายคืนพันธบัตร (5,000.00) (5,000.00) (8,000.00) 
เงินจายคางวดตามสัญญาเชาการเงิน (161.76) (280.13) (201.78) 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (407.11) 2,523.44 1,850.67 
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งบกระแสเงินสด 
2549 

(ปรับปรุงใหม) 
2550 

(ปรับปรุงใหม) 
2551 

(ตรวจสอบ) 

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย  - 2.60 
เงินสดจายดอกเบ้ีย (10,078.772) (13,111.52) (13,533.47) 
เงินปนผลจาย (48,683.54) (36,516.70) (40,755.52) 

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน (23,264.99) (8,728.22) (35,461.96) 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (668.17) 41.86 210.56 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 86.59 32.14 (200.33) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 13,365.44 14,030.97 15,860.41 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 73,440.82 86,806.25 74,958.29 
เงินสดปลายงวดของบริษัทยอยที่เปล่ียนสถานะเปนบริษัทรวม - (25,878.94) - 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 86,806.25 74,958.29 90,818.70 

 
  

อัตราสวนทางการเงิน หนวย 2549 2550 2551 

อัตราสวนสภาพคลอง     

อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.49 1.29 1.35 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 1.22 1.13 1.06 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา 11.65 9.57 13.45 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 30.89 37.63 26.76 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 55.54 94.40 129.73 
ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย วัน 6.48 3.81 2.78 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ เทา 14.03 10.99 14.70 
ระยะเวลาชําระหน้ี วัน 25.66 32.77 24.49 
Cash Cycle วัน 12.04 8.68 5.04 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร     

อัตราสวนกําไรขั้นตน % 12.58 10.36 8.55 
อัตราสวนกําไรสุทธิ % 7.52 6.28 2.57 
อัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุน % 30.13 25.92 12.47 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     

อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย % 13.63 11.89 5.82 
อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % 38.53 39.28 24.28 
อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 1.81 1.89 2.27 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน     

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.12 1.24 1.06 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย เทา 15.45 16.63 17.09 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis)  เทา 0.76 0.74 0.94 
อัตราสวนการจายเงินปนผล  % 30.76 33.03 43.64   
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11.2 คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion & Analysis) 

ในการอานคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ นักลงทุนควรศึกษาเอกสารประกอบ ซึ่งไดแก งบการเงินรวม 
ขอมูลทางการเงินที่มีการปรับปรุง ตัวเลขการดําเนินงานโดยสรุปทั้งในอดีต และที่มีการปรับปรุง ควบคูไปกับหมายเหตุประกอบ
งบการเงินและขอมูลที่นําเสนอไวในเอกสารน้ี 

11.2.1 การวิเคราะหผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย สําหรับป  2551 เปรียบเทียบป 2550  

 ป 2551 ปตท.และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 2,000,816 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2550 รอยละ 32.7 มีกําไร
กอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย รวมทั้งกอนคาใชจายอื่นและรายไดอื่นที่ไมเก่ียวของกับการดําเนินงาน 
(EBITDA) จํานวน 156,133 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2550 รอยละ 7.0  สวนใหญเปนผลมาจากปริมาณและราคาขายผลิตภัณฑนํ้ามัน 
กาซธรรมชาติ และผลิตภัณฑโรงแยกกาซธรรมชาติที่ปรับตัวสูงขึ้น อยางไรก็ดี ปตท.และบริษัทยอยมีสวนแบงขาดทุนจากเงิน
ลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 6,251 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมขึ้นรอยละ 120.1 เมื่อเทียบกับป 2550 ที่มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 31,080 ลานบาท สวนใหญเปนผลมาจากผลประกอบการของบริษัทในเครือกลุมธุรกิจการกลั่นที่มีคาการ
กล่ันลดลง มีขาดทุนจากสินคาคงเหลือ (Stock Loss) ที่คอนขางสูง รวมถึงมีผลขาดทุนจากการตีมูลคาสินคาคงเหลือเน่ืองจากราคา
ตลาดของนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑปรับตัวลดลงอยางมีนัยสําคัญ  ในขณะที่สวนแบงกําไรจากธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสเพ่ิมขึ้น 
โดยมีสาเหตุหลักเน่ืองจากการเปล่ียนสถานะของ บมจ. ปตท. เคมิคอล และ บจ. พีทีที ฟนอล จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมของ 
ปตท. ต้ังแต ไตรมาส 4 ป 2550 อยางไรก็ดี บมจ. ปตท. เคมิคอลมีผลประกอบการลดลงเน่ืองจากมีตนทุนวัตถุดิบ คาใชจายในการ
ผลิตและคาใชจายในการขายและบริหารท่ีเพ่ิมขึ้น และมีผลขาดทุนจากการตีราคาสินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้นในไตรมาส 3 และไตรมาส 
4 ป 2551 กอปรกับ ปริมาณการผลิตลดลงจากการหยุดโรงงานเชิงพาณิชย หยุดโรงงานเพ่ือซอมบํารุงและเพ่ือขยายกําลังการผลิต 
นอกจากน้ี ในป 2551 ปตท.และบริษัทยอยมีขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 1,982 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมขึ้นรอยละ 137 จากป 
2550 ที่มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 5,392 ลานบาท สงผลใหป 2551 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 51,705 ลานบาท 
ลดลง 46,099 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 47.1 
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11.2.2 การวิเคราะหผลดําเนินงานแยกตามกลุมธุรกิจ: EBITDA แยกตามกลุมธุรกิจ                          หนวย : ลานบาท 

กําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษีและ 
กําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2549 2550 2551 

กลุมธุรกิจกาซธรรมชาต ิ    

  การจัดหา ขนสงและจัดจําหนายกาซธรรมชาต ิรวมถึงธรุกิจแยกกาซธรรมชาต ิ    
รายไดจากการขาย 244,684 267,408 312,822 
ตนทุนขาย 196,000 210,748 253,195 
กําไรขั้นตน 48,684 56,660 59,627 
คาใชจายในการขายและบริหาร 4,334 4,440 6,282 
รายไดจากการดําเนินงานอื่น 456 1,012 1,091 
รวมกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 44,806 53,232 54,436 
คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย 5,571 5,007 6,127 

     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 39,235 48,225 48,309 

     การสํารวจและผลิตปโตรเลียม (ปตท. สผ.)    

รายไดจากการขาย 89,268 94,059 136,752 
ตนทุนขาย 6,485 7,791 10,529 
กําไรขั้นตน 82,783 86,268 126,223 
คาใชจายในการขายและบริหาร 3,061 4,244 4,809 
คาใชจายในการสํารวจและคาภาคหลวง 16,481 16,072 25,601 
รายไดจากการดําเนินงานอื่น 72 898 1,947 
รวมกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 63,313 66,850 97,760 
คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย 14,898 16,360 23,117 

     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 48,415 50,490 74,643 

รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษีของกลุมธรุกิจกาซธรรมชาติ (EBIT) 87,650 98,715 122,952 

กลุมธุรกิจน้ํามัน :     การจัดจําหนายผลิตภณัฑปโตรเลียม (Oil Marketing)    
รายไดจากการขาย 416,952 417,116 513,151 
ตนทุนขาย 408,760 406,015 504,947 
กําไรขั้นตน 8,192 11,101 8,204 
คาใชจายในการขายและบริหาร 9,169 8,202 9,206 
รายไดจากการดําเนินงานอื่น 1,678 2,252 1,724 
รวมกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 701 5,151 722 
คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย 2,044 2,486 2,446 

     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) (1,343) 2,665 (1,724) 
  กลุมธุรกิจน้ํามัน :    การคาสากลผลิตภัณฑปโตรเลียม (Oil Trading)    
รายไดจากการขาย 594,553 809,602 1,188,523 
ตนทุนขาย 590,070 806,347 1,184,748 
กําไรขั้นตน 4,483 3,255 3,775 
คาใชจายในการขายและบริหาร 4,861 3,415 8,148 
รายไดจากการดําเนินงานอื่น 4,681 3,190 8,692 
รวมกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 4,303 3,030 4,319 
คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 10 3 9 
     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 4,293 3,028 4,310 
รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษีของกลุมธรุกิจนํ้ามัน (EBIT) 2,950 5,692 2,586 
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          หนวย : ลานบาท 

กําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษีและ 
กําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2549 2550 2551 

กลุมธุรกิจการกลั่น    
รายไดจากการขาย 76,389 - - 
ตนทุนขาย 69,741 - - 
กําไรขั้นตน 6,648 - - 
คาใชจายในการขายและบริหาร 287 - - 
รายไดจากการดําเนินงานอื่น 108 - - 
รวมกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 6,469 - - 
คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย 741 - - 

     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 5,728 - - 

กลุมธุรกิจปโตรเคมี    
รายไดจากการขาย 76,676 70,749 36,256 
ตนทุนขาย 49,903 49,036 34,711 
กําไรขั้นตน 26,773 21,713 1,545 
คาใชจายในการขายและบริหาร 2,785 2,221 853 
รายไดจากการดําเนินงานอื่น 346 259 3 
รวมกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 24,334 19,751 695 
คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย 2,692 2,772 147 

     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 21,642 16,979 548 

รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษีกอนหักรายการท่ียังไมไดจัดสรรและรายการ
ระหวางบริษัท/กลุมธุรกิจ 

 
117,970 

 
123,463 

 
126,086 

บวก (หัก) รายการระหวางกัน (1,382) (1,865) 283 
หัก รายการท่ียังไมไดจัดสรร (668) (2,389) (2,406) 

รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี 115,920 117,132 123,963 

 
 กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ 

 

• ธุรกิจกาซธรรมชาติ 
ในป 2551 รายไดจากการขายของธุรกิจกาซธรรมชาติ มีจํานวน 312,822 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 45,414 ลานบาท

หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 17.0 เน่ืองมาจาก 
- ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ) เฉล่ีย

เพ่ิมขึ้นจํานวน 171 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.2 จาก 3,272 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ในป 2550 เปน 3,444 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน ในป 2551 (คํานวณที่คาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) โดยเปนการขายที่เพ่ิมขึ้นในลูกคาทุกกลุม
ประกอบดวยกลุมผูผลิตไฟฟา, ลูกคาอุตสาหกรรม และโรงแยกกาซธรรมชาติ ทั้งน้ีเปนผลมาจากความตองการกาซธรรมชาติที่เพ่ิม
สูงขึ้น รวมทั้งความสามารถในการจัดสงกาซธรรมชาติที่เพ่ิมขึ้นเน่ืองจากการกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเล
จากแหลงอาทิตยมายังแทนพักทอในทะเล (PTT Riser Platform หรือ PRP) และระบบทอสงกาซธรรมชาติจากแหลงอาทิตยมายัง
แหลง A-18 แลวเสร็จและเริ่มทําการสงกาซธรรมชาติ ต้ังแตไตรมาส 1 และ ไตรมาส 4 ป 2551 ตามลําดับ 

- ปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซธรรมชาติ ซึ่งประกอบดวยกาซปโตรเลียมเหลว (LPG), กาซอีเทน 
(Ethane), กาซโพรเพน (Propane) และกาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) เพ่ิมขึ้นจาก 3,944,103 ตันในป 2550 เปน 4,065,913 ตัน ในป 
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หนวย : ตัน ป 2551 ป 2550 
เปล่ียนแปลง 

ตัน รอยละ 

LPG 2,383,649 2,252,953 130,696 5.8 

กาซอีเทน 968,335 928,917 39,418 4.2 

กาซโพรเพน 179,909 241,296 (61,387) (25.4) 

กาซโซลีนธรรมชาติ 534,020 520,937 13,083 2.5 

รวม 4,065,913 3,944,103 121,810 3.1 

 

- ราคาผลิตภัณฑอางอิงที่ใชประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซธรรมชาติ ในป 2551 มีราคา
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับป 2550 ตามการเพิ่มขึ้นของราคานํ้ามันและสถานการณดานอุปสงค/อุปทานของธุรกิจ รายละเอียดราคา
ผลิตภัณฑอางอิงเปนดังน้ี 

หนวย : เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ป 2551 ป 2550 
เปล่ียนแปลง 

เหรียญสหรัฐฯ/ตัน รอยละ 

LPG 1/  777 608 169 27. 8 

Ethylene 2/ 1,193 1,180 13 1.1 

Propylene 2/ 1,320 1,154 166 14.4 

High Density Polyethylene 2/ 1,476 1,352 124 9.2 

Polypropylene 2/ 1,471 1,331 140 10.5 

Naphtha 3/ 740 625 115 18.3 

หมายเหตุ 1/ ราคา LPG ภายในประเทศถูกควบคุมโดยภาครัฐ  คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ใหคงราคา LPG ณ โรงกล่ัน (ราคา 
LPG ที่โรงแยกกาซธรรมชาติจําหนาย) ไวที่ราคาประมาณ 314 – 332 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (10.9960 บาทตอกิโลกรัม) ณ อัตรา
แลกเปล่ียนที่ระดับประมาณ 35-33 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ ต้ังแตเดือนมีนาคม 2551 เปนตนมา   

 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia – Spot) 
 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP’S) 

 
EBITDA ป 2551 ของธุรกิจกาซธรรมชาติ มีจํานวน 54,437 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 1,205 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้นรอย

ละ 2.3 เน่ืองจากราคาขายและปริมาณการขายกาซธรรมชาติ และผลิตภัณฑของโรงแยกกาซธรรมชาติ ที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวขางตน  
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กําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี รวมท้ังกอนคาใชจายอื่นและรายไดอื่นที่ไมเก่ียวของกับการดําเนินงาน (EBIT) มีจํานวน  
48,309  ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 84 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.2 เน่ืองมาจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ในขณะที่คาเสื่อม
ราคาและคาตัดจําหนายเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากปลายป  2550 มีทรัพยสินที่กอสรางแลวเสร็จ ไดแกระบบทอเสนที่ 3 ทั้งบนบกและใน
ทะเล อุปกรณเพ่ือวัดปริมาณกาซธรรมชาติ และตรวจสอบแนวทอ (SCADA) เปนตน 

 

• ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม ไดแก บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม (ปตท.สผ.) 
 
