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 ส่วนท่ี 1  หนา้ท่ี 1  

ส่วนที ่1  บริษัทท่ีออกหลกัทรพัย ์

1.ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 
ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ : บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “ปตท.”) 
เลขทะเบียนบริษทั  : 0107544000108 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการปิโตรเลียม ดาํเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองหรือสนบัสนุนการประกอบธุรกิจ

ปิโตรเลียม รวมทั้งร่วมลงทุนในบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัปิโตรเลียม 
ทุนจดทะเบียน :      28,572,457,250 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั  2,857,245,725 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  

(ณ 31 ธนัวาคม 2552) 
ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่า  :      28,337,848,250 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 2,833,784,825 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  

(ณ 31 ธนัวาคม 2552) 
นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุน้ : รายละเอียดตามหวัขอ้ 2.2 โครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของ ปตท.และบริษทัในกลุ่ม 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  
  โทรศพัท ์0-2537-2000  โทรสาร  0-2537-3498-9  
         เวบ็ไซด ์ http://www.pttplc.com 
ฝ่ายส่ือสารองคก์ร : โทรศพัท ์  0-2537-2150-1  
 โทรสาร    0-2537-2169 / 0-2537-2171 

อีเมล ์ corporate@pttplc.com 
ฝ่ายผูล้งทุนสมัพนัธ์ : โทรศพัท ์  0-2537-2792-3     
 โทรสาร    0-2537-2791 
 อีเมล ์ir@pttplc.com 
สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ : โทรศพัท ์  0-2537-3850-1 
และเลขานุการ  โทรสาร    0-2537-3887 

อีเมล ์ corporatesecretary@pttplc.com 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บุคคลอ้างองิ 
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์    บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ชั้น 4, 6-7 

อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โทรศพัท ์0-2359-1200-1 โทรสาร 0-2359-1259 
ผูส้อบบญัชี   สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน   ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์ 0-2618-5803 โทรสาร 0-2618-5807 
นายทะเบียนหุน้กูส้กุลบาท ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  ทีมบริการทะเบียนหลกัทรัพย ์1  

สายปฏิบติัการธุรกรรมการเงินและหลกัทรัพย ์ อาคาร 2 ชั้น 3 เลขท่ี 1060 ถนนเพชรบุรี 
แขวงมกักะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์0-2256-2323-8 โทรสาร 0-2256-2406 
ทีมธุรกิจหลกัทรัพย ์1 ธุรกิจบริการหลกัทรัพย ์ เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์ 0-2544-3937, 0-2544-3930  โทรสาร0-2937-7662 
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 2. ปัจจยัความเส่ียง 

ปตท. ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเส่ียงภายใตก้ารเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจยั
ภายในและภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเส่ียงเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของทุกกระบวนการในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท.  
และตอ้งมีความเช่ือมโยงกนัทุกระดบั จึงไดก้าํหนดเป็นนโยบายบริหารความเส่ียงทัว่องคก์ร (Enterprise Risk Management) ท่ี
พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม และมีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) ทาํหนา้ท่ี
บริหารความเส่ียงในภาพรวมใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด สาํหรับความเส่ียงในระดบัองคก์รจะมีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ
ผ่านคณะกรรมการจดัการคณะต่างๆ ของ ปตท. และความเส่ียงในการปฏิบติังานจะอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของผูบ้ริหารท่ี
รับผดิชอบการปฏิบติังานนั้นๆ โดยถือเป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบของทุกหน่วยงานในการจดัการและควบคุมความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบั
ท่ียอมรับได ้ซ่ึงมีการระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในคาํบรรยายหนา้ท่ีงาน (Functional Description) ของทุกหน่วยงาน 

จากการบริหารความเส่ียงของ ปตท. ท่ีดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหปั้จจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีปรากฏในปีท่ีผา่นมาไดรั้บการ
บริหารจัดการจนสามารถควบคุมไดใ้นระดับหน่ึงรวมกบัปัจจัยเส่ียงใหม่ท่ีไดด้าํเนินการภายใตแ้ผนบริหารความเส่ียงในปี
ปัจจุบนั ปตท. จึงทาํการปรับปรุงหวัขอ้ปัจจยัเส่ียงท่ีปรากฏต่อผูล้งทุนใหส้อดคลอ้งกนั   

การลงทุนในหลกัทรัพยข์อง ปตท. ผูล้งทุนควรพิจารณาปัจจยัความเส่ียงหลกัท่ีเกิดจากลกัษณะการประกอบธุรกิจของ 
ปตท. ทั้งน้ี  นอกเหนือจากปัจจยัความเส่ียงท่ีปรากฏในเอกสารฉบบัน้ี อาจมีความเส่ียงอ่ืนๆ ซ่ึง ปตท. ไม่อาจทราบไดใ้นขณะน้ี
หรือเป็นความเส่ียงท่ี ปตท. พิจารณาในขณะน้ีวา่ไม่มีผลกระทบในสาระสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. สาํหรับขอ้มูลปัจจยั
ความเส่ียงท่ีอา้งอิงถึงรัฐบาลหรือขอ้มูลเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม ขอ้มูลดงักล่าวไดม้าจากขอ้มูลท่ีเปิดเผยโดยรัฐบาล
และแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ โดย ปตท. มิไดต้รวจทานขอ้มูลดงักล่าว ดงันั้นในการลงทุนผูล้งทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบ โดย
ปัจจยัความเส่ียงหลกัๆ ดงักล่าวสามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 

2.1 ความเส่ียงทางด้านกลยุทธ์ 

2.1.1 ความเส่ียงจากกลยุทธ์การดาํเนินธุรกจิ 

 เพื่อรักษาอตัราการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ควบคู่กบัการสร้างความมัน่คงทางดา้นพลงังาน ปตท. ไดก้าํหนด 
เป้าหมายในการเป็นบริษทัพลงังานชั้นนาํของโลก (Thai Premier Multinational Energy Company) รวมถึงเป้าหมายในการขยาย
ธุรกิจต่างประเทศ เพือ่ใหบ้รรลุถึงเป้าหมายดงักล่าว จึงมีการกาํหนดแผนกลยทุธ์ของแต่ละหน่วยธุรกิจโดยมุ่งเนน้การรักษาความ 
สามารถเชิงแขง่ขนัและนาํความไดเ้ปรียบในทางการแขง่ขนัดงักล่าวมาใชใ้นการลงทุนขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัธุรกิจ  
ตลอดจนการขยายธุรกิจต่างประเทศโดยการแสวงหาโอกาสในการลงทุนในทรัพยสิ์น การซ้ือหรือควบรวมกิจการท่ีมีศกัยภาพใน
การแข่งขนัหรือสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมไดแ้ต่ประสบปัญหาในช่วงวิกฤติ รวมถึงโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ืองใหม่ ๆ  
เช่น ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานทางเลือก  ธุรกิจไฟฟ้า  ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจ Engineering and Energy solution เป็นตน้  

 ภายใตส้ภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรงและความไม่แน่นอนในการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก จึงอาจเกิดความเส่ียง
ท่ีทาํให้ ปตท. ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายและกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจดงักล่าว อาทิ ความไม่แน่นอนของปริมาณความ
ตอ้งการการใช้พลงังาน  ความผนัผวนของราคาผลิตภณัฑ์  ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศและธุรกิจใหม่ เป็นต้น 
นอกจากน้ีในการขยายการลงทุนต่างประเทศตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั รวมถึง
นโยบายของภาครัฐในแต่ละประเทศ การจดัหาเงินลงทุน และการสร้างขีดความสามารถในการดาํเนินธุรกิจต่างประเทศ  ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ ปตท.  และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว ้
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ดงันั้นในการกาํหนดและทบทวนวิสัยทศัน์ ทิศทางและกลยทุธ์ของการดาํเนินธุรกิจในอนาคต  กลุ่ม ปตท. จึงไดจ้ดัให้
มีการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นของผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่ม ปตท. ทุกปี เรียกว่า Strategic Thinking Session เพื่อ
ทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์เศรษฐกิจและพลงังานในปัจจุบนั รวมถึงไดมี้การ
จดัทาํแผนธุรกิจในรูปแบบ Scenario Planning ในสถานการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจและระดบัราคานํ้ ามนัต่าง ๆ  เพ่ือใหก้ลุ่ม 
ปตท. มีแผนท่ีเหมาะสมในการรองรับการเปล่ียนแปลงและความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  นอกจากน้ีกลุ่ม ปตท. ไดมี้
การจดัประชุมผูบ้ริหารในกลุ่มเป็นประจาํอย่างน้อยทุกไตรมาส  เพื่อติดตามผลการดาํเนินงานของกลุ่ม ปตท. และการหารือ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในการปรับแผนธุรกิจและกลยุทธ์ระยะสั้น เพ่ือสร้างความมัน่ใจในผลประกอบการจะไดเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีวางไว ้  นอกจากน้ียงัไดมี้การติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงานของหน่วยธุรกิจผา่นทางคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  อาทิ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการจัดการ ปตท.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ  
คณะกรรมการบริหารจดัการการเงินและบญัชีองคก์ร  เป็นตน้  

2.1.2 การบริหารจดัการบริษทัในกลุ่ม ปตท.  

 ปตท. ไดแ้บ่งโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจออกเป็นกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ (ซ่ึงไดแ้ก่ธุรกิจสาํรวจ
และผลิตปิโตรเลียมและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ) และกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย (ซ่ึงไดแ้ก่ธุรกิจนํ้ ามนั ธุรกิจการคา้ระหว่าง
ประเทศ และธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ท่ีกาํกบัดูแลการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจการกลัน่ผ่านบริษทัในกลุ่ม)  โดยท่ี
ผ่านมาไดมี้การปรับโครงสร้างการบริหารกลุ่มธุรกิจ  การควบรวมกิจการ  การแยกกิจการ  การเขา้ร่วมลงทุนในบริษทัต่าง ๆ   
การขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและพลงัร่วมของกลุ่ม ปตท.  เพื่อใหมี้การ
เติบโตอย่างแขง็แกร่ง  ต่อเน่ือง และย ัง่ยนื จากการขยายธุรกิจดงักล่าวส่งผลใหโ้ครงสร้างการบริหารจดัการบริษทัในกลุ่มมีความ
ซับซ้อนมากข้ึน  ดังนั้นหากไม่มีการบริหารจัดการและกาํกับดูแลบริษทัในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจ
ก่อใหเ้กิดความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างทิศทางกลยทุธ์ของ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม  รวมทั้งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อาจ
ทาํใหเ้กิดการแขง่ขนักนัเองระหวา่งบริษทัในกลุ่ม  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของ ปตท. 

เพื่อเป็นการลดความเส่ียง ปตท. ไดมุ่้งเนน้ใหมี้การบริหารจดัการองคก์รในลกัษณะกลุ่ม ปตท. (PTT Group) โดยยึด
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อเป็นพ้ืนฐานการเติบโตทางธุรกิจอยา่งยัง่ยืนและใหเ้กิดการสร้างมูลค่ารวมสูงสุดของกลุ่ม ปตท. 
โดยท่ีผา่นมาไดมี้การแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นกรรมการบริหารหรือผูบ้ริหารระดบัสูงในบริษทัท่ี ปตท. ถือหุน้  เพื่อใหเ้กิด
ความเช่ือมโยงในเร่ืองนโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางการดาํเนินธุรกิจไปสู่บริษทัในกลุ่มและสามารถกาํกบัดูแลการขยายงานของ
บริษทัในกลุ่มได ้รวมทั้งให้ผูบ้ริหารระดับสูงของ ปตท. และบริษทัในกลุ่มร่วมกนักาํหนดแผนกลยุทธ์ เพื่อเป็นกรอบแนว
ทางการจดัทาํแผนธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ  และใหมี้การประชุมผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่ม ปตท. อยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อกาํกบัดูแลการ
บริหารจดัการและติดตามภาพรวมการดาํเนินธุรกิจของบริษทัในกลุ่มใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของกลุ่ม ปตท.  รวมทั้งมีการจดัตั้ง
คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ  และคณะกรรมการบริหารความร่วมมือ
ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  เพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารและติดตามการดาํเนินงานของกลุ่ม ปตท. 

 นอกจากน้ีกลุ่ม ปตท. ไดเ้ลง็เห็นว่าการบริหารจดัการกลุ่ม ปตท. จะมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนหากกลุ่ม ปตท.มีค่านิยมในการ
ดาํเนินธุรกิจร่วมกนัอยา่งเป็นรูปธรรม   ดงันั้นผูบ้ริหารกลุ่ม ปตท. จึงไดก้าํหนดค่านิยมกลุ่ม ปตท. ข้ึนมาโดยใชค้าํยอ่วา่ SPIRIT 
โดย SPIRIT ยอ่มาจาก S = Synergy  P = Performance Excellence  I = Innovation R = Responsibility for Society  I = Integrity 
& Ethics T = Trust & Respect  ค่านิยม SPIRIT จะใชย้ึดถือปฏิบติัเป็นหลกัในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ร่วมกนั ทั้งน้ี
บริษทัในกลุ่ม ปตท. สามารถมีค่านิยมของบริษทัตนเองไดเ้พียงแต่ใหมี้แนวทางการปฏิบติังานท่ีมีความเช่ือมโยงกนักบัค่านิยม
กลุ่ม ปตท. ซ่ึงผูบ้ริหารกลุ่ม ปตท. มีความเช่ือว่าค่านิยมกลุ่ม ปตท. จะเป็นพื้นฐานสําคญัในการนาํกลุ่ม ปตท. สู่ความเป็นเลิศ
อยา่งย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 
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2.1.3  ระบบบริหารบุคคลเพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจภายใต้ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและโอกาสในการเติบโตทาง
ธุรกจิ  
 ความหลากหลายทางธุรกิจ ของ ปตท. ท่ีเช่ือมโยงกนัเป็นลูกโซ่ และขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ ทาํใหเ้กิดความ
สลบัซบัซอ้นในการบริหารจดัการบริษทัในกลุ่ม ประกอบกบัภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่าทัว่โลกซ่ึงส่งผลต่อความไม่แน่นอน
ของความตอ้งการของตลาดและราคาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งต่าง ๆ ทาํให ้ปตท. จาํเป็นตอ้งจดัเตรียมบุคลากรใหพ้ร้อม เพื่อรองรับ
ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ รวมทั้งปรับและขยายฐานทางธุรกิจใหเ้หมาะสม เพ่ือสร้างโอกาสและความสามารถในการเติบโต
ท่ีย ัง่ยนื ทั้งน้ีหากการจดัเตรียมบุคลากรไม่สอดคลอ้งกบัภาวะดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ ปตท.โดยตรง 

ปตท. ลดความเส่ียงดา้นการเตรียมบุคลากร โดยใชก้ลไกการบริหารสายอาชีพ แบ่งการบริหารเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม
ผูบ้ริหารระดบัเทียบเท่าผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป ใชก้ารบริหารจดัการในรูปแบบกลุ่ม ปตท. เพื่อรองรับความตอ้งการผูบ้ริหารระดบัสูง
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีคณะผูบ้ริหารระดบั CEO ของกลุ่ม ปตท. เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารและพฒันาผูบ้ริหารของ
กลุ่ม ปตท. (PTT GROUP HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT COMMITTEE : PTTGMC)” 
เป็นผูดู้แล และกลุ่มพนกังานระดบัตํ่ากว่าผูจ้ดัการฝ่าย เป็นการบริหารจดัการภายในสายงานของ ปตท. หรือภายในของแต่ละ
บริษทัในเครือ โดยใชแ้นวความคิดการบริหารสายอาชีพเช่นเดียวกบัระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป ดูแลโดยคณะกรรมการท่ีปรึกษา
สายอาชีพ สาํหรับ ปตท. มีทั้งหมด 14 สายอาชีพ แต่ละสายอาชีพจะตอ้งจดัทาํแผนกาํลงัคน กาํหนด Key Position คดัเลือก
พนักงานท่ีมีศกัยภาพสูง จดัทาํแผนพฒันารายบุคคลและดาํเนินการตามแผน เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ากลุ่ม ปตท.จะมีผูบ้ริหารและ
พนกังานท่ีมีคุณภาพและเพยีงพอในระบบอยา่งต่อเน่ือง 
 นอกจากน้ี ปตท. จดัใหมี้การสาํรวจความพงึพอใจของพนกังานท่ีมีต่อองคก์รทุกปี ผลการสาํรวจในปี 2552 อยูใ่นระดบั
ดี (3.98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5) ซ่ึงสํารวจจากประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัผูบ้ริหาร ระบบงาน ค่าตอบแทน ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงาน ฯลฯ และเพ่ือใหก้ารปฏิบติังานของพนกังานทุกระดบัสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกนั
กบัเป้าหมายและกลยทุธ์ขององคก์ร ปตท. จึงบริหารผลการปฏิบติังานโดยใชด้ชันีวดัผลการดาํเนินงานท่ีถ่ายทอดลงมาตามลาํดบั
ตั้งแต่คณะกรรมการบริษทั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ และพนกังาน ซ่ึงการข้ึน
เงินเดือนประจาํปีจะแตกต่างกนัตามผลการดาํเนินงาน และพฤติกรรมการทาํงานรวมทั้งความสามารถในการพฒันาตนเอง โดย
กาํหนดใหมี้ผูแ้ทนพนกังานเขา้ร่วมรับฟังการช้ีแจงเหตุผลการประเมิน เพื่อใหมี้ความโปร่งใสเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย และไม่
ก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นแรงงานสัมพนัธ์ 

2.2 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

2.2.1 ความเส่ียงจากการจดัหาก๊าซธรรมชาติ  

 ในปีท่ีผา่นมา ปตท. ไดด้าํเนินการเจรจาจดัหาก๊าซธรรมชาติเพ่ิมเติมทั้งจากภายในประเทศและจากสหภาพพม่า รวมถึง
การเจรจาจดัหาก๊าซธรรมชาติในรูปก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ Liquefied Natural Gas (LNG) จากกลุ่มผูข้ายในภูมิภาคต่างๆ  ทั้งน้ี
ในการทาํสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกับผูข้ายก๊าซธรรมชาตินั้นจะเป็นการทาํสัญญาล่วงหน้า  เพื่อรองรับความต้องการก๊าซ
ธรรมชาติท่ีคาดวา่จะขยายตวัเพ่ิมข้ึนในอนาคตตามสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น  ซ่ึงรวมถึงความตอ้งการก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับ
การขยายโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เพื่อผลิตวตัถุดิบเพิ่มเติมรองรับการขยายตวัของโครงการปิโตรเคมีขั้นตน้
และขั้นต่อเน่ืองของบริษทัในกลุ่ม   

ในสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจะมีการกาํหนดปริมาณการซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่ารายปีท่ี ปตท. จะตอ้งรับซ้ือ โดยหากใน
ปีสัญญาใด ปตท.ไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติได้ครบตามปริมาณขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา ปตท. จะต้องชาํระค่าก๊าซ
ธรรมชาติในส่วนท่ีไม่ไดรั้บล่วงหนา้ (Take-or-Pay) โดยท่ี ปตท. มีสิทธิรับปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีไดช้าํระไปแลว้นั้นในปีต่อๆ 
ไป โดยไม่ตอ้งชาํระค่าก๊าซธรรมชาติอีก (Make-Up) ทั้งน้ี ในปีท่ี ปตท. จะใชสิ้ทธิในการรับปริมาณก๊าซธรรมชาติดงักล่าว ปตท. 
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จะตอ้งรับซ้ือก๊าซธรรมชาติใหไ้ดค้รบตามปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าตามสัญญาในปีนั้นๆ ก่อน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2552 ปตท. มียอดเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติตามเง่ือนไข Take-or-Pay จากสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติเป็นจาํนวน 19,344 
ลา้นบาท   มีรายละเอียดดงัน้ี 

 สญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติแหล่งยาดานา และเยตากนุ จากสหภาพพม่า 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา และเยตากนุเกิดข้ึนตั้งแต่ปี 2541 – 2544 เป็นจาํนวนเงินรวม 
36,265.75 ลา้นบาท เน่ืองจากความล่าชา้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าราชบุรีและโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วงันอ้ย
ประกอบกบัความตอ้งการก๊าซธรรมชาติลดลงเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจ ในระหว่างปี 2544 – 2552 ปตท. สามารถรับก๊าซ
ธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและเยตากนุไดเ้กินกวา่ปริมาณขั้นตํ่าท่ีตอ้งรับ มีผลใหเ้งินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติลดลง ทาํ
ใหย้อดเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติมียอดสุทธิ 13.152 ลา้นบาท ดงัปรากฏในงบดุลของ ปตท. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 
จากประมาณการความตอ้งการ ปตท. คาดวา่จะสามารถรับก๊าซธรรมชาติในส่วนของ Make-Up ทั้งจากแหล่งยาดานาและเยตากุน
ไดห้มดภายในปี 2556 

 สญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากพื้นท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA) แปลง A18 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง JDA แปลง A18 เกิดข้ึนตั้งแต่ปี 2550 - 2551 เน่ืองจากความล่าชา้ของ
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเสน้ท่ี 3 ระยะท่ี 3 จาก Arthit PLEM ไปยงัแหล่ง JDA  ส่งผลให ้ปตท.  มียอดเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือ
ก๊าซธรรมชาติเป็นจาํนวน 6,193 ลา้นบาท ดงัปรากฏในงบดุลของ ปตท. ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 จากประมาณการความ
ตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติ ปตท. คาดว่าจะสามารถรับก๊าซธรรมชาติในส่วนของ Make-Up  จากแหล่ง JDA แปลง A18 ไดห้มด
ภายในปี 2554 

จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกในปัจจุบนัส่งผลให้ความตอ้งการใช้ก๊าซธรรมชาติ 
นํ้ ามนั รวมถึงผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีในทุกภาคส่วนลดลง โดยเฉพาะการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงไม่มีความ
แน่นอนว่าภาวะเศรษฐกิจโลกจะฟ้ืนตวัเม่ือใด  ประกอบกบัความผนัผวนของราคานํ้ ามนัในปัจจุบนั ดงันั้นจึงอาจก่อใหเ้กิดความ
เส่ียงท่ีจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ ปตท. ได ้ดงัน้ี 

• ปริมาณความตอ้งการก๊าซธรรมชาติในอนาคตอาจไม่เป็นไปตามท่ี ปตท. คาดการณ์  ซ่ึงหากมีปริมาณความตอ้งการสูง
กว่า จะทาํให้การจดัหาก๊าซธรรมชาติไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ  แต่หากปริมาณความตอ้งการตํ่ากว่า อาจทาํใหเ้กิด
ปัญหา Take-or-Pay จากสญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีมีอยู ่

• กาํหนดการแลว้เสร็จของการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ภายใตแ้ผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบบัท่ี 3 
พ.ศ.2544 - 2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) หรือการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ท่ีจะใชก๊้าซธรรมชาติอาจไม่เป็นไปตามแผน  
อาจส่งผลใหแ้ผนการจดัหาก๊าซธรรมชาติไม่สอดคลอ้งกบัปริมาณความตอ้งการ  อาจก่อใหเ้กิด Take-or-Pay ในสัญญา
ซ้ือขายก๊าซธรรมชาติใหม่ 

• ผลจากคาํสั่งศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด ในส่วนโครงการของ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ท่ีใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นวตัถุดิบอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าของการดาํเนินโครงการ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ และอาจทาํใหเ้กิดปัญหา Take-or-Pay จากสญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีมีอยู ่

• ความผนัผวนของราคานํ้ ามนัอาจทาํให้การจดัหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งใหม่เขา้มาในระบบของ ปตท. จะมีราคาสูง
กวา่ทางเลือกเช้ือเพลิงอ่ืน ซ่ึงอาจทาํใหค้วามสามารถในการแข่งขนัของก๊าซธรรมชาติเม่ือเทียบกบัเช้ือเพลิงอ่ืน ๆ ลดลง 

• ปตท. อาจไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติในส่วนท่ีไดช้าํระเงินล่วงหนา้ไปแลว้ (Make-Up) จากแหล่งท่ีมี Take-or-Pay 
เดิมไดต้ามแผน     
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• ความผนัผวนของราคานํ้ ามนัและอตัราแลกเปล่ียน อาจส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติในอนาคตสูงหรือตํ่ากว่าราคาท่ี 
ปตท. ไดช้าํระเงินไวล่้วงหนา้ภายใตเ้ง่ือนไข Take-or-Pay ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดกาํไรหรือขาดทุนจากการรับก๊าซธรรมชาติใน
ส่วนท่ีชาํระเงินล่วงหนา้ไปแลว้ (Make-up) 

• ผูข้ายก๊าซธรรมชาติอาจเกิดปัญหาท่ีทาํใหก้ารส่งก๊าซธรรมชาติชะงกัหรือหยุด ทาํให้ไม่สามารถส่งก๊าซธรรมชาติใน
ปริมาณท่ี ปตท. เรียกขอตามปริมาณตามสัญญา หรือตามปริมาณท่ี ปตท. ไดช้าํระเงินล่วงหนา้ไปแลว้ 

ในการรองรับความเส่ียงของการจดัหาก๊าซธรรมชาติและความตอ้งการก๊าซธรรมชาติ  ปตท. ไดมี้การติดตามความ
เคล่ือนไหวของการจดัหาและความตอ้งการก๊าซธรรมชาติ และมีการประสานงานกบักลุ่มผูข้ายและกลุ่มผูซ้ื้ออย่างใกลชิ้ด เพื่อ
จดัทาํแผนการจดัหาก๊าซธรรมชาติในระยะยาวอยา่งมีประสิทธิภาพ  และมีการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการเจรจากบักลุ่ม
ผูข้ายและกลุ่มผูซ้ื้อ เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาหากเกิดวิกฤติ    

นอกจากน้ีท่ีผ่านมาความตอ้งการก๊าซธรรมชาติมีสูงกว่าปริมาณขั้นตํ่าตามสัญญา  ทาํให ้ปตท. สามารถสะสมปริมาณ
ส่วนเกิน  เพือ่นาํมาใชท้ดแทนหาก ปตท. ไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าตามสัญญาในอนาคต (Carry Forward)  ตามสิทธิท่ีมี
อยูใ่นสญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติบางฉบบั   สาํหรับการรับก๊าซธรรมชาติท่ีมีการชาํระเงินล่วงหนา้ (Make-up) จากแหล่งยาดานา
และเยตากนุท่ีผา่นมา  มีราคาตํ่ากว่าราคาซ้ือขายในปัจจุบนั ทาํใหมี้กาํไรจากส่วนต่างดงักล่าวมาช่วยในการแบ่งเบาภาระดอกเบ้ีย
ท่ีเกิดข้ึน  

2.2.2 ความผนัผวนของราคาวตัถุดบิและผลติภณัฑ์ของ ปตท. 

ตน้ทุนวตัถุดิบและราคาจาํหน่ายผลิตภณัฑท์ั้งในประเทศและต่างประเทศของ ปตท. และบริษทัในกลุ่มเปล่ียนแปลงข้ึน
ลงตามตลาดโลก ท่ีผา่นมาราคาก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท นํ้ามนัดิบ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมสาํเร็จรูปและปิโตรเคมีในตลาดโลกมี
ความผนัผวนสูง เน่ืองจากหลากหลายปัจจยั ซ่ึง ปตท.ไม่อาจควบคุมได ้รวมทั้งค่าการกลัน่และราคาปิโตรเคมีเขา้สู่วฏัจกัรขาลง  
ส่งผลให้ ปตท. และบริษทัในกลุ่มไดรั้บผลกระทบอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยความผนัผวนของราคาปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ 

• ภาวะเศรษฐกิจโลกและในแต่ละภูมิภาคซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากวิกฤติการเงินในสหรัฐอเมริกา 

• การเปล่ียนแปลงของอุปสงค ์อุปทานและปริมาณสํารองของก๊าซธรรมชาติ นํ้ ามนัดิบ คอนดอนเสท ผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมสาํเร็จรูปและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในตลาดโลก 

• เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศผูผ้ลิตและส่งออกปิโตรเลียม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภูมิภาคตะวนัออกกลาง ซ่ึง
เป็นผูผ้ลิตและส่งออกรายใหญ่ 

• การกาํหนดนโยบายการผลิตปิโตรเลียมของกลุ่ม OPEC (Organization of The Petroleum Exporting Countries)  

• การเขา้ซ้ือ/ขายตราสารอนุพนัธน์ํ้ ามนัของกลุ่มนกัลงทุนในตลาดซ้ือขายล่วงหนา้ (NYMEX, ICE)  

• สภาพภูมิอากาศ 

• การเปล่ียนแปลงคุณภาพของผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป (Specification) ทั้งในและนอกภูมิภาค 

• อุบติัเหตุและภยัธรรมชาติท่ีอาจส่งผลกระทบกบัโรงกลัน่ แหล่งผลิตนํ้ามนั และเรือขนส่งนํ้ามนั 

• การแข่งขนัโดยพลงังานทดแทน 

 นอกจากน้ี สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติทุกฉบบัจะอิงราคานํ้ ามนัเตายอ้นหลงั แต่บางฉบบัจะมีระยะเวลายอ้นหลงัท่ี
แตกต่างกัน  ดังนั้นหากราคานํ้ ามนัในตลาดโลกมีความผนัผวนรุนแรง อาจทาํให้ราคาก๊าซธรรมชาติมีความได้เปรียบหรือ
เสียเปรียบกบัเช้ือเพลิงทางเลือกอ่ืนเป็นอยา่งมากในบางขณะ   
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 ท่ีผา่นมาผูบ้ริหารกลุ่ม ปตท. มีนโยบายจดัตั้งทีม Price Risk Management เพื่อบริหารความเส่ียงดา้นราคาวตัถุดิบและ
ผลิตภณัฑร่์วมกนัภายในกลุ่ม ปตท. ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ภายใตโ้ครงการ Oil Supply Chain Integration Management (OIM) 
และโครงการ Petrochemical Integrated Supply Chain Management (PIM) โดย ปตท. มุ่งเนน้การบริหารจดัการอยา่งต่อเน่ือง เป็น
ระบบและในลกัษณะกลุ่ม เพื่อสร้างพลงัร่วมของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงปัจจุบนักลุ่ม ปตท. ไดด้าํเนินการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นราคา
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ โดยการทาํสัญญาซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวระหว่างบริษทัคู่คา้ 
โดยมีการกาํหนดเป้าหมายของราคา ปริมาณ และระยะเวลาในการดาํเนินการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และใหส้อดคลอ้งกบั
แผนธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงการเขา้ซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ในตลาดการคา้อนุพนัธ์ทุกคร้ังจะมีการวิเคราะห์ขอ้มูลอย่างถ่ีถว้น 
รวมทั้งเลือกเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสมกบัช่วงเวลาและจุดประสงค ์เช่น การทาํ Swap หรือ Option และ
การดาํเนินการบริหารความเส่ียงทุกคร้ังจะทาํควบคู่และสอดคลอ้งไปกบัปริมาณซ้ือขายวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม ปตท. 
(Physical) เพื่อบริหารตน้ทุนซ้ือ และบริหารราคาขาย เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคาท่ีมีต่อผลตอบแทนและผล
ประกอบการของกลุ่ม ปตท.  

2.2.3 การดาํเนินการของรัฐบาลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้ถอืหุ้นรายอืน่ 

 ก่อนการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุน กระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมดของ ปตท. แต่เพียงผูเ้ดียวและตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2544 กาํหนดให้กระทรวงการคลงัคงสัดส่วนการถือหุน้ใน ปตท. ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 51 ของหุน้ท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของ ปตท. ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน ดงันั้น ปตท. ยงัคงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีรัฐบาลโดย
กระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และตราบเท่าท่ีภาครัฐยงัคงเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงขา้งมากใน ปตท. ภาครัฐจะ
ยงัคงมีสิทธิเลือกกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงส่วนใหญ่ของ ปตท. ซ่ึงรับผดิชอบการดาํเนินธุรกิจรายวนัของ ปตท. ได ้ รวมถึง
การกาํกบัดูแล ปตท. ใหด้าํเนินการใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นรายอ่ืน และอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของ ปตท. ดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี  

 การควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 

โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในปัจจุบนัเป็นแบบก่ึงลอยตวั  โดยภาครัฐไดมี้การยกเลิกควบคุมราคาขาย
ปลีก แต่ยงัคงมีการควบคุมราคา LPG  ณ โรงกลัน่ รวมถึงกาํหนดราคาขายส่ง (ราคา ณ โรงกลัน่ฯ +ภาษีสรรพสามิต+ ภาษี
เทศบาล +กองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง+ภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยภาครัฐไดค้วบคุมราคา LPG  ณ โรงกลัน่ไวท่ี้ 10.9960 บาท/กิโลกรัม 
ตั้งแต่ มีนาคม 2551 – สิงหาคม 2552 ซ่ึงท่ีผา่นมาในช่วงท่ีราคานํ้ามนัปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหร้าคาขายปลีก LPG ใน
ประเทศแตกต่างจากราคา LPG ในตลาดโลกและราคาขายปลีกนํ้ ามนัเช้ือเพลิงในประเทศค่อนขา้งมาก  ส่งผลใหป้ริมาณความ
ตอ้งการ LPG ในประเทศเพิ่มข้ึนอยา่งมากโดยเฉพาะในภาคขนส่งและอุตสาหกรรม ทาํใหต้ั้งแต่เดือนเมษายน 2551 กาํลงัการ
ผลิต LPG ในประเทศไม่เพียงพอกบัปริมาณความตอ้งการ  กระทรวงพลงังานจึงมอบหมายให ้ปตท. เป็นผูน้าํเขา้ LPG ในราคา
ตลาดโลกและจาํหน่ายในราคาท่ีรัฐควบคุม โดย ปตท. จะไดรั้บเงินชดเชยคืนจากกองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงภายหลงั  การควบคุม
ราคา LPG ดงักล่าวส่งผลให้ ปตท. และโรงกลัน่ในกลุ่มไม่สามารถจาํหน่าย LPG ในราคาท่ีสะทอ้นตลาดโลกและตน้ทุนท่ี
แทจ้ริง และสูญเสียโอกาสในการส่งออกก๊าซ LPG  รวมทั้งความไม่แน่นอนของระยะเวลาในการท่ี ปตท. จะไดรั้บเงินชดเชยการ
นาํเขา้ก๊าซ LPG คืน  ซ่ึงทั้งหมดอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลประกอบการของ ปตท.  

ปตท. และกลุ่มโรงกลัน่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไดมี้การหารือกบัภาครัฐถึงปัญหาการควบคุมราคา LPG  ซ่ึง
จะมีผลต่อการกระตุน้การจดัหา LPG ในประเทศ และการทาํให้ความตอ้งการ LPG ในภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรมมีการ
ขยายตวัอยา่งมาก จนทาํใหเ้กิดการนาํเขา้ในปัจจุบนั โดย ปตท. ไดมี้หนงัสือถึงกระทรวงพลงังานแจง้มติคณะกรรมการ ปตท. ใน
การประชุมเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2551 ในเร่ืองวงเงินในการรับภาระการนาํเขา้จะไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท ซ่ึงหากรัฐบาลยงัคงจะ
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ให ้ปตท. รับภาระเกินวงเงินดงักล่าวแลว้  ปตท. จาํเป็นตอ้งนาํเสนอขอความเห็นชอบในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยภาครัฐในฐานะผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียจะไม่สามารถลงมติดงักล่าวได ้

ท่ีผ่านมารัฐบาลในหลายสมยัไดมี้ความพยายามในการแกไ้ขปัญหาราคา LPG โดยเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2551 
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ไดมี้มติเห็นชอบแนวทางการปรับราคาขาย LPG สองราคา โดยใหค้งราคาขาย
ปลีก LPG ท่ีใชส้าํหรับภาคครัวเรือน และใหมี้การปรับข้ึนราคา LPG ท่ีใชใ้นภาคขนส่งและอุตสาหกรรม เพื่อสะทอ้นตน้ทุนและ
ราคาตลาดโลกท่ีแทจ้ริง  และชะลอการขยายตวัของการใช ้ LPG ในภาคขนส่งและอุตสาหกรรม รวมถึงลดภาระการนาํเขา้  
อยา่งไรก็ตามเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2552  กพช. ไดมี้มติใหช้ะลอการพิจารณาปรับราคา LPG สองราคาออกไปก่อน โดยใหค้ง
ราคา LPG ณ โรงกลัน่ไวเ้ท่ากบั 10.9960 บาท/กิโลกรัม และราคาขายปลีกไวเ้ท่ากบั 18.13 บาท/กิโลกรัม เน่ืองจากสถานการณ์
เศรษฐกิจของประเทศชะลอตวั ซ่ึงจะเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน  และต่อมาเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2552  กพช. มีมติ
ใหต้รึงราคาขายปลีกไวต่้อไปอีกจนถึงสิงหาคม 2553 

การท่ีภาครัฐตรึงราคา LPG ณ โรงกลัน่คงท่ีไวเ้ท่ากบั 10.9960 บาท/กิโลกรัม ทาํใหผู้ผ้ลิตในประเทศทั้งโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติและโรงกลัน่นํ้ ามนัตอ้งแบกรับภาระทั้งจากการควบคุมราคา ณ โรงกลัน่ ดว้ยอตัราแลกเปล่ียนคงท่ีและตํ่ากว่าราคา
ตลาดโลก   ล่าสุดเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2552 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) จึงไดเ้ห็นชอบหลกัเกณฑ์การ
กาํหนดราคา ณ โรงกลัน่โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเป็นระบบลอยตวั ซ่ึงทาํใหร้าคา LPG ณ โรงกลัน่ฯ เปล่ียนแปลงข้ึนลงในแต่ละ
เดือนตามอตัราแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยใหค้งราคา LPG ณ โรงกลัน่ฯ ไวเ้ท่ากบั 332.7549 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั และ
ใหเ้ปล่ียนแปลงข้ึนลงโดยอิงอตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียในเดือนก่อนหนา้  แต่ยงัคงราคาขายปลีกไวท่ี้ 18.13 บาท/กิโลกรัม เช่นเดิม 
โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ กนัยายน 2552 จนถึงสิงหาคม 2553   ทั้งน้ีในอนาคตยงัไม่มีความชดัเจนว่าภาครัฐจะพิจารณาปรับราคา 
LPG ณ โรงกลัน่และราคาขายปลีกในประเทศอีกเม่ือใด  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ  ปตท. ท่ีจะไดรั้บความเส่ียง
จากการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนการผลิต LPG จากราคาก๊าซธรรมชาติท่ีเป็นวตัถุดิบของโรงแยกก๊าซธรรมชาติและราคานํ้ ามนัดิบท่ี
เป็นวตัถุดิบของโรงกลัน่นํ้ ามนัท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

 การตรึงราคาก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์(NGV) 
ปตท. ไดด้าํเนินธุรกิจเพื่อสนองนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมและขยายการใช ้NGV เป็นพลงังานทางเลือกในภาคการ

ขนส่ง โดย ปตท. ไดด้าํเนินการขยายสถานีเพ่ือใหบ้ริการตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบนัมีสถานีใหบ้ริการครอบคลุมทุกภูมิภาคเกือบ 
400 สถานี  ปัจจุบนั ปตท. จาํหน่าย NGV ท่ีระดบัราคา 8.50 บาท/กิโลกรัม ซ่ึงเป็นราคาท่ี ปตท. ตอ้งแบกรับภาระการขาดทุนจาก
การจาํหน่าย NGV ท่ีต ํ่ากว่าตน้ทุนประมาณ 7-8 บาท/กิโลกรัม  ดงันั้นเพื่อเป็นการลดภาระการขาดทุนของ ปตท. กพช. จึงไดมี้
มติ เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2550 ให ้ปตท. สามารถปรับราคาจาํหน่ายข้ึนไดไ้ม่เกิน 12 บาท/กิโลกรัม ในปี 2552  และในปี 2553 
สามารถปรับข้ึนไดไ้ม่เกิน 13 บาท/กิโลกรัม  และตั้งแต่ปี 2554 เป็นตน้ไปสามารถปรับไดต้ามตน้ทุนจริง  