  ในป 2551 บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. มีรายไดจากการขายสุทธิ 136,752 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก
ปกอนจํานวน 42,693 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 45.4 เปนผลมาจาก  
  (1) ราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 24.9 จาก 39.8 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทา
นํ้ามันดิบในป 2550 เปน 49.7 เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบในป 2551 ตามราคานํ้ามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น 
อยางไรก็ตาม อัตราแลกเปล่ียนในการขายเฉลี่ยลดลงรอยละ 4.4 จาก 34.8 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ ในป 2550 เปน 33.3 บาทตอ
เหรียญสหรัฐฯ ในป 2551 ตามคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น  
  (2) ปริมาณการขายเพ่ิมขึ้นรอยละ 22.0 จาก 179,767 บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวันในป 2550 เปน 219,314 บารเรล
เทียบเทานํ้ามันดิบตอวันในป 2551 โดยปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจากการขายกาซธรรมชาติ และคอนเดนเสทของโครงการ
อาทิตยและการขายกาซธรรมชาติ และน้ํามันดิบของโครงการจี 4/43 และเวียดนาม 9-2 ซึ่งเริ่มผลิตเชิงพาณิชยในป 2551 และ
ปริมาณขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทที่เพ่ิมขึ้นของโครงการโอมาน 44 แมวาปริมาณขายกาซธรรมชาติของโครงการยาดานา 
เยตากุน และการขายนํ้ามันดิบและกาซธรรมชาติของโครงการบี 8/32 และโครงการ 9เอ จะลดลง 
  EBITDA มีจํานวน 97,760 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 30,911 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 46.2 ในขณะที่ EBIT มี
จํานวน 74,643 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 24,153 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 47.8 ทั้งน้ี เปนผลมาจากราคาขายและปริมาณขาย
ที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวขางตน แมวาในป 2551 จะมีคาใชจายในการสํารวจจํานวน 8,273 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 4,730 ลานบาท อัน
เน่ืองมาจากการตัดจําหนายหลุมแหงของโครงการเวียดนาม 16-1 อัลจีเรีย 433เอ และ 416บี และโครงการในประเทศพมา คาใชจาย
เก่ียวกับการศึกษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟสิกสของโครงการเอ 4, 5 และ 6/48 แอล 21, 28, 29/48  และโครงการในประเทศพมา 
และมีการตัดจําหนายโครงการบี 13/38 รวมทั้งคาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียมเพ่ิมขึ้น 4,799 ลานบาทตามรายได
จากการขายที่เพ่ิมขึ้น ในขณะที่คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเพ่ิมขึ้น 6,758 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากโครงการอาทิตย 
โครงการจี 4/43 และโครงการเวียดนาม 9-2  รวมทั้งการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยที่พรอมใชงานของโครงการไพลิน บี8/32 และ 9เอ 
และบงกช 
 

� กลุมธูรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 
 

• ธุรกิจนํ้ามันและหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ  
 
ในป 2551 มีรายไดจากการขายของหนวยธุรกิจนํ้ามันและหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศจํานวน  1,701,674 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้นจากป2550 จํานวน  474,956 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 38.7 เปนผลมาจากราคาขายนํ้ามันเฉล่ียในป 2551 ที่สูงกวาราคา
ขายนํ้ามันเฉลี่ยในป 2550 ตามราคาน้ํามันในตลาดโลกท่ีปรับตัวสูงขึ้น (ราคาเฉล่ียของนํ้ามันดิบดูไบในป 2550 และป 2551 อยูที่
ระดับประมาณ 68.3 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล และ 93.4 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลตามลําดับ)  แมวาต้ังแตกลางไตรมาส 3 ป 
2551 เปนตนมา ราคานํ้ามันจะปรับตัวลดลงอยางรวดเร็ว (นํ้ามันดิบดูไบไดปรับตัวขึ้นสูงสุดท่ีระดับ 140.8 เหรียญสหรัฐฯ ตอ
บารเรลในไตรมาส 3 ป 2551 และลดลงมาอยูที่ระดับ 36.4 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล ณ สิ้นป 2551) ในสวนของปริมาณขายก็
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EBITDA มีจํานวน 5,040 ลานบาท ลดลงจากปกอน 3,141 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 38.4 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการ
ลดลงของกําไรขั้นตนตอหนวยของการขายนํ้ามันในประเทศ โดยสวนใหญเปนผลมาจากในป 2551 มีขาดทุนจากสินคาคงเหลือ 
(Stock  loss) เปนจํานวนเงินสูง  

EBIT มีจํานวน 2,586 ลานบาท ลดลงจากปกอน 3,106 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 54.6 สาเหตุมาจากการลดลงของ 
EBITDA ดังกลาวขางตน และคาเสื่อมราคาที่เพ่ิมขึ้น 
 

• ธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน  
ในป 2551 บริษทัยอยในกลุมธุรกิจปโตรเคมี ซึ่งประกอบดวย บจ.  พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง  บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิ

คอล  บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส  และ บจ. พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส มีรายไดจากการขายจํานวน 36,255 ลานบาท ลดลงจากป 2550 
จํานวน 34,494  ลานบาทหรือลดลงรอยละ 48.8  ในขณะที่ EBITDA มีจํานวน 695 ลานบาท ลดลง 19,056 ลานบาทหรือลดลงรอย
ละ 96.5 และ EBIT มีจํานวน 548 ลานบาท ลดลง 16,431 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 96.8 สาเหตุหลักเน่ืองจากการเปล่ียนสถานะ
ของ บมจ. ปตท. เคมิคอล และ บจ. พีทีที ฟนอล จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมของ ปตท. ต้ังแต ไตรมาส 4 ป 2550 
 
    กําไรสุทธิป 2551 มีจํานวน 51,705 ลานบาท ลดลงจากป 2550 จํานวน 46,099 ลานบาทหรือลดลง รอยละ 47.1 
 
 ในป 2551 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 51,705 ลานบาท หรือคิดเปน 18.33 บาทตอหุน ลดลงจากปกอนจํานวน 
46,099 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 47.1 มีสาเหตุเน่ืองมาจากผลประกอบการของแตละหนวยธุรกิจตามที่ไดกลาวขางตนแลว 
รวมถึง 
 : ในป 2551 มีขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน 1 ลานบาท ขณะที่ในป 2550 มีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 8,428 
ลานบาท  

 : ในป 2551 สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียมีจํานวน 6,251 ลานบาท ลดลง 37,331 ลานบาทหรือรอย
ละ 120.1 เมื่อเปรียบเทียบกับสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของปกอน จํานวน 31,080 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลัก
มาจาก 

 - ผลประกอบการของบริษัทในกลุมธุรกิจการกล่ันที่ลดตํ่าลง โดยในชวงครึ่งแรกของป 2551 ราคานํ้ามันดิบปรับตัว
สูงขึ้นอยางตอเน่ือง ในขณะที่ครึ่งหลังของป ราคานํ้ามันดิบไดปรับลดลงอยางตอเน่ืองและรวดเร็ว จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ
ตัวลงจากปญหา Sub Prime Mortgage ทําใหมีผลขาดทุนจากสต็อกนํ้ามันและผลกระทบจากสต็อกนํ้ามันสิ้นงวดปรับเปนมูลคา
ตลาดเปนจํานวนเงินสูงมาก ประกอบกับธุรกิจปโตรเคมีสายอะโรเมติกสมีสวนตางระหวางราคาผลิตภัณฑและวัตถุดิบ (Product-
to-Feed margin) ลดลงมาก จากราคาผลิตภัณฑเฉล่ียที่ปรับตัวสูงขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับการปรับตัวสูงขึ้นของราคาเฉลี่ยวัตถุดิบ 
ซึ่งเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่สงผลใหความตองการผลิตภัณฑสําเร็จรูปในอุตสาหกรรมอะโรเมติกสลดลงอยางมีนัยสําคัญ 
นอกจากน้ีในป 2551 บมจ.ไทยออยล ไดหยุดเดินเครื่องหนวยพาราไซลีนของโรงงานไทยพาราไซลีน (TPX) เพ่ือซอมบํารุงใหญ
และขยายกําลังการผลิต หยุดเดินเครื่องหนวยกล่ันนํ้ามันดิบที่ 1 (CDU-1) ในไตรมาสที่ 3 และหนวย Tatoray ซึง่เปนกระบวนการ
เปลี่ยนสารอะโรมาติกสใหเปนมิกซไซลีนและเบนซีน  ตลอดไตรมาส 4 เน่ืองจากราคาผลิตภัณฑที่ปรับตัวลดลงอยางมากตาม
ทิศทางของราคานํ้ามันและอุปสงคจากธุรกิจโพลีเอสเตอรที่ลดลง สําหรับโรงกลั่นของบมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น ม ี
Mini Shutdown เพ่ือซอมบํารุงและเปล่ียนสารเรงปฏิกิริยาเคมี (Catalyst) และปดซอมบํารุงหนวยเตาและอุปกรณถายเทความรอน
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  - สวนแบงกําไรของบริษัทรวมในกลุมธุรกิจปโตรเคมีเพ่ิมขึ้น โดยมีสาเหตุหลักเน่ืองจากการเปลี่ยน
สถานะของ บมจ. ปตท. เคมิคอล และ บจ. พีทีที ฟนอล จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมของ ปตท. ต้ังแต ไตรมาส 4 ป 2550 
อยางไรก็ดี ผลประกอบการของกลุมธุรกิจปโตรเคมีลดลงเน่ืองมาจาก Product-to-Feed margin ที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปกอน 
ซึ่งเปนผลมาจากการปรับตัวเพ่ิมขึ้นของราคาวัตถุดิบ คาใชจายในการผลิต และคาใชจายในการขายและบริหาร นอกจากน้ี ยังมีผล
ขาดทุนจากการตีมูลคาสินคาคงเหลือ เน่ืองจากราคาตลาดของวัตถุดิบและสินคาคงเหลือปรับตัวลดลงอยางมีนัยสําคัญ และการ
หยุดโรงงาน โดยในไตรมาสท่ี 1 ป 2551 บมจ. ปตท. เคมิคอล มีการหยุดซอมบํารุงเครื่องจักรหนวย Oleflex ของโรงโอเลฟนส I-1 
โรงโอเลฟนส I4-1 โรง HDPE (โรงโอเลฟนส I-1) ในระหวางป 2551 และในไตรมาสท่ี 3 ป 2551 บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีนซึ่ง
เปนบริษัทยอยของบมจ. ปตท. เคมิคอลมีการหยุดโรงงานเพ่ือบํารุงรักษา และในไตรมาส 4 ป 2551 มีการหยุดผลิตเชิงพาณิชย และ
เพ่ือการขยายกําลังการผลิตดังที่ไดกลาวขางตน 
 
  สําหรับรายละเอียดสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเปนดังน้ี 
หนวย : ลานบาท ป 2551 ป 2550 เปล่ียนแปลง รอยละ 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจการกล่ัน (11,695) 28,006 * (39,701) (141.8) 

บริษัทรวมกลุมธุรกิจปโตรเคมี 5,661 2,651 3,010 113.5 

บริษัทรวมกลุมธุรกิจนํ้ามัน 363 55 308 560.0 

บริษัทรวมกลุมธุรกิจกาซ - - -  

บริษัทรวมกลุมธุรกิจอ่ืน (580) 368 (948) (257.6) 

รวม (6,251) 31,080 (37,331) (120.1) 
* ปรับปรุงโดยนําสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนของ บมจ.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) ในป 2550 ไปรวมในกลุมธุรกิจการกลั่น 
 

 : กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในป 2551 ลดลง 7,375 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 136.8 จากกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 
5,392 ลานบาทในป 2550 เปนขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 1,982 ลานบาทในป 2551 ทั้งน้ีเปนผลมาจากการออนคาลงของเงินบาท 

 : ภาษีเงินไดเพ่ิมขึ้นจาก 42,224 ลานบาทในป 2550 เปน 43,348 ลานบาทในป 2551 เน่ืองจากกําไรจากการดําเนินงาน
ของ ปตท. และบริษัทยอยในป 2551 ที่เพ่ิมขึ้น 

  
การวิเคราะหฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 เปรียบเทียบณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

ในระหวางป 2551 ปตท.มีการเปล่ียนแปลงโครงสรางบริษัทในเครือ, การซื้อกิจการ รวมถึงการจัดต้ังบริษัทยอย ดังน้ัน 
ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ไดนําบริษัทยอยประกอบดวย PTTEP, 
PTTCL, SBECL, RBA, PTTT, PTTNGD, PTTLNG, PTTPM, Enco, PTTPL, PTTRB, CHPP, PTT INTER, PTTGE, และ BSA 
มาจัดทํางบการเงินรวม  และนํากิจการที่ควบคุมรวมกันประกอบดวย TTM(T), TTM(M), DCAP, PTTAC และ HMC มาจัดทํางบ
การเงินรวมตามสัดสวนการถือหุน  

 ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 แสดงได
ดังน้ี 
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         หนวย : ลานบาท 

 31 ธ.ค. 2551 31 ธ.ค. 2550 เพ่ิม (ลด) รอยละ 

สินทรัพย     
สินทรัพยหมุนเวียน 243,196 314,818 (71,622) (22.7) 
เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุม
รวมกันและบริษัทรวมและเงินลงทุนระยะ
ยาว 

187,071 193,122 (6,051) (3.1) 

ที่ดินอาคารและอุปกรณ-สุทธ ิ 375,755 315,143 60,612 19.2 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 79,183 68,441 10,742 15.7 

รวมสินทรัพย 885,205 891,524 (6,319) (0.7) 

หน้ีสิน     
หน้ีสินหมุนเวียน 169,271 235,160 (65,889) (28.0) 
เงินกูยืม (รวมเงินกูยืมที่ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ป) 