อยา่งไรกต็ามเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม  2552 กพช. ไดมี้มติใหต้รึงราคา NGV ไวท่ี้ระดบั 8.50 บาท/กิโลกรัม ต่อไปอีกเป็น
ระยะเวลา 1 ปี (สิงหาคม 2552 - สิงหาคม 2553) เน่ืองจากกระทรวงพลงังานเห็นว่า NGV เป็นตน้ทุนท่ีสําคญัต่อราคาสินคา้
อุปโภคบริโภคท่ีส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชน ตน้ทุนท่ีสําคญัต่อภาคขนส่ง และการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ ประกอบกับ 
ปัจจุบนัราคานํ้ ามนัยงัมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน และเพ่ือบรรเทาภาระการขาดทุนในการดาํเนินธุรกิจ NGV ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อแผนการขยายงานการใหบ้ริการในอนาคตของ ปตท. กระทรวงพลงังานจึงไดม้อบหมายให ้กบง. ท่ีมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลงังานเป็นประธานรับไปดาํเนินการชดเชยราคาขายปลีก NGV จากการท่ี ปตท. ตอ้งขาย NGV ตํ่ากว่าตน้ทุนท่ีแทจ้ริง ใน
ลกัษณะเดียวกบัแนวทางการชดเชยราคา LPG จากการนาํเขา้ พร้อมทั้งมอบหมายให ้ปตท. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเร่งรัดการ
ขยายเครือข่าย รวมทั้งส่งเสริมการใช ้NGV เพื่อให ้NGV เป็นทางเลือกของประชาชนต่อไป 

อยา่งไรกต็าม ยงัมีความไม่แน่นอนในเร่ืองการปรับราคา NGV ตามมติ กพช. ดงักล่าวว่าจะสามารถดาํเนินการไดเ้ม่ือไร  
ในขณะท่ีตน้ทุนราคาก๊าซธรรมชาติมีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และการลงทุนในสถานี NGV ตอ้งใชเ้งินลงทุนจาํนวนมาก 
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เพื่อให ้ปตท. สามารถดาํเนินการตามแนวทางเพ่ือสนองนโยบายภาครัฐ ในการขยายเครือข่ายเพื่อใหบ้ริการ NGV เป็นไปตาม
แผนงาน ภาครัฐควรกาํหนดแนวทางท่ีชดัเจนในการปรับราคา NGV ใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุน (ตน้ทุนเน้ือก๊าซ เงินลงทุนเครือข่าย
สถานีและระบบขนส่ง ตน้ทุนการดาํเนินงานสถานีและระบบขนส่ง) เพื่อลดภาระการขาดทุนและใหธุ้รกิจ NGV สามารถดาํเนิน
ต่อไปได ้  

ทั้งน้ี ปตท. ไดน้าํเสนอขอ้มูลเพ่ือใหภ้าครัฐพิจารณาประกอบการศึกษาตน้ทุนราคาของ LPG และ NGV เพื่อพิจารณา
โครงสร้างราคาท่ีเหมาะสม รวมทั้งวงเงินชดเชยการนาํเขา้ LPG  อย่างไรก็ตามรัฐบาลมีมติชดเชยราคาใหก้บั ปตท. 2 บาทต่อ
กิโลกรัม มีผลตั้งแต่วนัท่ี 6 มีนาคม 2553 – 31 สิงหาคม 2553 ทั้งน้ีเงินชดเชยดงักล่าวตอ้งไม่สูงกวา่ 300 ลา้นบาทต่อเดือน 

2.2.4  ผลการดาํเนินงานของ ปตท. ส่วนหน่ึงขึน้อยู่กบับริษทัในกลุ่ม ปตท. 
จากการท่ี ปตท. มีการเติบโตทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองจากการเขา้ร่วมทุนในบริษทัต่างๆ โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการเช่ือมโยง

กนัของการดาํเนินธุรกิจอยา่งครบวงจรจากธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้จนถึงขั้นปลาย รวมถึงการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ืองใหม่ๆ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกบัท่ีผา่นมาบริษทัในกลุ่มไดมี้การซ้ือหรือควบรวมกิจการ การเขา้ร่วมลงทุน การขยายกาํลงั
ผลิต และการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภณัฑ ์การขยายธุรกิจดงักล่าว ส่งผลใหผ้ลการดาํเนินงานของ 
ปตท. ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัผลการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม อยา่งไรกต็าม บริษทัในกลุ่มยงัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน
จากลกัษณะการประกอบธุรกิจ อาทิ ความผนัผวนของราคาผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบ ความสําเร็จในการสํารวจและพฒันาแหล่ง
ปิโตรเลียม เหตุการณ์นํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหล วฏัจกัรขาลงของธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ คู่แข่งจากภูมิภาคตะวนัออก
กลางท่ีมีตน้ทุนการผลิตตํ่ากว่า ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ รวมถึงความล่าชา้ของการดาํเนิน
โครงการในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด เน่ืองจากคาํสั่งของศาลปกครองกลาง เป็นตน้ อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและ
ฐานะทางการเงินของ ปตท. ทั้งน้ี เพื่อเป็นการลดความเส่ียง ปตท. ไดมุ่้งเนน้ใหมี้การบริหารจดัการองคก์รในลกัษณะกลุ่ม ปตท. 
(PTT Group) โดยยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเป็นพื้นฐานการเติบโตทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนและใหเ้กิดการสร้างมูลค่ารวม
สูงสุดของกลุ่ม ปตท.  เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มผา่นโครงการ Supply Chain Management (SCM) รวมทั้งไดมี้การศึกษาการควบ
รวมกิจการของธุรกิจท่ีมีความใกลเ้คียงกนัเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม ลดตน้ทุน และนาํไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขนัใน
ตลาดโลกไดม้ากข้ึน   

สําหรับเหตุการณ์นํ้ ามันและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหลท่ีแหล่งมอนทารา ประเทศออสเตรเลีย ของบริษัทพีทีทีอีพี  
ออสตราเลเชีย ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ.) เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2552  และได้
เกิดเพลิงไหมใ้นเวลาต่อมา นั้น ปตท.สผ.ไดด้าํเนินการควบคุมสถานการณ์เป็นท่ีเรียบร้อย โดยสามารถดบัเพลิงและหยุดการ
ร่ัวไหลของนํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติไดใ้นเดือนพฤศจิกายน 2552 และต่อมาก็ไม่ปรากฏคราบนํ้ ามนัในทะเลอีก อย่างไรก็ตาม 
ปตท.สผ. ยงัคงเฝ้าติดตามและศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มต่อไป จากเหตุการณ์ดงักล่าว ปตท.สผ. ไดบ้นัทึกค่าเสียหายจาก
เหตุการณ์น้ี ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2552 เป็นจาํนวน 5,174 ลา้นบาท และในไตรมาสท่ี 4 ไดป้ระมาณการค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม เพื่อ
สะทอ้นแผนการดาํเนินงานเพ่ือควบคุมสถานการณ์ในระยะยาว และผลของการเกิดเพลิงไหมใ้นเดือนพฤศจิกายน 2552 เป็น
จาํนวนเงินทั้งส้ิน 5,253 ลา้นบาท ทั้งน้ี ปตท.สผ. มีการจดัทาํประกนัภยัเพ่ือคุม้ครองเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยในไตรมาสท่ี 4 
ปตท.สผ. ได้รับรู้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจาํนวนเงิน 1,341 ลา้นบาท ซ่ึงค่าใช้จ่ายและค่าสินไหมทดแทนสุทธิสามารถนาํไป
คาํนวณเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีได ้ขณะน้ี ปตท.สผ. อยู่ในระหว่างการดาํเนินการเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในส่วนท่ีเหลือ
จากผูรั้บประกนัภยัต่อไป โดย ปตท.สผ.อยู่ระหว่างการจดัหาผูรั้บเหมาเพื่อร้ือถอนและก่อสร้างแท่นหลุมผลิตส่วนบนท่ีไดรั้บ
ความเสียหาย สาํหรับแผนพฒันาแหล่งมอนทารา ปตท.สผ. ไดท้าํการออกแบบทางวิศวกรรม และเตรียมงานก่อสร้างสําหรับ
แท่นหลุมผลิต ซ่ึงคาดว่าจะสามารถเร่ิมผลิตไดร้าวกลางปี 2554 ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ ปตท.สผ. และ 
ปตท. ในท่ีสุด 
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2.2.5 ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ 
ปตท. ไดจ้ดัตั้งบริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (PTT INTER) เพื่อเป็นตวัแทน ปตท. ในการลงทุนขยายธุรกิจท่ี

เก่ียวกบัก๊าซธรรมชาติ พลงังาน และธุรกิจอ่ืนท่ีต่อเน่ืองในต่างประเทศ ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการเติบโตในระยะยาวของ 
ปตท. ในปี 2552 PTT INTERไดข้ยายธุรกิจไปยงัธุรกิจอ่ืน เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงของ ปตท. โดยการเขา้ลงทุนในธุรกิจ
ถ่านหินในต่างประเทศจากการเขา้ซ้ือหุ้น 60% ในบริษทั PTT Asia Pacific Mining Corporation (จดทะเบียนในประเทศ
ออสเตรเลีย) ซ่ึงมีการลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียผ่านบริษทัย่อยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์น
ประเทศสิงคโปร์ และไดรั้บสิทธิในการสาํรวจถ่านหินในประเทศบรูไนและมาดากสัการ์  ทั้งน้ี  ปตท. มีนโยบายขยายธุรกิจอยา่ง
ต่อเน่ืองในต่างประเทศผา่น PTT INTERทั้งในส่วนธุรกิจถ่านหินดงักล่าว และในธุรกิจอ่ืนๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจปัจจุบนัของกลุ่ม 
ปตท.  ความเส่ียงอนัอาจเกิดจากการขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศนั้น ข้ึนกบัปัจจยัหลายประการไดแ้ก่ 

• ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป้าหมาย รวมถึงประเทศคู่คา้ของประเทศดงักล่าว 
• การเปล่ียนแปลงดา้นการปกครอง นโยบายสนบัสนุนการลงทุน กฎหมายและกฎเกณฑด์า้นภาษีและดา้นอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการลงทุน 

• ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนทางการเงิน 
• ขีดความสามารถขององคก์รในการเขา้ไปลงทุนในธุรกิจใหม่ 

ทั้งน้ี ปตท. และ PTT INTER มีมาตรการป้องกนัหรือบรรเทาความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากการลงทุนในต่างประเทศทั้ง
ก่อนและหลงัการลงทุน  โดยไดมี้การศึกษาและวิเคราะห์ในรายละเอียดดา้นกฎหมาย นโยบายของรัฐ และประเด็นต่างๆ ดา้น
ภาษี รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เพื่อประเมินผลกระทบท่ีอาจข้ึนต่อธุรกิจ และนาํผลการประเมินดงักล่าวมาประกอบการ
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน  และภายหลงัจากการลงทุน PTT INTER มีการจดัระบบและหน่วยงานภายในเพื่อ
ประมวลผลการประกอบการและปัจจยัความเส่ียงของโครงการท่ีลงทุนไปแลว้อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งเร่งพฒันาขีดความสามารถ
ขององคก์รและพฒันาศกัยภาพของบุคลากร รองรับการขยายการดาํเนินงานและการลงทุนในต่างประเทศ 

2.3   ความเส่ียงในการดาํเนินโครงการ 

2.3.1 การพฒันาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และโรงงานปิโตรเคมีอาจล่าช้ากว่าแผนการดําเนินงาน 

ความสาํเร็จของการขยายตวัทางธุรกิจของ ปตท. ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลกั คือ การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของความตอ้งการใช้
ก๊าซธรรมชาติ ความสามารถของ ปตท. ในการขยายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อ
รองรับความตอ้งการก๊าซธรรมชาติท่ีเพิ่มข้ึน นอกจากนั้นการขยายตวัของธุรกิจของ ปตท. ยงัถูกจาํกดัดว้ยความสามารถในการ
ขนส่งของระบบท่อก๊าซธรรมชาติใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีการใช ้ความสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติ  และความสาํเร็จในการ
ก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงรับผลิตภณัฑจ์ากการแยกก๊าซธรรมชาตินาํไปเป็นวตัถุดิบในการผลิต 

ปตท. มีแผนพฒันาการขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบบัท่ี 3 
พ.ศ.2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) เพื่อรองรับการขยายตวัของความตอ้งการก๊าซธรรมชาติในอนาคต ซ่ึงโครงการส่วนใหญ่ได้
แลว้เสร็จและดาํเนินการขนส่งก๊าซธรรมชาติแลว้ แต่ยงัมีบางโครงการ เช่น โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 4 ในส่วน 
Interconnecting Pipeline จากสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวไปยงัโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จงัหวดัระยอง ซ่ึงคาดว่าจะแลว้เสร็จ
และสามารถส่งก๊าซธรรมชาติไดใ้นปี 2554  และยงัมีแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัก๊าซธรรมชาติ เพื่อรองรับการขยายตวัของ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 และโรงแยกก๊าซอีเทนท่ีจงัหวดัระยอง ซ่ึงคาดว่าจะ
ดาํเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จและเร่ิมส่งผลิตภณัฑไ์ดใ้นปี 2553 รวมทั้งการร่วมทุนขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เช่น โครงการร่วม
ทุนผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ โครงการสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว  
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การพฒันาโครงการต่างๆ อาจล่าช้ากว่าแผนท่ีประมาณการไวจ้ากสาเหตุหลายประการ เช่น การจัดหาบริษัท
ผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีล่าชา้ ผูรั้บเหมาดาํเนินงานก่อสร้างล่าชา้ไม่เป็นไปตามกาํหนด การจดัซ้ืออุปกรณ์ท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ
จดัหาและขนส่งนาน (Long Lead Items) ซ่ึงการล่าชา้ดงักล่าวท่ีผา่นมาเป็นผลมาจากสภาวะตลาดท่ีมีโครงการก่อสร้างทัว่โลก
เป็นจาํนวนมาก นอกจากนั้นยงัข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการท่ีไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของ ปตท. ไดแ้ก่ การขออนุมติัการ
ก่อสร้างจากหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการท่ีศาลปกครองกลางมีคาํสั่งใหห้น่วยงานรัฐสั่งระงบัโครงการหรือกิจกรรม 76 
โครงการในจงัหวดัระยองท่ีไม่ปฏิบติัตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67 วรรคสอง ไวเ้ป็นการชัว่คราว
จนกว่าศาลจะมีคาํพิพากษาหรือคาํสั่งเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ยกเวน้โครงการหรือกิจกรรมท่ีได้รับใบอนุญาตก่อนวนั
ประกาศใชบ้งัคบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 โครงการหรือกิจกรรมท่ีไม่ไดก้าํหนดให้เป็นประเภท
โครงการหรือกิจกรรมท่ีตอ้งจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ต่อมาศาลปกครองสูงสุดไดมี้คาํสั่งแกไ้ขคาํสั่งของศาลปกครองกลาง โดยให้ยกเวน้โครงการหรือกิจกรรมซ่ึงศาล
พิจารณาแลว้เห็นว่าไม่น่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างชดัเจน แต่เป็นการมุ่งควบคุมหรือบาํบดัมลพิษหรือติดตั้ ง
อุปกรณ์เพิ่มเติมเท่านั้น  ซ่ึงมีจาํนวน 11 โครงการ ในจาํนวนดังกล่าวเป็นโครงการของ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม จาํนวน 7 
โครงการ อย่างไรก็ตามจากคาํสั่งศาลดังกล่าวส่งผลให้การดาํเนินโครงการของ ปตท. และบริษทัในกลุ่มท่ีเขา้ข่ายถูกระงับ
โครงการเป็นการชัว่คราวอาจล่าชา้กวา่ท่ีกาํหนด ส่งผลกระทบต่อเน่ืองเช่ือมโยงจากธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้จนถึงขั้นปลายภายใน
กลุ่ม ปตท. โดยเฉพาะในส่วนของโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 อาจไม่สามารถเดินเคร่ืองเพื่อผลิตผลิตภณัฑร์องรับการ
ขยายตวัของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ตลอดจนการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) รองรับความตอ้งการใชภ้ายในประเทศท่ียงัคง
มีแนวโน้มท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองไดต้ามแผนท่ีกาํหนดไว ้ นอกจากน้ียงัส่งผลทาํให้ปริมาณความตอ้งการก๊าซธรรมชาติตํ่ากว่า
แผนการจดัหา อาจก่อใหเ้กิดภาระ Take-or-Pay ของ ปตท. ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของ 
ปตท. ได ้ ทั้งน้ี ปตท. และบริษทัในกลุ่ม อยูร่ะหว่างการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อทาํความเขา้ใจในรายละเอียด
ของโครงการท่ีเขา้ข่ายตอ้งหยุดดาํเนินกิจกรรมตามคาํสั่งศาล และโครงการท่ีสามารถดําเนินการต่อไปได้เน่ืองจากเขา้ข่าย
ขอ้ยกเวน้ตามคาํส่ังหรือคาํวินิจฉัยของศาล รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางเพ่ือใหเ้กิดผลเสียหายหรือผลกระทบนอ้ยท่ีสุดต่อผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย อาทิ ผูรั้บเหมาก่อสร้าง เจา้หน้ีเงินกู ้และความปลอดภยัในตวัโรงงาน เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม ปตท. ได้มีการบริหารความเส่ียงในการดาํเนินโครงการ โดยให้ความสําคญักบัการบริหารงานท่ีมี
ความสําคญัต่อการแลว้เสร็จของโครงการ (Critical Path) เพื่อลดระดบัความเส่ียงของการพฒันาโครงการใหอ้ยู่ภายใตก้าร
ควบคุม อาทิ เช่น การจัดหาทีมงานท่ีมีความรู้ความสามารถมาปฏิบติังานควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้าง การจัดเตรียม
มาตรการในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทุกขั้นตอนของการดาํเนินโครงการ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อการดาํเนินงาน
โครงการอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ การประสานงานกบัหน่วยงานราชการเพื่อช้ีแจงประเด็นขอ้
สงสัยต่าง ๆ และนาํขอ้มูลมากาํหนดมาตรการรองรับ นอกจากน้ี  ปตท. ยงัได้จดัให้มีหน่วยงานมวลชนสัมพนัธ์ ทาํหน้าท่ี
วางแผนพฒันากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดาํเนินการโครงการ และทาํการประชาสัมพนัธ์ช้ีแจง
ขอ้มูลโครงการอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการจดัเตรียมแผนงานและมาตรการรองรับ เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน หากกาํหนด
แลว้เสร็จของโครงการล่าชา้กวา่แผนท่ีวางไว ้

2.4   ความเส่ียงทางด้านปฏิบัตกิาร 

2.4.1 ภยนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ได้ในการดาํเนินธุรกจิ 

การดาํเนินธุรกิจสาํรวจ ผลิต ขนส่งและเก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ นํ้ามนัดิบ ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม
สาํเร็จรูปนั้น อาจทาํใหเ้กิดอนัตรายไดโ้ดยมีสาเหตุมาจาก ไฟไหม ้ระเบิด นํ้ามนัร่ัวไหลปนเป้ือน หลุมขดุเจาะระเบิด ท่อก๊าซร่ัว 
การฟุ้ งกระจายของก๊าซอนัตราย การก่อการร้าย ภยัธรรมชาติ รวมถึงเหตุท่ีเกิดจากการกระทาํของบุคคลภายนอกและเหตุอนัตราย
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อ่ืนท่ีไม่อาจคาดการณ์ได้ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสําคญัต่อบุคคล ทรัพยสิ์น ส่ิงแวดลอ้ม การดาํเนินธุรกิจ 
ช่ือเสียงองคก์ร ฐานะการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของ ปตท.  

ดงันั้น ปตท. จึงให้ความสําคญักบัการบริหารความเส่ียงทางดา้นปฏิบติัการ โดยได้ดาํเนินมาตรการสําหรับสถาน
ประกอบการทุกแห่งทั้งการตรวจสอบและบาํรุงรักษาระบบท่อส่งนํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่างๆ ของ
ทุกหน่วยการผลิตตามระยะเวลาท่ีกาํหนด (Preventive Maintenance) การนาํระบบบริหารเพ่ือควบคุมความสูญเสีย (Loss Control 
Management) และการบริหารความมัน่คงปลอดภยั (Security Management) มาประยุกต์ใช ้อีกทั้งยงัดาํเนินการตามระบบ
มาตรฐานสากล โดยขอการรับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (มอก./OHSAS 18001) ระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) และระบบการจดัการคุณภาพ (ISO  9001) ในทุกพื้นท่ีปฏิบติังานและทุกกระบวนการทาํงานของ ปตท. 
ตามความเหมาะสม รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัตามแผนฉุกเฉินและแผนจดัการสภาวะวิกฤติ เพื่อป้องกนัและ
ระงบัเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤติท่ีอาจเกิดข้ึน  ตลอดจนการจดัทาํแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบติัการเพื่อการดาํเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ือง (Business Continuity Management : BCM)  รวมไปถึงการซอ้มแผนปฏิบติัการดงักล่าว  เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจว่าธุรกิจ
จะสามารถดาํเนินต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี ปตท. ไดมี้การซ้ือประกนัภยัคุม้ครองความเส่ียงสาํหรับทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจทั้งหมดตามท่ี
บริษทัอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีพึงปฏิบติั และไดท้าํประกนัภยัเพิ่มเติมในกรณีท่ีบริษทัตอ้งหยดุดาํเนินการ 
(Business Interruption) แต่การซ้ือประกนัภยัดงักล่าวอาจไม่สามารถครอบคลุมความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไดทุ้กประเภท 
เน่ืองจากไม่มีบริษทัประกันภัยใดรับประกันภัยความเสียหายทุกประเภท หรือเน่ืองจากบางคร้ังหากซ้ือประกันภัย ค่าเบ้ีย
ประกนัภยัสาํหรับการประกนัภยัความเสียหายนั้นๆ จะสูงมากจนไม่คุม้ค่าทางเศรษฐกิจ และถึงแมว้่า ปตท. จะเช่ือว่าบริษทัใน
กลุ่มมีการทาํประกนัภยัตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมก็ตาม ปตท.ไม่สามารถควบคุมวงเงินในการทาํประกนัภยัทรัพยสิ์นของ
กลุ่ม ปตท. ใหเ้พยีงพอต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ ดงันั้นหากเกิดความเสียหายในทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดท้าํประกนัครอบคลุมเตม็
มูลค่าในจาํนวนท่ีมีนยัสาํคญั หรือในกรณีท่ีผูรั้บประกนัภยัมีปัญหาทางการเงินรุนแรงหรือตอ้งเลิกกิจการเน่ืองจากเหตุดงักล่าว
อาจส่งผลกระทบในดา้นลบอยา่งร้ายแรงต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานหรือโอกาสทางธุรกิจของ ปตท.ได ้

2.4.2 ข้อบังคบัเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั 

  การดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และความ
ปลอดภยัในการสํารวจ การพฒันา การก่อสร้าง การผลิต การขนส่ง และการจาํหน่ายนํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ บริษทัในกลุ่ม 
ปตท. ท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลัน่นํ้ ามนัก็อยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและ
ความปลอดภยัซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะเขม้งวดมากข้ึน ซ่ึงหากมีการตรากฎหมายท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัข้ึนใหม่ใน
อนาคต หรือการเปล่ียนแปลงนโยบายวิธีการบงัคบัใชก้ฎหมาย อาจจะทาํใหเ้กิดขอ้จาํกดัต่อการประกอบธุรกิจของ ปตท. หรือ
อาจทาํใหต้น้ทุนในการสาํรวจ การพฒันา การก่อสร้าง การผลิต การขนส่ง และการจาํหน่ายเพิม่ข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัได ้

  ในการดาํเนินการโครงการลงทุนต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และ
โรงงานปิโตรเคมี จะตอ้งมีการจดัทาํรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) และไดรั้บความเห็นชอบก่อนการดาํเนินการ
ก่อสร้างตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2535 และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี
จะตอ้งศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนในชุมชน  และจดัใหมี้กระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งไดใ้หอ้งคก์ารอิสระใหค้วามเห็นประกอบก่อนมีการดาํเนินโครงการตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เร่ืองสิทธิชุมชน มาตรา 67 วรรคสอง ดงันั้นจึงอาจมีความเส่ียงในประเด็น
ของระยะเวลาและเง่ือนไขการปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบรายงานดงักล่าว รวมถึงขบวนการมี
ส่วนร่วมและการยอมรับของชุมชนท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดความล่าชา้ของการดาํเนินโครงการใหไ้ม่แลว้เสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด ทั้งน้ี 
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รวมถึงการยอมรับของชุมชนต่อการดาํเนินงานของ ปตท. ในทุก ๆ พื้นท่ีปฏิบติัการในช่วงระยะเวลาดาํเนินการ ซ่ึงอาจส่งผล
กระทบต่อการดาํเนินธุรกิจและความสามารถในการเพ่ิมรายไดข้อง ปตท. ในอนาคต  

อย่างไรก็ตาม ปตท. ไดมี้การบริหารความเส่ียงในประเด็นดงักล่าว โดยใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทาํการติดตามและ
วิเคราะห์ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ ปตท. อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั รวมทั้งการติดต่อประสานงานและเขา้ร่วมในการให้ความคิดเห็นกบัหน่วยงาน
ราชการอย่างใกลชิ้ด เพื่อนาํขอ้มูลมาวางแผนงานหรือกาํหนดมาตรการต่าง ๆ รองรับ ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติั
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัใหม่ทนัทีท่ีมีการประกาศใช ้และจดัให้มีการดาํเนินงานมวลชนสัมพนัธ์ท่ีมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพ่ือสร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่ประชาชนในพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง 

2.5   ความเส่ียงทางการเงนิ  

2.5.1 ความผนัผวนของค่าเงนิบาท 

การเปล่ียนแปลงของค่าเงินบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ จะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อรายไดส่้วนใหญ่
ของ ปตท. แมว้่ารายไดส่้วนใหญ่ของ ปตท. เป็นเงินบาท แต่จากการท่ีราคาก๊าซธรรมชาติ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมี
อา้งอิงกบัราคาตลาดโลก ซ่ึงกาํหนดราคาขายเป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ (US$ linked) ทาํใหร้ายไดข้อง ปตท. ผนัผวนตามค่าเงิน
บาท อยา่งไรกต็ามการเปล่ียนแปลงของค่าเงินบาทจะส่งผลกระทบต่อกาํไร (margin) ของ ปตท. ในระดบัหน่ึง เน่ืองจากกาํไร
ส่วนใหญ่ของ ปตท. จะถูกกาํหนดเป็นเงินบาทไวท่ี้ค่าคงท่ี โดยมีตน้ทุนขายท่ีเป็น สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงอิงกบัราคา
ตลาดโลกเช่นเดียวกบัราคาขาย   

นอกจากน้ีความผนัผวนของค่าเงินบาท ยงัมีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนสุทธิทางบญัชีของ ปตท. จากการท่ี ปตท. และ
บริษทัย่อยมีภาระหน้ีเงินกูต่้างประเทศคงคา้งอยู่ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  ปตท. และบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้ืมและหุน้กู้
ต่างประเทศเทียบเท่า  84,146.48  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 24.52 ของยอดรวมเงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กูท้ ั้งหมด ซ่ึงประกอบดว้ย
เงินสกลุเหรียญสหรัฐฯ เท่ากบั 2,261.02 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และเงินสกุลเยน เท่ากบั 23,000 ลา้นเยน โดยเงินกูส้กุลเยน ปตท. ได้
ทาํการป้องกนัความเส่ียงของค่าเงินเยนโดยใชอ้นุพนัธ์ทางการเงิน (Participating Swap) เพื่อแปลงภาระหน้ีสกุลเยนเป็นสกุล
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัรายไดท่ี้อิงกบัสกุลเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงทาํให้ ปตท. สามารถปิดความเส่ียงจากความผนัผวน
ของค่าเงินเยนต่อสกุลเหรียญสหรัฐฯ ไดแ้ลว้เป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ีบริษทัร่วมทุนของ ปตท. ส่วนใหญ่มีเงินกูต้่างประเทศ
จาํนวนสูง ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่าความผนัผวนของค่าเงินบาทต่อเงินสกุลต่างประเทศ รวมถึงนโยบายทางเศรษฐกิจ การเงินและการ
คลงัของประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลประกอบการโดยรวมของ ปตท. ได ้

เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของค่าเงินบาทดงักล่าว ปตท.ไดด้าํเนินการจดัโครงสร้างของเงินกูท่ี้เป็นเงินสกุล
ต่างประเทศ ใหมี้สัดส่วนสมดุลกบัรายไดท่ี้เป็นเงินสกุลต่างประเทศ (Natural Hedge) รวมทั้งบริหารเงินในบญัชีเงินฝากท่ีเป็น
สกุลต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit) และซ้ือ-ขายเงินสกลุต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward) เพื่อเตรียมการชาํระหน้ีเงินกู้
สกุลต่าง ๆ และธุรกรรมการคา้ เช่น  ค่าก๊าซธรรมชาติและนํ้ ามนัดิบท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ และการส่งออกผลิตภณัฑ์อย่าง
เหมาะสม นอกจากน้ี ปตท.ไดด้าํเนินการจดัทาํนโยบายทางการเงินและสินเช่ือ (Treasury and Credit Policy) เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการบริหารการเงินของ ปตท.และกลุ่มบริษทัท่ี ปตท.ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัโดยรวมถึง
ขอ้กาํหนดในเร่ืองการจดัใหมี้การบริหารความเส่ียงต่าง ๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของ ปตท. 
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2.5.2 การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. 

ในอดีตท่ีผา่นมา ซ่ึงรวมถึงช่วงวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนกบัประเทศในแถบภูมิภาคเอเซีย ปตท.ไดใ้หก้ารสนบัสนุนทาง
การเงินตามสัญญาสนับสนุนจากผูถื้อหุ้นแก่บริษทัในกลุ่มหลายบริษทั นอกจากน้ี ปตท.ยงัได้เขา้ไปมีส่วนร่วมกบัผูบ้ริหาร 
เจา้หน้ี และผูถื้อหุน้ใหญ่อ่ืนๆ ของบริษทัเหล่าน้ีในการปรับโครงสร้างหน้ีดว้ย โดยรูปแบบของการปรับโครงสร้างหน้ีน้ี อาจจะ
เป็นไปในรูปของ (1) การให้ความสนบัสนุนทางการเงินในกรณีท่ีมีการขาดสภาพคล่องในช่วงดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(Cash 
Deficiency Support : CDS) ซ่ึงอาจจะเป็นไปในรูปของหน้ีดอ้ยสิทธิ (Subordinated Debt) หรือทุน (Equity) และ/หรือ (2) การ
ขยายวงเงินสินเช่ือทางการคา้ (Trade Credit) (3) การใหเ้งินกูจ้ากผูถื้อหุน้ (Shareholder loan) และ/หรือ (4) อ่ืนๆ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31   
ธนัวาคม 2552 ปตท. ไดใ้หค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัในกลุ่มแลว้เป็นจาํนวนเงิน 152.31 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ   
44,018.26  ลา้นบาท ประกอบดว้ยการใหเ้งินกูต้ามสัดส่วนการถือหุน้ จาํนวน  52.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ 43,432.66 ลา้นบาท 
และการขยายวงเงินสินเช่ือทางการคา้ 99.81 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การซ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพดอ้ยสิทธิ 585.6 ลา้น
บาท (ดูรายละเอียดในหวัขอ้ 11.3 ภาระการใหค้วามสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษทัในเครือ) 

ปตท. มีนโยบายไม่สร้างภาระผูกพนัทางการเงินใหม่เพ่ิมจากท่ีมีอยูเ่ดิม ยกเวน้ในกรณีจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ 
ปตท. ในระยะยาว ปตท. จะพิจารณาใหค้วามสนบัสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู ้และ/หรือสินเช่ือทางการคา้เป็นรายกรณี ซ่ึง 
ปตท. มีความเช่ือวา่นโยบายและการดาํเนินการดงักล่าวจะสามารถสร้างความแขง็แกร่งอยา่งย ัง่ยนืใหก้บับริษทัในกลุ่ม ปตท. ได ้ 

ในการใหค้วามสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษทัในกลุ่มเหล่าน้ี ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของหน้ีดอ้ยสิทธิหรือสินเช่ือทาง
การคา้หรือการใหเ้งินกูจ้ากผูถื้อหุน้ ปตท.ไม่สามารถยืนยนัไดว้่าบริษทัเหล่าน้ีจะสามารถชาํระคืนเงินใหแ้ก่ ปตท. หรือบริษทั
เหล่าน้ีจะไม่ประสบกบัปัญหาทางการเงินอีก หรือจะไม่ตอ้งการการสนับสนุนทางการเงินจาก ปตท. อีก ซ่ึงไม่ว่ากรณีใดจะ
เกิดข้ึนกต็ามอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของ ปตท. นอกจากน้ี หาก ปตท.หรือบริษทัในกลุ่ม
บริษทัใดบริษทัหน่ึงตกเป็นผูผ้ิดนดั (Default) ภายใตส้ัญญาขอ้ตกลงการใหก้ารสนบัสนุนจากผูถื้อหุน้ อาจส่งผลใหเ้จา้หน้ีบาง
รายเรียกใหห้น้ีถึงกาํหนดชาํระโดยพลนัได ้(Acceleration) ปตท.ไม่สามารถยืนยนัไดว้่า ปตท. จะไม่เพิ่มสัดส่วนการลงทุนมาก
ข้ึน หรือเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 50 หรือเขา้ควบคุมการบริหารบริษทัในกลุ่มเหล่าน้ี หาก ปตท.เห็นว่าการ
ดาํเนินการดงักล่าวจะเป็นประโยชน์มากกว่า กรณีท่ี ปตท. ตดัสินใจเขา้ควบคุมการบริหารบริษทัในกลุ่มเหล่าน้ี ภายใตม้าตรฐาน
การบญัชีไทยกาํหนดให ้ปตท.จะตอ้งมีการรวมงบการเงินของบริษทัในกลุ่มเขา้กบังบการเงินของ ปตท. ตั้งแต่วนัท่ีมีอาํนาจใน
การควบคุมดว้ย ซ่ึงการรวมงบการเงินน้ีอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินรวมของ ปตท. 

2.5.3 การจดัหาเงนิทุนสําหรับการดําเนินการตามแผน 

ธุรกิจของ ปตท. โดยเฉพาะอยา่งยิง่ธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและธุรกิจโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งธุรกิจปิโตรเคมีเป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนสูงและเป็นการลงทุนล่วงหนา้ ในทางปฏิบติัถึงแม ้ปตท. จะมีการ
ติดตามและบริหารความเส่ียงทางธุรกิจอย่างใกลชิ้ด แต่การใชเ้งินทุนดงักล่าวยงัอาจคลาดเคล่ือนไปจากแผนท่ีวางไวเ้น่ืองจาก
หลากหลายปัจจยัซ่ึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของ ปตท. เช่น การผนัแปรทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงไม่อาจ
คาดการณ์ได ้การเปล่ียนแปลงอุปสงคแ์ละอุปทานของพลงังาน ก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งราคาก๊าซธรรมชาติ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม
และปิโตรเคมี และการจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก เป็นตน้  ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความสาํเร็จและตน้ทุนโครงการของ ปตท. 

ความสามารถในการจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกของ ปตท. ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการซ่ึงรวมถึง 

• ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสด ของ ปตท. ในอนาคต 

• สถานการณ์ของตลาดเงินของโลก และประเทศไทย 

• สถานการณ์การเมืองของประเทศไทย และ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและต่างประเทศ  

• ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในประเทศและภูมิภาค 
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• ภาวะการระดมเงินทั้งจากตลาดเงิน/ตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ  

• ตน้ทุนเงินกู ้ 

 ซ่ึงจากการประกอบธุรกิจของ ปตท.ท่ีมุ่งเนน้การสร้างความเติบโตอย่างมัน่คงในระยะยาวและการเป็นบริษทัท่ีมีการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทาํให ้ปตท. มีผลประกอบการเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และมีแผนงานลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอยา่งระมดัระวงัโดย
คาํนึงถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ โดยเฉพาะการจดัโครงสร้างเงินทุนท่ีสามารถดาํรงอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั ต่างๆ ใหอ้ยูร่ะดบัท่ี
เหมาะสมเทียบเคียงไดก้บับริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนั ซ่ึงจากการติดตามการเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหา
เงินทุนอย่างต่อเน่ือง ปตท. จึงมีความเช่ือว่าจะสามารถจดัหาเงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคตไดเ้พียงพอ ด้วยตน้ทุนทาง
การเงินท่ีเหมาะสม 
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3.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ความเป็นมา 

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2521 ตามพระราชบญัญติัการปิโตรเลียมแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ.2521 เพ่ือดาํเนินธุรกิจหลกัดา้นปิโตรเลียมและธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัปิโตรเลียม อย่างไรก็ตาม ภายใตส้ภาวะการ
แขง่ขนัท่ีสูงข้ึน รัฐบาลไดเ้ลง็เห็นความจาํเป็นในการเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนในกิจการพลงังาน  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวนัท่ี 
21 สิงหาคม 2544 เห็นชอบแผนการจดัตั้งบริษทัเพื่อรองรับการแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และในวนัท่ี 25 กนัยายน 
2544 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเร่ืองการแปลงทุนเป็นทุนเรือนหุน้ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยใหจ้ดัตั้ง บริษทั 
ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ปตท.) โดยใหภ้าครัฐคงสัดส่วนการถือหุน้ใน ปตท. ในสัดส่วนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 51 ให ้ปตท. คงสถานะ
เป็นบริษทันํ้ ามนัแห่งชาติและไดรั้บสิทธิพิเศษตามสถานะดงักล่าว รวมทั้งใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกาํกบัดูแลใน
ดา้นนโยบายของ ปตท. จนกว่าพระราชบญัญติับรรษทัวิสาหกิจแห่งชาติจะมีผลใชบ้งัคบั จนปัจจุบนัเม่ือมีการปรับโครงสร้าง
หน่วยงานรัฐ ปตท. จึงมาอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงพลงังาน 

ปตท.แปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัภายใตพ้ระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 โดยไดจ้ดัตั้งบริษทั ปตท.
จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 20,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,000 ลา้นหุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยมีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้แต่เพียงผูเ้ดียว/1 ทั้งน้ี นบัแต่วนัจดทะเบียนจดัตั้งดงักล่าว ปตท.
ไดรั้บโอนกิจการ สิทธิ หน้ี ความรับผดิ สินทรัพย ์และพนกังานทั้งหมดจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเพ่ือให ้ปตท. สามารถ
ดาํเนินงานไดอ้ย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ และอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 ไดมี้การตราพระ
ราชกฤษฎีกาเม่ือ พ.ศ.2544 ให้คงอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ของ ปตท. ตามท่ีการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมีอยู่ตาม
พระราชบญัญติัการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2521 ทั้งน้ี โดยกาํหนดใหอ้าํนาจ สิทธิ และประโยชนด์งักล่าว ส้ินสุดลงเม่ือ 
ปตท.ส้ินสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีงบประมาณ และต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2550 ไดมี้การประกาศ
พระราชกฤษฎีกากาํหนดอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550 ในราชกิจจานุเบกษา 
โดยเน้ือหาสาระสาํคญัของพระราชกฤษฎีกาฯ ดงักล่าว เป็นการงดหรือจาํกดัอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์บางประการท่ี บมจ.ปตท. 
ไดรั้บตามกฎหมายว่าดว้ยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และกาํหนดใหอ้าํนาจ สิทธิ และประโยชน์ ของ บมจ.ปตท. เช่น การ
สาํรวจและประกาศเขตระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ  การวางระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ  ไปใต ้ เหนือ  หรือขา้มท่ีดินของ
บุคคลใดๆ ฯลฯ ตามกฎหมายว่าดว้ยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยไปเป็นของคณะกรรมการกาํกบัการใชอ้าํนาจของบริษทั ซ่ึง
ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงพลงังานเป็นประธาน ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย  ผูแ้ทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ผูท้รงคุณวุฒิไม่เกิน 3 คน ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ และมีผูอ้าํนวยการสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังานเป็นกรรมการ
และเลขานุการ  

นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2550  ไดมี้การตราพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ.2550 (“พรบ.การ
ประกอบกิจการพลังงาน”) โดยกิจการก๊าซธรรมชาติ รวมถึงโครงข่ายระบบก๊าซธรรมชาติของ ปตท. จะอยู่ภายใตบ้งัคบัของ
กฎหมายฉบบัน้ี และเม่ือกฎหมายน้ีมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ จะมีคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (“คณะกรรมการกํากับกิจการฯ”) 
ซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้ง มีอาํนาจหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลการประกอบกิจการพลงังานซ่ึงไดแ้ก่ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกฎหมาย รวมถึงอาํนาจในการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารกาํหนดอตัราค่าบริการของผูรั้บใบอนุญาต 
และการใช้อสังหาริมทรัพยข์องผูรั้บใบอนุญาต ดังนั้นเม่ือ พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน มีผลใช้บังคบัเป็นกฎหมาย  
คณะกรรมการกาํกบักิจการฯ จะเป็นผูมี้อาํนาจหน้าท่ีต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์และการประกาศเขตระบบ

                                                         
/1 ปตท. ไดรั้บยกเวน้ตามพระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มิให้นาํบทบญัญติัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัในส่วนท่ีเก่ียวกบั