239,138 220,999 18,139 8.2 

หน้ีสินไมหมุนเวียน 46,260 36,713 9,547 26.0 
รวมหน้ีสิน 454,669 492,872 (38,203) (7.7) 
สวนของผุถือหุน     
สวนของผูถือหุนบริษัทฯ 383,579 361,497 22,082 6.1 
สวนของผูถือหุนสวนนอย 46,957 37,155 9,802 26.4 

รวมสวนของผุถือหุน 430,536 398,652 31,884 8.0 

รวมหน้ีสินและสวนของผุถือหุน 885,205 891,524 (6,319) (0.7) 
                                  
  สินทรัพย 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สินทรัพยมีมูลคารวมทั้งสิ้น 885,205 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2550 จํานวน 6,319 ลานบาท 
หรือลดลงรอยละ 0.7  โดยสินทรัพยหมุนเวียนลดลงจํานวน 71,622 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 22.7 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากลูกหน้ี
การคาและต๋ัวเงินรับลดลง 95,779 ลานบาท ในขณะท่ีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น 15,860 ลานบาท และเงินชดเชย
กองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงคางรับ (สินทรัพยหมุนเวียนอื่น) เพ่ิมขึ้น 7,107 ลานบาท จากเงินชดเชยที่ ปตท.จะไดรับจากรัฐบาลเน่ืองจาก
สวนตางราคา LPG นําเขากับราคาขายภายในประเทศท่ีถูกควบคุม 
 เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวม และเงินลงทุนระยะยาวลดลง 6,051 ลานบาท หรือ 
ลดลงรอยละ 3.1 เน่ืองมาจากการรับรูสวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวมจํานวน 6,251 ลานบาท ปรับลดดวยเงินปนผลรับของบริษัท
รวมจํานวน 17,356 ลานบาท นอกจากน้ี รับรูคาความนิยมติดลบจํานวน 5,802 ลานบาท จากการรับรูยอดคงเหลือของคาความนิยม
ติดลบท่ีคงเหลืออยู ณ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 5,345 ลานบาท ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการรวม
ธุรกิจ รวมถึงในป 2551 รับรูคาความนิยมเพิ่มขึ้นจํานวน 457 ลานบาทจากการเขาซื้อหุนของ IRPC จากบุคคลภายนอกผานตลาด
หลักทรัพยเพ่ิมขึ้นเปนเงินจํานวน 5,489 ลานบาท สงผลใหสัดสวนการถือหุนใน IRPC เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 31.50 เปนรอยละ 36.77 
และการชําระคาหุนเพ่ิมทุนของ บจ. พีทีที ฟนอล จํานวนรวม 1,476 ลานบาท รวมท้ังมีการลงทุนในกองทุนเปดดัชนีธุรกิจพลังงาน
และธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑ (Finansa Asset management – Energy and Petrochemical Index Fund (FAM EPIF)) จํานวน 
5,050 ลานบาท 
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 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  เพ่ิมขึ้น 60,612 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 19.2 สวนใหญผลมาจากการรับโอนที่ดินมาบตา
พุดเพ่ือกอสรางอุตสาหกรรมปโตรเคมี และงานระหวางกอสรางเพ่ิมขึ้นจากโครงการกอสรางโรงแยกกาซธรรมชาติ หนวยที่ 6 
โครงการทอสงกาซธรรมชาติ อาทิตยเหนือ โครงการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต และโครงการกอสรางโรงแยกกาซอีเทน 
รวมทั้งมีสินทรัพยเพ่ือการสํารวจและผลิตปโตรเลียมเพ่ิมขึ้น 24,321 ลานบาท ซึ่งเปนการลงทุนในโครงการพ้ืนที่พัฒนารวมไทย-
มาเลเซีย  โครงการอาทิตย ไพลิน บงกช บี8/32 และ 9เอ 
 
 สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 10,742 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 15.7 เน่ืองจากเงินจายลวงหนาคากาซธรรมชาติ  
เพ่ิมขึ้น 11,354 ลานบาท โดยในป 2551 ปตท.ไดจายเงินคาซื้อกาซธรรมชาติ ลวงหนาจากแหลง Malaysia-Thailand Joint 
Development Area (JDA) Block A-18 ในประเทศมาเลเซียจํานวน 13,716 ลานบาท สําหรับกาซธรรมชาติ ที่ยังไมสามารถรับมอบ
ไดในป 2550-2551 ในขณะเดียวกันมีการ Make Up กาซแหลงยาดานา และเยตากุน จํานวน  2,362 ลานบาท   
 
 หน้ีสิน 
 หน้ีสินรวมมีจํานวน 454,669 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2550 เปนจํานวน 38,203 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 7.7  โดยเปน
การลดลงของหน้ีสินหมุนเวียน 65,889 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 28.0 เน่ืองจากเจาหน้ีการคาลดลง 73,571 ลานบาท จากการ
ชําระหน้ีคานํ้ามันดิบที่ซื้อจากตางประเทศท่ีครบกําหนด ในขณะที่เงินกูยืมระยะสั้นอื่นเพ่ิมขึ้น 3,192 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจาก 
PTTEP จัดทํา “โครงการกูเงินระยะสั้น ของ ปตท.สผ.” ซึ่งออกและเสนอขายต๋ัวแลกเงินระยะสั้นแบบหมุนเวียนเปนประจําทุก
เดือนใหกับนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบันการเงิน  และการเพ่ิมขึ้นของเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,267 ลานบาท 
โดยเปนการกูเงินเพ่ือเปนทุนหมุนเวียน 
              หน้ีสินไมหมุนเวียน เพ่ิมขึ้น  9,547 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของประมาณการหน้ีสินการรื้อถอน
อุปกรณการผลิตและหน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  
 
            สวนของผูถือหุน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สวนของผูถือหุนมีจํานวนรวม 430,536 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2550 จํานวน 31,884 ลาน
บาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 8.0 เน่ืองจาก 
 : กําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรเพ่ิมขึ้น 21,765 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากผลประกอบการของ ปตท.และบริษัทยอยที่มีกําไร
สุทธิจํานวน 51,705 ลานบาท และเปนผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 
2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ จํานวน 5,345 ลานบาท ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2551 เปนตนไป โดยในสวนของคาความนิยมติดลบกําหนดให ปตท. ซึ่งเปนผูซื้อธุรกิจตองประเมินการระบุและการวัดมูลคา
สินทรัพย หน้ีสิน และหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อ รวมท้ังประเมินตนทุนการรวมธุรกิจใหม หากสวนไดเสียของผูซื้อ
ในมูลคายุติธรรมสุทธิของรายการดังกลาวสูงกวาราคาทุน ณ วันที่ซื้อ และใหรับรูสวนเกินที่คงเหลือหลังการประเมินใหมดังกลาว
เปนรายไดในงบกําไรขาดทุนทันที ทั้งน้ี ปตท. ไดถือปฏิบัติสําหรับคาความนิยมติดลบที่เกิดจากการรวมธุรกิจ ซึ่งมีขอตกลงต้ังแต
วันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป สวนคาความนิยมติดลบท่ีรับรูกอนหนาน้ี ปตท. ใชวิธีปรับปรุงกําไรสะสมตนงวด (1 มกราคม 
2551) และลดลงจากการจายเงินปนผล  35,250 ลานบาท 
 : ปตท.มีการเพ่ิมทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงานปตท. และ
พนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. เพ่ือซื้อหุนสามัญที่ออกใหม (ESOP Scheme) ซึ่ง
สงผลใหทุนที่ออกและชําระแลวเพ่ิมขึ้น 66.685 ลานบาท (6,668,500 หุน) และมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพ่ิมขึ้น 1,177.72 ลาน
บาท ทําให ณ 31 ธันวาคม 2551 มีใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิจํานวน 33.19 ลานหนวย ประกอบดวยใบสําคัญแสดงสิทธิ
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 : การเพ่ิมขึ้นของสวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจํานวน 11 ลานบาท 
รวมท้ังผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพ่ิมขึ้นจํานวน 96 ลานบาท ในขณะที่กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขายลดลง
จํานวน  274 ลานบาท  
 สวนของผูถือหุนสวนนอยเพิ่มขึ้น 9,802 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 26.4 ซึ่งสวนใหญจากผลประกอบการประจําป 
2551   
           
 สภาพคลอง  
 สภาพคลองของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับงวด 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีกระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น
จํานวน 15,861 ลานบาท โดย ปตท.และบริษัทยอย มีเงินสดตนงวดท่ียกมาจากปที่แลวจํานวน 74,958 ลานบาท ทําใหเงินสดสุทธิ
ปลายงวดเทากับ 90,819 ลานบาท ทั้งน้ี รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดังน้ี 
 

จํานวน (ลานบาท)
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 126,060                 
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน (74,748)
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (35,462)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 211
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (200)
เงินสดใน ป 2551 เพ่ิมข้ึนสุทธิ 15,861
เงินสดตนงวด 74,958
เงินสดสุทธิปลายงวด 90,819
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11.3 ภาระการใหความสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในเครือ 

ณ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีภาระในการใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในเครือ รายละเอียด ดังน้ี 

                 หนวย : ลาน 

   ใหความสนับสนุนแลว   
 

ยังไมไดให
ความ

สนับสนุน 

บริษัท สกุลเงิน วงเงิน เงินกู การขยาย
วงเงิน
สินเชื่อ

ทางการคา 

อื่นๆ 

บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน)  
(PTTAR) 

เหรียญสหรัฐ 90 - 91.88/1 - - 

บาท 5,807.69/2 5,050.05/2   - - - 

บริษัท ปตท. เคมคิอล   จํากัด (มหาชน) (PTTCH) เหรียญสหรัฐ 100 - - - 100 

บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จํากัด (TTM(T)) เหรียญสหรัฐ 245 - - - 245 

 เหรียญสหรัฐ 50 47.5 - - 2.5 

บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซยี) จํากัด 
(TTM(M)) 

เหรียญสหรัฐ 16.3 - - - 16.3 

Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) เหรียญสหรัฐ 100 - 99.87 - 0.13 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTTLNG) บาท 23,408/3 5,232 - - 18,176 

บริษัท ปตท.ธุรกิจคาปลีก จํากัด (PTTRB) บาท 4,900/4 4,900 - - - 

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) บาท 4,000/5 1,835 - - 2,165 

PTT International Co., Ltd. (PTT INTER) บาท 21,735/6 17,632.25 - - 4,102.75 

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) บาท 585.6 - - 585.6 - 

บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงงานรวม จํากัด (CHPP) บาท 540/7 260 - - 280 

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) เหรียญสหรัฐ 400/8 - - - 400 

รวม 
เหรียญสหรัฐ 1,001.3 47.5 191.75 - 763.93 

บาท 60,976.29 34,909.3 - 585.6 24,723.75 
/1     เนื่องจากเปนการซ้ือขายเปนเที่ยวเรือ และกําหนดราคาเปนราคาช่ัวคราวกอน จึงอาจทําใหเกินวงเงิน เนื่องจากไมสามารถแบงได 
/2   ในรูปเงินกูดอยสิทธิตามสัญญา Shareholder Support Agreement เดิมของบริษัท ATC โดยวงเงินแรกเร่ิมมีลักษณะเปนเงินกูไมหมุนเวียน ทั้งน้ี 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 บริษัทฯ ไดชําระคืนเงินกูแลวบางสวน จํานวน 757.64 ลานบาท ปจจุบันมีวงเงินกูคงเหลือเทากับ 5,050.05 ลานบาท 
/3   ตามสัญญาเงินกูจากผูถือหุน (Shareholder loan) ระหวาง ปตท. และ บริษัท PTTLNG ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 เพื่อนําเงินมาใชเปนคาใชจาย
ในการกอสรางและดําเนินโครงการใหแลวเสร็จ 
/4  ตามสัญญาเงินกูจากผูถือหุน (Shareholder loan) ระหวาง ปตท. และ บริษัท PTTRB ลงวันที่ 20 มีนาคม 2551 ระยะเวลา 10 ป เพื่อนําไปใชใน

การปรับโครงสรางธุรกิจบริหารการเงินในระยะยาว 
/5   ตามสัญญาเงินกูจากผูถือหุน (Shareholder loan) ระหวาง ปตท. และ บริษัท EnCo ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 เพื่อนําไปใชเปนคาใชจายในการ

กอสรางและดําเนินโครงการใหแลวเสร็จ 
/6    ตามสัญญาเงินกูจากผูถือหุน (Shareholder loan) ระหวาง ปตท. และ บริษัท PTT INTER ลงวันที่ 29  พฤศจิกายน 2550 เพื่อใชในการเขาซื้อหุน

ของ East Mediterranean Gas Company S.A.E. (EMG) จํานวนรวม 36,750,000 หุน จาก Mediterranean Gas Pipeline Company Limited 
(MGPC) 

/7    ตามสัญญาเงินกูจากผูถือหุน (Shareholder Loan) ระหวาง ปตท. และบริษัท CHPP ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2551 เพือ่นําไปใชเปนคาใชจายในการ
กอสรางและดําเนินการใหแลวเสร็จ 

/8     ปตท. มีภาระผูกพันในการใหความชวยเหลือทางการเงินตามสัญญา Sponsor Support Agreement ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 
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ทั้งน้ี ปตท. ไมไดลงนามสัญญาการใหความสนับสนุนทางการเงินจากผูถือหุนเพ่ิมเติมและไมมีภาร0ะการใหความ
สนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในเครือต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551 

 ปตท. มีนโยบายไมสรางภาระผูกพันทางการเงินใหมเพ่ิมจากที่มีอยูเดิม ยกเวนในกรณีจําเปนและเปนประโยชนตอ ปตท. 
ในระยะยาว ปตท. จะพิจารณาใหความสนับสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู และ/หรือสินเช่ือทางการคาเปนรายกรณี ซึ่ง ปตท. มี
ความเช่ือวานโยบายและการดําเนินการดังกลาวจะสามารถสรางความแข็งแกรงใหกับบริษัทในกลุม ปตท. ได 

11.4      แผนการลงทุนในอนาคต 

11.4.1  ปตท. มีแผนการลงทุนภายใน 5 ปขางหนา (ป 2552-2556) เปนเงินรวมประมาณ 229,840 ลานบาท โดยมีสรุปรายละเอียด
ประมาณการใชเงินรายป ดังน้ี  