สภาพและการจดัตั้งบริษทัมาบงัคบัใช ้
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โครงขา่ยพลงังานในส่วนของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  แทนคณะกรรมการกาํกบัดูแลการใชอ้าํนาจของ ปตท. ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ดว้ยการกาํหนดอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550 แต่ทั้งน้ีเพื่อให้การประกอบ
กิจการพลงังานของ ปตท. สามารถดาํเนินงานไดต่้อไป ในบทเฉพาะกาลของ พรบ.ประกอบกิจการพลงังานจึงบญัญติัใหพ้ระราช
กฤษฎีกากาํหนดอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) พ.ศ.2544  ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ 
(ฉบบัท่ี 2) มีผลใชบ้งัคบักบั ปตท. ต่อไป จนกวา่ ปตท. จะไดรั้บใบอนุญาตตาม พรบ.การประกอบกิจการพลงังาน 

3.1 พฒันาการทีสํ่าคญัในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา  

ปี 2548 

มกราคม : เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2548 ปตท. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ และธนาคารออมสิน ได้ลงนามใน
บนัทึกความเขา้ใจในการเขา้ร่วมทุนกบักระทรวงการคลงัในฐานะผูมี้สิทธิขาดในการจดัหาผูร่้วมลงทุนตาม
แผนฟ้ืนฟกิูจการของบริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จาํกดั (มหาชน) (TPI) เพื่อท่ี ปตท. จะสามารถเขา้
ตรวจสอบสถานะและมูลค่าของ TPI และบริษทัย่อยได้อย่างละเอียดครบถว้น โดยในเบ้ืองตน้คาดว่า
กระทรวงการคลงัจะจดัสรรหุน้ให ้ปตท. ร้อยละ 30 ทั้งน้ี การเขา้ร่วมลงทุนใน TPI จะทาํให ้ปตท.สามารถใช้
ธุรกิจของ TPI ในปัจจุบนัเป็นฐานในการขยายการลงทุนของ ปตท. ไปสู่ธุรกิจปิโตรเคมีแบบครบวงจร (Fully 
Integrated) และจะมุ่งเนน้การใชป้ระโยชนจ์ากศกัยภาพของธุรกิจท่ีเก้ือกลูกนั  

 : เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2548 ปตท. ไดร่้วมลงนามสัญญาซ้ือขายเอทิลีนกบับริษทั Mitsui & Co. (Thailand) Ltd. 
และบริษทั Marubeni Corp. (Thailand) Ltd. เพื่อการส่งออก ระยะเวลา 1 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม – 31 
ธนัวาคม 2548 โดยมีปริมาณรวมประมาณ 100,000 – 120,000 ตนัต่อปี ทั้งน้ี สัญญาดงักล่าวจะช่วยใหบ้ริษทั
ในกลุ่ม ปตท.สามารถขยายปริมาณการคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีสู่ตลาดต่างประเทศใหไ้ดม้ากข้ึน และเป็นการ
สร้างมูลคา่เพ่ิมใหก้บัก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย 

กมุภาพนัธ์ : เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2548 PTTEP Offshore Investment Co., Ltd. (PTTEPO) บริษทัยอ่ยของบริษทั ปตท.
สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (ปตท.สผ.) ได้ขายหุ้นทั้งหมดร้อยละ 40 ท่ีถือในบริษทั New 
Links Energy Resources Limited (New Links) ใหก้บับริษทั Encore International Limited (Encore) ไดรั้บค่า
หุน้และคา่เงินชดเชยรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 236.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่าประมาณ 9,102 ลา้นบาท ท่ีอตัรา
แลกเปล่ียน 38.33 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ) โดยมูลค่าท่ีซ้ือมาในปี 2544 ท่ี 226.37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(เทียบเท่าประมาณ 9,898 ลา้นบาท ท่ีอตัราแลกเปล่ียน 43.73 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ) โดยผลประกอบการท่ี
ผา่นมา PTTEPO ไดรั้บเงินปันผลทั้งส้ิน 33 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่า 1,419 ลา้นบาท) การขายหุน้คร้ังน้ี 
เป็นการดาํเนินตามนโยบายของ ปตท. ท่ีตอ้งการให้ ปตท.สผ. เนน้การลงทุนโดยตรงในแหล่งปิโตรเลียม
แทนการลงทุนผา่นบริษทัโฮลด้ิง 

เมษายน : เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2548 ปตท. ไดล้งนามในสัญญาระหว่างผูถื้อหุน้ร่วมกบับริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั 
(มหาชน) (NPC) และบริษทับางกอกโพลีเอททีลีน จาํกดั (มหาชน) (BPE) จดัตั้งบริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์
เก็ตต้ิง จาํกดั (PTTPM) ดว้ยทุนจดทะเบียน 40 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง ปตท. NPC และ 
BPE ท่ีร้อยละ 50:25:25 ตามลาํดบั เพื่อดาํเนินธุรกิจดา้นการตลาดทั้งในและต่างประเทศเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
โพลีเมอร์ ของบริษทัในกลุ่ม ปตท. ทาํใหส้ามารถเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการจดัหา/จดัซ้ือวตัถุดิบและบริการ 
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพดา้นการบริหารจดัการการตลาดการจดัจาํหน่ายและการบริหารตวัแทนจาํหน่ายเพื่อ
สร้างความแขง็แกร่งทางการตลาดใหก้บัผลิตภณัฑโ์พลิเมอร์ 
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 : เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2548 PTTEP Middle East Co., Ltd. (PTTEP ME) บริษทัยอ่ยของ PTTEPO ไดล้งนาม
ในสญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement) จากแหล่งก๊าซธรรมชาติชามส์ (Shams) ของโครงการ
โอมาน 44 กบัรัฐบาลของรัฐสุลต่านโอมาน โดยมีแผนท่ีจะเร่ิมผลิตก๊าซธรรมชาติท่ีอตัราการผลิต 50 ลา้น
ลูกบาศก์ฟุตต่อวนั และคอนเดนเสทท่ีอตัรา 3,000 บาร์เรลต่อวนั ทั้งน้ี ถือว่าเป็นผลสําเร็จอีกขั้นหน่ึงของ 
ปตท.สผ. ท่ีสามารถขายก๊าซธรรมชาติใหแ้ก่ประเทศในตะวนัออกกลางไดเ้ป็นคร้ังแรก 

 : เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2548 คณะกรรมการ ปตท.มีมติเห็นชอบให ้ปตท.เขา้ลงทุนในบริษทัอุตสาหกรรมปิโตร
เคมีกลัไทย หรือ TPI ในสัดส่วนร้อยละ 31.5 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ TPI (ซ่ึงจะปรับลดลงเหลือร้อยละ 
30 ภายหลงัจาก TPI ออกหุน้เพิ่มเติมเพื่อเสนอขายใหแ้ก่พนกังาน TPI และบริษทัยอ่ย) คิดเป็นเงินประมาณ 
20,270 ลา้นบาท อยา่งไรกต็าม การซ้ือขายหุน้ ตลอดจนราคาซ้ือขายสุดทา้ยของหุน้ TPI ยงัข้ึนอยูก่บัผลการ
ตรวจสอบสถานะ TPI และบริษทัยอ่ยในรายละเอียดเพิ่มเติม เง่ือนไขของสัญญาซ้ือขายหุน้ ความสาํเร็จของ
การออกจากแผนฟ้ืนฟกิูจการของ TPI รวมถึงการเขา้ไปมีบทบาทในการบริหารจดัการธุรกิจของ TPI  

 : เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2548 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบใหบ้ริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั (PTTPE) 
ซ่ึง ปตท.และบริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) ร่วมทุนจดัตั้งในสัดส่วน 50:50 ขยายกาํลงัการผลิต 
Ethane Cracker จาก 410,000 ตนัต่อปี เป็น 1,000,000 ตนัต่อปี คงขนาดกาํลงัการผลิตของโรงผลิตเม็ด
พลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแน่นตํ่า (LDPE) ท่ี 300,000 ตนัต่อปี และก่อสร้างโรงงาน LLDPE ขนาดกาํลงั
การผลิต 400,000 ตนัต่อปี ทั้งน้ี โครงการทั้ งหมดของ PTTPE คิดเป็นเงินลงทุนทั้งส้ิน 944 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ มีอตัราหน้ีสินต่อทุน 1:1 คิดเป็นเงินลงทุนส่วนของ ปตท.ประมาณ 236 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เร่ิม
ดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยป์ระมาณไตรมาส 1 ปี 2552  

 : เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2548 PTTEP Iran Co., Ltd. (PTTEP IR) บริษทัยอ่ยของ PTTEP ME ไดล้งนามสัญญา
เพื่อการสาํรวจและพฒันาปิโตรเลียม (Exploration and Development Contract) กบั National Iranian Oil 
Company (NIOC) ซ่ึงเป็นบริษทันํ้ ามนัแห่งชาติประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน โดยไดรั้บสิทธิในการ
สาํรวจและพฒันาเป็นระยะเวลา 25 ปี รวมทั้งเป็นผูด้าํเนินการและถือสัดส่วนทั้งหมดในโครงการสาํรวจและ
พฒันาปิโตรเลียมแปลงซาเวห์ (Saveh) ซ่ึงเป็นแปลงสํารวจบนบก มีพื้นท่ีประมาณ 13,500 ตารางกิโลเมตร 
การลงทุนคร้ังน้ี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของ ปตท.ท่ีตอ้งการให้ ปตท.สผ.ขยายฐานการลงทุนใน
ภูมิภาคตะวนัออกกลาง 

พฤษภาคม : เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2548 ปตท.ไดด้าํเนินการจดทะเบียนลดทุนบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงส่งผลให ้
ปตท.มีทุนจดทะเบียนทั้งส้ินจาํนวน 27,972,457,250 บาท แบ่งออกเป็น 2,797,245,725 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว้
หุน้ละ 10 บาท และในวนัเดียวกนั ปตท.ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนบริษทัอีกจาํนวน 400,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจาํนวน 27,972,457,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 28,372,457,250 บาท แบ่งออกเป็น
จาํนวน 2,837,245,725 หุน้ โดยการออกหุ้นใหม่จาํนวน 40,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท.จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ 
ผูบ้ริหาร พนกังานปตท. และ พนกังาน บริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. 
ทั้งน้ี การดาํเนินการดงักล่าวเป็นไปตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของ ปตท.ประจาํปี 2548 

มิถุนายน : เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2548 ปตท. ร่วมกบักองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) ธนาคารออมสิน กองทุน
รวมวายภุกัษห์น่ึง (วายภุกัษ)์ และสถาบนัอ่ืนๆ ไดเ้ขา้ร่วมลงนามในสัญญาซ้ือขายหุน้ของบริษทัปิโตรเคมีกลั
ไทย จาํกดั (มหาชน) (TPI) และธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในการเขา้ร่วมลงทุนและซ้ือหุน้ TPI ท่ีราคา 
3.30 บาทต่อหุน้ จาํนวน 17,550 ลา้นหุน้ เทียบเท่าร้อยละ 90 ของหุน้ทั้งหมดท่ีจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้
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ของ TPI ภายหลงัการซ้ือขายหุ้นแลว้เสร็จ ทั้งน้ี ภายใตส้ัญญาดงักล่าว ปตท.ตกลงท่ีจะเขา้ร่วมถือหุ้น TPI 
ร้อยละ 31.5 ของหุ้นทั้งหมดดงักล่าว นอกจากน้ี กบข. ธนาคารออมสิน และวายุภกัษ ์ไดเ้ขา้ร่วมลงนามใน
สัญญาระหวา่งผูถื้อหุน้กบั ปตท.เพือ่สนบัสนุนให ้ปตท.เขา้บริหารจดัการกลุ่ม TPI ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 : เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2548 ปตท.และ Caltex Trading and Transport Corporation (CTTC) ไดร่้วมลงนาม
บนัทึกความเขา้ใจร่วมสําหรับการควบรวมบริษทั โรงกลัน่นํ้ ามนัระยอง จาํกดั (RRC) และบริษทั สตาร์
ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั (SPRC) ซ่ึง ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และ 36 ตามลาํดบั ในขณะท่ี 
CTTC ถือหุน้ใน SPRC ร้อยละ 64 โดยโครงสร้างของการควบรวมกิจการจะอยูใ่นรูปแบบของการแลกหุน้ 
โดยมี RRC เป็นบริษทัหลกั ทั้งน้ี ภายหลงัการแลกหุน้แลว้เสร็จ ปตท.และ Chevron (ถือหุน้ผา่น CTTC) จะ
ถือหุน้ในบริษทัท่ีเกิดจากการควบรวมในสัดส่วนร้อยละ 62 และ 38 ตามลาํดบั และสนบัสนุนใหน้าํหุน้ของ
บริษทัท่ีควบรวมเสนอขายต่อประชาชนและนกัลงทุนทัว่ไป (IPO) และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย คาดว่าจะดาํเนินการทาํ IPO แลว้เสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2548 ทั้งน้ี ปตท.มีแผนจะลด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัท่ีเกิดจากการควบรวม โดยการเสนอขายหุ้นท่ี ปตท. ถือบางส่วน เพื่อทาํให้
สัดส่วนการถือหุน้ของ ปตท.และ CTTC อยู่ในระดบัเท่ากนัท่ีประมาณร้อยละ 35 ซ่ึงจะทาํให ้ปตท และ 
Chevron มีความเท่าเทียมกนัในการบริหารบริษทัท่ีเกิดจากการควบรวม 

 : เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2548 ปตท. ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพื้นท่ีพฒันาร่วม ไทย – 
มาเลเซีย (Malaysia/ Thailand Joint Development Area :JDA)  แปลง B17, C-19 และ แปลง B17- 01 กบั
บริษทักลุ่มผูข้ายซ่ึงประกอบดว้ย Malaysia - Thailand Joint Authority (MTJA), PC JDA Limited (PCJDA) 
ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ Petroliam Nasional Bhd. (Petronas) และ บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) โดย ปตท. จะเร่ิมรับ
ก๊าซฯ ในช่วงกลางปี 2551 ในปริมาณเร่ิมตน้เท่ากบั 270 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั เป็นเวลา 10 ปีแรก และ 250 
ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั ในช่วง 6 ปีถดัไป อย่างไรก็ตามปริมาณซ้ือขายก๊าซฯ จะสามารถปรับเพิ่มข้ึนไดถึ้ง 
470 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั ในช่วงปี 2553 - 2555 ในกรณีท่ีมีปริมาณสาํรองก๊าซฯ รองรับ สาํหรับระดบัราคา
ก๊าซฯ จะอยูใ่กลเ้คียงกบัระดบัราคาเฉล่ียของก๊าซฯ ในอา่วไทย 

 : เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2548 PTTEPO ไดล้งนามสัญญาซ้ือหุน้ (Stock Purchase Agreement) ในสัดส่วนการ
ร่วมทุนร้อยละ 59.94 กบับริษทั โปโก โอเวอร์ซีส์ โพรดกัชัน่ บีวี (Pogo Overseas Production B.V.) และ
บริษทั โปโก โพรดิวซ่ิง (Pogo Producing Company) เพื่อจะเขา้ซ้ือหุน้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทัโปโกใน
ประเทศไทย ซ่ึงประกอบด้วยหุ้นทั้งหมดในบริษทั ไทยโป จาํกดั และหุ้นร้อยละ 46.34 ในบริษทั บี 8/32 
พาร์ทเนอร์ จาํกดั ซ่ึงตามขอ้ตกลง กลุ่มผูซ้ื้อจะขายหุน้ร้อยละ 10 ของสินทรัพยข์องกลุ่มโปโกท่ีไดม้าใหก้บั
บริษทั พลงัโสภณสอง จาํกดั เพื่อแลกเปล่ียนกบัการท่ีบริษทั พลงัโสภณสอง จาํกดั ไดส้ละสิทธิท่ีจะเขา้ซ้ือ
หุน้ก่อนบุคคลภายนอก (First Right of Refusal) ทาํใหใ้นท่ีสุดแลว้สัดส่วนการร่วมทุนของ PTTEPO ใน
โครงการ B 8/32 & 9A จะเป็นร้อยละ 25.0 โดยสัมปทานปิโตรเลียมแปลง B8/32 อยูใ่นอ่าวไทย ครอบคลุม
พ้ืนท่ีประมาณ 2,460 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันผลิตปิโตรเลียมประมาณวนัละ 98,800 บาร์เรลเทียบเท่า
นํ้ ามนัดิบ ส่วนสัมปทานปิโตรเลียมแปลง 9A อยู่ในอ่าวไทย ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 81 ตารางกิโลเมตร 
ดงันั้น การเขา้ซ้ือหุ้นคร้ังน้ี จะทาํให้ ปตท.สผ.เกิดรายไดจ้ากการขายปิโตรเลียมทนัที และจะทาํให้ปริมาณ
สาํรองปิโตรเลียมพิสูจนแ์ลว้ (Proved reserves) เพิ่มข้ึนประมาณ 52 ลา้นบาร์เรลเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ ทั้งน้ี การ
เขา้ซ้ือหุน้คร้ังน้ี จะบรรลุผลสาํเร็จหลงัจากไดรั้บอนุมติัจากรัฐบาลไทย 
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 : เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 คณะกรรมการ ปตท.มีมติอนุมติัให้การสนับสนุนการดาํเนินการควบบริษทั 
ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (NPC) และ บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) (TOC) โดย ปตท. มี
นโยบายท่ีจะปรับโครงสร้างการถือหุน้ในธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อสร้างความชดัเจนเก่ียวกบัโครงสร้างธุรกิจของ
บริษทัในเครือ และนโยบายในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. ในการขยายธุรกิจในอนาคต และสนบัสนุนใหเ้กิด
ความร่วมมือในการวางแผนเชิงกลยทุธร์ะหวา่ง NPC และ TOC 

กรกฎาคม : เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2548 ปตท. ในฐานะผูซ้ื้อไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังท่ี 
4 และสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติเพิ่ม สาํหรับโครงการบงกช กบักลุ่มผูร่้วมทุนในฐานะผูข้าย ประกอบดว้ย 
บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) บริษทั โททาล อีแอนดพ์ี ไทยแลนด ์และบริษทั บีจี 
เอเชีย แปซิฟิค พีทีอี จาํกดั เพื่อขยายพื้นท่ีพฒันาภายใตส้ัญญาซ้ือขายเดิมให้ครอบคลุมพื้นท่ีปัจจุบนัของ
โครงการบงกชทั้งหมด นอกจากน้ี ปตท. ได้ตกลงรับก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 61 พนัลา้น
ลูกบาศกฟุ์ต และผูข้ายจะชาํระเงินล่วงหนา้ให ้ปตท. จาํนวน 1,000 ลา้นบาท ณ วนัลงนามทาํสญัญา 

 : เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2548 มูดีส์ อินเวสเตอร์เซอร์วิส (Moody’s) ไดป้ระกาศปรับอนัดบัความน่าเช่ือถือของ
บริษทั (Credit Rating) เพิ่มข้ึนใหก้บั ปตท. สาํหรับการออกตราสารสกลุเงินในประเทศจากระดบั A3/STA 
เป็น A2/STA และสาํหรับการออกหุน้กูส้กลุเงินต่างประเทศจากระดบั Baa1/STA เป็น A2/STA 

 : เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2548 PTTEPO ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายสิทธิ (Farm-in/Farm-out Agreement) ใน
แปลงเมรางิน-1 (Merangin I Production Sharing Contract) กบับริษทั PT Medco E&P Merangin โดยมี
สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 39 ทั้งน้ี แปลงเมรางิน-1 มีพื้นท่ีประมาณ 3,200 ตารางกิโลเมตร อยูบ่นบก ทางใต้
ของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย จากการประเมินเบ้ืองตน้คาดว่าแปลงเมรางิน-1 เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพ
เป็นนํ้ามนัดิบ 

 : เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2548 ปตท. ได้ดาํเนินการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) 
ทั้งหมดท่ีบริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) ถืออยูจ่าํนวน 8,483,000 หุน้ คิดเป็นจาํนวนประมาณร้อย
ละ 1.03 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ในราคาหุน้ละ 58 บาท คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 492,014,000 บาท 
ภายหลงัการซ้ือหุน้ดงักล่าว ทาํให ้ปตท. ถือหุน้ TOC ทั้งส้ิน ในสดัส่วนร้อยละ 49.99 

 : เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2548 ปตท.ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งภูฮ่อม จงัหวดัอุดรธานี
กบักลุ่มบริษทัผูข้ายซ่ึงประกอบดว้ยบริษทั Amerada Hess (Thailand) Limited, บริษทั APICO LLC, บริษทั 
Exxon Mobil Exploration and Production Limited, บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
และ บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั โดยปตท.จะเร่ิมรับก๊าซฯ ในช่วงปลายปี 2549 ในปริมาณเร่ิมตน้ท่ี 80 ลา้น
ลูกบาศก์ฟุตต่อวนั และเพิ่มข้ีนเป็น 108 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวนั โดยจะนําก๊าซฯ ไปใช้เป็นเช้ือเพลิงท่ี
โรงไฟฟ้านํ้าพองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 : เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2548 บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (ปตท.สผ.อ.) ไดล้งนามในสัญญา
แบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract) โครงการสาํรวจปิโตรเลียม แปลง M11 ประเทศสหภาพพม่า 
โดยมี ปตท.สผ.อ. เป็นผูด้าํเนินการ และถือสัดส่วนทั้งหมด ทั้งน้ี แปลง M11 ตั้งอยูใ่นอ่าวเมาะตะมะ มีพื้นท่ี
ประมาณ 7,200 ตารางกิโลเมตร การเขา้ร่วมทุนดังกล่าวสอดคลอ้งกับนโยบายของ ปตท.ท่ีต้องการให ้
ปตท.สผ.ขยายฐานการลงทุนในภูมิภาค เพื่อเพิ่มสัดส่วนปริมาณสาํรองปิโตรเลียม และรองรับความตอ้งการ
พลงังานของประเทศท่ีเพิ่มข้ึน 
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สิงหาคม : เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2548 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) (TOC) ไดมี้
มติอนุมติัการควบบริษทัระหว่าง TOC กบับริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) และอนุมติัการลดทุนจด
ทะเบียนของ TOC จาก 8,211,500,000 บาท เป็น 8,211,410,000 บาท โดยตดัหุน้ท่ียงัไม่ออกจาํหน่ายทั้งหมด
จาํนวน 9,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ซ่ึงจะทาํให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัลดลงเท่ากบัทุนชาํระ
แลว้  

 : เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2548 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (NPC) 
ไดมี้มติอนุมติัการควบบริษทัระหวา่ง NPC กบับริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) 

 : เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2548 ปตท.สผ.อ. ไดรั้บอนุมติัจากรัฐบาลกมัพชูา ใหเ้ขา้ร่วมในสัญญาแบ่งปันผลผลิต 
(Production Sharing Contract) ในโครงการกมัพชูา B นอกชายฝ่ังประเทศกมัพชูา โดย ปตท.สผ.อ. จะเป็น
ผูด้าํเนินการและถือสัดส่วนร่วมทุนร้อยละ 30 ทั้งน้ี โครงการกมัพูชา B มีพื้นท่ีประมาณ 6,551 ตาราง
กิโลเมตร และติดกับพื้นท่ีคาบเก่ียวไทย-กัมพูชาทางด้านทิศตะวนัออก จากการประเมินด้านธรณีวิทยา
เบ้ืองตน้ คาดวา่แปลง B เป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพเป็นก๊าซธรรมชาติและนํ้ามนัดิบ 

 : เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2548 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบให้ ปตท.เขา้ลงทุนในบริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (BCP) จาํนวนประมาณ 100-120 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใชล้งทุนในโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ ์(Product Quality Improvement Project หรือ PQI Project) ของ BCP โดย ปตท.
ตกลงท่ีจะจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีราคา 14-16 บาทต่อหุ้น ซ่ึงราคาจองซ้ือสุดทา้ยจะปรับตามผลของการ
ตรวจสอบสถานะสุดทา้ย อน่ึง ภายหลงัจากการเขา้ลงทุนใน BCP ดงักล่าว ปตท. จะมีสัดส่วนการถือหุน้ใน 
BCP (รวมหุน้ท่ีถือผา่นบริษทั สยามดีอาร์ จาํกดั) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของหุน้ทั้งหมดท่ี
จดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ 

 :    เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2548 คณะกรรมการบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติอนุมติัดาํเนินโครงการโรง
แยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 6 ขนาด 700-800 ลา้นลูกบาศกฟ์ุต/วนั โดยใชเ้งินลงทุน 24,045 ลา้นบาท เพื่อผลิตอีเทน
เป็นวตัถุดิบใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของโครงการ Ethane Cracker ของบริษทั พีทีที โพลิเอทิลีน จาํกดั 
(PTTPE) โดยสามารถผลิตอีเทนได ้630,000-737,000 ตนั/ปี โพรเพนและ LPG 900,000-1,030,000 ตนั/ปี 
NGL 160,000-180,000 ตนั/ปี คาดวา่จะสามารถเร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาสท่ี 1/2552 

 : เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2548 ปตท.  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และบริษทั ธนารักษพ์ฒันาสินทรัพย ์จาํกดั 
(ธพส.) ร่วมลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าเยน็ดว้ยระบบพลงังานร่วม ความร้อน และ
ไฟฟ้า (Combined Heat and Power : CHP) สาํหรับโครงการศูนยร์าชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจง้วฒันะ 
โดยใชเ้งินลงทุนทั้งส้ินประมาณ 750 ลา้นบาท มีอายสุญัญา 30 ปี 

 : เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2548 ปตท.ร่วมลงนามกบัองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษทั ขนส่ง 
จาํกัด (บขส.) ในบนัทึกความเขา้ใจร่วมเพ่ือดาํเนินโครงการติดตั้งอุปกรณ์และดดัแปลงใช้ NGV ทั้งใน
รูปแบบของการติดตั้งอุปกรณ์ใชก๊้าซ NGV เพิ่มเติมใหเ้ป็นระบบเช้ือเพลิงร่วม (Diesel Dual Fuel : DDF) 
และ การดดัแปลงเคร่ืองยนต์ดีเซลเดิมให้เป็นระบบเช้ือเพลิง NGV อย่างเดียว (Dedicated NGV)   ในรถ
โดยสารประจาํทาง ขสมก. รวมทั้งส้ิน 1,000 คนั และในรถโดยสารประจาํทาง บขส. จาํนวน 30 คนั  

กนัยายน : ในวนัท่ี 12 กนัยายน 2548 ปตท.ไดแ้จง้ไปยงั Caltex Trading and Transportation Corporation (CTTC) ขอ
ยกเลิกบนัทึกความเขา้ใจร่วมสาํหรับการควบรวมบริษทั โรงกลัน่นํ้ ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) (RRC) และ 
กบั บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั (SPRC) เน่ืองจากไม่สามารถหาขอ้ยติุร่วมกนัในสาระสาํคญับาง
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ประการในการทาํสัญญาควบรวมกิจการได้ตามเป้าหมายและกาํหนดเวลาท่ีวางไว  ้อย่างไรก็ดี การร่วม
ปฏิบติัการกลัน่ระหว่าง RRC และ SPRC ยงัคงถือปฏิบติัต่อไปตามสัญญาท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั โดย ปตท. ยงัคง
ถือหุน้ RRC และ SPRC ร้อยละ 100 และ ร้อยละ 36 ตามลาํดบั 

 : เม่ือวนัท่ี 28 กันยายน 2548 ปตท. กระทรวงพลังงาน และ ปตท.สผ. ร่วมลงนามในกรอบความร่วมมือ
ดาํเนินการทดลองร่วม 3 ฝ่าย เพื่อนาํก๊าซธรรมชาติท่ีเป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิตปิโตรเลียม ณ ฐานผลิต
หนองตูม-เอ จงัหวดัสุโขทยั ในโครงการเอส 1  ซ่ึง ปตท.สผ.เป็นผูด้าํเนินการอยู ่ไปใชป้ระโยชน์โดยการแปร
สภาพให้อยู่ในรูปของ LNG เพ่ือแปรสภาพให้เป็น CNG สําหรับจําหน่ายให้ผูบ้ริโภคใช้ทดแทนนํ้ ามัน
เช้ือเพลิงในภาคขนส่งต่อไป  โดยโครงการทดลองมีมูลคา่ประมาณ 130 ลา้นบาท 

ตุลาคม : ในวนัท่ี 4 ตุลาคม 2548 ไดมี้พิธีเปิดตวับริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั (PTTPM) อยา่งเป็นทางการ ณ 
สาํนกังานของบริษทั ชั้น 11 อาคารสาํนกังานพระโขนง ทั้งน้ี เป็นการร่วมทุนระหว่าง ปตท.  บริษทั ปิโตร
เคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (NPC) และ บริษทับางกอกโพลีเอททีลีน จาํกดั (มหาชน) (BPE) โดยมีทุนจด
ทะเบียน 40 ลา้นบาท โดยมีสดัส่วนการถือหุน้ระหวา่ง ปตท. NPC และ BPE ท่ีร้อยละ 50:25:25 ตามลาํดบั  

 : ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั (มหาชน) (Thappline) คร้ังท่ี 1/2548 และ 
2/2548 ไดมี้มติพเิศษให ้Thappline ทาํการเพิ่มทุน จาก 4,177.5 ลา้นบาท เป็น 8,479 ลา้นบาท โดยการออกหุน้
บุริมสิทธิจาํนวน 43.015 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพื่อให้บริษทันาํเงินจากเพิ่มทุนดงักล่าวไปชําระ
ค่าบริการรับล่วงหนา้ (Tariff Prepayment - TPP) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ียนิยอมเพิ่มทุน ทั้งน้ี TPP ดงักล่าวเป็นเงิน
สนับสนุนท่ีผูถื้อหุ้นไดใ้ห้แก่ Thappline ในกรณีท่ีบริษทัขาดสภาพคล่อง ตามสัญญาการใชบ้ริการขนส่ง
นํ้ ามนัทางท่อ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 ยอดหน้ีดงักล่าวรวมดอกเบ้ียมีจาํนวนประมาณ 4,301 ลา้นบาท 
เป็นส่วนของ ปตท. 1,294 ลา้นบาท ดงันั้น เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2548 ปตท.จึงไดช้าํระเงินค่าหุน้เพ่ิมทุนใหก้บั 
Thappline จาํนวน 12,938,998 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท และ Thappline ไดน้าํเงินดงักล่าวมาชาํระคืนค่า 
TPP ใหแ้ก่ ปตท.ในวนัเดียวกนั อน่ึง ภายหลงัการเพิ่มทุนดงักล่าว สัดส่วนการถือหุน้ของ ปตท.ใน Thappline 
ไดเ้ปล่ียนแปลงจากร้อยละ 32.74 เป็นร้อยละ 31.4 

 : เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2548 ปตท. และบริษทั รังสิต พลาซ่า จาํกดั (ฟิวเจอร์พาร์ค) ไดร่้วมลงนามในขอ้ตกลง
การร่วมพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ (Gas District Cooling and Cogeneration, GDC & Cogen) 
สาํหรับศนูยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  โดยโครงการมีกาํลงัผลิตความเยน็ 2,150 ตนั และกาํลงัผลิตไฟฟ้า 4.9 
เมกกะวตัต ์ใชเ้งินลงทุนทั้งส้ินประมาณ 182 ลา้นบาท 

 : เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2548 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมติัให้ ปตท.ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไทยออยล ์
เพาเวอร์ จาํกดั (TP) จาก ปตท.สผ.อ. บริษทัยอ่ยของบริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
(ปตท.สผ.) ซ่ึงถือหุน้อยูท่ั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 26 คิดเป็นจาํนวน 73,060,000 หุน้ มูลค่ารวมทั้งส้ิน 2,300 
ลา้นบาท และในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2548 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ ปตท.สผ.ไดมี้มติอนุมติัให ้ปตท.สผ.อ.
ขายหุน้ TP ดงักล่าวของ ปตท.ทั้งน้ี ปตท. ไดรั้บโอนหุน้ TP จาก ปตท.สผ.อ. เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2548  

 :  เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2548 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบให้ ปตท.สนับสนุนให้บริษทัโรงกลัน่นํ้ ามนั
ระยอง จาํกดั (มหาชน) (RRC) ดาํเนินการกระจายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในไตรมาส
แรก หรือตน้ไตรมาสท่ีสองของปี 2549 รวมถึงการออกหุน้ใหม่เพื่อระดมทุน พร้อมกบัการเสนอขายหุน้เป็น
คร้ังแรกใหแ้ก่ประชาชนและพนกังานของบริษทั โดย ปตท.จะลดสัดส่วนการถือหุน้ใน RRC ลงจากร้อยละ 
100 เหลือไม่เกินร้อยละ 50 แต่ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 45 
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พฤศจิกายน : เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2548 คณะกรรมการ ปตท.มีมติอนุมติัการชาํระเงินลงทุนใน TPI หลงัจากไดรั้บ 
รายงานผลการตรวจสอบสถานะของ TPI ในขั้นสุดทา้ย ซ่ึง ปตท.และกลุ่มผูร่้วมลงทุนหลกัไดด้าํเนินการ
ร่วมกนัเสร็จส้ินเรียบร้อย กอปรกบัคาํส่ังของศาลลม้ละลายกลางเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2548 ซ่ึงเห็นชอบให้
ผูบ้ริหารแผน TPI แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัเพื่อให้ผูบ้ริหารแผนสามารถเรียกและจดัใหมี้การประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ TPI หลงัจาก TPI ออกจากแผนฟ้ืนฟกิูจการ เพื่อให ้ปตท. และกลุ่มผูร่้วมลงทุนหลกัสามารถเสนอ
ตวัแทนเป็นกรรมการเสียงขา้งมากของ TPI ต่อไป  

ธนัวาคม : เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2548 บริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (NPC) และบริษทัไทยโอเลฟินส์ จาํกดั 
(มหาชน) (TOC) ไดร่้วมกนัจดัประชุมผูถื้อหุน้ร่วมระหว่างผูถื้อหุน้ของทั้งสองบริษทัเพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ 
เก่ียวกบับริษทัใหม่ท่ีเกิดจากการควบบริษทั ระหว่าง NPC และ TOC โดยท่ีประชุมฯ อนุมติัใหใ้ชช่ื้อบริษทั
ใหม่ว่า บริษทั ปตท.เคมีคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTCH) มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ทั้งส้ิน
จาํนวน 11,311,410,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 1,131,141,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 
นอกจากน้ี ท่ีประชุมฯ ไดอ้นุมติัการจดัสรรหุน้ของ PTTCH ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ NPC และ TOC ท่ีมีช่ือปรากฏ
ในสมุดทะเบียนของผูถื้อหุ้นของแต่ละบริษทั ณ วนัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นร่วมโดยจดัสรรหุน้ให้แก่ผูถื้อหุ้นใน
อตัราส่วน หุน้ NPC 1 หุน้ต่อหุน้ PTTCH 1.569785330 หุน้ และหุน้ TOC 1 หุน้ต่อหุน้ PTTCH 0.784892665 
หุน้ 

 : เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2548 NPC และ TOC ไดย้ืน่ขอจดทะเบียนการควบ NPC`และ TOC  และนายทะเบียน
หุน้ส่วนบริษทัไดรั้บจดทะเบียนควบรวมบริษทัเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี บริษทัท่ีเกิดจากการควบบริษทัคือ PTTCH 
จะรับไปซ่ึงทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบทั้งหมดของ NPC และ TOC โดยมีผลตาม
กฎหมายตั้งแต่วนัท่ี 7 ธันวาคม 2548 เป็นต้นไป และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหลกัทรัพย ์
PTTCH เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2548 และเร่ิมทาํการซ้ือขายบน
กระดานหลกัตั้งแต่วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2548 

 : เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2548 ปตท. และบริษทับางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  (BCP) ลงนามความร่วมมือ
ขยายสถานีบริการก๊าซ NGV อาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีใช้ก๊าซ NGV เป็นเช้ือเพลิงในรถยนต ์ 
บรรเทาผลกระทบในภาวะวิกฤตราคานํ้ ามนั  โดย ปตท.จะเป็นผูล้งทุนก่อสร้างสถานีบริการ NGV  ในสถานี
บริการนํ้ ามนับางจาก และ BCP จะใหก้ารสนบัสนุนสถานท่ีท่ีจะเป็นจุดบริการก๊าซ NGV และรับก๊าซ NGV 
จาก ปตท.เพื่อใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีสถานีบริการนํ้ ามนับางจาก  ขณะน้ี ปตท.และ BCP จึงไดเ้ร่ิมการก่อสร้าง
สถานีบริการก๊าซ NGV ในสถานีบริการนํ้ ามนัของบางจากแลว้ 3 แห่ง ไดแ้ก่ สถานีบริการนํ้ ามนับางจาก 
สาขาก่ิงแกว้  สาขานวลจนัทร์ และสาขาราษฎร์บูรณะ และเร่ิมใหบ้ริการก๊าซ NGV ไดต้ั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 
2549 

 : เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2548 ปตท.และผูร่้วมลงทุนทุกราย ไดแ้ก่ กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ ธนาคาร
ออมสิน กองทุนรวมวายภุกัษห์น่ึง ผูซ้ื้อเพื่อกระจายหุน้ใหแ้ก่นกัลงทุนรายยอ่ย และผูซ้ื้อเพื่อกระจายหุน้ใหแ้ก่
เจา้หน้ี ไดช้าํระเงินลงทุนใน TPI เรียบร้อยแลว้ โดยเป็นเงินลงทุนส่วนของ ปตท.จาํนวน 20,270.25 ลา้นบาท 
คาํนวณจากหุน้สามญัของ TPI จาํนวน 6,142.5 ลา้นหุน้ ในราคา 3.30 บาทต่อหุน้ 

 : เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2548  บริษทัผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ จาํกดั  (DCAP) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนของ ปตท. โดย 
ปตท.ลงทุนร้อยละ 35 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงทุนร้อยละ 35 และการไฟฟ้านครหลวง ลงทุน
ร้อยละ 30 ไดล้งนามสัญญาซ้ือ/ขายไฟฟ้าจาํนวน 50 เมกกะวตัต์ และนํ้ าเยน็ 12,500 ตนัความเยน็  ซ่ึงมีอายุ
สัญญา 25 ปี มูลค่าซ้ือ/ขายรวมประมาณ 25,000 ลา้นบาทกับบริษทั ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ 
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จาํกัด (บทม.) เพื่อใช้ทาํระบบปรับอากาศภายในอาคารผูโ้ดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ  นอกจากน้ี บริษทั 
DCAP ไดล้งนามสัญญาซ้ือ/ขายนํ้ าเยน็และไอนํ้ ากบับริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) เพื่อใชป้ระโยชน์ใน
อาคารครัวการบินไทย (TG Catering) โดยมีปริมาณความตอ้งการนํ้ าเยน็ท่ี 6,600 ตนัความเย็น และความ
ตอ้งการไอนํ้าท่ี 8.6 ตนัต่อชัว่โมง 

2549 

มกราคม : เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบเห็นชอบในหลกัการในการยกเลิกสัญญา 
Operating Alliance ระหวา่งบริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) (RRC) และบริษทั สตาร์ปิโตรเลียม 
รีไฟน์น่ิง จาํกดั (SPRC) ซ่ึงจะมีผลถึงการยกเลิกการดาํเนินการของบริษทั อลัลายแอนซ์ รีไฟน์น่ิง จาํกดั 
(ARC) ต่อไป และเห็นชอบการจดัทาํขอ้ตกลงหลกั (Head of Agreement) ระหว่าง RRC และบริษทั อะโรเม
ติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (ATC) เก่ียวกบัแผนการลงทุนขยายงานของ RRC 

 : เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมติัใหบ้ริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั ดาํเนินโครงการ
ระยะท่ี 3 (Central Utility Project 2 : CUP2) โดยมี installed capacity สาํหรับไฟฟ้า 126 เมกะวตัต ์และไอนํ้ า 
(ปริมาณผลิตสุทธิ) 80 ตนัต่อชัว่โมง วงเงินลงทุนโครงการประมาณ 5,595 ลา้นบาท คิดเป็นเงินลงทุนในส่วน
ของ ปตท.ประมาณ 746 ลา้นบาท เน่ืองจากความตอ้งการของลูกคา้บริษทัในเครือ ปตท. และลูกคา้รายอ่ืนๆ 
ท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เช่น ATC โครงการ CPX II ลูกคา้อ่ืนๆ ในนิคมอุตสาหกรรมระยอง และการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศ เป็นตน้ โครงการดงักล่าวคาดวา่จะสามารถดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นไตรมาสท่ี 3 ปี 2550 