หนวย : ลานบาท 

ธุรกิจ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 รวม 

กาซธรรมชาติ 42,737 53,182 19,610 14,063 3,252 132,844 

นํ้ามัน 3,580 1,925 1,432 1,465 1,478 9,880 

บริษัทรวมทุน    - กาซฯ   6,892 16,101 4,084 - - 27,077 

                          - นํ้ามัน - - - - - - 

               - ปโตรเคมีและการกลั่น 4,071 1,000 - - - 5,071 

                        - สํานักงานใหญ 11,650 8,710 9,872 8,567 9,671 48,470 

สํานักงานใหญ และอ่ืนๆ 1,765 1,597 1,087 801 748 5,998 

รวม 70,696 82,515 36,085 24,896 15,149 229,340 
  
ทั้งน้ี เงินลงทุนสวนใหญ จะเปนการลงทุนในกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ ซึ่งเปนการลงทุนในโครงการวางทอสงกาซ

ธรรมชาติเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจ ตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติแลว และคณะกรรมการ ปตท.ในการประชุมครั้งที่ 12 /2551 วันที่ 22 ธันวาคม 2551 ไดมี
มติอนุมัติการดําเนินงานและเงินลงทุนเรียบรอยแลว ไดแก  โครงการทอสงกาซฯเสนที่ 4 บนบกจากระยอง-วังนอย โครงการโรง
แยกกาซอีเทน โครงการโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 6 โครงการกอสรางสถานี NGV เปนตน สวนการลงทุนในบริษัทรวมทุน ไดแก 
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด และบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด เปนตน 

แหลงเงินหลักท่ี ปตท. คาดวาจะนํามาใชในการลงทุนตามแผนดังกลาวขางตน จะมาจากเงินสดจากการดําเนินงาน รวมถึง
จากการกอหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ทั้งน้ีแผนการลงทุนขางตนเปนแผนการลงทุนของ ปตท.เทาน้ัน ไมรวมแผนการลงทุนของ
บริษัทในเครือ อน่ึง แผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทในเครือหลักไดนําเสนอในหัวขอ 4 ลักษณะการประกอบธุรกิจของแตละธุรกิจ 

11.4.2 โครงการหลักในอนาคตของ ปตท. 

11.4.2.1 โครงการระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) 

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายแหงชาติ (กพช.) เมื่อวันที่  
26 พฤศจิกายน 2546 ในการขยายระบบทอสงกาซธรรมชาติ ตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544 - 2554 
(ปรับปรุง) จํานวน 10 โครงการ โดยแบงการลงทุนเปน 2 ระยะ เพ่ือใชเปนกรอบการลงทุนในการกอสรางระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติ 
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ตอมาคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายแหงชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 
28 กรกฎาคม 2547 ในแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2547-2558 (PDP 2004) ของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย หรือ กฟผ. โดยความตองการไฟฟามีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จากอัตราการขยายตัวเฉล่ีย
ประมาณรอยละ 4.5 ตอปตามแผน PDP 2003 เปนเฉล่ียประมาณรอยละ 6.5 ตอปตามแผน PDP 2004 ซึ่งมีผลใหความตองการกาซ
ธรรมชาติเพ่ือใชเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาเพ่ิมสูงขึ้นและเร็วขึ้นจากแผนเดิม กอปรกับความตองการกาซธรรมชาติใน
ภาคอุตสาหกรรมและโรงแยกกาซธรรมชาติไดมีการปรับขยายตัวเพ่ิมขึ้นตามการประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจในปจจุบัน 
ปตท.จึงจําเปนตองทบทวนรายละเอียดแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุง) เพ่ือให
สอดคลองกับประมาณการความตองการกาซธรรมชาติลาสุดขางตน โดย ปตท. จะไดเพ่ิมขีดความสามารถของระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติทั้งในทะเลและบนบก และเรงการดําเนินโครงการในระยะที่ 2 

ทั้งน้ีการทบทวนแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุง) ไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 เพ่ือใชเปนกรอบในการลงทุนกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติจํานวน 11 โครงการ 
ในวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 157,102 ลานบาท โดยแบงการลงทุนเปน 3 ระยะ ตอมาเพ่ือใหสอดคลองกับแผนการจัดหากาซ
ธรรมชาติ และแผนการขยายโรงไฟฟาใหมตามแผน PDP 2007 รวมท้ังใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการลงทุนขยายระบบทอสง
กาซธรรมชาติ  ปตท. จึงไดทําการทบทวนแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) ซึ่ง
ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 เพ่ือใชเปนกรอบในการลงทุนกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติจํานวน 
14 โครงการ ในวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 165,077 ลานบาท โดยแบงการลงทุนเปน 3 ระยะ และการเพ่ิมการลงทุนในระบบทอเช่ือม
ในทะเลดังน้ี 

โครงการในระยะที่ 1 

• โครงการติดต้ังหนวยเพ่ิมความดันที่ Block Valve West 7 (BVW#7) จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
รับและสงกาซธรรมชาติเพ่ิมเติมจากสหภาพเมียนมาร สูงสุด 1,300 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ซึ่งโครงการดังกลาวแลว
เสร็จในเดือนกรกฎาคม 2549 

• โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครเหนือและพระนครใต หรือเดิมเรียกวาโครงการทอสงกาซ
ธรรมชาติรอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพ่ือเปนการรองรับความตองการใชกาซธรรมชาติของโครงการโรง ไฟฟา
พลังความรอนรวมพระนครเหนือและพระนครใตรวมทั้งการใชในภาคอุตสาหกรรม และคมนาคมขนสง เพ่ือชวย
ลดมลภาวะในบริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปตท. มีโครงการท่ีจะวางทอสงกาซธรรมชาติขนาด
เสนผาศูนยกลาง 30 น้ิว เปนระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร โดยจะเช่ือมจากทอสงกาซธรรมชาติราชบุรี-วังนอย ที่
อําเภอไทรนอย ไปยังโรงไฟฟาพระนครใต และทอสงกาซธรรมชาติขนาดเสนผาศูนยกลาง 24 น้ิว เปนระยะทาง 10 
กิโลเมตร จากบางใหญไปยังโรงไฟฟาพระนครเหนือ มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 480 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน ระบบทอสงกาซฯ จากไทรนอยไปยังโรงไฟฟาพระนครใตกอสรางแลวเสร็จ และเริ่มสงกาซ
ธรรมชาติไดในไตรมาสที่ 4 ป 2549 และสวนที่ตอไปยังโรงไฟฟาพระนครเหนือจะแลวเสร็จพรอมกับโครงการ
ปรับปรุงโรงไฟฟาพระนครเหนือของ กฟผ.  

• โครงการติดต้ังหนวยเพ่ิมความดันสํารองที่เขตปฏิบัติการระบบทอสงกาซธรรมชาติ จังหวัดราชบุรี เพ่ือเพ่ิม
เสถียรภาพและความยืดหยุนในการสงกาซธรรมชาติจากสหภาพเมียนมารไปยังผูใชกาซธรรมชาติในสวนกลาง ซึ่ง
โครงการแลวเสร็จและเริ่มดําเนินงานเมื่อตนเดือนพฤษภาคม 2549 

• โครงการทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเลและบนบก ซึ่งประกอบดวย 

- โครงการกอสรางแทนพักทอพีอารพี (PTT Riser Platform – PRP) โครงการแลวเสร็จเมื่อตนป 2551 
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- โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาดเสนผาศูนยกลาง 42 น้ิว จากแทนพักทอพีอารพี ตอไปยังจังหวัด
ระยอง เปนระยะทาง 418 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุด 700 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 
และจะเพ่ิมขึ้นเปน 1,900 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ภายหลังติดต้ังหนวยเพ่ิมความดันในทะเล ซึ่งกอสรางแลว
เสร็จและเริ่มสงกาซธรรมชาติไดเม่ือตนป 2550 

- โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาดเสนผาศูนยกลาง 42 น้ิว จากแหลงอาทิตยไปยังแทนพักทอ 
พีอารพี เปนระยะทาง 200 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุด 1,500 ลานลูกบาศกฟุตตอ
วัน โครงการแลวเสร็จและเริ่มสงกาซธรรมชาติเมื่อตนป 2551 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 36 น้ิว จากระยองเพ่ือเช่ือมกับระบบทอคูขนานบน
บกที่สถานีเพ่ิมความดันบางปะกง เปนระยะทางรวม 110 กิโลเมตร ความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุด 400 
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และจะเพ่ิมขึ้นเปน 1,200 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  ภายหลังติดต้ังหนวยเพิ่มความดัน 
บนบก ซึ่งโครงการแลวเสร็จและเริ่มสงกาซธรรมชาติไดต้ังแตเดือนมีนาคม 2549 

โครงการระยะที่ 2 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาดเสนผาศูนยกลาง 42 น้ิว จากแหลงเจดีเอไปยังแหลงอาทิตย เปน
ระยะทาง 95 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,000 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  ซึ่ง
โครงการดังกลาวแลวเสร็จเมื่อปลายป 2551 

• โครงการติดต้ังหนวยเพ่ิมความดันของทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ทั้งในทะเลและบนบก เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การสงกาซธรรมชาติสูงสุด ซึ่งหนวยเพ่ิมความดันของทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 บนบก ไดกอสรางแลวเสร็จ และ
เริ่มดําเนินการเมื่อตนป 2550 สําหรับหนวยเพ่ิมความดันของทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเล คาดวาจะแลว
เสร็จประมาณตนป 2554โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 36 น้ิว  จากอําเภอวังนอย  
ไปยังอําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี  เปนระยะประมาณ 72 กิโลเมตร  มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติ
สูงสุดรวม 510 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  ซึ่งโครงการไดเริ่มสงกาซธรรมชาติไดเม่ือสิ้นป 2549 

• โครงการติดต้ังหนวยเพ่ิมความดันระหวางทาง เพ่ือเพิ่มความสามารถในการสงกาซธรรมชาติจากวังนอยของทอสง
กาซธรรมชาติบนบก ในการสงกาซธรรมชาติจากอาวไทยไปยังราชบุรีและโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทรนอย-
พระนครใต/พระนครเหนือ  

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 42 น้ิว จากจังหวัดระยอง ไปยังอําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี (โครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบกเสนที่ 4) เปนระยะประมาณ 300 กิโลเมตร มีความสามารถใน
การสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,400 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ปจจุบัน ปตท. ไดเริ่มดําเนินโครงการไปแลว โดย
ระบบทอสงกาซธรรมชาติเช่ือมระหวาง LNG Receiving Terminal กับโรงแยกกาซธรรมชาติ ที่จังหวัดระยอง 
ระยะทางประมาณ 13 กม. คาดวาโครงการในสวนน้ีจะแลวเสร็จเริ่มสงกาซธรรมชาติไดในตนป 2554 สําหรับระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติหลัก (ระยอง – แกงคอย) คาดวาจะแลวเสร็จเริ่มสงกาซธรรมชาติไดในตนป 2555   

โครงการในระยะที่ 3 

• โครงการติดต้ังหนวยเพ่ิมความดันบนระบบทอสงกาซธรรมชาติฝงตะวันตก เพ่ือเพิ่มความสามารถในการสงกาซ
ธรรมชาติระบบทอสงกาซธรรมชาติฝงตะวันตก  
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การเพ่ิมการลงทุนในระบบทอเช่ือมในทะเล 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 18 น้ิว จากแหลงผลิตอาทิตยเหนือสวนเพ่ิม มายังระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 40 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 150 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน ซึ่งโครงการดังกลาวแลวเสร็จปลายป 2551 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 24 น้ิว จากแหลงผลิตเชฟรอนสวนเพ่ิม มายังระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 45 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 330 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาโครงการจะแลวเสร็จประมาณตนป 2554 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 24 น้ิว จากแหลงผลิตบงกชใตสวนเพ่ิม มายังระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 50 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 350 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาโครงการจะแลวเสร็จประมาณป 2554 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 24 น้ิว จากแหลงผลิตไพลินสวนเพ่ิม มายังระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 40 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 200 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาโครงการจะแลวเสร็จประมาณตนป 2557 

แผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติดังกลาว จะชวยเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดของระบบทอสงกาซธรรมชาติทั้งฝง
ตะวันออกและฝงตะวันตกของ ปตท.(รวมทอสงกาซฯจากแหลงนํ้าพอง) จาก 3,680 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (ณ คาความรอนจริง) 
(ณ 31 ธันวาคม 2551) เพ่ิมเปน 7,680 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (ณ คาความรอนจริง) 

ทั้งน้ี ปตท. ไดดําเนินการขอรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 มีมติเห็นชอบใหการสงเสริมการลงทุนโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทรนอย
โรงไฟฟาพระนครใต และ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547 มีมติเห็นชอบใหการสงเสริมการลงทุนกับโครงการตางๆ ตามแผนแมบท
ระบบทอสงกาซธรรมชาติดังน้ี 

 โครงการทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเลและบนบก 

 โครงการทอสงกาซธรรมชาติในทะเล จากแหลงเจดีเอ - แหลงอาทิตย 

 โครงการติดต้ังหนวยเพ่ิมความดันของทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ทั้งในทะเลและบนบก 

 โครงการทอสงกาซธรรมชาติวังนอย – แกงคอย 

ตอมาคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดมีมติเห็นชอบใหการสงเสริมการลงทุนกับโครงการทอสงกาซธรรมชาติจาก
แหลงอาทิตย FPSO มายังทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 และโครงการทอสงกาซธรรมชาติไปโรงไฟฟา
พระนครเหนือ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2550 ตามลําดับ 