กมุภาพนัธ์ : เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2549  ปตท. และ กฟผ.ไดร่้วมลงนามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ สาํหรับโรงไฟฟ้านํ้ า
พอง เพื่อนาํมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าสาํหรับโรงไฟฟ้านํ้ าพอง จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงจะช่วย
เสริมสร้างความมัน่คงในการผลิตไฟฟ้าในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ  โดยโรงไฟฟ้านํ้ าพองของ 
กฟผ. จะใชก๊้าซธรรมชาติ จากแหล่งก๊าซนํ้ าพองและแหล่งก๊าซภูฮ่อม (ท่ี ปตท.ไดล้งนามซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ
กบัผูผ้ลิตก๊าซแหล่งภูฮ่อม ไปเม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2548) เม่ือรวมปริมาณก๊าซธรรมชาติทั้งสองแหล่ง ปตท.
จะสามารถส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่โรงไฟฟ้านํ้ าพองไดเ้ฉล่ีย 108 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั สัญญามีอายุ 16 ปี 
นบัตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2564 โดยเร่ิมส่งก๊าซฯ ในเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนธนัวาคม 2549 

 : เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2549 ได้มีการลงนามในสัญญายกเลิกการร่วมดาํเนินการกลัน่ในรูปแบบพนัธมิตร 
(Operating Alliance - OA) ระหว่างบริษทั โรงกลัน่นํ้ ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) (RRC) และบริษทั สตาร์ 
ปิโตรเลียม รีไฟนน่ิ์ง จาํกดั (SPRC) เพือ่เพิ่มความคล่องตวัในการขยายงานในอนาคตของแต่ละบริษทั โดยให้
มีผลบงัคบัในอีก 3 ปีขา้งหนา้ หรือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2552 เวน้แต่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงใหย้กเลิกการมีผลก่อน
วนัดงักล่าว 

 : เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2549 บริษทั โรงกลัน่นํ้ ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) (RRC)  และบริษทั อะโรเมติกส์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (ATC) ไดร่้วมลงนามในขอ้ตกลงในหลกัการสําหรับการร่วมลงทุนใน
โครงการ Reforming Complex, Aromatics Complex และ Upgrading Complex 

 : เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2549 ปตท. และบริษทั Asahi Kasei Chemicals Corporation (AKCC) ซ่ึงเป็นบริษทั
ชั้นนาํท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการผลิตและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี ไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจท่ีจะ
ร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้สําหรับการร่วมลงทุนในโครงการผลิตสาร  Acrylonitrile และ  Methyl 
Methacrylate ท่ีกาํลงัการผลิต 200,000 และ 70,000 ตนั ตามลาํดบัในประเทศไทย รวมถึงการร่วมกนัศึกษา
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ความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีอ่ืนๆ  ซ่ึงรวมถึงการวิจัยและพฒันาเพื่อสร้างความ
แขง็แกร่งในการดาํเนินธุรกิจปิโตรเคมีของทั้งสองบริษทั 

มีนาคม : เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบให ้ปตท.เขา้ลงทุนในบริษทั บางจากปิโตรเลียม 
จาํกดั (มหาชน) (บางจาก) โดยการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนและหุ้นกูแ้ปลงสภาพ  เพื่อโครงการปรับปรุง
คุณภาพผลิตภณัฑ ์(Product Quality Improvement Project หรือ PQI Project) ในวงเงินจาํนวน 120 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ในราคาหุน้ละ 14 บาท 

เมษายน : เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2549 คณะกรรมการ ปตท.มีมติให้เพิ่มเงินลงทุนในบริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั สําหรับ
ส่วนของ ปตท. จากเดิมจาํนวน 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็น 56.7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เน่ืองจากราคาวสัดุและ
ค่าก่อสร้างโรงงานผลิตสารฟีนอลสูงข้ึน ส่งผลให้วงเงินลงทุนโครงการสูงข้ึนจากเดิม 200 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ เป็น 283.4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  

 : เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2549 ปตท.ได้ลงนามในสัญญาจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพ 
(Subscription Agreement) ของบริษทับางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (บางจาก) โดย ปตท.จะเขา้ร่วม
ลงทุนซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีราคา 14.00 บาทต่อหุน้และหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีราคาแปลงสภาพ 14.00 บาทต่อ
หุ้น ทั้งน้ี การเขา้ลงทุนดงักล่าวจะเกิดข้ึนพร้อมกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ บางจาก ให้กบันักลงทุน
สถาบนัอีกจาํนวน 50 - 55 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงแลว้เสร็จในเดือนพฤษภาคม 2549  ภายหลงัจากการซ้ือหุน้
ดงักล่าว สัดส่วนการถือหุน้ของ ปตท.ใน บางจาก ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม (ผ่านบริษทั สยาม ดีอาร์ 
จาํกดั) จะเพิม่ข้ึนจากร้อยละ 7.6 ในปัจจุบนั เป็นประมาณร้อยละ 30 

 : เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติให้ ปตท. จัดตั้ งบริษัทเพื่อให้บริการด้าน 
โลจิสติกส์ (logistics) ครบวงจรสาํหรับธุรกิจปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท. โดยมีเงินลงทุนรวมประมาณ 2,380 
ลา้นบาท โครงสร้างหน้ีสินต่อทุนท่ี 1 : 1 ไดรั้บผลตอบแทนโครงการ (IRR) ประมาณร้อยละ16 ปตท. และจะ
เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยเ์ม่ือไตรมาส 1 ของปี 2552 

พฤษภาคม :  เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2549 ปตท.ไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) สําหรับการร่วมลงทุนใน
โครงการผลิตสาร Acrylonitrile (AN) และ Methyl Methacrylate (MMA) จาํนวน 2 ฉบบัและลงนามใน
สัญญาการร่วมทุน (JVA) จดัตั้งบริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดัดงัน้ี 
1) MOU สาํหรับโครงการ AN ระหว่าง ปตท. Asahi Kasei Chemicals Corporation (AKCC) และบริษทั 

Marubeni Corporation (Marubeni) เพื่อดาํเนินโครงการผลิตสาร AN ท่ีกาํลงัการผลิต 200,000 ตนัต่อปี
โดยมีสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 47.5  47.5 และ 5 ตามลาํดบั ทั้งน้ี คาดวา่จะสามารถเร่ิมการผลิตในช่วงตน้
ปี 2553 

2) MOU สาํหรับโครงการ MMA ระหวา่ง ปตท.และ AKCC เพื่อดาํเนินโครงการผลิตสาร MMA ท่ีกาํลงัการ
ผลิต 70,000 ตนัต่อปี โดยใชผ้ลิตภณัฑห์ลกัจากโรงงาน AN ไดแ้ก่ Acetone Cyanohydrin เป็นวตัถุดิบใน
การผลิต โดยมีสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 49 และ 51 ตามลาํดบั ทั้งน้ี คาดว่าจะสามารถเร่ิมการผลิตในช่วง
ตน้ปี 2553 และอยูร่ะหว่างศึกษาความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินโครงการ Poly Methyl Methacrylate กาํลงั
การผลิต 25,000 ตนัต่อปี โดยใช ้MMA เป็นวตัถุดิบ 

3) JVA ระหว่าง ปตท. AKCC และ Marubeni ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 47.5  47.5 และ 5 ตามลาํดบั เพื่อ
จดัตั้งบริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล  จาํกดั (PTT Asahi Chemical Company Limited) ทุนจดทะเบียน
เบ้ืองตน้ 200 ลา้นบาท สาํหรับดาํเนินการเตรียมงานเบ้ืองตน้ของโครงการทั้ง 3  

ทั้งน้ี ในเบ้ืองตน้คาดวา่วงเงินลงทุนรวมของทั้ง 3 โครงการมีมูลคา่ประมาณ 484 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
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 : เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2549 ปตท.ไดช้าํระเงินลงทุนให้แก่บริษทับางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (บาง
จาก) จาํนวนรวมทั้งส้ิน 4,515,120,000 บาท โดยเป็นการซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 280,680,000 หุน้ในราคา14 
บาทต่อหุน้ และหุน้กูแ้ปลงสภาพจาํนวน 58,560 หน่วยในราคา 10,000 บาทต่อหน่วย ซ่ึงส่งผลใหส้ัดส่วนการ
ถือหุน้ของ ปตท.ใน บางจาก ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม (ผา่นบริษทั สยาม ดีอาร์ จาํกดั) เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 
7.6 เป็นร้อยละ 29.75 

 : เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2549 ปตท.ไดล้งนามร่วมกบั Dawood Hercules Chemicals Limited แห่งประเทศ
ปากีสถานในบนัทึกความเขา้ใจร่วม (MOU) ในหลกัการสาํหรับการร่วมกนัศึกษาและสาํรวจโอกาสการร่วม
ลงทุนเก่ียวกบัธุรกิจด้านพลงังานในประเทศปากีสถาน รวมถึงการส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างทั้งสอง
ประเทศ 

 : เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2550 ปตท.ไดจ้ดัตั้งบริษทั ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRB) โดยมีทุนจดทะเบียน
หุน้สามญัจาํนวน 1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 100 ลา้นบาท โดย ปตท.
ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อเขา้ซ้ือหุน้ทั้งหมดของบริษทัยอ่ยของ ConocoPhillips Company (COP) ท่ี
ดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกนํ้ามนัในประเทศไทย 

 : เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมติัให้ บริษทั พีทีที ยูทิลิต้ี จาํกดั ขยายโครงการ
ลงทุนเพ่ือดาํเนินโครงการ Central Utility 1-4 เป็นวงเงินเพ่ิมข้ึน 17,800 บาท ระหว่างปี 2549-2553 เน่ืองจาก
ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั ไดรั้บอนุมติัวงเงินลงทุนไปก่อนหนา้น้ีแลว้ 
10,420 ลา้นบาท รวมเป็นเงินลงทุนของโครงการทั้งส้ิน 28,220 ลา้นบาท คิดเป็นเงินลงทุนส่วนของ ปตท. 
ตามสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 40 เท่ากบั 3,763.2 ลา้นบาท   

มิถุนายน : เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2549 ปตท.ไดล้งนามในสัญญาการซ้ือหุน้ (Share Acquisition Agreement) และสัญญา 
ผูถื้อหุน้ (Shareholders Agreement) ในบริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC) และสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยสัญญาต่างๆ ดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบัเม่ือคู่สัญญาไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี 
ปตท.จะใชเ้งินลงทุนเพื่อถือหุน้ในบริษทั HMC ในสัดส่วนร้อยละ 40 คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 250 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ือซ้ือหุ้นเพิ่มทุนและซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมของ HMC โดยท่ีการดาํเนินการดงักล่าวแลว้
เสร็จในเดือนสิงหาคม 2549 อนัจะมีผลให ้ปตท.เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีสุดของ HMC และมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการบริษทัภายหลงัการลงทุนปตท.มีแผนให ้HMC ดาํเนินโครงการ Propane Dehydrogenation and 
Polypropylene (PDH/PP) เพื่อผลิตเมด็พลาสติก PP โดยมีกาํลงัการผลิต PDH และ PP  310,000 และ 300,000 
ตนัต่อปีตามลาํดับ โดยใช้โพรเพน 388,000 ตนัต่อปี จากโรงแยกก๊าซฯ ปตท. เป็นวตัถุดิบ ซ่ึงโครงการ 
PDH/PP จะเร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาส 3 ปี 2553 

 : บริษทั โรงกลัน่นํ้ ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) (RRC) ไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 520,000,000 หุน้ 
และหุ้นของ ปตท. ในฐานะผูถื้อหุ้นเดิม จาํนวน 877,500,000 หุ้น รวมเป็นจาํนวนหุ้นท่ีเสนอขายทั้งส้ิน
จาํนวน 1,397,500,000 หุ้นต่อประชาชนและนกัลงทุนทัว่ไป (IPO) ในราคาหุน้ละ 18 บาท และเม่ือวนัท่ี 5 
มิถุนายน 2549 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บหุน้สามญัของ RRC เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์โดยหุน้ RRC เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ั้งแต่วนัท่ี 5 มิถุนายน 2549 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี 
ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นดังกล่าว จํานวนหุ้นสามัญของ RRC ซ่ึงถือโดย ปตท.ได้ลดลงจากเดิม 
2,274,989,154 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ก่อนการจดัทาํ IPO เหลือจาํนวน 1,397,489,154 หุน้ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 49.99 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ RRC นอกจากน้ี RRC ไดจ้ดัสรรหุน้ส่วนเกิน
จาํนวน 113,289,000 หุน้ เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปและนกัลงทุนสถาบนัในประเทศ โดยการยืมหุน้
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ทั้งหมดจาก ปตท. และจะดาํเนินการจดัหาหุ้นจาํนวนดงักล่าวเพื่อส่งคืนให้แก่ ปตท. ภายใน 30 วนันบัจาก
วนัท่ีเร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์   

 : เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2549 ปตท. ร่วมกบับริษทั ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  บริษทั 
ปตท. เคมีคอล จาํกดั (มหาชน)  บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัอะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั (มหาชน) ไดร่้วมกนัจดัตั้งบริษทั พทีีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTT-ICT) โดยมีทุนจดทะเบียนเบ้ืองตน้ 
150 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น 15 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยแต่ละบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 
เท่ากนัทุกบริษทั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริการงานส่ือสารและเทคโนโลย ี(ICT) ทั้งหมด โดยผูรั้บบริการ
ในระยะแรกคือบริษทัผูถื้อหุน้ใน PTT-ICT อยู ่ณ ปัจจุบนั รวมทั้งบริษทัในเครือของกลุ่ม ปตท. 

 : เ ม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2549 ได้มีพิธีลงนามสัญญาซ้ือขายพลังงานความเย็น โครงการศูนย์ราชการ
กรุงเทพมหานคร ถ.แจง้วฒันะ ระหว่าง ปตท.  บริษทั ธนารักษพ์ฒันาสินทรัพย ์จาํกดั (ธพส.) และ การไฟฟ้า
นครหลวง (กฟน.) โดย ธพส. ซ่ึงเป็นผูดู้แลและพฒันาโครงการศูนยร์าชการกรุงเทพมหานคร จะส่งมอบท่ีดิน
ให ้ปตท.และ กฟน. ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการก่อสร้างโรงผลิตนํ้าเยน็ภายในพื้นท่ีโครงการ โดยจะเร่ิมดาํเนินการเชิง
พาณิชย ์โดยจ่ายนํ้ าเยน็ใหโ้ครงการฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2551 จนถึงวนัส้ินสุดสัญญา 30 มิถุนายน 2581 
เป็นเวลา 30 ปี  ปริมาณความตอ้งการพลงังานความเยน็ 8,700 ตนัต่อชัว่โมง 

กรกฎาคม : เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2549 ปตท.ไดเ้ขา้ร่วมลงนามในขอ้ตกลงเบ้ืองตน้กบับริษทั Pars LNG ซ่ึงเป็นบริษทั
ร่วมทุนระหว่าง National Iranian Oil Company (NIOC) บริษทั Total Pars LNG Ltd. และ Petronas 
International Corporation Ltd. เพือ่นาํเขา้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากโครงการ Pars LNG ของสาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน ในปริมาณ 3 ลา้นตนัต่อปี (ประมาณ 400 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั) จากขนาดโครงการทั้งหมด 
15 ลา้นตนัต่อปี เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยเร่ิมนาํเขา้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 

 : เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2549 บริษทั โรงกลัน่นํ้ ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) (RRC) ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบั
กระทรวงพาณิชยอี์กจาํนวน 71,393,400 หุน้ ส่งผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของ ปตท.ใน RRC ลดลงจากร้อยละ 
49.99 เป็นร้อยละ 48.75 

 :  บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) (RRC) และบริษทั สตาร์ปิโตรเลียม จาํกดั (SPRC) ไดล้งนามใน
สัญญา Agreement Encompassing Unwinding and Reinstatement Plan for the Operating Alliance  โดยมีผล
บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2549 โดยสัญญาดงักล่าวครอบคลุมถึงกิจกรรมท่ี RRC SPRC และ   บริษทั 
อลัลายแอนซ์ รีไฟน์น่ิง จาํกดั (ARC) ตอ้งดาํเนินการร่วมกนัเพื่อใหแ้ผนการยกเลิกการปฏิบติัการกลัน่ร่วม 
พร้อมกบัแผนการดาํเนินการให้แต่ละบริษทัมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติัการกลัน่โดยลาํพงั (Unwinding Plan) 
บรรลุวตัถุประสงค ์

 : เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2549 ปตท. ร่วมกบั การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ไดมี้พิธีลงนามใน
สัญญาอนุญาตให้ใชพ้ื้นท่ีเพื่อการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และสัญญาร่วมดาํเนินงานเพื่อ
การพฒันาพ้ืนท่ีก่อสร้างท่าเทียบเรือ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดย กนอ.ได้อนุญาตให้ ปตท.ใช้พ้ืนท่ี
โครงการท่าเรืออุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ 2 เน้ือท่ี 755 ไร่ เป็นเวลา 30 ปี และร่วม
พฒันาท่าเทียบเรือนํ้ าลึกระยะทางหน้าท่าประมาณ 1,000 เมตร เพื่อดําเนินโครงการสถานีรับจ่ายก๊าซ
ธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) การก่อสร้างมีกาํหนดแลว้เสร็จส้ินปี 2553 เพื่อรองรับการนาํเขา้
ก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG สนองความตอ้งการก๊าซธรรมชาติในประเทศ โดยมีความสามารถรับ LNG 
นาํเขา้ในระยะแรก 5 ลา้นตนัต่อปี และสามารถขยายเป็น 10 ลา้นตนัต่อปี ในอนาคต 
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สิงหาคม : เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2549 ปตท. ไดช้าํระเงินค่าซ้ือหุน้บริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC) ในสัดส่วน
ร้อยละ 41.443 โดยเป็นการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนจํานวน 12,900,685 หุ้นและซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมจํานวน 
2,806,373 หุน้ รวมเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 9,089 ลา้นบาท 

 : คณะกรรมการ ปตท.ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2548 เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2549 ไดมี้มติอนุมติัให้ ปตท. 
ดาํเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ โดยการจาํหน่ายหุน้สามญัของบริษทั พีทีที โพลิเอ
ทิลีน จาํกดั (PTTPE) ท่ี ปตท. ถืออยูท่ ั้งหมดจาํนวน 11,500,000 หุน้ และหุน้สามญัของบริษทั บางกอกโพลี
เอททีลีน จาํกดั (มหาชน) (BPE) ท่ี ปตท.ถืออยูท่ ั้งหมดจาํนวน 85,000,000 หุ้น ใหแ้ก่บริษทั ปตท. เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) (PTTCH) ในวงเงินประมาณ 1,750,000,000 บาท และประมาณ 2,000,000,000 บาท 
ตามลาํดบั และให ้ปตท.ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั (PTTPM) ท่ี BPE ถืออยู่
ทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 25 คิดเป็นจาํนวน 100,000 หุ้น จาก BPE ในวงเงิน 10,000,000 บาท ทั้งน้ี การ
จาํหน่ายหุน้ PTTPE และ BPE ใหแ้ก่ PTTCH จะกระทาํไดภ้ายหลงัการไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ 
PTTCH 

 : เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2550 ปตท.ไดจ้ดัตั้งบริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จาํกดั (CHPP) โดยมีทุนจด
ทะเบียนหุน้สามญัจาํนวน 50 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 500 ลา้นบาท เพื่อ
ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไอนํ้ า และนํ้ าเพื่อการอุตสาหกรรม โดย ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
100 

 :    เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2549  ปตท. ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายผลิตภณัฑ์อีเทนกบับริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน 
จาํกดั (PTTPE)   โดยมีปริมาณซ้ือขายอีเทน  1,300,000-1,350,000 ตนัต่อปี ท่ีผลิตไดจ้ากโครงการโรงแยก
ก๊าซอีเทนและโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6  ของ ปตท.  เพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับโครงการอีเทนแครก
เกอร์ขนาดกาํลงัการผลิตเอทิลีน  1,000,000  ตนัต่อปี    

 : เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2549 ปตท.ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบัติงานประจําในตําแหน่งงานของ ปตท. จากเดิม 27,972,457,250 บาท เป็น 
28,046,004,250 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,804,600,425 หุน้ มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

กนัยายน : เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2549 ปตท.ได้ลงนามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 1 (First 
Amendment Agreement) สําหรับโครงการยาดานา เพื่อเพิ่มปริมาณการซ้ือก๊าซธรรมชาติตามสัญญา (Daily 
Contract Quantity หรือ DCQ) จากวนัละ 525 ลา้นลูกบาศกฟ์ตุ เป็นวนัละ 565 ลา้นลูกบาศกฟ์ุต (เพิ่มข้ึนวนัละ 40 
ลา้นลูกบาศกฟ์ตุ) ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2549 เป็นตน้ไป 

 : เม่ือวนัท่ี 4 กันยายน 2549 ปตท.ได้ชําระเงินค่าหุ้นสามัญของบริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกัด 
(PTTPM) จาํนวน 100,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 100 บาท ใหก้บับริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน จาํกดั (มหาชน) 
(BPE) คิดเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 10,000,000 บาท ทั้งน้ี ภายหลงัการเขา้ซ้ือหุ้นของ ปตท. ดงักล่าว 
PTTPM มีสัดส่วนการถือหุ้นโดย ปตท. และ บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 75 และ 25 
ตามลาํดบั 

ตุลาคม : ในวนัท่ี 2 ตุลาคม 2549 ปตท.ไดโ้อนหุ้นสามญัของ PTTPE และ BPE ท่ี ปตท. ถืออยู่ทั้ งหมดจาํนวน 
11,500,000 หุ้นและ 85,000,000 หุ้นตามลาํดบั ให้แก่ PTTCH เรียบร้อยแลว้ และไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้น
ดังกล่าวคิดเป็นจํานวนเงินทั้ งส้ิน 1,750,000,000 บาทและ 2,000,000,000 บาทตามลาํดับจาก PTTCH 
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เรียบร้อยแลว้ในวนัเดียวกนั ทั้งน้ี ภายหลงัการจาํหน่ายหุน้ดงักล่าว มีผลให ้PTTCH เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่แต่
เพียงรายเดียวใน PTTPE และ BPE ดว้ยสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของทุนชาํระแลว้ทั้งหมดของแต่ละ
บริษทั 

พฤศจิกายน : เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2549 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบัติงานประจําในตําแหน่งงานของ ปตท.  จากเดิม 28,046,004,250 บาท เป็น 
28,049,256,250 บาทแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,804,925,625 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

2550 
กมุภาพนัธ์ : เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2550 ไดมี้การประกาศพระราชกฤษฎีกากาํหนดอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั 

ปตท. จาํกดั (มหาชน)(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550 ในราชกิจจานุเบกษา โดยเน้ือหาสาระสาํคญัของพระราชกฤษฎีกาฯ 
ดงักล่าว เป็นการงดหรือจาํกดัอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์บางประการท่ี บมจ.ปตท. ไดรั้บตามกฎหมายว่าดว้ย
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และกาํหนดใหอ้าํนาจ สิทธิ และประโยชน์ ของ บมจ.ปตท. เช่น การสาํรวจ
และประกาศเขตระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ  การวางระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ  ไปใต ้ เหนือ  หรือ
ขา้มท่ีดินของบุคคลใดๆ ฯลฯ ตามกฎหมายว่าดว้ยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยไปเป็นของคณะกรรมการ
กํากับการใช้อ ํานาจของบริษัท  ซ่ึ งประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงพลังงาน เ ป็นประธาน  ผู ้แทน
กระทรวงมหาดไทย  ผูแ้ทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  และผูท้รงคุณวุฒิไม่เกิน 3 คน ซ่ึงรัฐมนตรี
แต่งตั้งเป็นกรรมการ และมีผูอ้าํนวยการสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังานเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 : เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2550 ปตท. ไดล้งนามบนัทึกความเขา้ใจขายก๊าซธรรมชาติใหก้บั บริษทั ไออาร์พีซี 
จาํกดั (มหาชน) เพื่อใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนํ้าทดแทนนํ้ามนัเตา สาํหรับโรงไฟฟ้าใหม่ขนาด 200 
เมกะวตัต ์โดยปตท.จะเร่ิมส่งก๊าซฯใหก้บั IRPC ไดใ้นอีก 2-3 ปีขา้งหนา้  

 : เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2550 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบัติงานประจําในตําแหน่งงานของ ปตท.  จากเดิม 28,049,256,250 บาท เป็น 
28,051,128,250 บาทแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,805,112,825 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

เมษายน : เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2550 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบให้ ปตท.ขยายอายุการใช้งานทางบัญชี
ทรัพยสิ์นของระบบท่อส่งก๊าซฯ และโรงแยกก๊าซฯ ตั้ งแต่รอบปี 2550 เป็นต้นไป ตามผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการใชง้านระบบท่อส่งก๊าซฯ และโรงแยกก๊าซฯ ของบริษทัท่ีปรึกษาฯ โดยระบบท่อส่งก๊าซฯ 
หลกัของ ปตท. จะขยายอายกุารใชง้าน จาก 25 ปี เป็น 40 ปี  /โรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 3 จาก 15 ปี เป็น 25 ปี/ 
โรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 4 จาก 15 ปี เป็น 20 ปี ทั้งน้ี การขยายอายุการใชง้านดงักล่าวจะมีผลใหค่้าเส่ือมราคา
ในช่วง 15 ปี นบัจากเดือนมกราคม 2550 เป็นตน้ไป ลดลงปีละประมาณ 1,256 ลา้นบาท 

 : ปตท. เร่ิมจ่ายก๊าซฯ จากแหล่งก๊าซฯ เอราวณั ผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ส่วนแรก : เอราวณั-
ระยอง-บางปะกง ซ่ึงเป็นท่อส่งก๊าซฯฝ่ังตะวนัออกเส้นใหม่ ของ ปตท. ให้กับโรงไฟฟ้า และโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยในระยะแรกจะเร่ิมจ่ายก๊าซฯ ในปริมาณ 50-250 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั และจะเพิ่มเป็น 
700 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั เม่ือท่อส่งก๊าซฯ จากแหล่งอาทิตยแ์ละแหล่งเจดีเอแลว้เสร็จ ในตน้ปี 2551 และ
เพิ่มสูงสุดเป็น 1,900 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั เม่ือติดตั้ง Compressor บนแท่นพกัท่อ (PTT Riser Platform, 
PRP) แลว้เสร็จในกลางปี 2552 ซ่ึงเท่ากบัสามารถทดแทนนํ้ามนัเตาไดใ้นปริมาณ 48 ลา้นลิตรต่อวนั 
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มิถุนายน : เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2550 ปตท. ได้ดาํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบัติงานประจําในตําแหน่งงานของ ปตท. จากเดิม 28,051,128,250 บาท เป็น 
28,055,413,250 บาทแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,805,541,325 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 : เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2550 ไดมี้พิธีเปิดระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรนอ้ย-โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ซ่ึงเป็นท่อ
ส่งก๊าซฯ ฝ่ังตะวนัตกเส้นใหม่ ของ ปตท. โดยสามารถจ่ายก๊าซฯ จากแหล่งก๊าซฯ ในสหภาพพม่า ให้กับ
โรงไฟฟ้าพระนครใต ้เพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทนนํ้ามนัเตา เม่ือเดือนธนัวาคม 2549 
ปัจจุบนั ปตท. ส่งก๊าซฯ ให้กบัโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ในปริมาณ 240 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั ซ่ึงเท่ากับ
สามารถทดแทนนํ้ามนัเตาไดใ้นปริมาณ 6.5 ลา้นลิตรต่อวนั 

 : เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2550 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ
เร่ืองแผนการจดัหาก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยในระยะยาวของ ปตท. ซ่ึงรวมถึงแผนการจดัหาก๊าซ
ธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG) และแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.
2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) จาํนวน 14 โครงการ ในวงเงินลงทุนรวม 165,077 ลา้นบาท รวมทั้งรับทราบ
ความกา้วหนา้ในการดาํเนินโครงการสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG Receiving Terminal ของ 
ปตท. และเห็นชอบในหลกัการใหค่้าบริการ LNG Receiving Terminal ซ่ึงประกอบดว้ย การใหบ้ริการรับเรือ
นาํเขา้ LNG ขนถ่าย เกบ็รักษาและแปลงสภาพจากของเหลวเป็นก๊าซ และขนส่งเขา้ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ของ ปตท. เป็นส่วนหน่ึงของราคา LNG โดยมอบหมายให ้ สนพ. จดัทาํหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคา LNG 
รวมทั้งหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลค่าบริการ LNG Receiving Terminal   

 : ในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2550 บริษทั ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRB)  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท. ไดรั้บ
โอนธุรกิจคา้ปลีกนํ้ามนัในประเทศไทยภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ JET/Jiffy ของ Conoco Phillips  Company 
(COP) ทั้งหมด ประกอบดว้ยเครือข่ายสถานีบริการ JET 146 แห่ง ร้านคา้สะดวกซ้ือ Jiffy ในสถานีบริการ
ทั้งหมด คลงันํ้ ามนั และสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  มูลค่ารวมทั้งส้ินประมาณ 281.38 ลา้นเหรียญสหรัฐ (หรือ
ประมาณ 9,758.5 ลา้นบาท  ณ อตัราแลกเปล่ียน 34.681 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ)  ซ่ึงมูลค่าดงักล่าวไดร้วม
สิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ JET และ Jiffy เป็นเวลา 2 ปี และรวมเงินทุนหมุนเวียนสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนจากวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2549 ดว้ย 

กรกฎาคม : เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2550 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมติัใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินการควบรวมบริษทั 
อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (ATC) และบริษทั โรงกลัน่นํ้ ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) (RRC) 
และการรับซ้ือหุน้คืนจากผูถื้อหุน้ของ ATC และ RRC ท่ีคดัคา้นการควบรวม เน่ืองจาก ปตท. มีนโยบายท่ีจะ
ปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษทัในกลุ่มปิโตรเคมีและการกลัน่ โดยการควบรวมกิจการระหว่างบริษทัท่ีมี
ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจท่ีมีความต่อเน่ืองกนัหรือมีผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยกนัเขา้ดว้ยกนั เพ่ือใหเ้กิดความแขง็แกร่ง
และเสริมสร้างความได้เปรียบทางด้านต้นทุน เพิ่มมูลค่าในสายธุรกิจโรงกลั่นท่ีมีความเช่ือมโยงกับ              
อะโรเมติกส์และผลิตภณัฑ์ต่อเน่ือง ปตท. ไดก้าํหนดบทบาทของบริษทัใหม่ท่ีเกิดจากการควบรวมให้เป็น
บริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจโรงกลัน่และปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์และผลิตภณัฑต่์อเน่ืองของกลุ่ม ปตท.  

 : เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2550 คณะกรรมการ ATC และ RRC มีมติอนุมติัใหด้าํเนินการควบบริษทั และให้
ดาํเนินการโอนบตัรส่งเสริมการลงทุนของบริษทั ไปใหแ้ก่บริษทัใหม่ท่ีเกิดจากการควบรวม 
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สิงหาคม : เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2550 ปตท. ไดเ้ร่ิมทดลองจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพื้นท่ีพฒันาร่วม ไทย-มาเลเซีย 
(Malaysia-Thailand Joint Development Area : JDA) ผา่นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสงขลา ซ่ึงเป็นท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติเสน้ใหม่ของ ปตท. เพือ่ส่งก๊าซฯ ป้อนใหโ้รงไฟฟ้าจะนะ จงัหวดัสงขลา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.)  

 : เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2550  คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบร่างพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน 
พ.ศ.2550 และได้นาํเสนอต่อประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติเม่ือวนัท่ี 5 ก.ย. 2550 เพื่อให้สภานิติบญัญติั
แห่งชาติ (สนช.) พิจารณา และเม่ือวนัท่ี 19 ก.ย. 2550 สนช. ไดมี้มติรับหลกัการแห่งร่างพระราชบญัญติัการ
ประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ.2550  โดยร่างพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ.2550 ไดแ้ยก
งานนโยบาย งานกาํกบัดูแล และการประกอบกิจการพลงังานซ่ึงประกอบดว้ยกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซ
ธรรมชาติออกจากกนั เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทมากข้ึน 
เพื่อใหก้ารประกอบกิจการพลงังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความมัน่คง มีปริมาณเพียงพอและทัว่ถึงใน
ราคาท่ีเป็นธรรมและมีคุณภาพท่ีไดม้าตรฐาน ตอบสนองต่อความตอ้งการภายในประเทศและต่อการพฒันา
ประเทศอยา่งย ัง่ยืนในดา้นสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม อนัสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จึงจาํเป็นตอ้งจดัตั้ งคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานขึ้น เพ่ือกาํกบัดูแลกิจการพลงังานโดยกาํหนดให้มี
หนา้ท่ีป้องกนัการใช้อาํนาจผูกขาดโดยมิชอบ ให้การคุม้ครองผูใ้ช้พลงังานและผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการ
ประกอบกิจการพลงังาน 

 :  เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2550 บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จาํกดั (Combined Heat and Power Producing 
Company Limited)  ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้เสร็จตามมติคณะกรรมการ ปตท.เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 
2550  เพื่อดาํเนินโครงการผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเยน็โดยระบบพลงังานร่วมสาํหรับศนูยร์าชการกรุงเทพมหานคร 
ถนนแจง้วฒันะ ขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 9.6 เมกกะวตัต์และนํ้ าเยน็ 12,000 ตนัความเยน็ กาํหนดเปิด
ดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนกรกฎาคม 2551 ทั้งน้ีบริษทัมีทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท และ ปตท. ถือหุน้
ร้อยละ 100 

 : เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2550 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบัติงานประจําในตําแหน่งงานของ ปตท. จากเดิม 28,055,413,250 บาท เป็น 
28,131,895,250 บาทแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,813,189,525 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

กนัยายน : เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2550 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ปตท. มีมติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุน้ของบริษทั อะโรเมติกส์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (ATC) และบริษทั โรงกลัน่นํ้ ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) (RRC) จากผูถื้อหุน้
ของ ATC และ RRC ท่ีคดัคา้นการควบบริษทั 

 : เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2550 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ATC และ RRC มีมติอนุมติัการควบบริษทั และการโอน
บตัรส่งเสริมการลงทุนของบริษทั ไปใหบ้ริษทัใหม่ท่ีเกิดจากการควบรวม 

 : เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2550 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบัติงานประจําในตําแหน่งงานของ ปตท. จากเดิม 28,131,895,250 บาท เป็น 
28,156,549,250 บาทแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,815,654,925 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
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ตุลาคม : เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2550 ปตท.ไดจ้ดัตั้งบริษทั พทีีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (PTT INTER) โดยมีทุนจด
ทะเบียนหุน้สามญัจาํนวน 10 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 100 ลา้นบาท เพื่อ
ดาํเนินธุรกิจในลกัษณะเป็นตวัแทนของ ปตท.ในการลงทุนโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัก๊าซธรรมชาติ พลงังาน 
และธุรกิจอ่ืนท่ีต่อเน่ืองของ ปตท. ร่วมกบัผูล้งทุนอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ โดย ปตท.ถือหุน้ในสดัส่วนร้อย
ละ 100 

พฤศจิกายน     :  เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2550 ได้มีพิธีลงนามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ สําหรับโรงไฟฟ้าจะนะ ระหว่าง 
ปตท. กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย ปตท. จะจัดส่งก๊าซฯให้ กฟผ. เพื่อมาใช้ใน
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมจะนะ จ.สงขลา ในปริมาณสูงสุดวนัละ 114 พนัลา้นบีทียตู่อวนั จากแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติจากพ้ืนท่ีร่วม ไทย-มาเลเซีย ผา่นระบบท่อในทะเลของ บริษทั ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จาํกดั และระบบท่อบนบกของ ปตท. เป็นระยะเวลา 25 ปี เร่ิมตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2551 รวมมูลค่าซ้ือขาย
ก๊าซตลอดอายุสัญญาคิดเป็นเงินประมาณ 200,000 ลา้นบาท และในการจดัหาก๊าซฯ สาํหรับโรงไฟฟ้าจะนะ 
ในคร้ังน้ี เป็นการช่วยให้ประเทศลดการนาํเขา้นํ้ ามนัเตาไดป้ระมาณ 920 ลา้นลิตรต่อปี หรือเท่ากบั 23,000 
ลา้นลิตร ตลอดอายสุัญญา รวมมูลค่าท่ีประเทศสามารถประหยดัเงินตราจากการนาํเขา้นํ้ ามนัเตาไดไ้ม่ตํ่ากว่า 
7,200 ลา้นบาทต่อปี หรือ 180,000 ลา้นบาท ตลอดอายสุญัญา 

 : เม่ือวนัท่ี  7 พฤศจิกายน 2550 สภานิติบญัญติัแห่งชาติเห็นชอบให้ตราพระราชบญัญติัการประกอบกิจการ
พลงังาน เป็นกฎหมายใชบ้งัคบั โดยนายกรัฐมนตรีนาํพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังานดงักล่าวข้ึน
ทูลเกลา้ และทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติั พระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน 
พ.ศ.2550 โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 10 ธันวาคม 2550 และให้มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  
11 ธนัวาคม 2550 เป็นตน้ไป 

 : เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2550 ปตท.ได้จดทะเบียนจัดตั้ งบริษทั ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (PTTGE) ท่ี
ประเทศสิงคโปร์ เพื่อใชเ้ป็นตวัแทนในการลงทุนในโครงการพฒันาธุรกิจปาลม์และผลิตภณัฑ์ต่อเน่ืองใน
ภูมิภาคเอเชีย โดยมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 40 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นเงิน 40 ลา้น
เหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 942.50 ลา้นบาท โดย ปตท.ถือหุน้ใน PTTGE ร้อยละ 100 

 : เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2550 บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (PTT INTER) บริษทัยอ่ยท่ี ปตท.ถือหุน้
ในสัดส่วนร้อยละ 100 ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุน้กบับริษทั Mediterranean Gas Pipeline Ltd. (MGPC) ณ 
กรุงไคโร ประเทศอียปิต ์เพื่อซ้ือหุน้ของบริษทั East Mediterranean Gas Company S.A.E. (EMG) จาํนวน 
36.75 ลา้นหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ในราคา 13.25 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหุน้ รวมเป็นเงินประมาณ 486.9 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึง EMG เป็นบริษทัเดียวท่ีไดรั้บสิทธิในการวางท่อเพื่อส่งก๊าซฯ จากประเทศอียิปตไ์ป
ขายใหป้ระเทศอิสราเอลภายใต ้MOU ระหวา่งรัฐบาลทั้งสองประเทศ  

 : เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2550 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบัติงานประจําในตําแหน่งงานของ ปตท. จากเดิม 28,156,549,250 บาท เป็น 
28,169,756,250 บาทแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,816,975,625 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ธนัวาคม : เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุด ไดต้ดัสินคดีแปรรูป ปตท.  โดยศาลฯไดพ้ิพากษายกคาํฟ้อง
ของมูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภคท่ีให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกากาํหนดอาํนาจสิทธิประโยชน์ของบริษทั ปตท.จาํกดั 
(มหาชน) พ.ศ.2544 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากาํหนดอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั 
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ปตท.จาํกดั (มหาชน) (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2550 และพระราชกฤษฎีกากาํหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมาย ว่าดว้ยการ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2544 ส่งผลให้บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) ไม่ตอ้งเพิกถอนจากการเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แต่อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองสูงสุดไดมี้คาํสั่งให้ บริษทั ปตท.จาํกดั 
(มหาชน) ดาํเนินการแบ่งแยกทรัพยสิ์นส่วนท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน สิทธิการใชท่ี้ดินเพื่อวางระบบ
การขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ รวมทั้งแยก อาํนาจและสิทธิในส่วนท่ีเป็นอาํนาจมหาชนของรัฐออกจากอาํนาจ
และสิทธิของ บมจ.ปตท.ใหเ้สร็จส้ินก่อนการแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานตามพระราชบญัญติั
การประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ.2550 โดย ทรัพยสิ์นตามคาํพิพากษา ท่ี ปตท.ตอ้งโอนใหก้ระทรวงการคลงั
เป็นทรัพยสิ์นท่ีได ้เน่ืองจากการปิโตรเลียมฯ ใชอ้าํนาจมหาชนเหนือท่ีดินของเอกชนและไดจ่้ายค่าทดแทน
โดยใชเ้งินทุนของรัฐ  ไดแ้ก่ ท่ีดินเวนคืน 32 ไร่ ท่ีการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยโอนใหก้บั ปตท.สิทธิการ
ใชท่ี้ดินของเอกชนเพื่อการวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อท่ีการปิโตรเลียมฯโอนให้กบั ปตท. และ 
ทรัพยสิ์นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ประกอบดว้ยท่อส่งก๊าซ รวมทั้งวสัดุและอุปกรณ์ท่ีประกอบเป็นระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อนัเกิดจากการใชอ้าํนาจมหาชนเหนือท่ีดินของเอกชนเพ่ือวางระบบดงักล่าวในขณะท่ี
เป็นการปิโตรเลียมฯ และไดจ่้ายเงินค่าทดแทนโดยอาศยัทรัพยสิ์นของรัฐซ่ึงการปิโตรเลียมฯไดโ้อนแก่  ปตท. 
นอกจากน้ี ศาลยงัไดว้ินิจฉัยว่า ใหป้ตท. ยงัคงมีสิทธิในการใชท่ี้ราชพสัดุหรือสาธารณสมบติัของแผ่นดิน ท่ี
การปิโตรเลียมฯเคยมีอยู่ต่อไป โดยตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายไดแ้ผ่นดินตามท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด  
ทั้งน้ีเป็นไปตามมาตรา 24 วรรคส่ี ซ่ึงเป็นบทบญัญติัแห่งกฎหมายเฉพาะท่ีกาํหนดเร่ืองการจดัการสินทรัพย์
ของรัฐวิสาหกิจท่ีเปล่ียนสภาพเป็นบริษทั 

 : เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2550 ไดมี้พิธีลงนามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ แหล่งยโูนแคล 123 ระหวา่ง ปตท. กบั
กลุ่มผูข้าย ซ่ึงประกอบดว้ย ปตท.สผ. บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั และ บริษทั มิตซุย 
ออยล ์ เอ๊กซโปลเรชัน่ จาํกดั ทั้งน้ีเพื่อนาํก๊าซฯ มาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงรองรับความตอ้งการใชภ้ายในประเทศท่ี
ขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยสาระสาํคญัของสญัญาเป็นการรวมสญัญายโูนแคล 1 
และ ยโูนแคล 2/3 ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเขา้เป็นสัญญาฉบบัเดียวกนั ผลจากการรวมสัญญา จะทาํใหป้ริมาณซ้ือขาย
ก๊าซฯ จะสามารถเพิม่ข้ึนจากเดิมท่ี 740 ลา้นลูกบาศกฟ์ตุต่อวนั เป็น 1,240 ลา้นลูกบาศกฟ์ตุต่อวนั ตั้งแต่ปี 
2555 เป็นตน้ไป    

 : เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2550 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ร่วม ATC และ RRC มีมติอนุมติัรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ควบบริษทัและกิจการของบริษทัใหม่ท่ีเกิดจากการควบกนัโดยผลของกฎหมาย  

: เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2550 ปตท.ไดล้งนามในสญัญาซ้ือหุน้ระหว่าง ปตท. และบริษทั Toyo Thai Corporation 
(Toyo Thai) เพื่อซ้ือหุน้ของบริษทัเอน็พีทีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (NPTC) 
จาก Toyo Thai ท่ีถืออยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 40 คิดเป็นจาํนวน 168,490 หุน้ ในราคาหุน้ละ 166.1820 บาท รวม
เป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 28 ลา้นบาท โดยไดช้าํระเงินดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2550 และภายหลงัการเขา้
ซ้ือหุน้ดงักล่าว ปตท.และ PTTCH จะถือหุน้ใน NPTC ในสัดส่วนร้อยละ 40 และ 60 ตามลาํดบั ทั้งน้ี การเขา้
ซ้ือหุน้ NPTC ของ ปตท.ดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและบริษทัใน
เครือเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธหลกัของ ปตท. โดย ปตท.ประสงคจ์ะขยายขอบเขตงานของ NPTC ใหเ้ป็น
บริษทักลางดา้นซ่อมบาํรุงและวิศวกรรมสําหรับกลุ่ม ปตท.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการดา้น
ซ่อมบาํรุงและวิศวกรรมและรองรับการขยายงานของกลุ่มในอนาคต 

 : เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2550 ไดมี้การลงนามในสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ Floating Production, Storage and 
Offloading (FPSO) (FPSO Gas Sale Agreement) ระหวา่ง ปตท.และ ปตท.สผ. จากบริเวณพื้นท่ีทางตอน
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เหนือของโครงการอาทิตย ์ (Arthit North Area) โดย ปตท.สผ.จะเพิม่อตัราการผลิตก๊าซธรรมชาติจากบริเวณ
พื้นท่ีดงักล่าว เพ่ือขายใหก้บั ปตท.เพิม่ข้ึนประมาณ 120 ลา้นลูกบาศกฟ์ตุต่อวนั เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยคาดวา่
จะเร่ิมผลิตก๊าซธรรมชาติในเดือนสิงหาคม 2551 

 : เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2550 ATC และ RRC ไดจ้ดทะเบียนควบบริษทั จดัตั้งเป็นบริษทัใหม่คือ “บริษทั ปตท. 
อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) เขียนเป็นภาษาองักฤษวา่ “PTT Aromatics and Refining Public 
Company Limited” และมีช่ือยอ่คือ “PTTAR” โดยบริษทัใหม่จะรับมาซ่ึงทรัพยสิ์น หน้ี สิทธิ หนา้ท่ี และ
ความรับผดิชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษทัโดยผลของกฎหมาย  และในวนัเดียวกนันั้น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ไดรั้บหลกัทรัพยข์อง PTTAR เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์โดยเร่ิมทาํการซ้ือ
ขายในวนัแรกคือ วนัท่ี 2 มกราคม 2551  

 : เม่ือวนัท่ี 28 ธันยาคม 2550 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบัติงานประจําในตาํแหน่งงานของ ปตท. จากเดิม 28,169,756,250 บาท เป็น 
28,173,881,250 บาทแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,817,388,125 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

2551 

กมุภาพนัธ์  : เม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2551 ไดมี้การลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติเหลว 
(LNG) กบับริษทั กาตาร์แก๊ส โอเปอเรต้ิง จาํกดั เพื่อนาํเขา้ LNG ภายใตส้ัญญาระยะยาวจากประเทศกาตา้ร์ ใน
ปริมาณ 1 ลา้นตนัต่อปี ผา่นสถานีรับจ่าย LNG (LNG Receiving Terminal) ของ ปตท. ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ตาํบลมาบ
ตาพดุ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง โดยคาดวา่จะดาํเนินการก่อสร้างสถานีแลว้เสร็จในปี 2554  

 : เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2551 ไดมี้การลงนามสัญญาการดาํเนินโครงการผลิตสาธารณูปการและสญัญาซ้ือขาย
ไฟฟ้า ไอนํ้าและนํ้าปราศจากแร่ธาตุ กบับริษทับางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) โดย ปตท.จะเป็นผูล้งทุน
ดาํเนินโครงการผลิตสาธารณูปการ เพื่อผลิตจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้ าใหก้บัหน่วยผลิตของโรงกลัน่เดิมและ
รองรับการขยายโครงการ Hydro Cracking Unit ใหม่ของบางจาก และบางจากจะรับผดิชอบในการจดัหาพื้นท่ี
ให ้ ปตท. สร้างและดาํเนินการโรงไฟฟ้าไดต้ลอดอายโุครงการฯ โดยโรงไฟฟ้าจะใชร้ะบบผลิตไฟฟ้าแบบ
พลงังานร่วม Combine Heated and Power (CHP) ซ่ึงใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ประกอบดว้ยเคร่ืองกงัหนั
ก๊าซฯ จาํนวน 2 ชุด มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้ารวม 25 เมกกะวตัต ์ เคร่ืองผลิตไอนํ้ าจากไอเสีย (Heat Recovery 
Steam Generator) มีกาํลงัผลิต 90 ตนัต่อชัว่โมง โดยคาดวา่จะเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ด ้ภายในไตรมาสท่ี 2 
ของปี 2552 

 : เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2551 ไดมี้การลงนามสญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งสิริกิต์ิ ในปริมาณไม่เกิน 3 
ลา้นลูกบาศกฟ์ตุต่อวนั เพื่อนาํมาใชป้ระโยชน์ในโครงการ NGV โดยเร่ิมรับก๊าซธรรมชาติจริง ตั้งแต่วนัท่ี 25 
กุมภาพนัธ์ 2551 และสามารถจะรับก๊าซฯ ไดต่้อไป จนถึงวนัท่ีก๊าซฯ หมดหลุม  

 : เม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2551 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
ในเครือ  ปตท .  ท่ีมาปฏิบัติงานประจําในตําแหน่งงานของ  ปตท .  จาก  28,173,881,250 บาท  เป็น 
28,181,884,250 บาทแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,818,188,425 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

มีนาคม : เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2551 ปตท., บริษทั Asahi Kasei Chemicals Corporation (AKCC) และบริษทั Marubeni 
Corporation (Marubeni) ไดล้งนาม Shareholders Agreement ในการดาํเนินโครงการผลิตสาร Acrylonitrile 
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(AN) และ Methyl Methacrylate (MMA) ในประเทศไทย โดย ปตท., AKCC และ Marubeni ถือหุน้ใน
สดัส่วนร้อยละ 48.5, 48.5 และ 3 ตามลาํดบั มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 760 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มีกาํลงัการผลิต
AN 200,000 ตนัต่อปี และ MMA 70,000 ตนัต่อปี สัดส่วนหน้ีสิน : ทุน ท่ีระดบั 1:1 สถานท่ีตั้งโครงการอยูท่ี่
มาบตาพดุ จงัหวดัระยอง คาดวา่จะเร่ิมผลิตเชิงพาณิชยใ์นไตรมาสท่ี 1 ปี 2554 

 : เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2551 โครงการอาทิตยไ์ดเ้ร่ิมจ่ายก๊าซธรรมชาติเขา้ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. 
ท่ีอตัราการผลิตเร่ิมแรก 80 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั และสามารถจ่ายก๊าซในอตัรา 330 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั
ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 25 เมษายน 2551 

 : เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2551 ปตท. ได้ดาํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
ในเครือ  ปตท .  ท่ีมาปฏิบัติงานประจําในตําแหน่งงานของ  ปตท .  จาก  28,181,884,250 บาท  เป็น 
28,184,770,250 บาทแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,818,477,025 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

เมษายน : เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2551 ปตท. ไดเ้ขา้ร่วมทุนกบั PTTAR และ PTTCH ในสัดส่วนร้อยละ 40,30 และ 30 
ตามลาํดบั จดัตั้งบริษทั พทีีที ฟีนอล จาํกดั (PPCL) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อก่อสร้างโรงงานผลิตสารฟีนอล 
(Phenol) ขนาด 200,000 ตนัต่อปี และมีอะซีโตน (Acetone) เป็นผลิตภณัฑร์อง ขนาด 125,000 ตนัต่อปี วงเงิน
ลงทุนโครงการประมาณ 283.4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ สัดส่วนหน้ีสินต่อทุน 1:1 คิดเป็นเงินลงทุนของ ปตท. 
ประมาณ 56.7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

พฤษภาคม : เม่ือเดือนพฤษภาคม 2551 ปตท. ไดเ้ปิดโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวขนาดเลก็แห่งแรกในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้(Small LNG Plant) ซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณพื้นท่ีโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ของ ปตท. จงัหวดัระยอง  มีกาํลงั
การผลิต 20 ตนัต่อวนั หรือเทียบเท่านํ้ามนัดีเซลประมาณ 27,800 ลิตรต่อวนั (พลงังานเทียบเท่า)   โดย LNG ท่ี
ผลิตไดจ้ะใชเ้พ่ือการทดลองหรือนาํร่องเพ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทดแทนนํ้ามนัดีเซลในรูปแบบต่างๆ 
ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งทางนํ้ า ซ่ึงหากผลการทดลองและนาํร่องใช ้LNG ไดผ้ลสาํเร็จ สามารถ
ใชง้านไดดี้และช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงของผูป้ระกอบการได ้จะช่วยอาํนวยความสะดวกแก่ผูบ้ริโภค
หรือกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีความประสงค์จะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงแต่ไม่มีระบบท่อส่งก๊าซฯ 
ผ่าน   สามารถพิจารณาใช ้LNG เป็นเช้ือเพลิงทดแทนได ้ซ่ึงนอกจากจะช่วยลดตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงของ
ผูป้ระกอบการฯแลว้ ยงัช่วยใหป้ระเทศประหยดัเงินตราจากการนาํเขา้นํ้ามนัจากต่างประเทศ 

มิถุนายน : เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2551 ปตท. ได้ดาํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
ในเครือ  ปตท .  ท่ีมาปฏิบัติงานประจําในตําแหน่งงานของ  ปตท .  จาก  28,184,770,250 บาท  เป็น 
28,188,783,250 บาทแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,818,878,325 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 : เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2551 กรมธนารักษ์ ได้มีการลงนามในสัญญาให้ ปตท.ใช้ท่ีราชพสัดุ พร้อมชําระ
ค่าตอบแทน ทั้ งน้ีสืบเน่ืองจากศาลปกครองสูงสุดได้มีคาํพิพากษาเม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2550 ให้ ปตท. 
แบ่งแยกทรัพยสิ์นในส่วนท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดิน สิทธิการใชท่ี้ดินเหนือท่ีดินของเอกชนเพื่อวาง
ระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ รวมถึงทรัพยสิ์นท่ีประกอบกนัเป็นระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อใหแ้ก่
กระทรวงการคลงัโดยให ้ ปตท. ยงัคงมีสิทธิใชท่ี้ราชพสัดุดงักล่าวต่อไป  แต่ตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายได้
แผน่ดินตามท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด ซ่ึง ปตท. และกรมธนารักษไ์ดร่้วมกนัสาํรวจและตรวจสอบทรัพยสิ์น
ท่ีจะดาํเนินการแบ่งแยก และไดมี้การลงนามบนัทึกการแบ่งแยกและส่งมอบทรัพยสิ์นดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 24 
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เมษายน 2551 ทั้งน้ี ปตท. สามารถใชท้รัพยสิ์น ซ่ึงเป็นท่ีราชพสัดุมีกาํหนดเวลา 30 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 
ถึง 31 ธันวาคม 2580 ซ่ึงปตท.จะตอ้งชาํระค่าตอบแทนการใช้ท่ีราชพสัดุยอ้นหลงัไปตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 
2544 ถึง 31 ธนัวาคม 2550  

 : เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2551 ไดมี้การลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในการซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง M9 
ในประเทศสหภาพพม่า ในปริมาณ 240 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั โดยไดเ้ร่ิมเจรจารายละเอียดในสัญญาซ้ือขาย
ก๊าซธรรมชาติ เม่ือ 27 สิงหาคม 2551 คาดวา่จะลงนามสญัญาไดภ้ายในปี 2553  

 : เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 ปตท. ได้ดาํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
ในเครือ  ปตท .  ท่ีมาปฏิบัติงานประจําในตําแหน่งงานของ  ปตท .  จาก  28,188,783,250 บาท  เป็น 
28,190,528,250 บาทแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,819,052,825 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

สิงหาคม : เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2551 ไดจ้าํหน่ายหุน้บริษทั พีทีที โพลิเมอร์มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (PTTPM) จาํนวน 100,000 
หุน้คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทั ใหแ้ก่บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) 
ในราคาต่อหุน้ตามมูลค่าตามบญัชี (Book Value) ของหุน้ PTTPM ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2551 คิดเป็นมูลค่า 
58,318,438.00 บาท ทั้งน้ี เพื่อเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัและความร่วมมือทางธุรกิจภายในกลุ่ม ปตท. ภายหลงั
การจาํหน่ายหุน้ ปตท., IRPC, PTTCH จะถือหุน้ PTTPM ในสดัส่วนร้อยละ 50, 25,25 ตามลาํดบั 

กนัยายน : เม่ือวนัท่ี 1 กันยายน 2551 ปตท. ได้ดาํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลว้จากการใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
ในเครือ  ปตท .  ท่ีมาปฏิบัติงานประจําในตําแหน่งงานของ  ปตท .  จาก  28,190,528,250 บาท  เป็น 
28,240,478,250 บาทแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,824,047,825 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 : เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2551 ปตท. ได้ดาํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 2,824,047,825 บาท เป็น 28,240,566,250 
บาทแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,824,056,625 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ตุลาคม : เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2551 ปตท.ไดเ้ปิดใหบ้ริการสถานี NGV ขายปลีกตามแนวท่อส่งก๊าซฯ ขนาดใหญ่ท่ีสุด
ในโลก ซ่ึงตั้ งอยู่ท่ีขนส่งสายใต้แห่งใหม่ ถนนบรมราชชนนี  ดว้ยจาํนวนหัวเติมก๊าซฯ มากถึง 44 หัวจ่าย 
ใหบ้ริการไดถึ้งวนัละ 5,650 คนั และสามารถเติม NGV ไดสู้งถึง 230 ตนัต่อวนั และยงัมีโครงการก่อสร้าง
สถานีขนาดใหญ่ใน 4 มุมเมืองของกรุงเทพฯ เพ่ือลดความแออดัในสถานีบริการ NGV คา้ปลีกทัว่ไป 

พฤศจิกายน :  เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 โครงการท่อส่งก๊าซฯ JDA ไปอาทิตย ์แลว้เสร็จ เร่ิมจ่ายก๊าซธรรมชาติเขา้ระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ท่ีอตัราการผลิต 300 ลา้นลูกบาศกฟ์ตุต่อวนั 

ธนัวาคม : เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2551 ปตท.ไดร้ายงานสรุปการดาํเนินการตามคาํพพิากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลข
ดาํท่ี ฟ.47/2549 และหมายเลขแดงท่ี ฟ.35/2550 ใหส้าํนกังานศาลปกครองทราบเก่ียวกบัการส่งมอบทรัพยสิ์น
ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (“การปิโตรเลยีมฯ”) ท่ีตอ้งแบ่งแยกตามคาํพพิากษาใหก้บักรมธนารักษ ์
โดยในส่วนท่ีดินเวนคืนของการปิโตรเลียมฯ นั้น ปตท. ไดด้าํเนินการร่วมกบักรมธนารักษแ์ละกรมท่ีดินในการ
ดาํเนินการจดทะเบียนแกไ้ขและเปล่ียนแปลงรายการทางทะเบียน (โอนกรรมสิทธ์ิ) ใหก้ระทรวงการคลงัเสร็จ
ส้ินแลว้เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2551  
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เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2551 ปตท. ไดย้ืน่คาํร้องรายงานสรุปการดาํเนินการตามคาํพพิากษาต่อศาลปกครอง
สูงสุด เพื่อรายงานใหศ้าลฯ ทราบถึงการดาํเนินการตามคาํพพิากษาของผูถู้กฟ้องคดีและขอใหศ้าลฯ พจิารณา
การดาํเนินการตามคาํพพิากษาของ ปตท. ในฐานะผูถู้กฟ้องคดีท่ี 4 และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและมีคาํสั่งตามท่ี
ศาลฯ เห็นสมควรต่อไป  

เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2551 ศาลปกครองสูงสุดไดบ้นัทึกไวใ้นคาํร้องของ ปตท. ดงักล่าวขา้งตน้ความว่า 
“........ พิเคราะห์แลว้เห็นว่า ผูถ้กูฟ้องคดีท่ี 1 ถึงท่ี 4 และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดด้าํเนินการตามคาํพิพากษา
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้........”   

2552   
มกราคม :   เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2552 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมติัให ้ ปตท. ใหก้ารสนบัสนุนในรูปการใหเ้งินกู ้                    
       ระยะยาวจากผูถื้อหุน้ (Shareholder’s loan) แก่ บริษทั พทีีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ ( PTTPL) เพือ่เป็นค่าใชจ่้าย 
  สาํหรับโครงการก่อสร้างศนูยโ์ลจิสติกส์ ในวงเงินกูร้วมไม่เกิน 1,700 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบ้ียในเชิงพาณิชย ์

 : เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2552 ปตท.ไดเ้ปิดใหบ้ริการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สยามราช NGV ซ่ึงเป็นสถานี
บริการ NGV ขายปลีกแห่งแรกภายใตต้ราสินคา้ของบริษทัเอกชนท่ีลงทุนเองทั้งหมด โดยเป็นสถานีบริการ 
NGV ประเภทนอกแนวท่อ ขนาดใหญท่ี่สุดบนถนนวิภาวดีรังสิตดว้ยจาํนวนหวัเติมก๊าซฯ 14 หวัจ่าย 
ใหบ้ริการรถยนตข์นาดเลก็ไดถึ้ง 2,500 คนัต่อวนั และรถยนตข์นาดใหญ่ไดถึ้ง 150 คนัต่อวนั   

กมุภาพนัธ์      :       เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2552 สญัญาการกลัน่ร่วม (Operating Alliance) ระหว่าง PTTAR และ SPRC ไดส้ิ้นสุด
ลง ส่งผลใหส้ถานะของบริษทั อลัลายแอนซ์ รีไฟนน่ิ์ง จาํกดัส้ินสุด และ ทั้งสองบริษทัไดแ้ยกการบริหารงาน
ออกจากกนั โดยทั้งสองฝ่าย ตกลงจะใช ้ ทุ่นรับนํ้ามนัดิบทางทะเล (SPM) ระบบท่อส่งนํ้ ามนัสาํเร็จรูปไปยงั 
ระบบขนส่งนํ้ามนัทางท่อ (Thappline) ท่าเรือส่ง LPG และ อุปกรณ์ผลิตกาํมะถนัเมด็ (Sulfur Palletizer) 
ร่วมกนัต่อไป เน่ืองจากเป็นการลงทุนร่วมกนั 

 : เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2552 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) กบั บริษทั เกษมศกัด์ิ เทรดด้ิง จาํกดั 
ผูป้ระกอบการผลิตเหลก็สาํหรับการก่อสร้าง ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงโครงการทดลองใชก้๊าซธรรมชาติอดั 
(Compressed Natural Gas : CNG) ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อทดลองใชก๊้าซธรรมชาติในรูปของก๊าซ
ธรรมชาติอดั หรือ CNG ในภาคอุตสาหกรรมท่ีไม่มีแนวท่อส่งก๊าซฯผา่น เพื่อลดการนาํเขา้นํ้ ามนัจาก
ต่างประเทศ ตามนโยบายประหยดัพลงังานและยทุธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาพลงังานของรัฐบาล โดย ปตท. 
จะจดัส่ง CNG ใหใ้นปริมาณประมาณ 20 ตนัต่อวนั ซ่ึงใชท้ดแทนนํ้ามนัเตาท่ีปัจจุบนับริษทั เกษมศกัด์ิ เทรด
ด้ิง จาํกดั ใชอ้ยู ่

 :  เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2552 ปตท. ลงนามในสัญญากูย้มืเงิน ระหวา่ง ปตท. และ PTTPL   เพื่อให ้ PTTPL
กูย้มืเงินในวงเงิน 1,700 ลา้นบาท ไปใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างและดาํเนินโครงการก่อสร้างศูนยโ์ล 
จิสติกส์ใหแ้ลว้เสร็จ 

มีนาคม : เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2552 ไดจ้ดัตั้งบริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จาํกดั (PTT Tank) ทั้งน้ี เป็นไปตามมติการ
ประชุมคณะกรรมการ ปตท. คร้ังท่ี 9/2551 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2551 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อดาํเนินการ
พฒันาพ้ืนท่ีท่าเทียบเรือและคลงัเก็บผลิตภณัฑเ์หลว โดย ปตท.ถือหุน้ทั้งหมด ใน PTT Tank ท่ีมีทุนจด
ทะเบียน 1,000 ลา้นบาท และปัจจุบนัไดเ้รียกชาํระคา่หุน้แลว้ร้อยละ 25 คิดเป็นจาํนวนเงิน 250 ลา้นบาท  
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: เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2552 ปตท.ไดร่้วมลงนามสัญญาโครงการจดัตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลกัโดย
เอกชน ร่วมกบั บริษทั สแกนอินเตอร์ จาํกดั บริษทั สากล เอนเนอย ีจาํกดั และบริษทั วีนสัแก๊สเทคโนโลย ี
จาํกดั โดย ปตท.เป็นผูล้งทุนก่อสร้าง ดาํเนินการปฏิบติัการสถานี และรับจา้งอดัก๊าซฯ เขา้รถขนส่งก๊าซฯ ของ 
3 บริษทั ใหบ้ริการในเขตจงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดัสมุทรปราการ โดยสถานีหลกัท่ีสร้างข้ึนของแต่ละ
บริษทัมีกาํลงัการอดัก๊าซขั้นตํ่าท่ี 200 ตนัต่อวนั และกาํลงัการอดัก๊าซสาํรองอีก 50 ตนัต่อวนั ทาํใหก้าํลงัการ
ผลิตรวมของสถานีแม่เพิ่มข้ึนอีกอยา่งนอ้ย 600 ตนัต่อวนั ซ่ึงจะเพียงพอต่อความตอ้งการท่ีเพิม่ข้ึนของสถานี
ลูกในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนในคร้ังน้ี ช่วยเสริมประสิทธิภาพการดาํเนินการขยาย
ตลาดการใช ้ NGV ไดอ้ยา่งมาก และช่วยสนบัสนุนการดาํเนินการส่งเสริมใหเ้กิดการใช ้ NGV ของ ปตท.ให้
เป็นไปตามแผนท่ีตั้งไว ้

: เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2552 คณะกรรมการ ปตท. ไดมี้มติอนุมติัให ้ปตท. ยกเลิกสญัญาเงินกูเ้ดิมและจดัทาํ
สญัญาเงินกูใ้หม่ ภายหลงัจากท่ีบริษทั  เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จาํกดั (ENCO) สามารถจดัหาเงินกูจ้ากแหล่ง
ภายนอก เพื่อชาํระคืนเงินกูจ้าก ปตท. และ ปตท.สผ. ท่ีคา้งอยูท่ั้งหมด โดยสญัญาเงินกูใ้หม่เป็นสัญญาเงินกู้
ดอ้ยสิทธิในวงเงินไม่เกิน 1,250 ลา้นบาท (วงเงินกูท้ั้งส้ิน 2,500 ลา้นบาทโดยส่วนท่ีเหลือ ปตท.สผ. เป็นผูใ้หกู้้
ภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนั) คิดอตัราดอกเบ้ียในเชิงพาณิชย ์ระยะเวลาเงินกู ้13 ปี 6 เดือน ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน  
2552 ปตท. ไดล้งนามในสญัญาเงินกูใ้หม่กบั ENCO เรียบร้อยแลว้ นอกจากน้ียงัอนุมติัให ้ปตท. เพิม่ทุนใน 
ENCO ตามสัดส่วนถือหุน้ร้อยละ 50 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท ส่งผลให ้ENCO มีทุนจดทะเบียน
ทั้งส้ิน 1,800 ลา้นบาท โดยเป็นส่วนของ ปตท. จาํนวน 900 ลา้นบาทและของ ปตท. สผ.ในจาํนวนเงินท่ีเท่ากนั 

:      เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2552 Lints Limited, Hong Kong (Lints)  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั พีทีที อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั (PTT INTER) (บริษทัยอ่ยท่ี ปตท. ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100) ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขาย
หุน้ (Share sale agreement) กบับริษทั Straits Resources Limited (SRL) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยท่ี์ประเทศออสเตรเลีย เพือ่ซ้ือหุน้บริษทั Straits Bulk and Industrial Pty Limited (SBI) (บริษทัยอ่ย
ท่ี SRL ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของหุน้ทั้งหมด ในมูลค่ารวมทั้งส้ินไม่เกิน 
335 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 11,838.9 ลา้นบาท 

เมษายน          : เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2552 Lints และ SRL ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน (Condition Precedent) ของ
สญัญาซ้ือขายหุน้สาํเร็จ Lints จึงไดช้าํระราคาของการเขา้ซ้ือกิจการจาํนวนแรก 219.87 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
(คิดเป็นประมาณ 7,822 ลา้นบาท) และไดรั้บโอนหุน้ SBI ในวนัดงักล่าว 

พฤษภาคม       :     เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2552 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อาทิตยเ์หนือ (FPSO) เร่ิมส่งก๊าซฯ เขา้ระบบรับ
ก๊าซฯ ของ ปตท. และไดเ้ร่ิมดาํเนินการผลิตก๊าซฯ เตม็กาํลงัการผลิต ท่ีอตัรา 100-120 ลา้นลูกบาศกฟ์ตุต่อวนั 
เม่ือกลางเตือน ตุลาคม 2552 

มิถุนายน :  เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2552 ปตท. ได้ดาํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบัติงานประจําในตําแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,240,566,250บาท เป็น 
28,246,688,250 บาทแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,824,668,825 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

  เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
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ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบัติงานประจําในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,246,688,250 บาท เป็น 
28,247,137,250 บาทแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,824,713,725 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

สิงหาคม       :     เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2552 คาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เหลือทั้งหมดของ SAR ไดส้ิ้นสุดลง โดย Lints ไดรั้บการ
ตอบรับคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 2,563,098 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.23 ของ
จาํนวนหุน้ SAR ทั้งหมด ซ่ึงไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ ดงันั้น จาํนวนหุน้
ทั้งหมดท่ีผูถื้อหุน้ของ SAR ใหก้ารตอบรับคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่าว จึงถูกโอนกลบัไปยงับญัชี
หลกัทรัพยข์องผูถื้อหุน้แต่ละรายนั้นๆ เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2552 ส่งผลใหจ้าํนวนหุน้ของ SAR ทั้งหมดท่ีอยู่
ภายใตก้ารควบคุมของ Lints และท่ีบุคคลซ่ึงกระทาํร่วมกบั Lints (acting in concert) จึงมีจาํนวนเท่าเดิม คือ 
514,679,220 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.1 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ SAR 

   เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2552 ปตท. ลงนามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ (GSA) แหล่งบงกชใตก้บักลุ่มผูร่้วมทุน
ในฐานะผูข้ายประกอบดว้ย บริษทั ปตท. สผ. จาํกดั(มหาชน) บริษทั โททาล อีแอนดพ์ ี ไทยแลนด ์ และ 
บริษทั บีจี เอเชียแปซิฟิก พีทีอี จาํกดั ในปริมาณการซ้ือขายตามสญัญา (Daily Contractual Quantity หรือ 
DCQ) เท่ากบั 320 ลา้นลูกบาศกฟ์ตุต่อวนั โดยคาดวา่จะสามารถเร่ิมทาํการผลิตได ้ประมาณช่วงระหวา่งกลาง
ปี 2555 ถึงกลางปี 2556 

  เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2552 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบัติงานประจําในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,247,137,250 บาท เป็น 
28,305,503,250 บาทแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,830,550,325 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

กนัยายน      :     เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2552 ปตท. ไดเ้ปิดสถานีบริการ NGV ขนาดใหญ่ (Super Station) เป็นสถานีประเภทแนว
ท่อฯ (Conventional  Station) ตั้งอยูบ่นถนนกาญจนาภิเษก เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร  มีขนาดใหญ่เป็น
อนัดบัสองรองจากสถานีขนส่งสายใตซ่ึ้งเป็นสถานีบริการ NGV ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สถานีแห่งน้ีจะช่วยให้
ประชาชนและผูป้ระกอบการฯ ไดรั้บความสะดวกในการเขา้รับบริการมากยิ่งข้ึน  เพิม่เติมจากสถานี NGV 
ขนาดใหญ่ ท่ีเปิดใหบ้ริการแลว้ 4 แห่ง สถานีบริการ NGV ขนาดใหญ่ทั้ง 5 แห่งน้ีสามารถรองรับรถโดยสาร
สาธารณะทั้งรถใหญ่และรถแทก็ซ่ี NGV ท่ีคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนอีก 30,000 คนั 

  เม่ือวนัท่ี30 กนัยายน 2552 ปตท. ได้ดาํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบัติงานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,305,503,2500 บาท เป็น 
28,318,336,250 บาทแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน2,831,833,625 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ตุลาคม      :      เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2552 ปตท. ไดเ้ปิดใหบ้ริการสถานีก๊าซธรรมชาติหลกั (Private Mother Station) โดย
บริษทั สากล เอนเนอยี ่จาํกดั และเป็นเอกชนรายแรกท่ีลงทุนและดาํเนินธุรกิจจ่ายก๊าซ NGV ใหบ้ริษทั ปตท. 
จาํกดั (มหาชน) ตั้งอยูท่ี่ ต.เชียงรากนอ้ย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี มีศกัยภาพในการจ่าย NGV ในปริมาณ 250 
ตนัต่อวนั   ซ่ึงจะช่วยใหก้าํลงัการจ่ายก๊าซฯรวมของสถานีหลกัของ ปตท. เพิม่ข้ึน  เพิม่การขนส่งก๊าซ NGV 
ใหก้บัสถานีบริการ NGV นอกแนวท่อ (Daughter Station) ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และ 
พระนครศรีอยธุยาไดถึ้ง 19 สถานี 

  เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
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ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบัติงานประจําในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,318,336,250 บาท เป็น 
28,337,848,250 บาทแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,833,784,825 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 
3.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
ปตท. เป็นบริษทันํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติ ท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยผา่นธุรกิจท่ีดาํเนิน 
งานเองและธุรกิจท่ีลงทุนผา่นบริษทัในกลุ่มโดยดาํเนินธุรกิจการสาํรวจและผลิต การจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ การ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติ การแยกก๊าซธรรมชาติ การจดัจาํหน่ายและการคา้ระหวา่งประเทศสาํหรับผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัและปิโตรเคมี 
และมีการลงทุนในธุรกิจการกลัน่และปิโตรเคมีในประเทศ และดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงสามารถ
สรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจไดด้งัน้ี 

 โครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

3.2.1 กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ประกอบดว้ย 

3.2.1.1     ธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

ปตท. ดาํเนินการผา่นบริษทัยอ่ย คือ บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) โดยมุ่งเนน้การขยายการ
ดาํเนินธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในภูมิภาคและในประเทศท่ีมีศกัยภาพสูงในภูมิภาคต่างๆของโลก รวมทั้งพิจารณาโอกาส
การซ้ือและเขา้ถือครองแหล่งปิโตรเลียมท่ีมีศกัยภาพโดยการทาํ Merger & Acquisition (M&A)  

3.2.1.2 หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  

ปตท. และบริษทัในเครืออ่ืนๆ ในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติครอบคลุมตั้งแต่ การจดัหาก๊าซ
ธรรมชาติจากทั้งในและต่างประเทศ การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ การแยกก๊าซธรรมชาติ การจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
รวมถึงการขยายการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัก๊าซธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศ  และการพฒันาธุรกิจใหม่ โดยใชค้วาม
ชาํนาญในการสร้างมูลค่าเพิม่ตลอดสายโซ่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติและ LNG อยา่งครบวงจร (Integrated Gas Value Chain)   ไดแ้ก่ 
ธุรกิจไฟฟ้าและพลงังานร่วม เป็นตน้  ทั้งน้ีการประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติผา่นระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กิจการจดัหาและ
คา้ส่งก๊าซธรรมชาติ และกิจการคา้ปลีกก๊าซธรรมชาติผา่นระบบจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ อยูภ่ายใต ้ พรบ. การประกอบกิจการ
พลงังาน พ.ศ.2550  และ ปตท. เป็นผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการดงักล่าวแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2552 

3.2.2 กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นปลาย แบ่งเป็น 3 ธุรกิจดงัน้ี 

3.2.2.1 หน่วยธุรกิจนํ้ามนั (Oil Marketing)  

 ปตท. ดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและนํ้ ามนัหล่อล่ืนทั้งในและต่างประเทศ ภายใตก้ารจดัหา จดัส่ง 
และการปฏิบติัการของระบบ รับ เกบ็ จ่าย ท่ีมีประสิทธิภาพ และดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการ รวมทั้งลงทุนในบริษทัใน
เครือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจนํ้ ามนัทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเนน้รักษาความเป็นผูน้าํตลาดในประเทศดา้นพลงังาน
ทดแทน ดา้นตลาดคา้ปลีก และดา้นตลาดหล่อล่ืน และเพ่ิมขีดความสามารถในการทาํกาํไร โดยมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าเพ่ิมดว้ย
การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีมีคุณภาพ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจดัการคลงัและการขนส่ง 

3.2.2.2 หน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ (International Trading) 

 ปตท. ดาํเนินธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศครอบคลุมตั้งแต่การนาํเขา้ การส่งออกและ การทาํการคา้ระหวา่งประเทศ
นํ้ามนัดิบ/คอนเดนเสท ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมสาํเร็จรูปและก่ึงสาํเร็จรูป และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีรวมทั้งผลิตภณัฑอ่ื์นๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงมีการดาํเนินการบริหารความเส่ียงจากการคา้นํ้ามนั และการจดัหาการขนส่งทางเรือระหวา่งประเทศ เพื่อสนบัสนุนการ
ดาํเนินธุรกิจของ ปตท.และบริษทัในเครือ ซ่ึงกิจกรรมหลกัๆ ครอบคลุมการจดัหาจากภายในประเทศ (In-In) การนาํเขา้ (Import / 
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Out-In) การส่งออก (Export /In-Out) และการคา้ระหวา่งประเทศ (Out-Out) โดยหน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ เนน้การ
ดาํเนินงานท่ีสามารถช่วยลดตน้ทุนการจดัหานํ้ามนัดิบ เพิม่มูลค่าและช่องทางในการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตร
เคมีของกลุ่มโรงกลัน่และกลุ่มปิโตรเคมี ปตท. รวมถึงพฒันาความสามารถในการสร้างกาํไรจากการคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม และ
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ   

3.2.2.3 หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 

ปตท. การดาํเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ผ่านบริษทัในเครือ  โดยมีบริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) เป็น
ผูด้าํเนินการธุรกิจปิโตรเคมีต่อเน่ืองในสายโอเลฟินส์ท่ีผลิตจากก๊าซธรรมชาติ (Gas-Based Value Chain) เป็นหลกั และดาํเนิน
ธุรกิจการกลัน่นํ้ ามนัผ่านโรงกลัน่นํ้ ามนัในกลุ่มปตท. 5 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  บริษทั ปตท.อะโรเม
ติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน)  บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) และมีการดาํเนินธุรกิจปิโตรเคมีต่อเน่ืองในสายอะโรเมติกส์ท่ีผลิตจากนํ้ ามนั (Liquid-Based 
Value Chain) ผ่านบริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน)  ในขณะท่ี
บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) เป็นผูด้าํเนินธุรกิจปิโตรเคมีทั้งสายโอเลฟินส์และสายอะโรเมติกส์ 

3.2.3  ธุรกจิการลงทุนต่างประเทศ 
ปตท. มีขยายการลงทุนต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง โดยลงทุนผา่นบริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ในธุรกิจถ่านหิน 

และบริษทั พีทีที กรีนเอนเนอร์ย ีจาํกดั ในธุรกิจปลูกและพฒันาสวนปาลม์  ทั้งน้ีในการขยายการลงทุนธุรกิจในต่างประเทศ 
ปตท. จะเนน้การบริหารจดัการการลงทุนท่ีมีอยูใ่หมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนและขยายปริมาณการผลิตอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งพจิารณา
ขยายการลงทุนในธุรกิจต่อเน่ืองอ่ืนๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจและใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรท่ีมีอยู ่ไดแ้ก่ การขยายธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจถ่านหินและธุรกิจอ่ืนๆ ในห่วงโซ่ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เป็นตน้
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กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และกา๊ซธรรมชาติ 

ธุรกิจปิโตรเคมี 
บจ. พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ (PTTPL) 100.00% 
บจ. พีทีที แทง้ค ์เทอร์มินลั (PTT TANK) 100.00% 
บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ติ้ง (PTTPM) 50.00% 
บมจ. ปตท. เคมิคอล จาํกดั (PTTCH) /1 49.16% 
บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล (PTTAC) 48.50% 
บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ (HMC) 41.44% 
บจ. พีทีที ฟีนอล (PPCL) 40.00% 
บจ.  พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์ 40.00% 
เอนจิเนียริง จาํกดั (PTT ME) 
 
ธุรกิจการกลัน่ 
บมจ. ไทยออยล ์(TOP) /1                 49.10% 
บมจ.ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ (PTTAR)/148.65%     
บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) /1    36.68% 
บจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC)   36.00% 
บมจ. บางจากปิโตรเลียม (BCP)  /1 28.46% 

     ธุรกิจสํารวจและผลิต (ดาํเนินการโดย  
            บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม) 
     หน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ

 ธุรกิจจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  
 ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
 ธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
 ธุรกิจท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนตร์ 

หน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ  
 นํ้ ามนัดิบ/คอนเดนเสท 
 ผลิตภณัฑป์ิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

หน่วยธุรกจินํา้มัน   
 ตลาดขายปลีก  
 ตลาดพาณิชยแ์ละต่างประเทศ 
 ตลาดหล่อลื่น 

บจ. พีทีที แอลเอน็จี (PTTLNG) 100.00% 
บจ. ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จาํกดั (CHPP) 100.00% 

บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) /1  65.43% 

บจ. ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00% 
บจ. ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) (TTM (T)) 50.00% 
บจ. ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) (TTM (M)) 50.00% 
บจ. พีทีที ยทูิลิตี้ (PTTUT) 40.00% 
บจ. ผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ (DCAP)            35.00% 
บจ.ไทยออยลเ์พาเวอร์ (TP)  26.00% 
บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) (IPT) 20.00% 
บจ. ราชบุรีเพาเวอร์ (RPCL) 15.00% 
 

ธุร
กจิ

ทีด่
าํเนิ

นง
าน
เอง
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นใ
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ทัใ
น
ก
ล
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บจ. พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล                    100.00% 
 (PTT INTER)                            
บจ. ปตท.กรีนเอน็เนอร์ยี ่(PTTGE)          100.00% 
บจ.เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ (Enco)              50.00% 
บจ. บิซิเนสเซอร์วสิเซสอลัไลแอนซ์ (BSA) 25.00% 
บมจ. ทิพยประกนัภยั (TIP) /1                      13.33% 
บจ.พีทีทีไอซีที โซลูชัน่ส์ (PTTICT)           20.00% 

 

บจ. ปตท.คา้สากล (PTTT)       100.00% 
 บจ. ปตท.(กมัพชูา) (PTTCL) 100.00% 

Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) 100.00% 
บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก (PTTRB) 100.00% 
บจ. รีเทล บิซิเนส อลัไลแอนซ์ (RBA) 49.00% 
บจ. ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง (TLBC) 48.95% 
บจ. ปตท.มาร์ท (PTT Mart) 49.00% 
Vietnam LPG Co., Ltd. (VLPG) 45.00% 
Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) 40.00% 
บจ.ปิโตรเอเชีย (ประเทศไทย) (PA (Thailand)  35.00% 
บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย (THAPPLINE) 33.19% 
บจ. บริการนํ้ามนัอากาศยาน (IPS) 16.67% 
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. ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ (FPT) 2.76% 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

โครงสร้างการดาํเนินธุรกจิของ ปตท.และบริษัทในกลุ่ม 

หน่วยธุรกจิปิโตรเคมีและการกลั่น 

ธุรกิจอื่นๆ 

บมจ. ปตท. 