 
11.4.2.2  โครงการโรงแยกกาซธรรมชาติ 

คณะกรรมการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดอนุมัติให ปตท.ดําเนินการจัดจางผูรับเหมากอสรางโครงการโรงแยกกาซ
อีเทน ซึ่งมีกําลังการผลิตอีเทนจํานวน 630,000 ตันตอป และโครงการโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 6 ขนาด 800 ลานลูกบาศกฟุต
ตอวัน ซึ่งมีกําลังการผลิตอีเทนจํานวน 630,000 ตันตอป  กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) จํานวน 1,030,000 ตันตอป และ กาซโซลีน
ธรรมชาติ (NGL) จํานวน 180,000 ตันตอป โดยอีเทนที่ผลิตไดจากโครงการทั้งสองจะจําหนายเปนวัตถุดิบใหโครงการอีเทนแครก
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11.4.2.3 การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
ตามท่ี พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ไดมีผลใชบังคับแลวต้ังแตวันที่ 11 ธันวาคม 2550 ปจจุบัน 

ปตท. ไดมีการเตรียมความพรอมในการดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติฯ ดังกลาว ซึ่งในเบื้องตน ปตท. ไดมีการจัดสัมมนาเพ่ือ
ช้ีแจง  ทําความเขาใจ เตรียมความพรอมในการดําเนินงาน ใหมีประสิทธิภาพและถูกตองตาม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงานแลว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 นอกจากน้ี ปตท. ยังไดมีการเตรียมความพรอมในประเด็นตางๆ  อีก อาทิ 

1. การจัดเตรียมขอมูลเพ่ือใหความคิดเห็นประกอบการออกระเบียบ/ประกาศ ของ คณะกรรมการฯ  ในประเด็นตางๆ ซึ่ง
เปนอํานาจคณะกรรมการฯ อาทิ   การใหขอมูลประกอบการพิจารณาในการออกระเบียบของ คณะกรรมการในการ
กํากับกิจการแตละประเภท  ซึ่ง เ ก่ียวกับ  ประเภทของกิจการท่ีไมควรถูกกํากับ  ระดับความเขมขนในการ
กํากับ   หลักเกณฑและเง่ือนไขในการใหใบอนุญาตที่เหมาะสม อายุของใบอนุญาต  ระดับการเปดเผยขอมูล  

2. การเตรียมจัดทําแผนการขยายโครงขายกาซธรรมชาติ ทั้งทอสงกาซธรรมชาติ และทอยอยจัดจําหนายกาซธรรมชาติ 
เพ่ือเสนอแผนขยายโครงขายพลังงานตอคณะกรรมการฯพิจารณา 

3. การจัดเตรียมระบบบัญชีแบงแยกตามประเภทใบอนุญาต  

4. การเขาช้ีแจงขอมูลประกอบกิจการพลังงาน ทั้งกิจการกาซธรรมชาติ และกิจการไฟฟา  และรวมยกราง ระเบียบ/
ประกาศของคณะกรรมการฯ 

ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เก่ียวกับหลักเกณฑการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานไดมีผล
ใชบังคับแลว เมื่อ 9 มกราคม 2552 และปจจุบัน ปตท. อยูระหวางการจัดเตรียมขอมูลเพ่ือใชประกอบการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการกาซธรรมชาติใหกับ ปตท. ซึ่งคาดวา คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานจะออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
กาซธรรมชาติ ใหกับ ปตท. ไดภายในเดือนกุมภาพันธ 2552 ซึ่งประกอบดวย ใบอนุญาตการขนสงกาซธรรมชาติทางทอผานระบบสง
กาซธรรมชาติ  ใบอนุญาตการจัดหาและคาสงกาซธรรมชาติ   และใบอนุญาตการคาปลีกกาซธรรมชาติผานระบบจําหนายกาซ
ธรรมชาติ 

11.4.2.4 โครงการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (Natural Gas for Vehicle หรือ NGV) 

เพ่ือสงเสริมการใชกาซธรรมชาติใหเปนเช้ือเพลิงทางเลือกในภาคขนสง ลดผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจอันเน่ืองมาจาก
ราคานํ้ามันดิบและนํ้ามันสําเร็จรูปในตลาดโลกไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมถึงเปนการ
สนับสนุนยุทธศาสตรพลังงานของประเทศท่ีสนับสนุนใหใชเช้ือเพลิงที่สามารถจัดหาไดจากแหลงภายในประเทศ ปตท. ไดเริ่มนํา 
NGV มาใชเปนเช้ือเพลิงใหกับรถโดยสารประจําทาง NGV ของ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ต้ังแตป 2536 และมีการ
ขยายตลาด NGV อยางตอเน่ือง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  มียานยนตที่ใช NGV ประมาณ 127,735  คัน โดยมีสถานีบริการกาซ 
NGV ที่เปดใหบริการแลว 303 สถานี ประกอบดวยสถานีบริการในกรุงเทพและปริมณฑล 154 สถานี และตางจังหวัด 149 สถานี 
และยอดจําหนาย NGV เฉล่ียเดือนธันวาคม 2551 ประมาณ 101 ลานลูกบาศกฟุต/วัน โดย ปตท. มีเปาหมายใหใชกาซธรรมชาติ
ทดแทนนํ้ามันในภาคขนสง 20% เปนปริมาณประมาณ 440 ลานลูกบาศกฟุต/วัน ณ สิ้นป 2555 (กรณีนํ้ามันดิบ ดูไบ เทากับ 90 
US$/BBL) 

ทั้งน้ีเพ่ือเปนการชวยประเทศชาติประหยัดการนําเขานํ้ามันเพ่ือใชในภาคการขนสง ปตท. ไดจัดทําแผนแมบทเรงรัดขยาย
การใช กาซธรรมชาติในรถยนตโดยมีเปาหมายในป 2555 มีรถยนตใช NGV จํานวน 332,000 คัน และมีสถานีบริการ 740 สถานี 
ขณะน้ี ปตท.ไดจัดทํากิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ  “โครงการแท็กซี่  LPG และแท็กซี่ใหมใช NGV” โดย ปตท.สนับสนุนคา
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 เน่ืองจากคาติดต้ังอุปกรณใช NGV มีราคาคอนขางสูง ปตท. ตระหนักถึงภาระของผูบริโภค ดังน้ันจึงจัดต้ังเงินทุน
หมุนเวียน ขึ้น 7,000 ลานบาท (ปตท. 5,000 ลานบาท และ กองทุนเพ่ือการอนุรักษพลังงาน 2,000 ลานบาท) สําหรับเงินทุน
หมุนเวียนของ ปตท. 5000 ลานบาทไดจัดสรรเพ่ือใหผูบริโภคมีแหลงเงินกูเพ่ือการดัดแปลง/ติดต้ัง NGV ในโครงการทุนหมุนเวียน
สําหรับยานยนต NGVโดยมีดอกเบี้ยตํ่าและเง่ือนไขผอนผันตอผูกู  ผาน ผาน 11 ธนาคาร ( กรุงเทพ ,กสิกรไทย, ไทยธนาคาร, ไทย
พาณิชย,  กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, ทหารไทย, ออมสิน, ธนชาต, นครหลวงไทย, ธ.ก.ส.) ณ 31 ธันวาคม 2551  สามารถปลอย
สินเช่ือไดทั้งสิ้น 1468.66 ลานบาท เปนกลุมลูกคารายใหญ 124 ราย วงเงิน 1308.18ลานบาท รายยอย 1640 ราย วงเงิน 160.48 ลาน
บาท สําหรับเงินทุนโครงการเงินทุนหมุนเวียนฯท่ีบริหารผานคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ของ ปตท. อนุมัติแลว 2 
บริษัท วงเงิน 32 ลานบาท และเงินทุนที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการอนุรักษพลังงาน 2000 ลานบาท ใชสนับสนุน
ผูประกอบการรถรวม ขสมก. ในโครงการกรุงเทพฯฟาใสดวย NGV ณ 31 ธันวาคม 2551 อนุมัติแลว 35 บริษัท วงเงินรวมประมาณ 
1201  ลานบาท อยูระหวางพิจารณาอีก 4 บริษัท วงเงินรวมประมาณ 1053 ลานบาท นอกจากน้ี ปตท. ยังมีโครงการทดลองใช NGV 
ในยานพาหนะชนิดอื่น ไดแก โครงการเรือเฟอรี่เกาะชาง ปจจุบันทําการดัดแปลงเรือเฟอรี่แลว 4 ลํา ซึ่งผลการทดลองใชเปนที่นา
พอใจสามารถประหยัดตนทุนคาเช้ือเพลิงได 40% และโครงการทดลองใช LNG ในเรือดวนเจาพระยา เรือโดยสารขามคลอง แสน
แสบ และเรือประมงที่จังหวัดระยอง ปจจุบันทําการทดลองติดต้ังอุปกรณ LNG ระบบเชื้อเพลิงรวม (DDF : Diesel Dual Fuel) 
อยางละ 1 ลํา  หากผลการใชเปนที่นาพอใจจะขยายผลตอไป 

 โครงการโรงงานผลิต LNG ขนาดเล็ก ที่ระยอง ขนาด 20 ตันตอวัน เริ่ม ผลิตต้ังแต พฤษภาคม 2551 และโรงงานผลิต 
LNG ที่หนองตูม ขนาด 18 ตันตอวัน คาดวาจะเริ่ม Commissioning ไดในเดือนกุมภาพันธ 2552 

11.5   คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

 1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

  บริษัทและบริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกันจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบ
บัญชีสังกัด  ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 20,133,523 บาท (ยี่สิบลานหน่ึงแสนสามหมื่นสามพันหารอยยี่สิบสามบาท) 

 2. คาบริการอ่ืน (non-audit fee) 

บริษัทจายคาตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซึ่งไดแก คาธรรมเนียมในการจัดทํา Comfort Letter  เพ่ือประกอบการออก
หนังสือช้ีชวนในการจัดจําหนายหุนกูของบริษัท ใหแก สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด ในรอบป2551 ที่ผานมาปตท. ไมมี
การจายคาบริการอื่นๆ 

 



ไมม ี
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สวนท่ี 2 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลวดวยความระมัดระวัง  บริษัทขอรับรอง

วา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากน้ี 
บริษัทขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 

(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพ่ือใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่ เปน
สาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ
บริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่
อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว 
บริษัทไดมอบหมายให นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล กํากับไว บริษัทจะถือ
วาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมลูแลวดังกลาวขางตน 

 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานเจาหนาที่บริหารและ 
กรรมการผูจัดการใหญ 

 

   

ผูรับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูจัดการสํานักกฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล ผูจัดการฝายตลาดทุนและ 
ผูลงทุนสัมพันธ 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 

บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลวดวยความระมัดระวัง  บริษัทขอรับรอง
วา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  

ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว 
บริษัทไดมอบหมายให นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล กํากับไว บริษัทจะถือ
วาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

นายณอคุณ  สิทธิพงศ ประธานกรรมการ  

คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม กรรมการอิสระ 
 

นายอําพน  กิตติอําพน กรรมการอิสระ 
 

นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช กรรมการอิสระ 
 

พลเอก สมทัต  อัตตะนันทน กรรมการอิสระ 
 

ม.ล.ปาณสาร  หัสดินทร กรรมการอิสระ 
 

คุณพรทิพย  จาละ กรรมการอิสระ 
 

นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต กรรมการอิสระ 
 

นายชัยเกษม นิติสิร ิ กรรมการอิสระ  

นายอนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ กรรมการอิสระ 
 

นายพานิช  พงศพิโรดม กรรมการ 
 

นายนริศ ชัยสูตร กรรมการ 
 

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ กรรมการและเลขานุการ 
 

  

ผูรับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูจัดการสํานักกฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล ผูจัดการฝายตลาดทุนและ 
ผูลงทุนสัมพันธ 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551  

 หนาที่ 3 
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// // // // // // // // // // // // // // //

1 บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) PTTEP X / / */ 0

2 บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด PTTNGD X / /

3 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด PTTLNG X

4 บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด CHPP

5 บริษัท พีทีที อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด PTTINTER /

6 บริษัท รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ จํากัด RBA

7 บริษัท ปตท. (กัมพูชา) จํากัด PTTCL

8 บริษัท ปตท.ธุรกิจคาปลีก จํากัด PTTRB

9 Subic Bay Energy Co., Ltd. SBECL /

10 บริษัท ปตท.กรีนเอ็นเนอรยี่ จํากัด PTTGE X /

11 บริษัท พีทีที โพลีเมอรโลจิสติกส จํากัด PTTPL X / /

12 บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด PTTPM / X / 0/ /

Trading 13 บริษัท ปตท. คาสากล จํากัด PTTT X

14 บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด EnCo X /

15 บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด BSA /

16 บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด PTTUT X /

ิ ั ไ   ํ ั

บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเก่ียวของ
ขอมูล  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2551

การดํารงตําแหนงของผูบริหาร  และผูมีอํานาจควบคุมในบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

                                                           รายช่ือผูบริหารฯ
                  รายช่ือบริษัท

อ่ืนๆ

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)

กลุมกาซ

กลุมนํ้ามัน
บริษัท
ยอย

กลุม
ปโตรเคมี

และการกลั่น

17 บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด TP / / / /

18 บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด IPT X / / /

19 บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด TTM-T /

20 บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากัด TTM-M /

21 บริษัท ผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น จํากัด DCAP

22 บริษัท ราชบุรี เพาเวอร จํากัด RPCL /

23 บริษัท ไทยลูบเบล็นดิ้ง จํากัด TLBC

24 บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด THAPPLINE X

25 บริษัท ปโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด PA-Thai

26 บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BAFS

27 บริษัท บริการนํ้ามันอากาศยาน จํากัด IPS

28 บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด FPT

29 บริษัท เวียดนามแอลพีจี จํากัด VLPG

30 Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. KPL

31 Petro Asia (Huizhou) Co., Ltd. PA-Huizhou

32 Petro Asia (Maoming) Co., Ltd PA-Maoming

33 Petro Asia (Shantou) Co., Ltd. PA-Shantou

34 บริษัท ปตท. มารท จํากัด PTTMart

35 บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) PTTCH / / / 0/

36 บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) PTTAR / / / / / / *0/

37 บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด PPCL X / /

38 บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนน่ิง จํากัด SPRC / / /

39 บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) TOP / / / / / 0/

40 บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) BCP / /

41 บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) IRPC / /

42 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร จํากัด HMC / X / /

43 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด PTTAC X 0/

44 บริษัท อัลลายแอนซ แพลนท เซอรวิส  จํากัด 2 APS /

45 บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) TIP /

46 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส จํากัด PTTICT / X

บริษัท
รวม
และ
บริษัท
ท่ี

เกี่ยว
ของ

กลุมกาซ

กลุมนํ้ามัน

กลุม
ปโตรเคมี
และการ
กลั่น

อ่ืนๆ

1   :  สัญลักษณ          X = ประธานกรรมการ      * = ประธานเจาหนาที่บริหาร      O  = กรรมการผูจัดการใหญ            /  = กรรมการ             //  =  ผูบริหารหมายเหตุ