ขอ้มูล ณ วนัที่  31 ธนัวาคม 2552 ทั้งนี้ ปตท. มีการลงทุนโดยการถือหุน้ทางตรงในบริษทัต่างๆรวมทั้งสิ้น 47 บริษทั 
/1 เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรวม 8 บริษทั 
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3.3 โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษทัย่อย แบ่งตามสายผลติภัณฑ์ 
 
 

ผลติภัณฑ์/บริการ ดาํเนินการโดย 

ร้อยละ 
การถอืหุ้น 

ปี 2550 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2551 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2552  
(ตรวจสอบ) 

ณ 31 ธ.ค. 52 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ผลิตภณัฑก์๊าซฯ บมจ. ปตท.(หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ) - 215,511.81 13.77 282,735.39 14.04 285,937.35 17.63 
 บมจ. ปตท.(หน่วยธุรกิจนํ้ ามนัและหน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ) - 33,569.36 2.14 41,182.40 2.05 46,584.41 2.87 
 บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)  /1 44,083.34 2.82 57,587.36 2.86 62,539.22 3.86 
 บจ. ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00 3,768.28 0.24 4,184.08 0.21 4,195.75 0.26 
 หกั รายไดค้่าก๊าซส่วนที่ ปตท.สผ.ขายให้ บมจ.ปตท. - (41,000.61)    (2.62) (57,434.24) (2.85) (58,174.95) (3.59) 

รวมรายไดจ้ากผลิตภณัฑก์๊าซฯ   255,932.18 16.35 328,254.99 16.31 341,081.78 21.03 
2. ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั บมจ. ปตท.(หน่วยธุรกิจนํ้ ามนัและหน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ) - 1,040,961.49 66.50 1,448,998.97 71.96 1,024,379.96 63.15 
 บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) /1 46,680.50 2.98 75,033.30 3.74 53,008.30 3.27 
 หกั รายไดค้่านํ้ ามนัดิบส่วนที่ ปตท.สผ. ขายให้ บมจ. ปตท. - (34,739.73) (2.22) (59,712.98) (2.97) (39,106.85) (2.41) 
 PTT International Trading Pte.,Ltd. (PTTT) 100.00 28,721.29 1.83 43,332.14 2.15 51,842.74 3.20 
 PTT (Cambodia)Co.,Ltd. (PTTCL) 100.00 3,290.41 0.21 4,282.10 0.21 3,079.58 0.19 
 บจ. รีเทล บิซิเนส อลัไลแอนซ์ (RBA) 49.00 306.12 0.02 412.28 0.02 0.28 0.00 
 Subic Bay Energy Co.,Ltd. (SBECL) 100.00 15,762.72 1.01 22,599.67 1.12 16,364.34 1.01 
 บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก (PTTRB)  100.00 14,498.81 0.93 27,857.03       1.38 27,951.25 1.72 

รวมรายไดจ้ากผลิตภณัฑน์ํ้ามนั   1,115,481.61        71.26 1,562,802.51    77.62 1,137,519.60 70.13 
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3.3 โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษทัย่อย แบ่งตามสายผลติภัณฑ์ (ต่อ) 

ผลติภัณฑ์/บริการ ดาํเนินการโดย 

ร้อยละ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552  

การถอืหุ้น (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบ) 

ณ 31 ธ.ค. 52 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

3. ผลิตภณัฑป์ิโตรเคมี บมจ.ปตท.(หน่วยธุรกิจนํ้ ามนัและหน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ) - 59,707.56 3.81 62,379.59 3.10 43,226.07 2.66 

  บจ.พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ติ้ง (PTTPM)  50.00 24,572.17 1.57 28,339.45 1.41 26,068.02 1.61 

  บมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH)/2 49.30 33,129.79 2.12 - - -   - 

  บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ (HMC) 41.44 6,984.40 0.45 7,854.08 0.39 6,232.21 0.38 

รวมรายไดจ้ากผลิตภณัฑป์ิโตรเคมี   - 124,393.92 7.95 98,573.12 4.90 75,526.30 4.66 
4. ผลิตภณัฑเ์หมือง บ.พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล (PTT INTER) - - - - - 20,200.25 1.25 
5. ผลิตภณัฑอ์ื่นๆ บ. ปตท. กรีน เอน็เนอร์ยี ่(PTTGE) 100.00 - - - - 106.22 0.01 
4. ผลิตภณัฑส์าธารณูปโภค บจ. ผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ (DCAP) 35.00 544.02 0.03 574.41 0.03 566.85 0.03 

  บจ. พีทีที ยทูีลิตี้ จาํกดั (PTTUT) 40.00 617.29 0.04 - - -   - 

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

 บจ. เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ (ENCO) 50.00 - - - - 0.59 0.00 
  บจ. ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม (CHPP)  100.00 - - - - 114.47 0.01 

รวมรายไดจ้ากผลิตภณัฑส์าธารณูปโภค   - 3,571.47 0.23 574.41 0.03 681.91 0.04 
5. รายไดจ้ากธุรกิจเสริม บมจ.ปตท.(หน่วยธุรกิจนํ้ ามนัและหน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ) - 773.99 0.05 889.12 0.05 1,161.78 0.08 

  บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก (PTTRB) 100.00 1,887.73 0.12 3,703.39 0.18 3,952.43 0.24 

รวมรายไดจ้ากธุรกิจเสริม   - 2,661.72 0.17 4,592.51 0.23 5,114.21 0.32 
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3.3  โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษทัย่อย แบ่งตามสายผลติภัณฑ์ (ต่อ) 

ผลติภัณฑ์/บริการ ดาํเนินการโดย 

ร้อยละ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552  

การถอืหุ้น (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (สอบทาน) 

ณ 31 ธ.ค.52 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

6. รายไดจ้ากการใหบ้ริการ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 1/ 3,295.05 0.21 4,131.14 0.21 3,762.60 0.23 

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

 บจ. ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) :TTM (T) 50.00 1,171.81 0.07 1,474.42 0.07 1,603.74 0.10 

 บจ. ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) :TTM (M) 50.00 68.40 - 79.44 - 88.47 0.01 

 บจ. ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00 46.38 - 62.06 - - - 

 บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ (PTTPL) 100.00 9.31 - 62.09 - 121.65 0.01 

 บจ. ผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ (DCAP) 35.00 1.82 - - - - - 

  บจ. รีเทล บิซิเนส อลัไลแอนซ์ (RBA) 49.00 - - 31.00 - 55.24 0.01 

 บจ. เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ 50.00 - - - - 1.53 0.00 

 บจ. บิซิเนส เซอร์วิส อลัไลแอนซ์ (BSA) 25.00 - - - - 109.69 0.01 

  บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก (PTTRB) 100.00 87.83 0.01 178.14 0.01 201.26 0.01 

รวมรายไดจ้ากการใหบ้ริการ   - 6,088.52 0.39 6,018.29 0.28 5,944.18 0.37 

รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ     1,508,129.42 96.34 2,000,815.83 99.36 1,586,174.45 97.79 

7.  อื่นๆ                 
   7.1  รายไดอ้ื่นๆ     12,346.96 0.79 19,081.99 0.95 12,454.05 0.77 

   7.2 กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน     5,392.38 0.34 - - 4,682.72 0.29 

   7.3 กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน     8,428.00 0.54 - - - - 

รวมรายไดอ้ื่นๆ     26,167.34 1.67 19,081.99 0.95 17,136.77 1.06 
8.  ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนฯ     31,080.23 1.99 (6,250.68) (0.31) 18,766.83 1.16 

รวมรายได้     1,565,376.99 100.00 2,013,647.14 100.00 1,622,078.05 100.00 

/1 ปตท. ถือหุ้น PTTEP ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2550, 2551 และ 2552 ในสดัสว่นร้อยละ 65.73, 65.54 และ 65.43  

/2 ปตท. ถือหุ้น PTTCH ณ วนัที ่31 ธันวาคม ปี 2551 และ 2552 ในสดัสว่นร้อยละ 49.31 และ 49.16 
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3.4  กลยุทธ์และทศิทางการดําเนินธุรกจิของกลุ่ม ปตท.  

              กลุ่ม ปตท. ไดก้าํหนดวิสยัทศัน์ ท่ีมุ่งเนน้การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืน เพือ่กา้วไปสู่การเป็นบริษทัพลงังานไทยขา้ม
ชาติชั้นนาํ หรือ “Thai premier multinational energy company” ติดลาํดบั 1 ใน 100 ของบริษทัท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลกตาม 
การจดัลาํดบัของนิตยสาร Fortune ภายในปี 2563 และมีผลการดาํเนินงานระดบัชั้นนาํ (Top Quartile Performance) เพื่อให ้
ปตท. เติบโตอยา่งย ัง่ยนืและบรรลุวิสยัทศันท่ี์วางไว ้ ปตท. ยดึหลกัการดาํเนินงานใน 3 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ การปรับปรุงการบริหาร 
จดัการเพ่ือมุ่งสู่องคก์รแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization : HPO) ควบคู่ไปกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
(Corporate Governance : CG) และความรับผดิชอบต่อสังคมชุมชน และรักษาส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

ในการดาํเนินงานเพ่ือบรรลุวิสยัทศัน์ ทิศทาง และกลยทุธ์ของกลุ่ม ปตท. จาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดวตัถุประสงคเ์ชิงกล
ยทุธ์(Strategic Objectives) ท่ีชดัเจน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํแผนธุรกิจของทุกหน่วยธุรกิจและบริษทัในกลุ่ม เพือ่ใหไ้ปใน
ทิศทางเดียวกนั รวมทั้งไดมี้การวิเคราะห์หาแรงขบัเคล่ือนกลยทุธ์(Strategic Thrusts) เพื่อผลกัดนัแผนธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ให้
บรรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ ซ่ึงประกอบดว้ย 

 Performance : Best-in-class เพือ่สร้างผลปฏบิัติการอย่างเป็นเลศิ 

 ผลกัดนัใหเ้กิดการปฏิบติัการท่ีเป็นเลิศในทุกธุรกิจ(Operational Excellence) 

 Growth : Sustainability and Innovation เพือ่การเติบโตอย่างยัง่ยนืพร้อมสร้างนวตักรรม 

 ขยายธุรกิจในต่างประเทศ / เร่งขยายธุรกิจหลกัและขยายไปยงัธุรกิจพลงังานต่อเน่ือง 

 ขยายธุรกิจหลกั พฒันาธุรกิจพลงังานทางเลือกและพลงังานสะอาด/แสวงหาโอกาสในการซ้ือและควบรวม
กิจการ 

 Synergy : Deeper and broader collaboration  เพือ่สร้างพลงัร่วมและขยายความร่วมมือระหว่างบริษัทในกลุ่มทั้ง
ในเชิงลกึและเชิงกว้าง 

 สร้างความร่วมมือในการจดัหาพลงังานใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการในระยะยาว 

 สร้างความร่วมมือในการขยายธุรกิจตลอดห่วงโซ่ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ 

 สร้างความร่วมมือใหเ้กิดพลงัร่วมภายในกลุ่มปตท. อยา่งจริงจงั รวมถึงการปรับโครงสร้างและควบรวมธุรกิจ 

 Stakeholder excellence : Multi-stakeholder balance  เพือ่สร้างความเป็นเลศิในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย
และสร้างสมดุลระหว่างทุกกลุ่ม 

 มุ่งสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อสงัคมและชุมชน 

 บริหารจดัการนโยบายภาครัฐ 

 มุ่งสร้างผูน้าํและพฒันาคนเก่ง 

 สร้างความมัน่คงดา้นพลงังานในราคาท่ีเป็นธรรม 
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โดยกลุ่มธุรกิจของ ปตท. ไดก้าํหนดกลยทุธ์เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์า้งตน้ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

               กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 

มีกลยทุธ์ร่วมในดา้นการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศในการจดัหา การบาํรุงรักษาและการขนส่ง อีกทั้งมีการขยายธุรกิจท่ีมีห่วง
โซ่ธุรกิจระหวา่งกนัและร่วมกนับริหารการจดัหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งใหม่ๆ ลดความเส่ียงจากสัญญาการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ  
รวมถึงแสวงหาพลงังานตน้ทุนตํ่าใหก้บัประเทศเพื่อสร้างความมัน่คงทางพลงังานในระยะยาว 

1)  ธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
  มุ่งเนน้การใชสิ้นทรัพยข์องแหล่งปิโตรเลียมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยแ์ละช่วยลดตน้ทุน 

(Cross-asset synergies) เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการใชสิ้นทรัพยแ์ละช่วยลดตน้ทุน และจดัทาํมาตรฐานการปฏิบติังาน
(Standardization of Operation)  มุ่งเนน้การรักษาระดบัการผลิตของแหล่งปิโตรเลียมในประเทศท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัใหมี้อายกุารผลิต
ยาวนานข้ึน จดัหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งใหม่ๆ เช่น บงกชใต ้และ M9 ตามกาํหนดเวลา การขยายการดาํเนินธุรกิจสาํรวจและ
ผลิตปิโตรเลียมในภูมิภาคไดแ้ก่ สหภาพพม่าและอินโดนีเซีย และขยายไปสู่กลุ่มประเทศท่ีมีศกัยภาพสูงในภูมิภาคต่างๆของโลก 
ไดแ้ก่ ตะวนัออกกลาง แอฟริกาและออสเตรเลีย การแสวงหาโอกาสลงทุนในธุรกิจโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวลอยนํ้ า  รวมทั้ง
พิจารณาโอกาสการซ้ือและเขา้ถือครองแหล่งปิโตรเลียมท่ีมีศกัยภาพโดยการทาํ Merger & Acquisition (M&A) และในระยะยาว
สามารถส่งมอบก๊าซธรรมชาติจากแหล่งต่างๆ ตามกาํหนดทั้งจากอ่าวไทย สหภาพพม่า พื้นท่ีคาบเก่ียวกบัประเทศเพือ่นบา้นและ 
FLNG ดว้ยราคาท่ีแข่งขนัได ้ 

2)  หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ    
 มุ่งเนน้สร้างปฏิบติัการเป็นเลิศในธุรกิจ (Operational Excellence) เพือ่เพิม่ความเช่ือมัน่ และลดตน้ทุน บริหาร

จดัการธุรกิจท่ีอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของภาครัฐ ใหมี้ความเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย (Regulatory Management) รวมถึงการขยายการ
จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติสาํหรับลกูคา้อุตสาหกรรม และการนาํก๊าซธรรมชาติมาใชใ้นเมืองผา่นโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่อยอ่ย 
(City gas) รวมถึงกระตุน้ใหเ้อกชนเขา้มาลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์(NGV) มากข้ึนเพือ่ตอบสนองต่อนโยบาย
ภาครัฐในการขยายสถานีบริการ NGVและร่วมมือกบัเอกชน และหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง เพือ่พฒันาพลงังานไฟฟ้าจาก
พลงังานหมุนเวียน เช่น พลงังานลมพลงังานแสงอาทิตย ์และพลงังานชีวมวล 

  กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นปลาย 
มีกลยทุธ์ร่วมในดา้นการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ การบริหารการจดัการสายโซ่อุปทาน (Supply Chain) ภายในกลุ่ม ปตท. 

การบริหารความเส่ียงและความผนัผวนของราคานํ้ามนั การขยายตลาดไปสู่ภูมิภาคอินโดจีน การแสวงหาโอกาสในการร่วมทุน
และการควบรวมกิจการ การสร้างพลงัร่วมจากการใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยสิ์นภายในกลุ่มใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดและสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั การจดัทาํแผนแม่บทการบริหารการจดัหาและขนส่ง และการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและการ
รับผดิชอบต่อสงัคมร่วมกนั 

1) หน่วยธุรกิจนํ้ามนั 
 บริหารจดัการดา้นสายโซ่อุปทานเพือ่ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดจากการใชสิ้นทรัพย ์อาทิ เพิม่ประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการคลงัและการขนส่ง (Logistics) บริหารจดัการดา้นระบบรับ - เกบ็ - จ่าย ใหร้องรับการนาํเขา้ LPG ท่ีเพิ่มข้ึน เพื่อ
ป้องกนัการขาดแคลน นอกจากน้ียงัสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ในการขยายธุรกิจในตลาดคา้ปลีก เช่น การขยายสถานีบริการท่ีมีบริการ
เสริมครบวงจร ขยายตลาดพาณิชย ์และขยายตลาดนํ้ามนัไปในภูมิภาค รวมถึงการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

     2)  หน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

 เพิม่บทบาททางการคา้ระหวา่งประเทศของหน่วยธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศใหก้บับริษทัในกลุ่ม ปตท. โดย
เนน้การใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงราคาอยา่งมีประสิทธิภาพเพือ่ลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคานํ้ ามนัและเพ่ิมโอกาส
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ในการจดัหานํ้ ามนัดิบใหก้บักลุ่มโรงกลัน่ดว้ยราคานาํเขา้/ส่งออกท่ีเหมาะสม รวมถึงใชส้าํนกังานในต่างประเทศเพ่ือเช่ือมโยง
ธุรกิจระหวา่งภูมิภาคใหแ้ขง็แกร่งยิง่ข้ึนเพ่ือขยายฐานลูกคา้และเพิ่มปริมาณการจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมทั้งภายในภูมิภาคน้ี
และภูมิภาคอ่ืนการบริหารจดัการคลงันํ้ามนัทณัฑบ์น และเรือบรรทุกนํ้ามนัดิบ (Floating Storage) เพือ่รองรับการขยายตลาดใน
แถบภูมิภาคเอเชีย 

3)  หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 
 แบ่งปันและประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ภายในกลุ่มธุรกิจแสวงหาโอกาสในการเติบโตในธุรกิจปัจจุบนัและธุรกิจใหม่

โดยเฉพาะธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น พลาสติกชีวภาพ เคมีชีวภาพ เช้ือเพลิงชีวภาพ การปรับโครงสร้างและควบรวม
กิจการของบริษทัภายในกลุ่มเพ่ือเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัและการสร้างพลงัร่วมรวมทั้งมีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้น
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือใหส้ามารถดาํเนินการภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมาย 

 ธุรกจิการลงทุนต่างประเทศ  

 ขยายการลงทุนต่างประเทศอยา่งต่อเน่ืองโดยมีเป้าหมายในการสร้างรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจในต่างประเทศใน
สัดส่วนร้อยละ 20 ของรายไดท้ั้งหมดของ ปตท.ภายในปี 2563 โดยลงทุนผา่นบริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั และบริษทั   
พีทีที กรีน เอนเนอร์ยี่ จาํกดั โดยมีการลงทุนในธุรกิจดงัน้ี 

1. ธุรกิจถ่านหิน : มุ่งเนน้การขยายกาํลงัการผลิตถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียท่ีมีแหล่งถ่านหินขนาดใหญ่อยา่ง
เตม็ศกัยภาพ รวมทั้งแสวงหาโอกาสในการพฒันาเหมืองถ่านหินในประเทศอ่ืนในภูมิภาค การควบรวมกิจการ
และการทาํธุรกิจต่อเน่ืองของถ่านหินเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น 1 ใน 5 ของผูผ้ลิตถ่านหินรายใหญ่ของเอเชียในระยะ
ยาว  

2. ธุรกิจปลูกและพฒันาสวนปาลม์ : มุ่งการจดัหาสิทธิและพฒันาพ้ืนท่ีปลกูปาลม์ในประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือขยาย
พ้ืนท่ีเพาะปลูก รวมทั้งเสริมสร้างความแขง็แกร่งดา้นการขนส่ง การบริหารจดัการเพื่อแสวงหาโอกาสในการ
ควบรวมกิจการ 

3. ธุรกิจก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) : แสวงหาโอกาสในการลงทุนโครงการผลิต LNG และ 
FLNGในภูมิภาคท่ีใกลก้บัประเทศไทย เช่น ประเทศออสเตรเลีย ติมอร์ และปาปัวนิวกีนี เป็นตน้ เพือ่มุ่งไปสู่
การเป็นผูด้าํเนินการผลิต LNG ในระยะยาว 

                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)                  แบบ 56-1 ประจาํปี 2552 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 50 

PTT Group Product Chain in Petrochemical Business   
                                                                                                                  

                             

                                            



     บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552 

 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 51 

4.   การประกอบธุรกจิของแต่ละธุรกจิ 

4.1  กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 

ณ ปัจจุบนั ปตท.และบริษทัในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ เป็นผูป้ระกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอยา่ง
ครบวงจรเพียงรายเดียวในประเทศ โดยครอบคลุมตั้งแต่การสาํรวจและผลิต การจดัหาก๊าซธรรมชาติ  การขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อ การแยกก๊าซธรรมชาติ และการจดัจาํหน่าย รวมถึงการขยายการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัก๊าซธรรมชาติทั้งในและ
ต่างประเทศ  และการพฒันาธุรกิจใหม่ และยงัเป็นผูด้าํเนินการจดัหา ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ และ
ดาํเนินธุรกิจแยกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 

แผนภาพแสดงการประกอบธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม ปตท. 

 

  

 

แหล่งกา๊ซธรรมชาติ 
ในประเทศ

โรงแยกกา๊ซธรรมชาติ

ธุรกจิสาํรวจและผลิต

ปิโตรเลียม
หน่วยธุรกจิกา๊ซธรรมชาติ/2

แหล่งกา๊ซธรรมชาติ 

ในสหภาพพมา่ 
 

หน่วยควบคุมจุด

กลัน่ตวัของ 
ก๊าซธรรมชาติ

ลกูคา้ 

กา๊ซธรรมชาติ

กา๊ซธรรมชาติ
/3  

• กฟผ. 
• ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ

• ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก

• ลกูคา้อุต สาหกรรม

• ลกูคา้ปิโตรเคมี

• ลกูคา้อุตสาหกรรม

• หน่วยธุรกจิน้ํามนั

กา๊ซธรรมชาติ

ก๊าซธรรมชาติ

กา๊ซปิโตรเลียมเหลว

กา๊ซอีเทน

กา๊ซโพรเพน

กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์

กา๊ซโซลีนธรรมชาติ

 

     

   

 

. 

อุปกรณร์วมกา๊ซธรรมชาติ

•  NGV 

/1 บมจ. ปตท.ดาํเนินการผ่าน ปตท.สผ. 
/2

 ประกอบดว้ยธุรกจิจดัหาและจดัจาํหน่ายกา๊ซธรรมชาติ ธุรกิจระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ ธุรกจิโรงแยกกา๊ซธรรมชาติ ธุรกิจระบบท่อจดัจาํหน่ายกา๊ซธรรมชาติ 
   และธุรกจิกา๊ซธรรมชาติสาํหรบัยานยนต ์
/3

 หมายถึงกา๊ซธรรมชาติส่วนท่ีเหลือจากการแยกเอาผลิตภณัฑต่์างๆออกไปแลว้ ซ่ึงมีกา๊ซมเีทนเป็นองคป์ระกอบหลกั 

/1 
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กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ของ ปตท. ประกอบดว้ย 

4.1.1 ธุรกจิสํารวจและผลติปิโตรเลยีม 

ปตท. ดาํเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมผ่านบริษทัย่อย ไดแ้ก่ บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน) (ปตท.สผ.) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย ณ 31 ธนัวาคม 2552 ปตท. ถือหุน้ใน 
ปตท.สผ. สัดส่วนร้อยละ 65.43 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ของ ปตท.สผ. ซ่ึงส่งผลใหก้ลุ่ม ปตท. ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
อยา่งครบวงจร  

ในการประกอบธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ ปตท.สผ. จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขวิธีการให้
สัมปทานของประเทศนั้นๆ เช่น ในการลงทุนต่างประเทศ อาจเป็นรูปแบบ Production Sharing Agreement/ Contract หรือ 
Services Agreement โดยปัจจุบนั ปตท.สผ.ประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมอยู่ในประเทศ สหภาพพม่า เวียดนาม 
กมัพูชา อินโดนีเซีย โอมาน อลัจีเรีย อิหร่าน อียิปต ์ บาห์เรน ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์  ส่วนการลงทุนภายในประเทศไทย 
ปตท.สผ. จะตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซ่ึงไดก้าํหนดรายละเอียดและขั้นตอนการยื่นขอและอนุมติั
สัมปทาน (Concession) การยกเลิกแปลงสาํรวจ ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมตามสัมปทาน รวมถึงกาํหนดผลตอบแทนในรูปแบบ
ต่างๆ ท่ีรัฐพึงไดใ้นฐานะท่ีเป็นเจ้าของทรัพยากรปิโตรเลียม  โดยผลตอบแทนดงักล่าวอาจอยู่ในรูปค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้
ปิโตรเลียมและสิทธิพิเศษอ่ืนๆ เป็นตน้ 
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4.1.1.1 การลงทุน 

ปตท.สผ. มีการลงทุนในโครงการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมจาํนวนทั้งหมด 42 โครงการ เป็นโครงการลงทุนใน
ประเทศไทย จาํนวน 17 โครงการ  ลงทุนในพ้ืนท่ีคาบเก่ียว 2 โครงการ และลงทุนในต่างประเทศ 23 โครงการ สัดส่วนการร่วม
ทุนของ ปตท.สผ.และบริษทัยอ่ยในแต่ละโครงการ เป็นดงัน้ี (ขอ้มูล ณ 31 ธนัวาคม 2552) 

โครงการ 
ลกัษณะการลงทุน 
ของ ปตท.สผ. 

ระยะดาํเนิน 
โครงการ 

สัดส่วนการร่วมทุน
(%) 

(1)  ในประเทศไทย   

 1. โครงการบงกช ผูด้าํเนินการ ผลิต 44.4445 
 2. โครงการ S1 ผูด้าํเนินการ ผลิต 100 
 3. โครงการ PTTEP1 ผูด้าํเนินการ ผลิต 100 
 4. โครงการ B67/27 ผูด้าํเนินการ ผลิต 60 
 5. โครงการอาทิตย ์ ผูด้าํเนินการ ผลิต 80 

 6. โครงการอาทิตยเ์หนือ ผูด้าํเนินการ ผลิต 100 
 7. โครงการ L22/43 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 
 8. โครงการ L53/43 & L54/43 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 
 9. โครงการ L21,28 & 29/48 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 70 
 10. โครงการ E5 ผูร่้วมทุน ผลิต 20 
 11. โครงการ UNOCAL III ผูร่้วมทุน ผลิต 5 
 12. โครงการไพลิน ผูร่้วมทุน ผลิต 45 
 13. โครงการ G4/43 ผูร่้วมทุน ผลิต 21.375 
 14. โครงการสินภฮู่อม  ผูร่้วมทุน ผลิต 20 
 15. โครงการ B8/32 & 9A/1 ผูร่้วมทุน ผลิต 25 
 16. โครงการเอ 4, 5 และ 6/48 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100   
 17. โครงการ G4/48 ผูร่้วมทุน ผลิต 5 

(2)  ต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย   

 ประเทศสหภาพพม่า    
 18. โครงการพม่า M9 & M11 ผูด้าํเนินการ พฒันา 100 
 19. โครงการพม่า M3 & M4 & M7 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 
 20. โครงการยาดานา (M5, M6) ผูร่้วมทุน ผลิต 25.50 
 21.  โครงการเยตากนุ (M12,M13,M14) ผูร่้วมทุน ผลิต 19.31784 
 ประเทศอินโดนีเซีย    
 22.โครงการเบงการา -1 ผูร่้วมทุน สาํรวจ 40 
 23.โครงการเซไม 2 ผูร่้วมทุน สาํรวจ 33.33 
 ประเทศเวียดนาม    
 24. โครงการเวยีดนาม 9-2 ผูร่้วมดาํเนินการ ผลิต 25 
 25. โครงการเวยีดนาม 16-1 ผูร่้วมดาํเนินการ พฒันา 28.5 
 26. โครงการเวยีดนาม B & 48/95 ผูร่้วมทุน พฒันา 8.5 
 27.โครงการเวยีดนาม 52/97 ผูร่้วมทุน พฒันา 7 
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โครงการ 
ลกัษณะการลงทุน 
ของ ปตท.สผ. 

ระยะดาํเนิน 
โครงการ 

สัดส่วนการร่วมทุน
(%) 

 ประเทศกมัพชูา    
 28. โครงการกมัพชูา B ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 33.333334 
 พื้นท่ีพฒันาร่วม    
 29. โครงการG9/43 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 
 30. โครงการพื้นท่ีพฒันาร่วม ไทย-มาเลเซีย B17 ผูร่้วมดาํเนินการ พฒันา 50 
 ประเทศนิวซีแลนด ์    
 31.โครงการนิวซีแลนด ์เกรทเซาธ์ ผูร่้วมทุน สาํรวจ 36 

(3)  ต่างประเทศนอกภูมิภาคเอเชีย   

 รัฐสุลต่านโอมาน    
 32. โครงการโอมาน 44 ผูด้าํเนินการ ผลิต 100 
 33. โครงการโอมาน 58 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 
 ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน    
 34. โครงการอิหร่าน ซาเวห์่  ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 
 ประเทศอลัจีเรีย    
 35. โครงการอลัจีเรีย 433a & 416b ผูร่้วมทุน พฒันา 35 
 36. โครงการอลัจีเรีย ฮาสซี เบอ ราเกซ ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 50 
 ประเทศอียปิต ์    
 37. โครงการโรมมานา ผูร่้วมทุน สาํรวจ 30 
 38.โครงการซิติ อบั เอล รามาน ออฟชอร์ ผูร่้วมทุน สาํรวจ 30 
 ประเทศบาร์เรน    
 39. โครงการบาร์เรน 2 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 
 ประเทศออสเตรเลีย    
 40. โครงการออสเตรเลีย WA-423-P ผูร่้วมทุน สาํรวจ 30 
 41. โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย ผูด้าํเนินการ ผลิต 100 
 42. โครงการ เอซี/พี 36 ผูร่้วมทุน สาํรวจ 20 
หมายเหตุ : /1   PTTEPO ถือหุน้ในบริษทั ออเร้นจ ์เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั และบริษทั บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูถื้อสมัปทานในโครงการ 

นอกจากน้ี ปตท.สผ. ไดร่้วมลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ ดงัน้ี  
• ร่วมลงทุนร้อยละ 25.5 ใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) เพื่อดาํเนินโครงการท่อขนส่งก๊าซ

ธรรมชาติยาดานา 
• ร่วมลงทุนร้อยละ 19.31784 ใน Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) เพื่อดาํเนินโครงการท่อขนส่งก๊าซ

ธรรมชาติเยตากนุ 
• ร่วมลงทุนกบั ปตท. โดยถือหุ้นเท่ากนัร้อยละ 50 ในบริษทั เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ จาํกดั (Energy Complex 

Company Limited) เพือ่ก่อสร้างอาคารสาํนกังานสาํหรับผูป้ระกอบธุรกิจดา้นพลงังาน  
• ร่วมลงทุนกบับริษทัในกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย ปตท. ปตท.สผ. บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั 

(มหาชน) บริษทัไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) ในสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 
20 เท่ากนัทุกบริษทั เพื่อจดัตั้งบริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั เพ่ือสร้างศกัยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถ
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ทางดา้น ICT สนบัสนุนใหเ้กิดความเช่ือมโยงในกลุ่มธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและตอบสนองทิศทางและ   
กลยทุธ์ของบริษทัในกลุ่ม ปตท. 

4.1.1.2 ปริมาณสํารองปิโตรเลยีม 

ปริมาณสํารองพิสูจน์แลว้ หมายถึง ปริมาณสํารองปิโตรเลียมท่ีสามารถผลิตได้จากแหล่งกกัเก็บท่ีคน้พบแลว้ โดย
ประเมินไดอ้ยา่งมัน่ใจพอสมควรจากขอ้มูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรม ซ่ึง ปตท.สผ. จะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบปี
โดยนักธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งกกัเก็บปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อให้ได้ตวัเลขท่ีได้มาตรฐาน โดยปริมาณสํารอง
ปิโตรเลียมพิสูจน์แลว้ในรายงานน้ีจะรวมถึงปริมาณสุทธิท่ีเป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจา้ของแหล่ง
ปิโตรเลียม 

ปตท.สผ. จะไม่ถือวา่ปริมาณสาํรองท่ีสาํรวจพบทั้งหมดเป็นปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ จนกว่าจะมีการทาํสัญญาซ้ือขาย
ก๊าซธรรมชาติหรือคอนเดนเสทกบัลูกคา้ และ ปตท.สผ. อาจปรับปริมาณสาํรองปิโตรเลียมพิสูจน์แลว้เพ่ิมข้ึนเม่ือ ปตท.สผ. คาดว่า
ปริมาณสาํรองส่วนท่ีเพิม่ข้ึนสามารถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งแน่นอน ภายใตก้ารดาํเนินงานและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู ่ซ่ึงนโยบายการ
ประเมินปริมาณสาํรองดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวทางของ U.S. Society of Petroleum Engineers ในดา้นการประเมินปริมาณ
สาํรองส่วนท่ีเพิ่มข้ึน แต่การประเมินปริมาณสาํรองพิสูจนแ์ลว้ของ ปตท.สผ. จะเขม้งวดกว่าเน่ืองจากจะปรับปริมาณสาํรองส่วน
เพิม่ต่อเม่ือมีการทาํสัญญาซ้ือขายปิโตรเลียมแลว้เท่านั้น ทั้งน้ี ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้รวมทุกโครงการของ ปตท.สผ.และบริษทั
ยอ่ย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2550 - 2552  เป็นดงัน้ี 

         หน่วย : ลา้นบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบ 

ปริมาณสํารองพสูิจน์แล้ว ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
ในประเทศ 
ต่างประเทศ 

647 
299 

652 
292 

662 
437 

รวม 946 944 1,099 

ปริมาณสํารองพิสูจน์แลว้ของ ปตท.สผ. ณ 31 ธันวาคม 2552 เม่ือแบ่งตามผลิตภณัฑ์จะเป็นก๊าซธรรมชาติ 5,649 
พนัลา้นลูกบาศก์ฟุต และเป็นนํ้ ามนัดิบและคอนเดนเสท 218 ลา้นบาร์เรล หรือรวมทั้งหมดเป็น 1,099 ลา้นบาร์เรลเทียบเท่า
นํ้ามนัดิบ 

4.1.1.3 ผลการดาํเนินงาน 

(1) การผลิต 
ปี 2552 อตัราการผลิตรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ.และบริษทัยอ่ยคิดเป็น 95.8 ลา้นบาร์เรลเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ

หรือประมาณ 262,466 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ ามนัดิบต่อวนัเพ่ิมข้ึนจากปี 2551 ประมาณ 14,766 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ ามนัดิบต่อวนั 
หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ซ่ึงการเพิ่มข้ึนของปริมาณการผลิตส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเร่ิมผลิตของโครงการอาทิตยเ์หนือ ทั้งน้ี 
ปริมาณการผลิตเฉล่ียรวมทุกโครงการในช่วงปี 2550 –  2552 เป็นดงัน้ี  

             หน่วย  : บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั 

ปริมาณการผลติ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

รวมทุกโครงการ 209,000 247,700 262,466 
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(2)   การจดัจาํหน่าย 
ผลิตภัณฑ์ท่ี ปตท.สผ.และบริษัทย่อยทาํการผลิตเพื่อจําหน่ายมี 4 ชนิด คือ นํ้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวและคอนเดนเสท โดย ปตท.เป็นผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑเ์กือบทั้งหมดของ ปตท.สผ.และบริษทัย่อย (คิดเป็นร้อยละ 
86.67 ของผลิตภณัฑข์อง ปตท.สผ. ในปี 2552) สาํหรับการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ ปตท. ไดท้าํสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติระยะ
ยาวกบั ปตท.สผ. อายสุัญญาประมาณ 25-30 ปี มีการกาํหนดปริมาณซ้ือขายขั้นตํ่าเป็นรายปี ส่วนการซ้ือขายนํ้ามนัดิบและคอน
เดนเสทจะอิงราคานํ้ามนัในตลาดโลกซ่ึงมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบันํ้ามนัดิบท่ีผลิตได ้เพื่อใหส้ามารถสะทอ้นมูลค่าของผลิตภณัฑ์
ไดใ้กลเ้คียงกบัราคาตลาด โดย ปตท. ทาํสญัญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบและคอนเดนเสทกบั ปตท.สผ. เช่นเดียวกนั 
 ใน ปี 2552 ปตท.สผ.และบริษทัยอ่ยมีการจาํหน่ายผลิตภณัฑร์วมทั้ง 4 ชนิด ประมาณ 233,756  บาร์เรลเทียบเท่า
นํ้ามนัดิบต่อวนั เพ่ิมข้ึน  14,442 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณขาย ใน ปี 2551 ท่ี 219,314  บาร์เรล
เทียบเท่านํ้ ามนัดิบต่อวนั โดยปริมาณขายท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่มาจากการขายก๊าซฯ และคอนเดนเสทของโครงการอาทิตย ์รวมถึง
การขายก๊าซฯ และนํ้ามนัดิบของโครงการเวียดนาม 9-2 ซ่ึงเร่ิมผลิตระหว่างปีท่ีแลว้ การขายก๊าซฯ ของโครงการอาทิตยเ์หนือและ
การขายนํ้ ามนัดิบของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย ซ่ึงเร่ิมผลิตในปีน้ี  ทั้งน้ี ปริมาณการจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดของ 
ปตท.สผ.และบริษทัยอ่ยในช่วงปี 2550 –   2552 เป็น ดงัน้ี 
 

ผลติภณัฑ์ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
นํ้ามนัดิบ (พนับาร์เรลต่อวนั) 
ก๊าซธรรมชาติ (ลา้นลูกบาศกฟ์ตุต่อวนั) 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เมตริกตนัต่อวนั) 
คอนเดนเสท (พนับาร์เรลต่อวนั) 

35.6 
758.9 
264.08 
19.59 

36.43 
908.02 
244.95 
31.22 

41.10 
966.53 
198.38 
32.32 

รวมทุกผลิตภณัฑ ์
(บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั) 179,767 219,314 233,756 

ราคาขายผลิตภณัฑโ์ดยเฉล่ีย 
(เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบ) 39.78 49.69 39.53 

 
(3) การบริหาร 

ปตท. บริหารการลงทุนใน ปตท.สผ. โดยร่วมเป็นคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อใชอ้าํนาจหนา้ท่ีในการกาํหนด
นโยบายและกาํกับดูแลการดาํเนินกิจการของ ปตท.สผ. ภายใต้หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 15 คน เป็นตวัแทนจากคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ปตท. 3 คน 
นอกจากน้ี ผูบ้ริหารของ ปตท.ไดรั้บคดัเลือกตามระเบียบว่าดว้ยคณะกรรมการสรรหาใหเ้ป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ปตท.สผ. 
ดว้ย 
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(4) การเงิน 
ผลการดาํเนินงานของ ปตท.สผ.  ในปี 2550 –2552 เป็นดงัน้ี                  หน่วย : ลา้นบาท     

                   

 
 
 
 
 
 
 
(5)

 ผลดา้นปฏิบติัการ 
ในปี 2552 ปตท.สผ.สามารถดาํเนินงานตามแผนใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไวเ้ป็นอยา่งดี โดยมีการขยายการลงทุน

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของ ปตท. และแผนธุรกิจของ ปตท.สผ. 
โดยมีการดาํเนินการและ/หรือพฒันาการท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 ด้านการสํารวจ ปตท.สผ. ประสบผลสาํเร็จจากการเจาะหลุมสาํรวจและหลุมประเมินผลโดยมีอตัราส่วนของการ
คน้พบปิโตรเลียม 18 หลุมต่อจาํนวนหลุมสาํรวจและหลุมประเมินผล 28 หลุมหรือคิดเป็นอตัราส่วนความสาํเร็จ
ร้อยละ 64 

 ด้านการลงทุน  ในปี 2552  ปตท.สผ. ไดมี้การศึกษาวิเคราะห์โอกาสและความเหมาะสมในการลงทุนในประเทศ
เป้าหมายต่างๆ (Country Strategy) รวมทั้งประเภทธุรกิจและเทคโนโลยท่ีีมีความเหมาะสมในการลงทุน  โดย
พิจารณาจากศกัยภาพการลงทุน และความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของบริษทั หลงัจากนั้น ไดมี้การวางยทุธศาสตร์
การลงทุนในภาพรวม รวมทั้งลาํดบัความสาํคญัของกลุ่มประเทศและธุรกิจท่ีจะลงทุนอยา่งชดัเจน  โดยแผนยทุธ
ศาตร์ดงักล่าวจะเป็นแผนแม่บทในการขยายการลงทุนของปตท.สผ.เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการผลิตท่ีตั้งไว ้  

ในปี 2552  ปตท.สผ. ไดข้ยายการลงทุนตามแผนกลยทุธ์อยา่งต่อเน่ือง อาทิ ไดเ้ขา้ร่วมสมัปทานปิโตรเลียมในแปลง
หมายเลข G4/48 ในอ่าวไทย   และไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูช้นะการประมูลแปลงสัมปทาน Hassi Bir Rekaiz ในประเทศอลัจี
เรีย  โดย ปตท.สผ. เป็นผูด้าํเนินการในสดัส่วนการร่วมทุนร้อยละ 50   นอกจากน้ี  ปตท.สผ.ไดป้ระสบความสาํเร็จในการขยาย
ฐานการลงทุนในประเทศออสเตรเลียอยา่งต่อเน่ือง โดยได้ซ้ือหุ้นทั้ งหมดของบริษัท Coogee Resources Limited หรือ 
CRL ซ่ึงดาํเนินธุรกิจและร่วมทุนในโครงการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม อาทิ แหล่งจาบิรูและชาลลิส และมอนทารา 
เป็นต้น และไดซ้ื้อหุน้ทั้งหมดของบริษทั OMV Timor Sea Pty Ltd ซ่ึงเป็นผูร่้วมทุนในแหล่งปิโตรเลียม Audacious และ 
Tenacious รวมทั้งในแหล่งจาบิรูและชาลลิสในสดัส่วนร้อยละ18.75 อีกดว้ย  นอกจากน้ี ปตท.สผ.ไดเ้ขา้ร่วมทุนในแปลงสาํรวจ 
WA-378-P WA-396-P และ WA-397-P ในสดัส่วนร้อยละ 20 โดยมีบริษทั Woodside Energy Limited เป็นผูด้าํเนินการ และได้
ลงนามในสัญญาซ้ือขายสิทธิ 100% ในแปลงสาํรวจ AC/P33 (แหล่ง Oliver) ซ่ึงการเขา้ร่วมทุนดงักล่าวจะมีผลสมบูรณ์เม่ือไดรั้บ
การอนุมติัจากรัฐบาลออสเตรเลีย  โดยการขยายการลงทุนในประเทศออสเตรเลียดงักล่าว นบัเป็นการขยายการลงทุนตามแผนยทุธศาสตร์
ของ ปตท.สผ. และนาํไปสู่การพฒันาธุรกิจในส่วนของ Floating LNG (FLNG) ต่อไป  

 

 

งบรวม ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
รายไดจ้ากการขาย 
รายไดร้วม 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 

90,764 
96,773 
68,318 
28,455 

132,621 
140,007 
98,320 
41,675 

115,548 
120,338 
78,037 
22,154 

สินทรัพยร์วม 
หน้ีสินรวม 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

190,039 
83,252 

106,787 

238,255 
104,152 
134,104 

300,711 
157,710 
143,001 
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4.1.1.4 แผนการลงทุนในอนาคต 

ปตท.สผ. ไดป้ระมาณการรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) และรายจ่ายดาํเนินงาน (Operating Expenditure) ของ
บริษทัฯ และบริษทัย่อย ในช่วงปี 2553-2557 รวม 5 ปี เป็นเงินทั้ งส้ินประมาณ 429,096 ลา้นบาท ซ่ึงมีการปรับปรุงเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัแผนงาน ทั้งน้ีประมาณการรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายดาํเนินงาน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

          หน่วย  :  ลา้นบาท 

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2553- 2557 

รายจ่ายลงทุน 67,912 79,350 67,846 35,045 29,797 279,950 

รายจ่ายดาํเนินงาน 30,513 29,798 31,324 28,453 29,058 149,146 

รายจ่ายรวมทั้งส้ิน 98,425 109,148 99,170 63,498 58,855 429,096 

ปตท.สผ.คาดวา่ตวัเลขประมาณการขายปิโตรเลียมเฉล่ียต่อวนั (จากโครงการปัจจุบนั) ระหวา่งปี 2553- 2557 มีรายละเอียด  
ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย  :  บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั 

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉล่ีย 253,796 275,552 303,920 305,354 307,027 
 
4.1.2 หน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาติ 

ปตท. ประกอบกิจการเก่ียวกบัธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ท่ีครอบคลุม 5 ธุรกิจยอ่ย ไดแ้ก่   

(1) ธุรกิจจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ รับผิดชอบจดัหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซธรรมชาติทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเพือ่จาํหน่ายใหก้บัลูกคา้ โดยมีผูใ้ชก้๊าซธรรมชาติรายใหญ่ ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตไฟฟ้า 

(2) ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) รับผิดชอบดาํเนินการ บาํรุงรักษา และพฒันาระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ  

(3) ธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ รับผดิชอบดาํเนินการและพฒันาธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงในปัจจุบนัมีจาํนวน
ทั้งส้ิน 5 โรง   

(4) ธุรกิจท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) รับผิดชอบดาํเนินการและพฒันาระบบท่อจดัจาํหน่าย
ก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นท่อย่อยท่ีต่อเช่ือมจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ไปยงัลูกคา้
อุตสาหกรรม เพื่อจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมต่างๆ  

(5) ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์(Natural Gas for Vehicles) รับผดิชอบการขยายสถานีบริการ NGV และการ
ส่งเสริมการขยายการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคการขนส่ง เพื่อให้ก๊าซธรรมชาติเป็นทางเลือกเช้ือเพลิงในด้าน
ขนส่งท่ีมีราคาถูกกว่านํ้ามนั และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงใหก้บัผูบ้ริโภคและ
ลดปัญหามลภาวะทางอากาศท่ีทวีความรุนแรงข้ึน  

สาํหรับงวดปี 2552 ปตท. มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑก๊์าซธรรมชาติ จาํนวน 341,082 ลา้นบาท  เพิ่มข้ีน 12,827 
ลา้นบาท หรือ เพิม่ข้ึนร้อยละ 3.9 จากปี 2551 ปตท. มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑก๊์าซธรรมชาติ จาํนวน 328,255  ลา้นบาท  
(รายละเอียดตามโครงสร้างรายไดข้องปตท. และบริษทัยอ่ยแบ่งตามสายผลิตภณัฑใ์นหวัขอ้ท่ี 3.3) 
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4.1.2.1 ธุรกจิการจดัหาและจดัจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ 

การจดัหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. อยูใ่นความรับผดิชอบของธุรกิจจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ โดย ปตท. เป็น
ผูซ้ื้อก๊าซธรรมชาติจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติภายใตส้ัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติซ่ึงปัจจุบนัมีอยูท่ั้งส้ิน 17 ฉบบั แบ่งเป็นสัญญาซ้ือก๊าซ
ธรรมชาติในประเทศจาํนวน 15 ฉบบั ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติยโูนแคล 1 (แหล่งเอราวณั), สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติ
ยโูนแคล 2-3/1, สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบงกช, สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งไพลิน, สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจาก
แปลง B8/32/2 , สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งนํ้ าพอง, สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเจดีเอ A-18 , สัญญาซ้ือก๊าซ
ธรรมชาติจากแหล่งอาทิตย,์ สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเจดีเอ B-17&C-19 และ B-17-01/3 ,สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจาก
แหล่งภูฮ่อม, สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยโูนแคล 123 (ส่วนเพิ่ม)/4, สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอาทิตยเ์หนือ  ,
สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติแหล่งสิริกิต์ิ (พ้ืนท่ีลานกระบือ) สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติแหล่งสิริกิต์ิ (พ้ืนท่ีหนองตูม เอ)/5 , 
สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบงกชใต้/6และสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งต่างประเทศอีกจาํนวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ สัญญา
ซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา และสญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเยตากนุในสหภาพพม่า 

หมายเหตุ : 

/1 สญัญาฯยโูนแคล 2-3 จะส้ินสุดอายใุนวนัท่ี 5 พ.ค. 2553  แต่จะยงัคงมีปริมาณการผลิตตอ่เน่ืองโดยอยูภ่ายใตส้ัญญาฯยโูนแคล 123 

/2   ประกอบดว้ยแหล่งทานตะวนั ราชพฤกษ ์ เบญจมาศ เบญจมาศนอร์ท  มะลิวณัย ์ จามจุรี  ชบา  ลนัตา 

/3  เร่ิมส่งกา๊ซฯให ้ปตท. เม่ือวนัท่ี 3 ก.พ. 2553 โดยมีปริมาณซ้ือขายก๊าซฯเร่ิมตน้ท่ี 135 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั และ จะทยอยเพิ่มข้ึนเป็น 270, 300, และ 335 ลา้น
ลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ในปี 2553 

/4 เร่ิมซ้ือขายก๊าซฯวนัท่ี 5 พ.ค. 2553 ในปริมาณเร่ิมตน้ท่ี 680 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตตอ่วนั และจะทยอยเพ่ิมข้ึนเป็น 1,010 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตตอ่วนัปลายปี 2554 และ 
1,240  ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนัในปี 2555 

/5  มีการลงนามสัญญา เม่ือวนัท่ี 28.ส.ค.2552 เร่ิมส่งกา๊ซฯ ให ้ปตท. เม่ือวนัท่ี 18.ก.ย.2552 

/6   มีการลงนามสัญญา เม่ือวนัท่ี 30.ก.ค.2552 มีปริมาณซ้ือขายก๊าซฯวนัละ 320 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดวา่จะเร่ิมส่งกา๊ซฯไดใ้นปี 2555  
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ทั้งน้ี การจดัหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ส่วนใหญ่จะมาจากแหล่ง/แปลงสัมปทานก๊าซธรรมชาติในประเทศ โดยมีปริมาณและ
สัดส่วนการจดัหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในปี 2550 – 2552  เป็นดงัน้ี  

แหล่ง/แปลงสัมปทาน 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

ล้าน ลบ. 
ฟุต/วนั 

ร้อยละ 
ล้าน ลบ. 
ฟุต/วนั 

ร้อยละ 
ล้าน ลบ. 
ฟุต/วนั 

ร้อยละ 

ในประเทศ       
- ยโูนแคล 1,2,3 1,070 32.5 1,011 29.2 827 23.1 
- บงกช 596 18.1 576 16.7 511 14.3 
- ไพลิน 400 12.2 398 11.5 366 10.2 
- ทานตะวนั/เบญจมาศ 211 6.4 184 5.3 191 5.3 
- นํ้าพอง/ภูฮ่อม 110 3.3 104 3 103 2.9 
- เจดีเอ 1 - 119 3.5 404 11.3 
-   สิริกิต ์ - - 1 0.0 1 0.0 
-   อาทิตย ์ - - 238 6.9 369 10.3 

รวมการจัดหาในประเทศ 2,388 72.5 2,631 76.1 2,772 77.5 

ต่างประเทศ       
- ยาดานา 473 14.4 434 12.5 409 11.4 
- เยตากุน 432 13.1 394 11.4 394 11.0 
รวมการจัดหาจากต่างประเทศ 906 27.5 828 23.9 803 22.5 

รวมการจัดหาท้ังหมด 3,294 100 3,459 100 3,575 100 

ราคาซ้ือก๊าซธรรมชาติเฉล่ีย 
(บาท/ลา้นบีทีย)ู 

170.1 194.8 197.6 

 หมายเหตุ   :       ปริมาณก๊าซธรรมชาติคาํนวณ ณ คา่ความร้อน 1,000 บีทีย ูต่อ 1 ลูกบาศกฟุ์ต  

 
เงือ่นไขหลกัของสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติ 

สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติระหว่าง ปตท.และผูข้ายก๊าซธรรมชาติ มีอายสุัญญาประมาณ 25-30 ปี โดยคู่สัญญาตกลงท่ีจะ
ซ้ือและขายก๊าซธรรมชาติกนั ณ จุดส่งมอบตามสัญญา เช่น ปากหลุม หรือจุดส่งมอบอ่ืนๆ แลว้แต่สัญญากาํหนดในปริมาณ 
คุณภาพและความดนั ตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้

ผูข้ายก๊าซธรรมชาติมีหนา้ท่ีจดัเตรียมความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อให ้ปตท.สามารถเรียกรับก๊าซธรรมชาติ
สูงสุดไดถึ้งร้อยละ 110 - 125 ของปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่ารายวนั (Contractual Delivery Capacity หรือ “CDC”) แลว้แต่
สัญญา ในขณะท่ี ปตท.จะตอ้งรับก๊าซธรรมชาติใหไ้ดต้ามปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่ารายวนั (Daily Contracted Quantity 
หรือ DCQ) อีกทั้ง ปตท.ยงัมีสิทธิซ้ือก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ีเกินกว่า CDC ท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาได ้หากผูข้ายก๊าซธรรมชาติ
สามารถผลิตและส่งมอบได ้

อยา่งไรก็ตาม หากในปีสัญญาใด ปตท.ไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติตามปริมาณขั้นตํ่าไดค้รบตามท่ีกาํหนดสําหรับปี
สัญญานั้น (Annual Contracted Quantity หรือ ACQ) ปตท.จะตอ้งชาํระค่าก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ีมิไดรั้บ (Take-or-Pay) โดย
มีสิทธิรับก๊าซธรรมชาติสาํหรับปริมาณท่ีไดช้าํระไปแลว้ในปีต่อๆ ไป โดยไม่มีกาํหนดเวลา และไม่ตอ้งชาํระค่าก๊าซธรรมชาติใน
ส่วนนั้นอีก (Make-Up) ทั้งน้ี ในปีท่ี ปตท.จะใชสิ้ทธิในการรับก๊าซธรรมชาติสําหรับปริมาณท่ีไดช้าํระไปแลว้ดงักล่าว ปตท.
จะตอ้งรับซ้ือก๊าซธรรมชาติใหไ้ดค้รบตามปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าตามสัญญาสําหรับปีนั้นๆ ก่อน ในทางกลบักนั กรณีท่ี 
ปตท.ซ้ือก๊าซธรรมชาติเกินกว่าปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าของปีสัญญาใดๆ ปตท.จะสามารถนําปริมาณก๊าซธรรมชาติ
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ส่วนเกินนั้นแต่ไม่รวมส่วนท่ีเกินกว่า CDC ตามสัญญา (Carry-Forward) ไปหกัลดปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าในปีสัญญา
ต่อๆ ไปไดใ้นปริมาณไม่เกินร้อยละ 15 หรือร้อยละ 20 แลว้แต่สัญญา ของปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าในปีสัญญาดงักล่าว 
โดยสิทธิดงักล่าวในปริมาณก๊าซธรรมชาติส่วนเกินนั้นๆ จะส้ินสุดภายในระยะเวลา 5 ปี นบัจากปีท่ีเกิดก๊าซ Carry-Forward  

ในกรณีท่ีผูข้ายก๊าซธรรมชาติไม่สามารถส่งมอบก๊าซธรรมชาติให้กบั ปตท.ไดค้รบตามปริมาณท่ี ปตท.เรียกรับจาก
ผูข้ายก๊าซธรรมชาติในแต่ละวนั (Shortfall) ปตท.จะชาํระค่าก๊าซธรรมชาติตามปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีรับจริง โดยมีสิทธิไดรั้บ
ส่วนลดร้อยละ 20-25 สาํหรับราคาของปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีขาดส่งในเดือนนั้น หรือเดือนถดัไป หรือปีถดัไป แลว้แต่สัญญา 
ทั้งน้ี เม่ือส้ินปีสัญญา ปตท.สามารถนาํปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีผูข้ายก๊าซธรรมชาติขาดส่งไปลดปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่า
รายปีของ ปตท. ได ้

สาํหรับราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีกาํหนดในสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจะมีการกาํหนดราคาฐานเร่ิมตน้ (Initial Base 
Price) ซ่ึงเป็นราคาคงท่ี โดยจะมีสูตรปรับราคาซ่ึงกาํหนดสูตรราคาสูงสุดและราคาตํ่าสุด เพื่อคุม้ครองผูซ้ื้อและผูข้ายก๊าซ
ธรรมชาติ โดยสูตรปรับราคาก๊าซธรรมชาติ จะประกอบดว้ยปัจจยัต่อไปน้ี คือ ราคานํ้ ามนัเตากาํมะถนัปานกลางในตลาดสิงคโปร์ 
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และดชันีทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ดชันีราคาขายส่งของประเทศไทย และดชันีราคาผูผ้ลิต
ของสหรัฐอเมริกาสาํหรับธุรกิจนํ้ ามนัและก๊าซ เป็นตน้ ทั้งน้ี ระยะเวลาในการปรับราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติดงักล่าวจะแตกต่าง
กนัไปในแต่ละสัญญา กล่าวคือ ทุก 12 เดือน 6 เดือน 3 เดือน หรือ 1 เดือน แลว้แต่สัญญา ราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติน้ีจะส่งผา่น 
(Pass through) ไปใหก้บัลูกคา้ในกลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้าซ่ึงซ้ือก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัตามสูตรราคาในสัญญา
ขายก๊าซธรรมชาติ ส่งผลใหค้วามเส่ียงของ ปตท.จากการเปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งตํ่า 

สญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติทุกสญัญามีขอ้กาํหนดเร่ืองเหตุสุดวิสยัซ่ึงเป็นกรณีท่ี ปตท. หรือผูข้ายก๊าซธรรมชาติสามารถยก
เป็นเหตุในการท่ีไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาได ้ซ่ึงเหตุสุดวิสัยท่ีกาํหนดในสัญญาดงักล่าวหมายรวมถึงเหตุการณ์ใดๆ ท่ี
เกิดข้ึนโดยคูส่ญัญาไม่สามารถควบคุมได ้นอกจากน้ี สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติบางฉบบัไดก้าํหนดใหก้รณีท่ี ปตท. ไม่สามารถรับ
ซ้ือก๊าซธรรมชาติไดอ้นัเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัยเกิดข้ึนกบัลูกคา้ของ ปตท. จนเป็นเหตุให้ลูกคา้ดงักล่าวไม่สามารถรับซ้ือก๊าซ
ธรรมชาติจาก ปตท.ได ้ซ่ึงในการน้ี ปตท.จะอา้งเหตุสุดวิสยัดงักล่าวไดต่้อเม่ือ ปตท.จะตอ้งลดปริมาณรับก๊าซธรรมชาติจากผูข้าย
ก๊าซธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้งทุกรายลงตามสดัส่วนการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติท่ีลดลง 

สญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจะส้ินสุดลงเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(1) ส้ินสุดระยะเวลาตามท่ีกาํหนดในสัญญา หรือ (2) เม่ือระยะเวลาตามสัมปทานส้ินสุดลง (เฉพาะกรณีแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติในประเทศ) หรือ (3) เม่ือปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติในแหล่งดงักล่าวหมดลง  
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การจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

ปตท. จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ใหก้บักลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้า ไดแ้ก่ กฟผ. ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ และผูผ้ลิตไฟฟ้า
รายเลก็โดยตรงผา่นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline)  

 ปริมาณการส่งก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้กลุ่มต่างๆ (รวมปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีใช้ในโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ 
ปตท.) ในปี 2550 – 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 

กลุ่มลูกค้า 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

ล้าน ล.บ.
ฟุต/วนั ร้อยละ ล้าน ล.บ.

ฟุต/วนั ร้อยละ ล้าน ล.บ.
ฟุต/วนั ร้อยละ 

1. กฟผ. 1,040 31.8 1,013 29.4 1,100 30.8 

2. ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ 847 25.9 968 28.1 905 25.4 

3. ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ 462 14.1 459 13.3 456 12.8 

4. ลูกคา้อุตสาหกรรม/1 351 10.7 421 12.2 504 14.2 

5. โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 572 17.5 583 17.0 599 16.8 

รวม 3,272 100.0 3,443 100.0 3,564/2 100.0 
    ท่ีมา   : ปตท. 

   หมายเหตุ : ปริมาณก๊าซธรรมชาติคาํนวณ ณ ค่าความร้อน 1,000 บีทีย ูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต  และคาํนวณโดยใชจ้าํนวนวนัตามปีปฏิทิน 
/1 รวมก๊าซธรรมชาติท่ีจาํหน่ายให้กบับริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั และก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง 
/2 ไม่รวมปริมาณจาํหน่ายก๊าซให ้CPOC (Operator  ของแหล่ง JDA B-17) เพ่ือใชใ้นการเดินเคร่ืองอุปกรณ์บนแหล่งผลิต 

 โดยทัว่ไป โครงสร้างราคาจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บักลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้าจะประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ราคา
เน้ือก๊าซธรรมชาติ และอตัราคา่ผา่นท่อ รายละเอียด  ดงัน้ี 

(1) ราคาเน้ือก๊าซธรรมชาติ 

ราคาเน้ือก๊าซธรรมชาติ คือ ผลรวมของราคาเฉล่ียของเน้ือก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. รับซ้ือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติ
และค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  

สําหรับค่าตอบแทนในการจัดหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติซ่ึงครอบคลุมค่าใช้จ่ายและความเส่ียงในการ
ดาํเนินการจดัหาก๊าซธรรมชาติและการตลาดนั้นจะมีอตัราแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัประเภทของลูกคา้ผูซ้ื้อก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบนั 
ค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติสาํหรับ กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระเท่ากบัร้อยละ 1.75 ของราคาเฉล่ียของ
เน้ือก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท.รับซ้ือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติ ทั้งน้ีค่าตอบแทนท่ีคิดจาก กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระดงักล่าวจะตอ้ง
ไม่เกิน 2.15 บาท/ลา้นบีทีย ูส่วนผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ซ่ึงซ้ือก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ีตํ่ากว่าลูกคา้สองกลุ่มแรกนั้น ปตท.จะคิด
ค่าตอบแทนดงักล่าวในอตัราร้อยละ 9.33 ของราคาเฉล่ียของเน้ือก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท.รับซ้ือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง/
แปลงสมัปทานต่างๆ ทั้งน้ี ค่าตอบแทนท่ีคิดจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ดงักล่าวจะตอ้งไม่เกิน 11.48 บาท/ลา้นบีทีย ู

 (2)  อตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ 

อตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติประกอบดว้ย 2 ส่วน โดยส่วนแรกไดแ้ก่ ค่าบริการส่วนของตน้ทุนคงท่ี (Demand 
Charge) ซ่ึงคาํนวณจากตน้ทุนการลงทุนและค่าใชจ่้ายคงท่ีในการดาํเนินการ โดยกาํหนดใหมี้อตัราผลตอบแทนการลงทุนใน
ส่วนของทุน(Internal Rate of Return on Equity) เท่ากบัร้อยละ 18 สาํหรับระบบท่อส่งก๊าซปัจจุบนัและ ร้อยละ 12.5 สาํหรับ
ระบบท่อส่งก๊าซตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) ท่อส่งก๊าซไปยงัโรงไฟฟ้าจะนะ และระบบท่อเช่ือม
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จากแหล่งภูฮ่อมมายงัระบบท่อนํ้ าพอง และส่วนท่ีสองไดแ้ก่ ค่าบริการส่วนของตน้ทุนผนัแปร (“Commodity Charge”) ซ่ึง
คาํนวณจากตน้ทุนการใหบ้ริการผนัแปร (Variable Cost) ของการใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติ 

ในการกาํหนดอตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติสาํหรับการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลูกคา้แต่ละรายนั้นข้ึนอยู่
กบัพ้ืนท่ีการใชก๊้าซธรรมชาติของลูกคา้ ดงัน้ี 

• พ้ืนท่ี 1 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีระยอง 

• พ้ืนท่ี 2 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีขนอม 

• พ้ืนท่ี 3 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝ่ัง 

• พ้ืนท่ี 4 ระบบท่อส่งก๊าซบนฝ่ังท่ีจะนะ 

• พ้ืนท่ี 5 ระบบท่อส่งก๊าซบนฝ่ังท่ีนํ้าพอง 

        การคํานวณอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคํานวณ  ซ่ึงได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2550 โดยสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ได้
จดัทาํคู่มือการคาํนวณราคาก๊าซธรรมชาติและอตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อสาํหรับใชใ้นการอา้งอิงในการคาํนวณ ปตท.
ไดเ้สนออตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อใหค้ณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (กกพ.)  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  และเม่ือ
วนัท่ี 25 มีนาคม 2552 กกพ. มีมติเห็นชอบอนุมติัอตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติส่วนตน้ทุนคงท่ีสําหรับระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีระยอง (พื้นท่ี 1) เท่ากบั 8.5899 บาทต่อลา้นบีทียู ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝ่ัง (พื้นท่ี 3) เท่ากบั 
12.0654 บาทต่อลา้นบีทีย ู และอตัราคา่บริการส่งก๊าซธรรมชาติส่วนของตน้ทุนผนัแปร เท่ากบั 1.1112 บาทต่อลา้นบีทีย ูโดยใหมี้
ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2552 เป็นตน้ไป  

อตัราค่าผา่นท่อในส่วนของ Demand Charge เป็นดงัน้ี 

         หน่วย : บาท/ลา้นบีทีย ู

โซน ระบบท่อ 

อตัราค่าบริการส่งก๊าซ
ธรรมชาตส่ิวนของต้นทุนคงที ่ 

(Demand Charge) 
  1 มกราคม -31 มีนาคม 2552  

อตัราค่าบริการส่งก๊าซ
ธรรมชาตส่ิวนของต้นทุนคงที ่ 

(Demand Charge) 
  1 เมษายน 2552 

1 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีระยอง 7.9365 8.5899 

2 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีขนอม 14.2177 14.2177 

3 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝ่ัง 11.4664 12.0654 

หมายเหตุ: พ้ืนท่ี 4 และพื้นท่ี 5 กาํลงัอยูร่ะหวา่งการขอความเห็นชอบ ต่อ กกพ. 

ผูซ้ื้อก๊าซธรรมชาติในส่วนของ กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระจะตอ้งชาํระค่าผา่นท่อในส่วนของ Demand Charge 
ตามปริมาณก๊าซธรรมชาติตามท่ีกาํหนดในสัญญาแมจ้ะซ้ือก๊าซธรรมชาติสูงหรือตํ่ากว่าปริมาณดงักล่าวก็ตาม ส่วนผูผ้ลิตไฟฟ้า
รายเล็กจะชาํระค่าผ่านท่อในส่วนของ Demand Charge ตามปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีรับจริง ทั้งน้ี ตอ้งไม่ตํ่ากว่าปริมาณขั้นตํ่า
ตามท่ีกาํหนดในปีสญัญานั้นๆ นอกจากน้ี ยงัไดก้าํหนดใหมี้การปรับเปล่ียนอตัราค่าผา่นท่อเป็นระยะ (Periodic Adjustment) โดย
สามารถทบทวนการคาํนวณอตัราค่าผ่านท่อทุก 5 ปี หรือในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคญัเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งอตัรา
ผลตอบแทนเงินลงทุนในส่วนทุนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดรั้บอนุมติั นอกจากน้ี ในทุกๆ ปี อตัราค่าผา่นท่อในส่วนของ Commodity 
Charge สามารถปรับเปล่ียนตามดชันี (Index Adjustment) อีกดว้ย  



     บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552 

 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 64 

4.1.2.2 ธุรกจิระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

เม่ือผูข้ายก๊าซธรรมชาติไดส่้งมอบก๊าซธรรมชาติใหก้บั ปตท. ท่ีจุดส่งมอบแลว้ ก๊าซธรรมชาติทั้งหมดจะถูกส่งไปยงั
ลูกคา้ต่างๆ โดยผา่นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ทั้งน้ี การดาํเนินงานและการบาํรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจะ
อยูใ่นความรับผดิชอบของหน่วยธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

ณ 31 ธนัวาคม 2552 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท. มีความยาวรวมประมาณ 3,518  
กิโลเมตร ซ่ึงประกอบดว้ยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกความยาวประมาณ 1,422 กิโลเมตร และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ในทะเลความยาวประมาณ 2,096 กิโลเมตร (ไม่รวมระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) อีกประมาณ 770 
กิโลเมตร) โดยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. จะต่อเช่ือมแหล่งก๊าซธรรมชาติต่างๆ ในอ่าวไทย และท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
จากแหล่งยาดานาและเยตากนุ สหภาพพม่า ท่ีชายแดนไทย-สหภาพพม่า เขา้กบัผูผ้ลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และลูกคา้
อุตสาหกรรม ภายในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ยงัประกอบดว้ย หน่วยควบคุมจุดกลัน่ตวัของก๊าซธรรมชาติ (Dew 
Point Control Unit) และอุปกรณ์รวมก๊าซธรรมชาติ (Common Header) ซ่ึงเป็นกระบวนการเพ่ือควบคุมคุณภาพก๊าซธรรมชาติ
จากแหล่งต่างๆในอ่าวไทยใหมี้ค่าความร้อนคงท่ีเป็นหน่ึงเดียวและมีคุณภาพเดียวกนัทั้งระบบ  
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ขอ้มูลเกี่ยวกบัระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะระบบที่สาํคญั ณ ปัจจุบนั  เป็นดงันี้ 

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ
ความยาวรวม 

(กโิลเมตร) 
ขนาดท่อ 

(นิว้) 
ความสามารถสูงสุดในการส่งก๊าซธรรมชาติ/1 

(ล้าน ลบ.ฟุต/วนั) 
ปีทีเ่ริ่ม 

ดาํเนินงาน 
รายละเอียด 

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล      
เอราวณั-โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ท่อสายประธาน) 415 34 850 2524 เป็นระบบท่อจากแท่นเอราวณัในอ่าวไทยไปยงัโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง 

ตาํบลมาบตาพุด จงัหวดัระยอง 
แหล่งบงกช-เอราวณั (ท่อสายประธาน) 171 32 635 2539 เป็นระบบท่อจากแหลง่บงกชในอ่าวไทยที่เชื่อมกบัแท่นเอราวณั 
เอราวณั-โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ท่อคูข่นาน) 418 36 1,180 2539-2540 เป็นระบบท่อคู่ขนานจากแท่นเอราวณัไปยงัโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง 

ตาํบลมาบตาพุด จงัหวดัระยอง 
แหล่งอาทิตย-์โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ท่อเส้นที่ 3) 606 42 1,900 /3 2550 เป็นระบบท่อเส้นที่ 3 จากแหล่งก๊าซฯ อาทิตย ์ไปยงัโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ระยอง ตาํบลมาบตาพุด จงัหวดัระยอง 
แหล่งเจดีเอ-แหล่งอาทิตย ์ 95 42 1,000 /3 2551 เป็นระบบท่อเส้นที่ 3 จากแหล่งก๊าซฯ เจดีเอ ไปยงัแหล่งอาทิตย ์

เอราวณั-โรงไฟฟ้าขนอม  161 24 210 2539 เป็นระบบท่อจากแท่นเอราวณัไปยงัโรงไฟฟ้าขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก      
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟ้าบางปะกง (ท่อสายประธาน) 104 28 540 2524 เป็นระบบท่อจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ตาํบลมาบตาพุด จงัหวดั

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

นครใต ้จงัหวดัสมุทรปราการ 
บางพลี-สระบุรี (ท่อสายประธาน) 99 24 280 2524 เป็นระบบท่อจากอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ไปยงั  

โรงปูนซิเมนตข์อง บมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย ที่อาํเภอท่าหลวง จงัหวดัสระบุรี 
แหล่งนํ้าพอง-โรงไฟฟ้านํ้ าพอง 3.5 16 140 2533 เป็นระบบท่อจากแหลง่นํ้ าพอง ไปยงัโรงไฟฟ้านํ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟ้าบางปะกง (ท่อคูข่นาน) 105 28 660 2539 เป็นระบบท่อคู่ขนานจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ตาํบลมาบตาพุด 

จงัหวดัระยอง ไปยงัโรงไฟฟ้าบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
บางปะกง-โรงไฟฟ้าวงันอ้ย (ท่อคูข่นาน) 101 36 860 2539 เป็นระบบท่อคู่ขนานจากสถานีเพิ่มความดนับางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไป

ยงัโรงไฟฟ้าวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากชายแตนไทยและสหภาพเมียนมาร์-โรงไฟฟ้าราชบุรี 238 42 1,300 2541 เป็นระบบท่อจากจุดรับมอบก๊าซธรรมชาติชายแดนไทยและสหภาพเมียนมาร์ 

ที่บา้นอีต่อง จงัหวดักาญจนบุรี เพื่อนาํก๊าซธรรมชาติจากโครงการยาดานาและ
เยตากุน ไปยงัโรงไฟฟ้าราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 

ราชบุรี-วงันอ้ย 154 30 330 2543 เป็นระบบท่อที่เชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณสถานีวดัปริมาณ
ก๊าซธรรมชาติราชบุรีเขา้กบัระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบางปะกง-โรงไฟฟ้าวงั
นอ้ย (ท่อคู่ขนาน) ที่สถานีวดัปริมาณก๊าซธรรมชาติวงันอ้ย 
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ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ความยาวรวม 
(กิโลเมตร) 

ขนาดท่อ 
(นิ้ว) 

ความสามารถสูงสุดในการส่งก๊าซธรรมชาติ/1 
(ลา้น ลบ.ฟุต/วนั) 

ปีที่เริ่ม 
ดาํเนินงาน รายละเอียด 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟ้าบางปะกง  (ท่อเส้นที่ 3) 110 36 1,200 /3 2549 เป็นระบบท่อเส้นที่ 3 จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ตาํบล
มาบตาพุด จงัหวดัระยอง ไปยงัโรงไฟฟ้าบางปะกง จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

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

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ 
 #RA6 – โรงไฟฟ้าพระนครใต ้

70 30 300 /1 2550 เป็นระบบท่อจากสถานีควบคุมความดนัก๊าซธรรมชาติ #RA6 
ไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครใต ้จงัหวดัสมุทรปราการ 

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากชายฝั่งทะเล – โรงไฟฟ้าจะนะ 8 20 250 /1 2550 เป็นระบบท่อจากชายฝั่งทะเล จงัหวดั สงขลา อาํเภอจะนะ ไปยงั
โรงไฟฟ้าจะนะ จงัหวดัสงขลา 

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 8 24 150 /1 2552 เป็นระบบท่อจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติหลกัโรงไฟฟ้าพระ
นครใต ้ ไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จงัหวดันนทบุรี 

 

/1 ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติเป็นความสามารถเฉพาะของท่อแตล่ะเส้นเท่านั้น และขึ้นอยุก่บัองคป์ระกอบของก๊าซธรรมชาติ                                                                                                                                                                 

 /2 ไม่สามารถระบุความสามารถสูงสุดในการส่งกา๊ซธรรมชาติได ้เนื่องจากมีการส่งก๊าซธรรมชาติทั้งไปและยอ้นกลบั (Reverse Flow) 
/3 ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดภายหลงัการติดตั้งเครื่องเพิ่มความดนัก๊าซธรรมชาติ 
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4.1.2.3 ธุรกจิโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

 นอกจาก ปตท.จะจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้โดยตรงแลว้ ปตท.ไดน้าํก๊าซธรรมชาติบางส่วนผ่านเขา้โรง
แยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบัก๊าซธรรมชาติและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการแยกสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนชนิดต่างๆ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัในก๊าซธรรมชาติ ผลิตภณัฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. 
ประกอบดว้ย ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ นอกจากน้ี ยงัมีผลพลอยได้
จากการแยกก๊าซธรรมชาติ คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ซ่ึงสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆได ้ทั้งน้ี ผลิตภณัฑ์
จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติและวตัถุประสงคใ์นการนาํไปใชแ้สดงตามตารางขา้งล่างน้ี 

ปัจจุบนั ปตท. เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ในประเทศไทย ปตท. มีโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ทั้งส้ิน 5 โรง มีความสามารถแยกก๊าซธรรมชาติตามค่าการออกแบบ (nameplate capacity) ไดสู้งสุด 1,710 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อ
วนั โดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 2 3 และ 5 ตั้งอยูท่ี่ตาํบลมาบตาพุด อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง มีความสามารถแยกก๊าซ
ธรรมชาติได ้350 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั 250 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั 350 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั และ 530 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อ
วนั ตามลาํดบั และโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 4 ตั้งอยู่ท่ีอาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช มีความสามารถแยกก๊าซ
ธรรมชาติได ้230 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั ทั้งน้ี สาํหรับ ปี 2552 โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 2 3 และ 5 ไดใ้ชค้วามสามารถ
ในการแยกก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 112 ร้อยละ 118 ร้อยละ 115 และร้อยละ 104  ตามลาํดบั สาํหรับโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
หน่วยท่ี 4 ไดใ้ชค้วามสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 69 เน่ืองจากความตอ้งการก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้า  
ขนอมในปัจจุบนัไม่สามารถรองรับปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีไดจ้ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 4 เม่ือมีการผลิตเต็มท่ีได ้ซ่ึง
หากความตอ้งการก๊าซธรรมชาติในอนาคตสูงข้ึน โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 4 จะสามารถเพิ่มการผลิตได ้ ทั้งน้ี ปตท.ไดท้าํ
การปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงแยกก๊าซฯ อย่างต่อเน่ือง โดยปัจจุบนัโรงแยกก๊าซฯ ทั้ง 5 หน่วยของ ปตท. มีความสามารถ
แยกก๊าซฯ สูงสุดท่ีระดบั 1,815 ลา้นลูกบาศกฟ์ตุต่อวนั 

สัดส่วนของผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีผลิตไดจ้ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในปี 2550 – 2552 เป็นดงัน้ี 

ผลติภัณฑ์ ปี2550 ปี 2551 ปี 2552 

ก๊าซอีเทน (ตนั) 931,373 970,816 1,064,453 
ก๊าซโพรเพน (ตนั) 283,194 238,259 290,149 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) (ตนั) 2,200,569 2,336,476 2,332,169 
ก๊าซโซลีนธรรมชาติ /1  (ตนั) 344,620 340,420 367,852 

รวม 3,759,756 3,886,519 4,054,623 
 ท่ีมา   :   ปตท. 

/1  ไม่รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติท่ีไดจ้ากหน่วยควบคุมจุดกลัน่ตวัของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit)  

 

 

ผลติภัณฑ์ วตัถุประสงค์ในการนําไปใช้ 
ก๊าซอีเทน เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ 

ก๊าซโพรเพน เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) เป็นเช้ือเพลิงในครัวเรือน ยานพาหนะ และโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีขั้นตน้ 

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ เป็นวตัถุดิบสาํหรับป้อนเขา้โรงกลัน่นํ้ ามนัเพ่ือผลิตนํ้ ามนัสาํเร็จรูป และเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีขั้นตน้ 



     บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)                                                                   แบบ 56-1 ประจาํปี 2552 

 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 69 

สาํหรับปริมาณการจาํหน่ายผลิตภณัฑต่์างๆ ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในปี 2550 –2552 เป็นดงัน้ี          . 

 

 

 

 

 

  
ท่ีมา : ปตท. 