2 : รายช่ือบริษัทฯลําดับที่ 43 เดิมช่ือบริษัท เอ็นพีทีซี เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียร่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (NPTC) เปลี่ยนช่ือเปน บริษัท อัลลายแอนซ แพลนท เซอรวิส จํากัด (APS) เม่ือ 8 เมษายน 2551             

             3   :  รายช่ือกรรมการฯลําดับที่ 11   ลาออกเม่ือวันที่ 7 มกราคม 2552

4   :  รายช่ือผูบริหารลําดับที่ 20  ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552  ดํารงตําแหนง รองกรรมการผูจัดการใหญหนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น ปตท. ปฏิบัติงานในตําแหนง กรรมการผูจัดการใหญ IRPC

2   :  รายชอบรษทฯลาดบท 43 เดมชอบรษท เอนพทซ เมนเทนแนนซ แอนด เอนจเนยรง เซอรวสเซส จากด (NPTC) เปลยนชอเปน บรษท อลลายแอนซ แพลนท เซอรวส จากด (APS) เมอ 8 เมษายน 2551



รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 51 

หนาที่ 1 

ชื่อ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายณอคุณ 
สิทธิพงศ 
 
• ประธาน 
 กรรมการ 

55 
 

 

 

 

 

ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เครื่องกล        
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• M.Sc. (Mechanical Engineering),  
 Oregon State University, U.S.A. 
• Ph.D. (Mechanical Engineering),  
 Oregon State University, U.S.A. 
ประวัติการอบรม 
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 47 
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง   
    สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 4 (วตท.4) 

  2541 - 2543 รองอธิการบดีฝายวิจัย และทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  2544 - 2546 รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  2546 - ปจจุบัน รองปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน) 
• ประธานกรรมการ     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจํากัด (ปจจุบัน)  
 - 
 
กิจกรรมพิเศษทีส่ําคัญ (ปจจุบัน) 
 - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 51 

หนาที่ 2 

ชื่อ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

คุณหญิงชฎา 
วัฒนศิริธรรม 
 
• กรรมการ 
 อิสระ  
 
• ประธาน 
 กรรมการ 
 ตรวจสอบ  
 
• กรรมการ 
 กําหนด 
 คาตอบแทน 

63 ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• B.A. (Natural Sciences&Economics) 
 Cambridge University, U.K. 
• M.A. (Natural Sciences&Economics)  
 Cambridge University, U.K. 
• M.A. (Economic Development)  
 Williams College, U.S.A. 
ประวัติการอบรม 
• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร  DCP 2/2002 , RCP 19/2008 , 
 MFR 6/2008 , MIA 2/2008 

  2542 กรรมการและรองผูจัดการใหญ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

  2542 - 2550 กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

2550 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน) 
• กรรมการอิสระ / กรรมการกําหนดคาตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการและกรรมการบริหาร     ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ                       บริษัท ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจํากัด (ปจจุบัน) 
• กรรมการ                  บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด 
• ประธานกรรมการ     บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด 
 
กิจกรรมพิเศษทีส่ําคัญ (ปจจุบัน) 
• กรรมการ     สถาบัน AIT (Asian Institute of Technology) 
• กรรมการ     ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการ     UNESCAP Business Advisory Group  
• รองประธานกรรมการ     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 



รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 51 

หนาที่ 3 

ชื่อ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายจักรมณฑ 
ผาสุกวนิช 
 
• กรรมการ 
 อิสระ 
 
• ประธาน 
 กรรมการ 
 สรรหา 

60 ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• M.A. (Economics), California State University 
 in Northridge, U.S.A 
ประวัติการอบรม 
• ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง รุนที่ 12 
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 39 
• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร  DAP 20/2004 , FND 13/2004   
 ACP 14/2006 , DCP 71/2006 , RCP 20/2008 

  2544 - 2545 เลขาธิการ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

  2545 - 2547 เลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

  2547 - 2551 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน) 
• กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการสรรหา     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ     บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจํากัด (ปจจุบัน) 
 - 
 
กิจกรรมพิเศษทีส่ําคัญ (ปจจุบัน) 
• กรรมการ     คณะกรรมการนโยบายการเงิน  ธนาคารแหงประเทศไทย 
• กรรมการ     คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่) 5 



รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 51 

หนาที่ 4 

ชื่อ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

พลเอก สมทัต 
อัตตะนันทน 
 
• กรรมการ 
 อิสระ 
 
• ประธาน 
 กรรมการ 
 กํากับดูแล 
 กิจการที่ดี 

64 ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.ทบ.)  
 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
ประวัติการอบรม 
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  
  หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร 
 ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 10 
• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
 หลักสูตร  DAP 53/2006 , FND 29/2006 ,    
 ACP 14/2006 , DCP 90/2007 , RCP 20/2008 

  2545 - 2546 ผูบัญชาการทหารบก กองทัพบก  กระทรวงกลาโหม 

  2546 - 2547 
   

ผูบัญชาการทหารสูงสุด 
กองบัญชาการทหารสูงสุด 

กระทรวงกลาโหม 

2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน) 
• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจํากัด (ปจจุบัน) 
• ประธานกรรมการ       บริษัท วีนีเม็กซ อุตสาหกรรม จํากัด 
• กรรมการตรวจสอบ     บริษัท สาลี่คัลเลอร จํากัด 
 
กิจกรรมพิเศษทีส่ําคัญ (ปจจุบัน) 
• ประธานกรรมการที่ปรึกษา     บริษัท พีนาเฮาส จํากัด (มหาชน) 
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ          บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) 



รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 51 

หนาที่ 5 

ชื่อ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายอําพน 
กิตติอําพน 
 
• กรรมการ 
 อิสระ 
 
• ประธาน 
 กรรมการ 
 กําหนด 
 คาตอบแทน   
 
• กรรมการ 
 สรรหา 

53 ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
• M.S. (Economics),  
 Northeastern University Boston, U.S.A. 
• Ph.D. (Applied Economics),  
 Clemson University, South Carolina, U.S.A. 
ประวัติการอบรม 
• ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุน 3 (CIO) 
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 45 
• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
 DCP 80/2006 

  2545 - 2546 รองปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

  2546 - 2549 
   

ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

  2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

  2547 - ปจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน) 
• กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ     บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจํากัด (ปจจุบัน) 
 - 
 
กิจกรรมพิเศษทีส่ําคัญ (ปจจุบัน) 
• กรรมการ / กรรมการนโยบายการเงิน     ธนาคารแหงประเทศไทย 
• กรรมการขาราชการพลเรือน     สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
• กรรมการสงเสริมการลงทุน    สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
• กรรมการ      บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) 
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
• กรรมการกฤษฎีกา     สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7 
• กรรมการ     คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 



รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 51 

หนาที่ 6 

ชื่อ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

คุณพรทิพย 
จาละ 
 
• กรรมการ 
 อิสระ 
 
• กรรมการ 
 ตรวจสอบ 

59 ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)   
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• Master of Laws (LL.W)  
 University of Michigan, U.S.A. 
ประวัติการอบรม 
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 43 
• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)  
 หลักสูตร  FSD 3/2008 

  2543 - 2547 รองเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

  2547 - ปจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน) 
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจํากัด (ปจจุบัน) 
 - 
 
กิจกรรมพิเศษทีส่ําคัญ (ปจจุบัน) 
•    กรรมการ     คณะอนุกรรมการขาราชการพลเรือนวิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ 
                         และการรองทุกขสํานักงาน ก.พ. 
•    กรรมการกฤษฎีกา     สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
•    กรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง     สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
•    กรรมการ     คณะกรรมการองคกรรวมไทย - มาเลเซีย 
•    กรรมการ     คณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองสํานักงานศาลปกครอง 
•    กรรมการคดีพิเศษ     กระทรวงยุติธรรม 
•    กรรมการ     คณะกรรมการกองทนุบําเหน็จบํานาญขาราชการกระทรวงการคลัง 
•    กรรมการ     คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ สํานักงาน ก.ล.ต. 
•    กรรมการ     ธนาคารแหงประเทศไทย 



รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 51 

หนาที่ 7 

ชื่อ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายชัยเกษม 
นิติสิริ 
 
• กรรมการ 
 อิสระ 
 
• กรรมการ 
 กํากับดูแล 
 กิจการที่ดี  
 

60 ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)    
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย 
 แหงเนติบัณฑิตยสภา 
• LL.M. Columbia University, U.S.A. 
• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประวัติการอบรม 
• Cert. In International Procurement,   
 Georgetown  University 
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร   
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 38 
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาบันพระปกเกลา  
 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ 
 ประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง  
 (ปปร.) รุนที่ 9 
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน   
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 5 (วตท.5) 
• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
 หลักสูตร  DCP 8/2001,  RCP 16/2007 

  2543 - 2544 อธิบดีอัยการฝายคดีทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศ 

สํานักงานอัยการสูงสุด 

  2544 - 2545 อธิบดีอัยการฝายคดีอัยการสูงสุด  สํานักงานอัยการสูงสุด 

  2545 - 2546 อธิบดีอัยการฝายปรึกษา   สํานักงานอัยการสูงสุด 

  2546 - 2550 รองอัยการสูงสุด   สํานักงานอัยการสูงสุด 

  2550 - ปจจุบัน อัยการสูงสุด   สํานักงานอัยการสูงสุด 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน) 
• กรรมการอิสระ / กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี   บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ   บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ   บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจํากัด (ปจจุบัน) 
 - 
 
กิจกรรมพิเศษทีส่ําคัญ (ปจจุบัน) 
• กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร     ธนาคารอาคารสงเคราะห 
• กรรมการ     คณะกรรมการอัยการ 
• กรรมการ     คณะกรรมการตํารวจ 
• อุปนายก     เนติบัณฑิตยสภา 
• กรรมการ    สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
• กรรมการ    กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
• กรรมการ    สภามหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
• กรรมการ    สภามหาวิทยาลัยโยนก 



รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 51 

หนาที่ 8 

ชื่อ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายจุลยุทธ 
หิรัณยะวสิต 
 
• กรรมการ 
 อิสระ 
 
• กรรมการ 
 ตรวจสอบ   
 
• กรรมการ 
 สรรหา 

60 ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)   
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประวัติการอบรม 
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 40 
• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร  DCP 111/2008 

  2547 - 2549 รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี 

  2549 - 2551 ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน) 
•   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจํากัด (ปจจุบัน) 
     - 
 
กิจกรรมพิเศษทีส่ําคัญ (ปจจุบัน) 
     - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 51 

หนาที่ 9 

ชื่อ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายอนุวัฒน 
เมธีวิบูลวุฒิ 
 
• กรรมการ 
 อิสระ 

56 ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2)   
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประวัติการอบรม 
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร   
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 45 
• อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง   
 กระทรวงมหาดไทย รุนที่ 36 ป 2540 

  2547 - 2548 ผูวาราชการจังหวัดพังงา  

  2548 - 2549 ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  

  2549 - 2551 ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ  

2551 - ปจจุบัน อธิบดีกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน) 
• กรรมการอิสระ     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจํากัด (ปจจุบัน) 
 - 
 
กิจกรรมพิเศษทีส่ําคัญ (ปจจุบัน) 
  - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 51 

หนาที่ 10 

ชื่อ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายพานิช 
พงศพิโรดม 
 
• กรรมการ 
 

59 ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขาภิบาล  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิศวกรรมแหลงน้ํา  
 สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
• วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต  
 สาขาวิศวกรรมชายฝงทะเล  
 สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
ประวัติการอบรม 
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร 
 ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 15 
• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร  UFS 1/2006 

  2545 - 2547 รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน  

กระทรวงพลังงาน 

  2547 - 2548 ผูตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน 

  2548 - 2549 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  

  2549 - ปจจุบัน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน 

 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน) 
• กรรมการ     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจํากัด (ปจจุบัน) 
 - 
 
กิจกรรมพิเศษทีส่ําคัญ (ปจจุบัน) 
• กรรมการ                        องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
• อนุกรรมการกลั่นกรอง     โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 



รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 51 

หนาที่ 11 

ชื่อ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายนริศ 
ชัยสูตร 
 
• กรรมการ 
     

53 ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)   
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)   
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• Ph.D. Economics, University of Hawaii, U.S.A. 
ประวัติการอบรม 
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 4 (วตท.4) 
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 39 
• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร  DAP 32/2005 , FND 19/2005 ,  
 DCP 82/2006 

  2541 - 2547 อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  2547 - 2549 ผูอํานวยการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

  2549 - ปจจุบัน หัวหนาผูตรวจราชการ   กระทรวงการคลัง 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน) 
• กรรมการ     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ     เอเซี่ยนพร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  
• กรรมการ     บริษัท ฟอรจูน พารท อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจํากัด (ปจจุบัน) 
 - 
 
กิจกรรมพิเศษทีส่ําคัญ (ปจจุบัน) 
• ประธาน             สภาวิจัยแหงชาติ  สาขาเศรษฐศาสตร 
• ประธาน             ชมรมศิษยเกาอีสเวสเซนเตอรและฮาวายในประเทศไทย 
• ประธาน             คณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย 
• ประธาน             บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 
• นายกสมาคม     สมาคมธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ 
• กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง     ธนาคารอาคารสงเคราะห 



รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 51 

หนาที่ 12 

ชื่อ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นางพรรณ ี
สถาวโรดม 
 
• กรรมการ 
    
• กรรมการ 
 กําหนด 
 คาตอบแทน 

60 ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สาขาการเงิน 
 การธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประวัติการอบรม 
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 44 
• Bond Markets : Fixed Income Analysis,  
 Economic Development Institute of the  
 World Bank 
• Advanced Executive Program, 2004 Kellogg  
 School of Management,  
 Northwestern University, U.S.A. 
• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร  DAP42/2005 , FND 22/2005 , 
 DCP 72/2006 

  2544 - 2545 รองผูอํานวยการสํานักงาน 
เศรษฐกิจการคลังและผูอํานวยการ 
สํานักบริหารหนี้สาธารณะ 

กระทรวงการคลัง 

  2545 - 2549 ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ 

กระทรวงการคลัง 

  2549 - 2551 ผูอํานวยการสํานักงาน 
เศรษฐกิจการคลัง 

กระทรวงการคลัง 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน) 
• กรรมการ / กรรมการกําหนดคาตอบแทน     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ     บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน)  
 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจํากัด (ปจจุบัน) 
 - 
 
กิจกรรมพิเศษทีส่ําคัญ (ปจจุบัน) 
• กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร                 บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
• กรรมการ / กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน     ธนาคารแหงประเทศไทย 
• กรรมการ     คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 



รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 51 

หนาที่ 13 

ชื่อ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

หมอมหลวง 
ปาณสาร 
หัสดินทร 
 
• กรรมการ 
 อิสระ 
 
• กรรมการ 
 กํากับดูแล 
 กิจการที่ดี 

63 ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• Master of Architecture,  
 University of Pennsylvania, U.S.A. 
ประวัติการอบรม 
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 37 
• สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุนที่ 33 
• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 ป 2549 หลักสูตร Developing CG , 
 Setting the CEO Performance Plan & 
 Evaluation และ UFS 2/2006 

  2540 - 2546 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ฝายบริหาร 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

  2546 - 2548 รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน) 
• กรรมการอิสระ / กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
  
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจํากัด (ปจจุบัน) 
        - 
 
กิจกรรมพิเศษทีส่ําคัญ (ปจจุบัน) 
• กรรมการ   สภามหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
• กรรมการจัดการทรัพยสิน   สภากาชาดไทย 



รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 51 

หนาที่ 14 

ชื่อ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายประเสริฐ 
บุญสัมพันธ 
 
• กรรมการและ 
    เลขานุการ 
 
• ประธาน 
 เจาหนาที่ 
 บริหารและ 
 กรรมการ 
 ผูจัดการใหญ 

56 ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• MBA. Utah State University, U.S.A. 
• ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
ประวัติการอบรม 
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร 
 ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 10 
• Certificate in Advanced Management 
 Program, Harvard Business School, U.S.A. 
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาบันพระปกเกลา 
 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ 
 ประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารชั้นสูง 
 (ปปร.) รุนที่ 6 
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงรุนที่ 3 (วตท. 3) 
• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
 DAP 26/2004 

 ต.ค. 2544 - 2546 รองกรรมการผูจัดการใหญ 
กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 

 ส.ค. 2546 - 2550 กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 2549 - มี.ค. 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

 2551 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร 
และกรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน) 
• กรรมการและเลขานุการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ  บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจํากัด (ปจจุบัน) 
• ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด 
• กรรมการ บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด 
• กรรมการ บริษัท น้ํามัน ไออารพีซี จํากัด 
• กรรมการ บริษัท ไทย เอ บี เอส จํากัด 
• กรรมการ บริษัท ไออารพีซี โพลีออล จํากัด 
กิจกรรมพิเศษทีส่ําคัญ (ปจจุบัน) 
• ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
• นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
• ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• ที่ปรึกษาสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 



รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 51 

หนาที่ 15 

ชื่อ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายพิชัย 
ชุณหวชิร 
 
• ประธาน 
 เจาหนาที่ 
 บริหาร 
 การเงิน 

59 ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• M.B.A. (Business Administration) Indiana  
 University of Pennsylvania, U.S.A. 
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประวัติการอบรม 
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2918 
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร 
 ภาครัฐรวมเอกชน (วปรอ.) รุนที่ 13 
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงรุนที่ 5 (วตท. 5) 
• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร  DAP 49/2005 

 ต.ค. 2544 - 2550 รองกรรมการผูจัดการใหญการเงิน
และบัญชีองคกร 

บริษัท ปตท. จํากัด  (มหาชน) 
 

 ก.ย. 2546 - 
 ธ.ค. 2547 

รองกรรมการผูจัดการใหญการเงิน
และบัญชีองคกร ปตท. 
รักษาการกรรมการผูจัดการใหญ 

 
 
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

 2551 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จํากัด  (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน) 
• กรรมการ บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ  บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการและประธานกรรมการบริหาร     บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจํากัด (ปจจุบัน) 
• ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. กรีนเอ็นเนอรยี่ จํากัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด 
• กรรมการ บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด 
 
กิจกรรมพิเศษทีส่ําคัญ (ปจจุบัน) 
• ประธานอนุกรรมการบริหารการลงทุน  กองทุนประกันสังคม 
• ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีดานบัญชีบริหาร 



รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 51 

หนาที่ 16 

ชื่อ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายจิตรพงษ 
กวางสุขสถิตย 
 
• ประธาน 
 เจาหนาที่ 
 ปฏิบัติการ 
 กลุมธุรกิจ 
 ปโตรเลียม 
 ขั้นตนและ 
 กาซ
 ธรรมชาติ 

59 0.000633 ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• M.Eng. (Industrial Engineering)  
 Lamar University, Texas, U.S.A. 
• Ph.D. (Industrial Engineering)  
 Lamar University, Texas, U.S.A. 
ประวัติการอบรม 
• Stanford Executive Program,  
 Stanford University, U.S.A. 
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร 
 ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 12 
• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร  DCP 42/2004 , FND 9/2004 

  2543 - 2546 รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท.  
ปฏิบัติงานในตําแหนง  
กรรมการผูจัดการใหญ 

 
 
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

  2546 - 2550 รองกรรมการผูจัดการใหญ  
กลุมธุรกิจสํารวจ ผลิต  
และกาซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

  2551 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 
กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตน 
และกาซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน) 
• กรรมการ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ  บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจํากัด (ปจจุบัน) 
• ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด 
• กรรมการ บริษัท ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด 
• กรรมการ บริษัท ทรานสไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากัด 
• กรรมการ บริษัท พีทีที โพลิเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด 
• กรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร จํากัด 
• กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด 
• กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด 
• กรรมการ บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด 
 
กิจกรรมพิเศษทีส่ําคัญ (ปจจุบัน) 
• นายกสมาคม สมาคมกาซธรรมชาติ สําหรับยานยนตไทย 



รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 51 

หนาที่ 17 

ชื่อ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายปรัชญา 
ภิญญาวัธน 
 
•  ประธาน 
    เจาหนาที่ 
    ปฏิบัติการ 
    กลุมธุรกิจ 
    ปโตรเลียม 
    ขั้นปลายและ 
    รองกรรมการ 
    ผูจัดการใหญ 
    หนวยธุรกิจ 
    น้ํามัน 

57 0.000182 ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• M.S. (Civil Engineering),  
 Stanford University, U.S.A. 
• Ph.D. (Civil Engineering),  
 University of Texas at Austin, U.S.A. 
ประวัติการอบรม 
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร 
 ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 15 
• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร  DCP 14/2002 

  2544 - 2545 รองกรรมการผูจัดการใหญ 
กลยุทธและพัฒนาองคกร 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 

  2545 - 2546 รองกรรมการผูจัดการใหญ 
บริหารองคกร 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

  2547 - 2550 รองกรรมการผูจัดการใหญ  
กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

  2551 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 
กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 
และรองกรรมการผูจัดการใหญ 
หนวยธุรกิจน้ํามัน 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน) 
• กรรมการ บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท ไออารพีซี  จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท บางกอกโพลีเอททิลีน จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน) 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจํากัด (ปจจุบัน) 
• ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลิเมอร โลจิสติกส จํากัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง จํากัด 
• กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด 
• กรรมการ บริษัท ระยองโอเลฟนส จํากัด 
กิจกรรมพิเศษทีส่ําคัญ (ปจจุบัน) 
 - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 51 

หนาที่ 18 

ชื่อ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายเทวินทร 
วงศวานิช 
 
• รองกรรมการ 
    ผูจัดการใหญ 
    กลยุทธและ 
    พัฒนา 
    องคกร 

50 0.000071 ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)   
 (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• M.S. (Chemical Engineering)  
 Rice University, U.S.A. 
• M.S. (Petroleum Engineering) 
 University of Houston, U.S.A. 
ประวัติการอบรม 
• ประกาศนียบัตรโครงการอบรมผูบริหารระดับสูง  
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 
 แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (S.E.P. รุน 7) 
• ประกาศนียบัตรโครงการอบรมผูนําสากล  
 (Program for Global Leadership – PGL)   
 สถาบัน Harvard Business School, U.S.A. 
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาบันพระปกเกลา  
 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ 
 ประชาธิปไตยสําหรับผูบริหารระดับสูง  
 (ปปร.) รุน 10 
• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
 หลักสูตร  DCP 21/2002 

  2545 - 2546 รองผูจัดการใหญอาวุโส   
สายงานปฏิบัติการ 

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

  2546 - 2547 รองผูจัดการใหญอาวุโส   
โครงการลงทุนภูมภิาค 

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

  2547 - 2551 รองผูจัดการใหญอาวุโส ปตท. สผ. 
ปฏิบัติงานในตําแหนง 
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  
พัฒนาธุรกิจองคกร 

 
 
 
บริษัท ปตท. จํากัด  (มหาชน) 

  2551 - ปจจุบัน รองผูจัดการใหญอาวุโส ปตท. สผ. 
ปฏิบัติงานในตําแหนง 
รองกรรมการผูจัดการใหญ  
กลยุทธและพัฒนาองคกร 

 
 
 
บริษัท ปตท. จํากัด  (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน) 
• กรรมการ บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจํากัด (ปจจุบัน) 
• กรรมการ บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด 
 
กิจกรรมพิเศษทีส่ําคัญ (ปจจุบัน) 
     - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 51 

หนาที่ 19 

ชื่อ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายทรงวุฒิ 
ชินวัตร 
 
• รองกรรมการ 
    ผูจัดการใหญ 
    บริหาร 
    องคกร 

58 0.000035 ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
• M.Eng. (Civil Engineering) Lamar University,  
 Beaumont, Texas, U.S.A. 
ประวัติการอบรม 
• Certificate in Advanced Management 
 Program, Harvard Business School, U.S.A. 
• Certificate in Advanced Management 
 Program, Banff School, Canada 
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร 
 ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 16 
• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร  DAP 35/2005 

  2541 - 2545 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 
ปฏิบัติงานในตําแหนงผูจัดการทั่วไป 

บริษัท ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด 
 

  2546 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ 
สายงานบริหารองคกร 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน) 
 - 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจํากัด (ปจจุบัน) 
• กรรมการ บริษัท ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด 
• กรรมการ บริษัท เอนเนอรยี่คอมเพล็กซ จํากัด 
• กรรมการ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด 
 
กิจกรรมพิเศษทีส่ําคัญ (ปจจุบัน) 
 - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 51 

หนาที่ 20 

ชื่อ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายเพิ่มศักดิ์ 
ชีวาวัฒนานนท 
 
• รองกรรมการ 
    ผูจัดการใหญ 
    หนวยธุรกิจ 
    กาซ 
    ธรรมชาติ 

58 0.000143 ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• B.Eng. (Mechanical) University of Santo 
 Tomas Manila, Philippines 
ประวัติการอบรม 
• ประกาศนียบัตร Asian Executive Program 
 (AEP), GE Management Development Institute
• ประกาศนียบัตรโครงการอบรมผูบริหารระดับสูง  
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 
 แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (S.E.P.) 
• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร  DCP 52/2004 

  2544 -  2545 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  
แยกกาซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 

  2545 -  2547 
   

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 
ปฏิบัติงานในตําแหนง 
กรรมการผูจัดการใหญ 

 
 
บริษัท ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด 

  2547 -  2549 
   

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 
ปฏิบัติงานในตําแหนง 
กรรมการผูจัดการใหญ 

 
 
บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

  2549 -  2550 รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 
ปฏิบัติงานในตําแหนง 
กรรมการผูจัดการใหญ 

 
 
บริษัท ปตท.อะโรเมติกส และการกลั่น จํากัด  (มหาชน) 

  2550 - 2551 
 

 

รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 
ปฏิบัติงานในตําแหนง 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

 
 
บริษัท ปตท.อะโรเมติกส และการกลั่น จํากัด  (มหาชน) 

2551 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ 

หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จํากัด  (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน) 
 - 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจํากัด (ปจจุบัน) 
 - 
 
กิจกรรมพิเศษทีส่ําคัญ (ปจจุบัน) 
 - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 51 

หนาที่ 21 

ชื่อ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายสุรงค 
บูลกุล 
 
• รองกรรมการ 
    ผูจัดการใหญ 
    หนวยธุรกิจ 
    การคา 
    ระหวาง 
    ประเทศ 

53 0.000232 ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• Bachelor of Science Industrial Engineering 
 and Operations Research, Syracuse 
 University, New York, U.S.A. 
• Master of Engineering Operations Research  
 and Industrial Engineering Cornell University, 
  U.S.A. 
• Master of Business Administration,  
 Cornell University, U.S.A. 
ประวัติการอบรม 
• PMD, Harvard University, U.S.A. 
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาบันพระปกเกลา 
 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ 
 ประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง  
 (ปปร.) รุนที่ 8 

  2545 - 2548 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญจัดหา
และจําหนายกาซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

  2548 - 2551 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  
หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 

  2551 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ 
หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน) 
       - 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจํากัด (ปจจุบัน) 
• ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. คาสากล จํากัด 
• กรรมการ บริษัท ปตท. กรีนเอ็นเนอรยี่ จํากัด 
• กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด 
• กรรมการ บริษัท ไทยออยลมารีน จํากัด 
 
กิจกรรมพิเศษทีส่ําคัญ (ปจจุบัน) 
     - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 51 

หนาที่ 22 

ชื่อ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายไพรินทร 
ชูโชติถาวร 
 
• รองกรรมการ 
    ผูจัดการใหญ 
    หนวยธุรกิจ 
    ปโตรเคมี 
    และการกลั่น 

52 0.000100 ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)   
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• Master of Engineering in Chemical 
 Engineering, Tokyo Institution of Technology, 
 Japan 
• Doctor of Engineering in Chemical 
 Engineering, Tokyo Institution of Technology, 
 Japan 
ประวัติการอบรม 
• PTT Executive Leadership Program / 
 GE Crotonville U.S.A. 
• NIDA Executive Leadership Program 2007/ 
 Wharton University of Pennsylvania, U.S.A 
• Industrial Liaison Program (ILP) 2005 / 
 Massachusetts Institute Technology U.S.A 
• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร  DAP 24/2004 , DCP  51/2004 

 2532 - 2548 กรรมการผูจัดการ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) 

 2548 - 2551 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  
กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 
ปตท. ปฏิบัติงานในตําแหนง
กรรมการผูจัดการ 

 
 
 
บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด 

 2549 - 2551 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  
กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 
ปตท. ปฏิบัติงานในตําแหนง 
กรรมการผูจัดการ 

 
 
 
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด 

 2551 -  
 31 ธ.ค. 2551 

รองกรรมการผูจัดการใหญ  
หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 
ปตท. ปฏิบัติงานในตําแหนง 
กรรมการผูจัดการ 

 
 
บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด และ 
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน) 
• กรรมการ บริษัท บางกอก โพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจํากัด (ปจจุบัน) 
• กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด 
• กรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด 
• กรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี  โปลีเมอร จํากัด 
• กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส จํากัด 
• กรรมการ  บริษัท อัลลายแอนซ แพลนท เซอรวิส จํากัด 
• กรรมการ บริษัท พีทีที ฟนอล  จํากัด 
• กรรมการ บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด 
กิจกรรมพิเศษทีส่ําคัญ (ปจจุบัน) 
• กรรมการบริหาร ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) 
• กรรมการบริหาร วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• กรรมการบริหาร ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงานพัฒนา วิทยาศาสตร 
  และเทคโนโลยีแหงชาติ (NANOTEC) 



รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
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หนาที่ 23 

ชื่อ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายอนนต 
สิริแสงทักษิณ 
 
•  ประธาน 
    เจาหนาที่ 
    บริหาร 
    บริษัท ปตท.  
    สํารวจ 
    และผลิต 
    ปโตรเลียม  
    จํากัด 
    (มหาชน) 

54 0.000425 ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีวิทยา)  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• พาณิชยศาสตรและการบัญชีมหาบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประวัติการอบรม 
• Certificates in Project Investment Appraisal 
 and Management and Global Leadership,  
 Harvard University 
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงรุนที่ 1 (วตท. 1) 
• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
  หลักสูตร  DAP 52/2006 , DCP 73/2006 

 ต.ค.2544 - 2545 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญจัดหา
และจําหนายกาซ  
กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 

 2545 - 2551 รองกรรมการผูจัดการใหญ  
กลยุทธและพัฒนาองคกร 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 

 2551 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 
ปฏิบัติงานในตําแหนง  
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

 
 
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน) 
• กรรมการ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท  บางกอกโพลีเอททิลีน จํากัด (มหาชน) 
•  กรรมการ บริษัท  ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน) 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจํากัด (ปจจุบัน) 
• ประธานกรรมการ  บริษัท  พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด 
• กรรมการ  บริษัท  เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร จํากัด 
• กรรมการ บริษัท  สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด 
• กรรมการ บริษัท  ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด 
• กรรมการ บริษัท  ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด 
•  กรรมการ บริษัท  อัลลายแอนซรีไฟนนิ่ง จํากัด 
• กรรมการ บริษัท  พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด 
• กรรมการ บริษัท  ไทยพาราไซลีน จํากัด 
 
กิจกรรมพิเศษทีส่ําคัญ (ปจจุบัน) 
       - 
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หนาที่ 24 

ชื่อ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายมารุต 
มฤคทัต 
 
•  กรรมการ 
    ผูจัดการใหญ 
    บริษัท ปตท.  
    สํารวจ 
    และผลิต 
    ปโตรเลียม  
    จํากัด 
    (มหาชน) 

56 0.000059 ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• B.S. (Petroleum Engineering)  
 University of Texas at Austin, U.S.A. 
• M.S. (Petroleum Engineering)  
 University of Texas at Austin, U.S.A. 
ประวัติการอบรม 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร  
 Advance Management  
 สถาบัน Insead ประเทศฝรั่งเศส 
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร 
 ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 17 
• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร  DAP 13/2004 , DCP 46/2004 

  2545 - 2546 รองผูจัดการใหญอาวุโสสายงาน
พัฒนาธุรกิจ 

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

  2546 - 2549 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 
ปฏิบัติงานในตําแหนง 
กรรมการผูจัดการใหญ 

 
 
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

  2549 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 
ปฏิบัติงานในตําแหนง 
กรรมการผูจัดการใหญ 

 
 
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน) 
 - 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจํากัด (ปจจุบัน) 
• กรรมการ     Carigali - PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd. 
 
กิจกรรมพิเศษทีส่ําคัญ (ปจจุบัน) 
 - 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายวิโรจน 
มาวิจักขณ 
 
•  กรรมการ 
    อํานวยการ 
    บริษัท  
    ไทยออยล  
    จํากัด 
    (มหาชน) 

60 0.000634 ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  
 เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• M.S.C.E. (Civil Engineering)  
  University of Texas at  Austin, U.S.A. 
• Ph.D. (Civil Engineering)  
 University of Texas at Austin, U.S.A. 
ประวัติการอบรม 
• Program for Management Development,  
 Harvard University, U.S.A. 
• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร  DAP 1/2003 , DCP 38/2003 

  2542 - 2548 รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 
ปฏิบัติงานในตําแหนง 
กรรมการผูจัดการใหญ 

 
 
บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 

  2549 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 
ปฏิบัติงานในตําแหนง 
กรรมการอํานวยการ 

 
 
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน) 
• กรรมการและเลขานุการ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน) 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจํากัด (ปจจุบัน) 
• กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด 
• กรรมการ บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด 
• กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด 
• กรรมการ บริษัท ไทยออยลมารีน จํากัด 
• กรรมการ บริษัท ไทยออยล โซลเวนท จํากัด 
• กรรมการ บริษัท ทอป  โซลเวนท จํากัด 
• กรรมการ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จํากัด 
• กรรมการ บริษัท ไทยออยลเอทานอล จํากัด 
• กรรมการ บริษัท ไทยออยล เอนเนอรยี จํากัด 
 
กิจกรรมพิเศษทีส่ําคัญ (ปจจุบัน) 
• กรรมการ สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
• กรรมการ คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย 
• กรรมการ The Offshore Technology & Management (OTM), AIT 
• กรรมการที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายชายนอย 
เผื่อนโกสุม 
 
•  ประธาน 
    เจาหนาที่ 
    บริหารและ 
    กรรมการ 
    ผูจัดการใหญ 
    บริษัท ปตท.  
    อะโรเมติกส 
    และการกลั่น  
    จํากัด 
    (มหาชน) 

58 0.000176 ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• Bachelor Degree in Higher  Accounting  
 California College of Commerce, U.S.A. 
• ปริญญาโทการบริหาร  
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 
 แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประวัติการอบรม 
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาบันพระปกเกลา  
 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบ
 ประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารชั้นสูง 
 (ปปร.) รุนที่ 6 
• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
 หลักสูตร  DAP 63/2007 

  2543 - 2548 กรรมการอํานวยการ บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด 

  2548 - 2550 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
สังกัดธุรกิจปโตรเคมีและ 
การกลั่น ปตท. ปฏิบัติงานใน
ตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ 

 
 
 
บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) 

  2550 - 2551 รองกรรมการผูจัดการใหญ  ปตท. 
ปฏิบัติงานในตําแหนง  
กรรมการผูจัดการใหญ 

 
 
บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) 

  2551 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ  ปตท. 
ปฏิบัติงานในตําแหนง 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 
และกรรมการผูจัดการใหญ 

 
 
 
บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน) 
• กรรมการและเลขานุการ บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจํากัด (ปจจุบัน) 
• กรรมการ บริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง จํากัด 
• กรรมการ บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด 
• กรรมการ  บริษัท ยูทิลิตี้ จํากัด 
 
กิจกรรมพิเศษทีส่ําคัญ (ปจจุบัน) 
• ประธานกลุมโรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียม  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
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หนาที่ 27 

ชื่อ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายวีรศักดิ์ 
โฆสิตไพศาล 
 
•  กรรมการ 
    ผูจัดการ ใหญ 
    บริษัท ปตท.  
    เคมิคอล  
    จํากัด 
    (มหาชน) 
 
•  กรรมการ 
    ผูจัดการ ใหญ 
    บริษัท  
    บางกอกโพลี 
    เอททีลีน 
    จํากัด 
    (มหาชน) 

54 0.000028 ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล   
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• Master of Science (Mechanical Engineering),  
    Texas A&I University, U.S.A. 
ประวัติการอบรม 
• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
 หลักสูตร  DCP 82/2006 , FND 30/2006 

  2545 - 2548 Lubes Country Manager บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด 

  2548 - 2549 กรรมการและผูจัดการประชาสัมพันธ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด 

  2549 - 2551 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 
ปฏิบัติงานในตําแหนง 
รองกรรมการผูจัดการใหญ  
สายงานธุรกิจการคา  
และกรรมการผูจัดการ 

 
 
 
บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) 

  2551 - 
  1 ต.ค. 2551 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
รักษาการรองกรรมการ 
ผูจัดการใหญ ปตท. 
ปฏิบัติงานในตําแหนง 
กรรมการผูจัดการใหญ  
และกรรมการผูจัดการ 

 
 
 
 
บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน) 
• กรรมการและเลขานุการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการและเลขานุการ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจํากัด (ปจจุบัน) 
• กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด 
• กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด 
• กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส จํากัด 
• กรรมการ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด เอ็นไวรอนเมนทอลเซอรวิส จํากัด 
 
กิจกรรมพิเศษทีส่ําคัญ (ปจจุบัน) 
• ประธานกลุมอุตสาหกรรมพลาสติก  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นางสาว 
เพ็ญจันทร 
จริเกษม 
 
• ผูชวย
 กรรมการ 
    ผูจัดการ ใหญ  
 การเงิน
 องคกร 
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0.000035 ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประวัติการอบรม 
• หลักสูตร Executive Leadership Program  
 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) 
 รวมกับ The Wharton School,  
 University of Pennsylvania, U.S.A. 
• หลักสูตร Finance of Senior Executive  
 ของสถาบัน Harvard Business School of  
 New York, U.S.A. 

 2541 - ก.ย. 2544 ผูอํานวยการฝายจัดหา 
และบริหารเงินทุน 

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

 1 ต.ค.44 - มี.ค.48 ผูจัดการฝายจัดหาและบริหารเงินทุน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

 1 เม.ย.48 - 6 ธ.ค.48 ผูจัดการฝายกลยุทธการเงินองคกร บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

  7 ธ.ค.48 - 31 พ.ค.49 ผูจัดการฝายกลยุทธการเงินองคกร 
รักษาการ ผูชวยกรรมการ 
ผูจัดการใหญการเงินองคกร 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

 1 มิ.ย.49 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
การเงินองคกร 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน) 
 - 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจํากัด (ปจจุบัน)  
• กรรมการ     บริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง จํากัด 
• กรรมการ     บริษัท สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด 
• กรรมการ     บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด 
 
กิจกรรมพิเศษทีส่ําคัญ (ปจจุบัน) 
 - 
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หนาที่ 29 

ชื่อ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นางปริศนา 
ประหารขาศึก 
 
• ผูชวย
 กรรมการ 
    ผูจัดการ ใหญ 
 บัญชีองคกร 
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0.000214 ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร 
 และการบัญชีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก 
• M.B.A. (Business Administration),  
 Tarleton State University, U.S.A. 
ประวัติการอบรม 
• Certificate of International Oil & Gas 
 Accounting, Professional Development 
 Institute, University of North Texas, U.S.A. 

  2539 - 2540 ผูจัดการสวนบัญชีบริหาร  
ฝายบัญชีและการเงิน 

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

  2540 - 2541 นักบัญชีอาวุโส 
รักษาการผูอํานวยการฝายบัญชี
สํานักงานใหญ 

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

  2541 - ก.ย.44 ผูอํานวยการฝายบัญชี 
สํานักงานใหญ 

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

  ต.ค.44 - 31 พ.ค.49 ผูจัดการฝายบัญชี สํานักงานใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

 1 มิ.ย.49 - 30 พ.ค.49 ผูจัดการฝาย ประจํารองกรรมการ
ผูจัดการใหญการเงินและบัญชีองคกร 
รักษาการ ผูชวยกรรมการ 
ผูจัดการใหญบัญชีองคกร  

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 1 ธ.ค.49 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
บัญชีองคกร สํานักงานใหญ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน) 
 - 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจํากัด (ปจจุบัน)  

กรรมการ     บริษัท Subic Bay Energy Co.,Ltd. 
กรรมการ     บริษัท PTT Phillippines Trading Corp. 
กรรมการ     บริษัท PTT Phillippines Corp. 

• 
• 
• 
 
กิจกรรมพิเศษทีส่ําคัญ (ปจจุบัน) 
 - 
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