/1   รวมการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ี ปตท. ซ้ือมาจากผูผ้ลิตปิโตรเคมีเพ่ือนาํมาขายต่อ ในปี 2550 จาํนวน  250,727 ตนั 
      ในปี 2551 จาํนวน 157,928 ตนั และ ปี 2552  จาํนวน 190,942 ตนั 

  /2   รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติท่ีไดจ้ากหน่วยควบคุมจุดกลัน่ตวัของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit) 

 ราคาจาํหน่ายผลิตภณัฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติใหก้บัลูกคา้ปิโตรเคมีจะเป็นไปตามสูตรราคาท่ีตกลงกบัลูกคา้เป็น
รายๆ ไป โดยจะอา้งอิงกบัราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในตลาดโลก ยกเวน้ราคาขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวทีจาํหน่ายในประเทศผา่น
ธุรกิจนํ้ ามนัของปตท. ยงัคงราคาขายปลีกตามท่ีรัฐกาํหนดไว ้ สาํหรับราคาก๊าซโซลีนธรรมชาติ ซ่ึงส่งออกผ่านธุรกิจนํ้ ามนัของ 
ปตท. จะอิงกบัราคาแนฟทาในตลาดโลก  

4.1.2.4 ธุรกจิท่อจดัจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

นอกจากการจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ใหก้บักลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้าแลว้ ปตท. ยงัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ
ใหก้บัลกูคา้อุตสาหกรรมโดยตรงผา่นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) และท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
(Distribution Pipeline) ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 มีจาํนวนลกูคา้อตุสาหกรรมทั้งส้ิน 292 ราย  

สาํหรับโครงสร้างราคาจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมจะแตกต่างจากโครงสร้างราคาจาํหน่าย
ก๊าซธรรมชาติใหก้บักลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้า กล่าวคือ ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ค่าก๊าซธรรมชาติตามปริมาณก๊าซธรรมชาติ
ท่ีใชจ้ริงในแต่ละเดือน และค่าใชท่้อตามปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีไดแ้จง้ไวก้บั ปตท. เป็นการล่วงหนา้ (Capacity Charge) ทั้งน้ี ค่า
ก๊าซธรรมชาติดงักล่าวถูกกาํหนดใหแ้ข่งขนัไดก้บัราคาเช้ือเพลิงทดแทนอ่ืนๆ คือ นํ้ามนัเตา 

4.1.2.5  ธุรกจิก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์   

เพื่อส่งเสริมการใชก้๊าซธรรมชาติเพื่อเป็นเช้ือเพลิงทางเลือกในภาคขนส่ง ลดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจอนัเน่ืองมา 
จากราคานํ้ ามนัดิบและนํ้ ามนัสาํเร็จรูปในตลาดโลกไดป้รับตวัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสนบัสนุน
ยทุธศาสตร์พลงังานของประเทศ ท่ีสนบัสนุนใหใ้ชเ้ช้ือเพลิงท่ีสามารถจดัหาไดจ้ากแหล่งภายในประเทศ ปตท.ไดเ้ร่ิมนาํ NGV มา
ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงใหก้บัรถโดยสารประจาํทาง NGV ของ องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแต่ปี 2536 และมีการขยาย
ตลาด NGV อยา่งต่อเน่ืองจน ณ 31 ธนัวาคม 2552  มียานยนตท่ี์ใช ้NGV ประมาณ 162,023 คนั โดยมีสถานีบริการก๊าซ NGV ท่ี
เปิดใหบ้ริการแลว้ 391 สถานี ประกอบดว้ยสถานีบริการในกรุงเทพและปริมณฑลจาํนวน 191 สถานี และต่างจงัหวดัจาํนวน 200 
สถานี และยอดจาํหน่าย NGV เฉล่ียของปี 2552 ประมาณ 134 ลา้นลูกบาศกฟ์ุต/วนั โดย ปตท. มีเป้าหมายใหใ้ชก้๊าซธรรมชาติ
ทดแทนนํ้ ามนัในภาคขนส่ง 14.6% เป็นปริมาณประมาณ 326 ลา้นลูกบาศก์ฟุต/วนั ในปี 2557 (ณ ราคานํ้ ามนัดิบดูไบ 72 
US$/BBL) 

4.1.3 ธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิก๊าซธรรมชาติ  

ผลติภัณฑ์ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

ก๊าซอีเทน (ตนั) 928,917 968,335 1,064,948 
ก๊าซโพรเพน (ตนั) 241,296 179,909 269,399 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) /1 (ตนั) 2,503,680 2,541,577 2,547,118 
ก๊าซโซลีนธรรมชาติ /2(ตนั) 511,424 534,020 522,836 

รวม 4,185,317 4,223,841 4,404,301 
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 ปตท. ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัก๊าซธรรมชาติผา่นบริษทัในเครืออ่ืนๆ จาํนวน 10 บริษทั เพ่ือช่วยส่งเสริมใหก้ลุ่ม 
ปตท. ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอยา่งครบวงจร ดงัน้ี 

4.1.3.1 บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั (PTTNGD) 

บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง ปตท. กบั Suez-Tractebel S.A. แห่งประเทศ 
เบลเยี่ยม และบริษทั ทุนลดาวลัย ์จาํกดั จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2539 เพื่อดาํเนินธุรกิจพฒันาและก่อสร้าง
ระบบท่อย่อยเพื่อขนส่งก๊าซธรรมชาติและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้ในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2552 บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มีทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 500  ลา้นบาท โดย 
ปตท. ถือหุน้อยูร้่อยละ 58 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

ในการประกอบธุรกิจ บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั เป็นผูล้งทุนสร้างระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
(Distribution Pipeline) โดยใชท่้อเหลก็และท่อ High Density Polyethylene (HDPE) ซ่ึงเช่ือมต่อจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
(Transmission Pipeline) ของ ปตท.ไปยงัลูกคา้ในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี ปตท.เป็นผูใ้ห้
ความช่วยเหลือในการจดัหาท่ีดินตลอดจนสิทธิในการใชท่ี้ดินเพ่ือการก่อสร้างระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  

(1) การจดัหา 

 ปตท.เป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติทั้งหมดใหก้บับริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั โดยมีสัญญาซ้ือขายก๊าซ
ธรรมชาติระยะยาวของแต่ละพื้นท่ี อายสุัญญา 10 ปี และมีโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติท่ีประกอบดว้ยราคาเน้ือก๊าซธรรมชาติ 
อตัราค่าผา่นท่อ และค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

(2) การจดัจาํหน่าย 

  ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2552 บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มีระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติเพื่อ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติเป็นเครือข่ายครอบคลุมพื้นท่ีอุตสาหกรรม 9 แห่ง ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั พื้นท่ีอุตสาหกรรมบริเวณรังสิต สวนอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร เมือง
อุตสาหกรรมเทพารักษ ์ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบัลูกคา้มี
อายสุัญญา 5 - 7 ปี ซ่ึงราคาก๊าซธรรมชาติจะถูกกาํหนดใหส้ามารถแข่งขนัไดก้บัเช้ือเพลิงทดแทน คือ นํ้ามนัเตาหรือก๊าซหุงตม้ 
โดยใน ปี 2552 บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มีปริมาณจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติปริมาณ 37.91 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อ
วนัลดลง 2.32% จากใน ปี 2551 โดยท่ีปริมาณการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในปี 2550 –  2552  เป็นดงัน้ี 
 

การจดัจาํหน่าย ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
ปริมาณ (ลา้นลูกบาศกฟ์ตุต่อวนั) 36.77 38.81 37.91 
จาํนวนลกูคา้ (ราย) 146 166 178 

  นอกจากน้ี บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ไดเ้พ่ิมช่องทางการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ โดยการร่วมทุน
ในสัดส่วนร้อยละ 50 ในบริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั (AMATA NGD) เพื่อดาํเนินการก่อสร้างระบบท่อจดั
จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลกูคา้ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี 

 

 

 (3) การบริหาร 
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 คณะกรรมการบริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 13 คน ปตท.เป็นผูแ้ต่งตั้ง
จาํนวน 6 คน รวมประธานกรรมการ นอกจากน้ี ปตท.ไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษทั 
ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ซ่ึงรวมตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 

(4) การเงิน 

 ผลการดาํเนินงานของบริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ในปี 2550 – 2552 เป็นดงัน้ี 
                          หน่วย  :  ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,815 4,246 4,196 

รายไดร้วม 3,962  4,426 4,334 

ค่าใชจ่้ายรวม 3,022 3,480 4,726 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 940 945 (392) 

สินทรัพยร์วม 2,091 2,293 2,539 

หน้ีสินรวม 502 642 1,280 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,589 1,651 1,259 
 

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

ปตท. และ Petronas บริษทันํ้ามนัแห่งประเทศมาเลเซีย ไดร่้วมกนัจดัตั้งบริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จาํกดั (TTM (T)) ข้ึนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2543 และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM (M)) 
ข้ึนในประเทศมาเลเซีย เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2543 โดย TTM (T) จะดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อจากพื้นท่ี
พฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Development Area หรือ เจดีเอ) มาใชป้ระโยชนใ์นประเทศไทย และส่งไปยงั
ชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมทั้งใหบ้ริการแยกก๊าซธรรมชาติ ท่ีจงัหวดัสงขลา และขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ทางท่อจาก
จงัหวดัสงขลาไปยงัชายแดนไทย-มาเลเซีย ส่วน TTM (M) จะดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียม
เหลวทางท่อจากชายแดนไทย-มาเลเซีย ไปใชป้ระโยชนใ์นประเทศ มาเลเซีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 TTM (T) มีทุนท่ีออกและ
ชาํระแลว้ 11,333.60 ลา้นบาท และ TTM (M) มีทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 52.8 ลา้นริงกิต (มาเลเซีย)  โดยมี ปตท. และ Petronas 
ถือหุน้ใน สดัส่วนร้อยละ 50 ของทุนท่ีชาํระแลว้เท่ากนัทั้งสองบริษทั 

 (1) ลกัษณะของโครงการ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะที่  1 : โครงการก่อสร้างในระยะที ่1 ได้เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2549   
- ท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 34 น้ิว จากแปลงเอ 18 ในพื้นท่ีเจดีเอไปท่ี อาํเภอ
จะนะ จงัหวดัสงขลา รวมเป็นระยะทาง 277 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดประมาณ
วนัละ 1,020 ลา้นลูกบาศกฟ์ุต   

- ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 36 น้ิว จากอาํเภอจะนะ จังหวดัสงขลา ไปยงั
ชายแดนไทย-มาเลเซีย ท่ีอาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา รวมเป็นระยะทาง 89 กิโลเมตร และวางต่อไปเช่ือมเขา้
กบัระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ Petronas ในรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย รวมเป็นระยะทาง 9 กิโลเมตร มี
ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดประมาณวนัละ 750 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต 



     บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)                                                                   แบบ 56-1 ประจาํปี 2552 

 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 72 

- โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 มีขนาดความสามารถรับก๊าซธรรมชาติวนัละ 425 ล้านลูกบาศก์ฟุต 
ใหบ้ริการแยกก๊าซธรรมชาติท่ีนาํข้ึนฝ่ังท่ีจงัหวดัสงขลา โดยมีความสามารถในการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ปีละ 166,800 ตนั  และก๊าซธรรมชาติเหลวปีละ 43,000 ตนั  

- วางท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 8 น้ิว จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 ขนานไปกบั
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจนถึงชายแดนไทย-มาเลเซีย ท่ีอาํเภอสะเดา จังหวดัสงขลา รวมเป็นระยะทาง 89 
กิโลเมตร และวางท่อต่อไปถึงเมือง Prai ในรัฐปีนงั ประเทศมาเลเซีย รวมเป็นระยะทาง 150 กิโลเมตร มี
ความสามารถในการส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวสูงสุดประมาณวนัละ 1,166 ตนั 

ระยะที่  2  

- วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาด 42 น้ิว จากแปลง A-18 เช่ือมต่อกบัท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ของ 
ปตท. เป็นระยะทาง 61.5 กิโลเมตร  และ ไดเ้ร่ิมจดัส่งก๊าซธรรมชาติเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2551 

- ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแปลง B-17 เช่ือมต่อกบัท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ของ ปตท.ก่อสร้างแลว้เสร็จเม่ือ
วนัท่ี 25 ก.ย. 52  ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างรอส่งก๊าซจากแปลง B17  สาํหรับสัญญาการใหบ้ริการระหว่าง ปตท. กบั 
TTM(T) คาดวา่จะลงนามสญัญาภายในปี 2553 

 (3) การบริการ 
   บริษทั  ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั  และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. 
ใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลวและใหบ้ริการแยกก๊าซธรรมชาติแก่ลูกคา้ของบริษทัเพียง 2 รายคือ ปตท. 
และ Petronas  ซ่ึงทั้ง 2 รายเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยมีสัญญาใหบ้ริการ (Service Agreement) ระหว่างกนั บริษทัไดใ้หบ้ริการ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลและบนบกแลว้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 โดยเป็นก๊าซธรรมชาติท่ีผา่นกระบวนการบาํบดัจากหน่วย
แยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และใหบ้ริการแยกก๊าซฯ และขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อตั้งแต่ 14  เมษายน 2549 และได้
ขยายบริการขนส่งก๊าซฯ เชิงพาณิชย ์ให ้ปตท. ไปยงัโรงไฟฟ้าจะนะ อีก 131 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนัตั้งแต่ไตรมาสท่ี 3  ปี 2551  
สาํหรับท่อส่งก๊าซฯจากแหล่งก๊าซเจดีเอ แปลงเอ 18 ซ่ึงเช่ือมต่อกบัท่อส่งก๊าซเส้นท่ี 3 ของ ปตท. ไดเ้ร่ิมวางท่อตั้งแต่ ธันวาคม 
2549 สามารถขยายบริการขนส่งก๊าซอีก 300 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั และเร่ิมขนส่งก๊าซฯไดเ้ม่ือปลายปี 2551 การขยายบริการ
ขนส่งก๊าซฯดงักล่าวนอกจากจะมีรายไดเ้พิ่ม ยงัช่วยให ้ปตท. จดัหาก๊าซฯ ไดเ้พียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ เป็นการสร้าง
เสถียรภาพและเพิ่มความมัน่คงดา้นพลงังานใหป้ระเทศไทยดว้ย ทั้งน้ี ใน ปี 2552 มีรายละเอียดการใหบ้ริการดงัน้ี  

• การผลิตก๊าซธรรมชาติ (Feed Gas) 835 ลา้นลูกบาศกฟ์ตุต่อวนั 
• การส่งมอบก๊าซเช้ือเพลิง (Sales Gas) 325 ลา้นลูกบาศกฟ์ตุต่อวนั 
• การส่งมอบก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 135,298 เมตริกตนั 
• การส่งมอบก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) 52,318 เมตริกตนั 

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

ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 6 คน ปตท.เป็นผูแ้ต่งตั้งจาํนวน 3 คน นอกจากน้ี ปตท. ไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท.เขา้
ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของทั้งสองบริษทั ปัจจุบนักรรมการท่ีแต่งตั้งจาก Petronas ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทั โดยต่าง
ฝ่ายจะสลบัการดาํรงตาํแหน่งน้ีคราวละ 3 ปี 

(5) การเงิน 
  ผลการดาํเนินงานของบริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั งวดปี  2550 – 2552 มีดงัน้ี  
   หน่วย : ลา้นบาท 
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งบรวม ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,344 3,122 4,470 
รายไดร้วม 3,507 3,315 4,521 
ค่าใชจ่้ายรวม 2,995 3,500 2,443 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 512 (185) 2,078 
สินทรัพยร์วม 32,117 32,950 33,937 
หน้ีสินรวม 21,417 22,164 20,380 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 10,700 10,785 13,557 

 
  ผลการดาํเนินงานของ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. งวดปี  2550 - 2552 มีดงัน้ี 
             หน่วย : ลา้นริงกิต 

งบรวม ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 13.61 15.85 18.15 
รายไดร้วม 20.73 10.97 19.78 
ค่าใชจ่้ายรวม 17.66 18.45 19.86 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 3.07 (7.48) (0.08) 
สินทรัพยร์วม 165 163 156 
หน้ีสินรวม 112 118 110 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 53 45 46 

4.1.3.3 บริษทั ผลติไฟฟ้าและนํา้เยน็ จาํกดั (DCAP) 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ จาํกดั (DCAP)  เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง ปตท. กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) และ การไฟฟ้านครหลวง  (กฟน.) จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2546 เพื่อดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า
และนํ้ าเยน็ให้กบับริษทัท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) และลูกคา้อ่ืนๆ ภายในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ณ วนัท่ี  31 
ธนัวาคม 2552 บริษทั DCAP มีทุนจดทะเบียน 1,670 ลา้นบาท  (ชาํระแลว้ 1,000 ลา้นบาท) โดย ปตท.ถือหุน้ร้อยละ 35  

โครงการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและนํ้าเยน็ (District Cooling System and Power Plant) สาํหรับท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิของบริษทั DCAP เป็นโครงการท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัก๊าซธรรมชาติ โดยการใชก๊้าซธรรมชาติมาเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ้า และนาํพลงังานความร้อนท่ีเหลือมาผลิตไอนํ้ า และนาํไอนํ้ าท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติม 
ส่วนไอนํ้าท่ีเหลือนาํมาใชป้ระโยชน์ในการผลิตนํ้าเยน็ (Chilled Water) เพื่อใชใ้นระบบปรับอากาศ จึงเป็นการใชพ้ลงังานอยา่ง
คุม้คา่ และเป็นการลดมลภาวะทางอากาศ 

(1) ลกัษณะของโครงการ 
 - บริษทั DCAP มีหน่วยผลิต Utilities ดงัน้ี 

• โรงไฟฟ้า Cogeneration มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบ Combined Cycle รวมประมาณ 50 เมกกะวตัต ์
(MW) 

• หน่วยผลิตนํ้ าเยน็แบบ Steam Absorption Chiller (SAC) มีกาํลงัการผลิตนํ้ าเยน็รวมประมาณ 
29,440  Refrigerant Ton (RT)  
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- วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด 8 น้ิว จากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. บริเวณถนนก่ิงแก้ว–
ลาดกระบงั เขา้สู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิความยาว 2 กิโลเมตร มีความสามารถในการขนส่ง ก๊าซธรรมชาติ
สูงสุดวนัละ 25 ลา้นลูกบาศกฟ์ุต (MMCFD) 

 (2) ความกา้วหนา้ 
 บริษทั DCAP เร่ิมผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ให้กบัอาคารต่างๆ ภายในพ้ืนท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ตั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม 2549 
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2552 มีมติอนุมติัโครงการขยายกาํลงัการผลิตไฟฟ้าของ

บริษทั DCAP ซ่ึงจะทาํใหก้าํลงัผลิตไฟฟ้าเพิ่มข้ึนอีก 45 MW รวมเป็น 95 MW ภายในปี 2555  
บริษทั DCAP ไดรั้บความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) จากสาํนกันโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2552 ใหด้าํเนินการขยายกาํลงัผลิตไดต้ามขอบเขตท่ีเสนอ ครม. 
และคณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามเห็นชอบในการจดัซ้ือจดัจา้ง ผูรั้บเหมาโครงการแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2553  

 (3) การจดัหาเช้ือเพลิง 
  ปตท.จะเป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติให้กบับริษทั DCAP เพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนํ้ า 
โดยมีสญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าท่ีปริมาณวนัละ 7 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต (MMCFD) มีอายสุญัญา 25 ปี 

(4) การจดัจาํหน่าย 
 การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทั DCAPประกอบดว้ย 

- จาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บับริษทั การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) (ทอท.) ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าระหวา่งกนั จาํนวน 50 MW 

- จาํหน่ายนํ้าเยน็สาํหรับระบบปรับอากาศและไอนํ้าใหก้บัลกูคา้รายต่างๆ ดงัน้ี 
• อาคารผูโ้ดยสารท่าอากาศยานของ ทอท.,อาคาร AOB, อาคาร AIMS ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขายนํ้ าเยน็ปริมาณ

รวม 12,500 RT 
• อาคาร Catering บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขายนํ้ าเยน็ 6,600  RT  และไอนํ้ า 8.6 

ตนัต่อชัว่โมง (Ton/Hr.) 
• บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาํกดั มีสัญญาซ้ือขายนํ้ าเยน็ปริมาณรวม 1,500 RT และไอนํ้ า

ประมาณ 2 Ton/Hr.  
• สถานีรถไฟฟ้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณนํ้าเยน็รวม 700 RT (อยูร่ะหว่างการจดัทาํสัญญาซ้ือ

ขาย) 

(5) การบริหาร 
  คณะกรรมการบริษทั DCAPประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 7 คน เป็นผูแ้ทนจากปตท.จาํนวน 2 คน นอกจากน้ี 
ปตท.ไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษทั DCAP ดว้ย 

 (6) การเงิน 
  ผลการดาํเนินงานของบริษทั บริษทั DCAP ในช่วงปี 2550 –2552 เป็นดงัน้ี  

                 หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
รายไดร้วม 1,567 1,652 1,621 
ค่าใชจ่้ายรวม 1,581 1,666 1,682 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ (14) (14) (61) 



     บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)                                                                   แบบ 56-1 ประจาํปี 2552 

 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 75 

สินทรัพยร์วม 3,214 3,026 2,780 
หน้ีสินรวม 2,390 2,216 2,032 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 824 810 748 

 

4.1.3.4  บริษทั พทีที ียูทลิติี ้จํากดั (PTTUT) 

คณะกรรมการ ปตท.ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2547 มีมติอนุมติัให้ ปตท.เขา้ร่วมทุนกบับริษทั ปิโตรเคมี
แห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (NPC) บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) (TOC) (ซ่ึงต่อมาไดค้วบรวมเป็นบริษทัใหม่ช่ือ บริษทั 
ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTCH) เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2548) และบริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
(ATC) (ซ่ึงต่อมา ATC ไดค้วบรวมกิจการกบั บริษทั โรงกลัน่นํ้ ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน)  (RRC) เป็นบริษทัภายใตช่ื้อบริษทั 
ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (PTTAR) เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2550) โดยไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั 
(PTTUT) ข้ึนเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2547 โดยมีสัดส่วนการถือหุน้ ณ ปัจจุบนั ของ ปตท. PTTCH และPTTAR อยูท่ี่ร้อยละ 40 
40 และ 20 ตามลาํดบั  เพื่อดาํเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้า (Utilities) ใหก้บัผูถื้อหุน้รวมถึง
บริษทัในเครือของผูถื้อหุน้และโรงงานบริเวณใกลเ้คียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทั PTTUT มีทุนจดทะเบียนท่ีออกและ
ชาํระแลว้ 6,859 ลา้นบาท  

 (1) ลกัษณะของโครงการ 
- บริษทั PTTUTไดด้าํเนินการก่อสร้างและขยายขนาดโครงการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้ าใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นระยะๆ ของกลุ่มปิโตรเคมี ปตท. และลูกคา้นอกกลุ่มโดยบริษทัได้
จดัทาํแผนขยายขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ าติดตั้งแบ่งเป็นศูนยผ์ลิตสาธารณูปการ (Central Utility 
Unit – CUP) ต่างๆ ตามเขตพื้นท่ี นิคมอตุสาหกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

 

CUP ทีต้ั่ง ลูกค้า 
กาํลงัผลติไฟฟ้า 

(เมกกะวตัต์  - MW) 
  กาํลงัผลติไอนํา้ 
(ตัน/ช่ัวโมง – T/Hr) 

CUP-1 นิคมอุตสาหกรรมตะวนัออก (EIE) โรงงานปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท. โดยเฉพาะ
โรงงานของ PTTCH และโรงงานอ่ืนๆ 

225 890 

CUP-2 นิคมอุตสาหกรรม  อาร์ไอแอล 
(Rayong Industrial Land) 

โรงงานปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท. โดยเฉพาะ
โรงงานของ PTTAR และ กฟผ. 

113 170 

CUP-3 นิคมอุตสาหกรรมตะวนัออก (EIE) โรงงานปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท. โดยเฉพาะ
โรงงานของ PTTCH และโรงงานอ่ืนๆ 

- 280 

รวมกาํลงัการผลติ  338 1,340 
หมายเหตุ: ขนาดกาํลงัการผลิตตามแผนธุรกิจของ PTTUT ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความตอ้งการของลูกคา้ได ้
 

(2) ความกา้วหนา้ 
- ศูนยผ์ลิตสาธารณูปการแห่งท่ี 1 (CUP-1)  เร่ิมก่อสร้างในปี 2547 และไดเ้ร่ิมทาํการสาธารณูปการ (Utility) 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2549  ปัจจุบนัมีกาํลงัการผลิตติดตั้งไฟฟ้า 150 เมกกะวตัต ์(MW) และไอนํ้ า  610 ตนั
ต่อชัว่โมง (T/Hr) ขณะน้ีอยูร่ะหว่างการดาํเนินโครงการ CUP-1 Phase 6  เพื่อก่อสร้าง Gas Turbine และ 
Heat Recovery Steam Generator หน่วยท่ี 5 และ 6 คาดว่าจะก่อสร้างแลว้เสร็จในเดือนมีนาคม 2553 และ 
มิถุนายน 2553 ตามลาํดบั เม่ือแลว้เสร็จจะทาํใหก้าํลงัการผลิตติดตั้งรวมไฟฟ้าเป็น 225  MW และไอนํ้ า  610 
T/Hr  
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- ศูนยผ์ลิตสาธารณูปการแห่งท่ี 2 (CUP-2) ก่อสร้างแลว้เสร็จ เร่ิมผลิตไอนํ้าใหก้บัลูกคา้ตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ 
2551 และสามารถเช่ือมต่อขายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งแต่เดือนมกราคม 
2552 ทาํให ้CUP-2 มีกาํลงัการผลิตติดตั้งไฟฟ้า 113 MW และไอนํ้า (รวม Supplementary Firing) 170 T/Hr. 

-  ศูนยผ์ลิตสาธารณูปการแห่งท่ี 3 (CUP-3) ก่อสร้างหมอ้ไอนํ้ า (Boiler) จาํนวน 3 หน่วย ประกอบดว้ย ขนาด 
140 T/Hr. จาํนวน 1 หน่วย และ ขนาด 70 T/Hr. จาํนวน 2 หน่วย พร้อมทั้ งสถานีจ่ายไฟฟ้า (Power 
Substation) หน่วยผลิตนํ้ าปราศจากแร่ธาตุ (Dematerialized Water) และอาคารควบคุม ดงันั้น CUP-3 มีกาํลงั
การผลิตติดตั้งไอนํ้ า 280 T/Hr. และสามารถจ่ายไฟฟ้าซ่ึงผลิตจาก CUP-1 ได ้75 MW คาดว่า CUP-3 จะ
ก่อสร้างแลว้เสร็จในเดือน มิถุนายน 2553 

(3) การจดัหาเช้ือเพลิงและวตัถุดิบ 

 ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติใหก้บั บริษทั PTTUT เพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ า โดยได้
จดัทาํสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติระยะยาว 15 ปี และมีปริมาณเพียงพอต่อความตอ้งการใชโ้ดยเต็มท่ีท่ีระดบั 100 ลา้นลูกบาศก์
ฟุตต่อวนั (MMCFD) นอกจากน้ีบริษทั PTTUT ไดท้าํสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าสาํรองกบั กฟผ. และ กฟภ.  ประมาณ  20-50 MW  เพื่อ
เพิม่ความมัน่คงในการจ่ายไฟฟ้าใหก้บัลกูคา้ 

(4) การจดัจาํหน่าย 
  บริษทั PTTUT ไดท้าํการก่อสร้างหน่วยผลิตสาธารณูปการ (Utility) ต่าง ๆ ตามความตอ้งการใชข้องลูกคา้
โดยเฉพาะโรงงานปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. จนถึงปัจจุบนัน้ีสรุปไดด้งัน้ี 

ปี จาํหน่ายให้ 
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 หน่วยท่ี 2 ของ บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (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. 
- Central Lab ของ PTT Chemical Plc 

ปี จาํหน่ายให้ 
2553 - โรงงานผลิต AN/MMA/PMMA ของ PTT Asahi Chemical Company Limited 

- โรงงานผลิต BPA ของ PTT Phenol Company Limited (PPCL) 
- บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิlติกส์ จาํกดั ( PTTPL) 
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(5) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั PTTUT ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 10 คน เป็นผูแ้ทนจาก ปตท. 4 คน โดยเป็นผูแ้ทน
จาก ปตท.โดยตรง 3 คนและทางออ้ม 1 คน รวมประธานกรรมการ ผา่นบริษทัท่ี ปตท. ร่วมทุน นอกจากน้ี ปตท. ไดม้อบหมายให้
ผูบ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั PTTUTดว้ย 

(6) การเงิน 
ผลการดาํเนินงานของบริษทั PTTUTในช่วงปี 2550 – 2552 เป็นดงัน้ี  

                หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

รายไดร้วม 1,519 2,687 6,149 
ค่าใชจ่้ายรวม 1,664 3,030 6,127 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ (145) (343) 22 
สินทรัพยร์วม 11,124 15,661 20,985 
หน้ีสินรวม 4,586 9,466 14,768 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 6,538 6,195 6,217 

 
4.1.3.5  บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั (RPCL) 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2547 มีมติให ้ปตท. เขา้ร่วมทุนในบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ 
จาํกดั (RPCL) ในสัดส่วนร้อยละ 15 โดยเขา้ซ้ือหุน้ท่ีราคามูลค่าท่ีตราไว ้(Par Value) หุน้ละ 100 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 
บริษทั RPCL มีทุนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 7,325 ลา้นบาท  
 บริษทั RPCL เป็นโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) จดัตั้งข้ึนเพื่อประกอบกิจการผลิต
และจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: 
IPP) มีโรงไฟฟ้าแบบพลงัความร้อนร่วมท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (Natural Gas Fired Combined-Cycle Power Plant) 
จาํนวน 2 หน่วย มีกาํลงัผลิตหน่วยละ 700 เมกะวตัต์(MW)  รวมเป็น 1,400 MW โครงการตั้งอยู่ในพื้นท่ีเดียวกนักบัโรงไฟฟ้า
ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั และทาํการขอบา้นเลขท่ีใหม่ ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 245 หมู่ท่ี 6 ตาํบลบา้นไร่ อาํเภอดาํเนินสะดวก 
จงัหวดัราชบุรี 

  บริษทั RPCL เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย(์COD) ทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าหน่วยท่ี 1 และหน่วยท่ี 2  เม่ือ 
วนัท่ี 1 มีนาคม 2551 และ 1 มิถุนายน 2551 ตามลาํดบั  

 

 

(1) การจดัหาเช้ือเพลิง 

 ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติใหก้บั บริษทั RPCL เพือ่ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า  โดยมีสัญญาซ้ือขาย
ก๊าซธรรมชาติท่ีปริมาณวนัละ 240 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต(MMCFD)  (ท่ีประมาณการค่าความร้อน 1,000 บีทียตู่อ 1 ลูกบาศกฟ์ุต) มี
อายสัุญญา 25 ปี 
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(2) การจดัจาํหน่าย 
เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2547 บริษทั RPCLไดล้งนามสัญญาสาํคญั 3 ฉบบั ไดแ้ก่  
1. สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) กบั กฟผ.  
2. สญัญาจดัหาก๊าซธรรมชาติ (Gas Sale Agreement: GSA) กบั ปตท.  
3. สญัญาเช่าท่ีดิน (Land Lease Agreement: LLA) กบับริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  

ซ่ึง กฟผ. ตกลงรับซ้ือไฟฟ้าท่ีบริษทั RPCLผลิตไดท้ั้งหมด มีอายสัุญญา 25 ปี นบัตั้งแต่เร่ิมจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบของ กฟผ. ตั้งแต่
วนัท่ี 1 มีนาคม 2551 และหน่วยท่ี 2 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2551   

(3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั RPCLประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 12 คน เป็นผูแ้ทนจากปตท.จาํนวน 2 คน 
(4)   การเงิน 

          ผลการดาํเนินงานของบริษทั RPCL ในช่วงปี 2551 – 2552 เป็นดงัน้ี 
หน่วย  :  ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2551 ปี 2552 
รายไดร้วม 14,733 20,280 
ค่าใชจ่้ายรวม 11,312 15,774 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,573 3,622 
สินทรัพยร์วม 31,649 33,081 
หน้ีสินรวม 25,112 22,922 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 6,537 10,159 

 

4.1.3.6 บริษทั พทีที ีแอลเอน็จ ีจาํกดั (PTT LNG) 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2547  มีมติให ้ปตท. จดัตั้ง บริษทั พีทีที  แอลเอน็จี จาํกดั 
โดย ปตท.ถือหุน้อยูร้่อยละ 100 ในระยะเร่ิมตน้ และ ปตท. จะหาพนัธมิตรร่วมทุนในภายหลงั โดย ปตท.เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ทั้งน้ี 
ปตท. ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2547 เพื่อประกอบกิจการใหบ้ริการ/จดัการเก่ียวกบัการปฏิบติัการและ
บาํรุงรักษาท่าเรือ Terminal รับผลิตภณัฑ ์LNG และหน่วยเปล่ียนสถานะ LNG เป็นก๊าซธรรมชาติ (LNG Re-gasification & 
Receiving Terminal) ขนาดประมาณ 5 ลา้นตนัต่อปีในระยะท่ี 1 และจะเพิ่มขนาดเป็นประมาณ 10 ลา้นตนัต่อปีในระยะท่ี 2 โดย
บริษทัจะคิดค่าบริการในรูป Throughput & Service Fee และ ปตท.จะเป็นผูจ้ดัหาและนาํเขา้ LNG  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2552 บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั มีทุนจดทะเบียน 6,403 ลา้นบาทซ่ึงเรียกชาํระแลว้ 1,638.25 
ลา้นบาท และจะทยอยเพ่ิมทุนตามความจาํเป็น ทั้งน้ี คาดว่าโครงการระยะท่ี 1 จะก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2554 และสําหรับการ
ก่อสร้างระยะท่ี 2 ข้ึนอยูก่บั ผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการและแผนการนาํเขา้ LNG ของ ปตท. ในอนาคต 

 

(1) ลกัษณะของโครงการ 
  ก่อสร้าง LNG Receiving Terminal ประกอบดว้ย ท่าเทียบเรือขนถ่าย LNG  ถงัเกบ็สาํรอง LNG (LNG Storage 
Tank ) และหน่วยเปล่ียนสถานะ LNG เป็นก๊าซฯ (LNG Re-gasification Unit) ขนาดประมาณ 5 ลา้นตนัต่อปี  ในระยะท่ี 1 และ
จะเพิม่ขนาดเป็นประมาณ 10 ลา้นตนัต่อปี ในระยะท่ี 2 ซ่ึงข้ึนอยูก่บัผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 
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(2) ความกา้วหนา้ 
 บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จาํกดั ไดด้าํเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และได้จดัหาท่ีดินบริเวณพ้ืนท่ี
โครงการพฒันาท่าเรืออุตสาหกรรมระยะ 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง สาํหรับเป็นสถานท่ีก่อสร้างโครงการโดย
ได้เร่ิมการดาํเนินงานขุดลอกและถมพื้นท่ีโครงการตั้ งแต่เดือนกันยายน 2550 และงานแลว้เสร็จในเดือนมีนาคมปี 2552 
นอกจากน้ี บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดัเร่ิมดาํเนินงานก่อสร้าง LNG Receiving Terminal ตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2551 โดยคาด
ว่าจะก่อสร้างโครงการระยะท่ี 1 จะแลว้เสร็จในไตรมาส 1 ปี 2554  และเร่ิมรับ LNG ไดใ้นกลางปี 2554  เพื่อรองรับแผนการ
นาํเขา้ LNG ของ ปตท. ในอนาคต 
 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2550 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.)
ในหลกัการใหค่้าบริการสถานี LNG อนัประกอบดว้ย การใหบ้ริการรับเรือนาํเขา้ LNG ขนถ่าย เก็บรักษาและแปลงสภาพจาก
ของเหลวเป็นก๊าซ และขนส่งเขา้ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เป็นส่วนหน่ึงของราคา LNG โดยมอบหมายให้ สนพ. 
จดัทาํหลกัเกณฑ์การกาํหนดราคา LNG รวมทั้ งหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลค่าบริการสถานี LNG เพ่ือเสนอ กพช. และ
คณะรัฐมนตรีเพือ่ใหค้วามเห็นชอบต่อไป 

 (3)   การบริการ 

  บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั จะใหบ้ริการ/จดัการ LNG Receiving Terminal และคิดค่าบริการรับจ่ายและสาํรอง
ก๊าซธรรมชาติเหลว  (Throughput & Service Fee) โดย ปตท.จะเป็นผูจ้ดัหาและนาํเขา้ LNG 

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

4.1.3.7 บริษทั ผลติไฟฟ้าอสิระ (ประเทศไทย) จาํกดั (IPT) 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2547 ไดมี้มติอนุมติัให ้ปตท.เขา้ร่วมทุนในบริษทั ผลิตไฟฟ้า
อิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั (IPT) ในสัดส่วนร้อยละ 20  ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ โดยซ้ือหุน้จากบริษทั Siemens AG  จาํกดั 
ในราคา 10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2548 ปตท.ไดรั้บโอนหุน้สามญัของบริษทั IPT  จากบริษทั Siemens AG 
จาํกดั ทั้งหมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทั IPT จาํกดัมีทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 1,771 ลา้นบาท 

 บริษทั IPT จดัตั้งข้ึนเพื่อประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า โดยเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) มีโรงไฟฟ้า
พลงัความร้อนร่วมท่ีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (Natural Gas fired Combined –Cycle Power Plant) ดว้ยกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 
700 เมกกะวตัต ์(MW)  

(1) การจดัหาเช้ือเพลิง 
  โรงผลิตไฟฟ้าของบริษทั IPT ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดย ปตท.เป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติ
ใหก้บับริษทั IPT ทั้งหมด  มีสญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีปริมาณวนัละ 120 ลา้นลูกบาศกฟ์ุต (MMCFD) อายสุญัญา 25 ปี  

 (2) การจดัจาํหน่าย 
  บริษทั IPT จาํหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตไดท้ั้งหมดให ้ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
(PPA) ฉบบัลงวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2540 อายุสัญญา 25 ปีนบัจาก Commercial Operation Date เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม  2543 โดยมี
ขอ้ตกลงท่ี กฟผ. จะตอ้งชาํระค่าไฟฟ้าใหแ้ก่ บริษทั IPT ตามกาํลงัการผลิตไฟฟ้าท่ีกาํหนดในสัญญา (Take-or-Pay  ร้อยละ 100) 
จ่ายค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้า (Availability Payment) ในจาํนวนท่ีตกลงกนัเพ่ือใหค้รอบคลุมค่าใชจ่้ายคงท่ี  ภาระหน้ีสิน และ
ผลตอบแทน  และจ่ายคา่พลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ตามสูตรคาํนวณท่ีระบุไวต้ามขอ้สัญญา 

(3) การบริหาร 
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 คณะกรรมการบริษทั IPT ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 9 คน  เป็นผูแ้ทนจาก ปตท. 5 คน โดยเป็นผูแ้ทนจาก 
ปตท. โดยตรง 2 คนและทางออ้ม 3 คนรวมประธานกรรมการ  ผ่านบริษทัย่อยของบริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ 
บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จาํกดั  

(4) การเงิน 
 ผลการดาํเนินงานของบริษทั IPT ในช่วงปี 2550 – 2552  เป็นดงัน้ี 
                                          หน่วย  :  ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2550 ปี 2551  ปี 2552 

รายไดร้วม 9,174 10,730 10,637 
ค่าใชจ่้ายรวม 8,547 10,162 10,067 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 627 568 570 
สินทรัพยร์วม 11,119 11,934 11,389 
หน้ีสินรวม 4,642 5,197 4,173 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 6,477 6,737 7,216 

 

4.1.3.8  บริษทั ไทยออยล์ เพาเวอร์ จาํกดั (TP) 

  คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2548 มีมติให ้ปตท.ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ไทยออยล ์
เพาเวอร์ จาํกดั(TP)  จากบริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (บริษทัยอ่ยของบริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน) (ปตท.สผ.อ.)) ซ่ึงถืออยูท่ ั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 26 เป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 2,300 ลา้นบาท โดย ปตท.ไดรั้บโอนหุน้
สามญัของบริษทั TP  เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2548 

  บริษทั TP เป็นผูด้าํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้ าในโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) โดยเป็น
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมแบบโคเจนเนอเรชัน่ ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (Combined-Cycle Co-generation Power Plant) 
มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 118 เมกะวตัต(์MW)  และผลิตไอนํ้ า 168 ตนัต่อชัว่โมง (T/Hr.) นอกจากน้ีบริษทั TP เป็นผูถื้อหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 56 ในบริษทัผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั (IPT) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)  มีขนาดกาํลงั
การผลิตไฟฟ้า 700 MW ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2552  บริษทั TP มีทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 2,810 ลา้นบาท   

  การซ้ือหุน้บริษทั TP สอดคลอ้งกบัทิศทางการดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงใหค้วามสาํคญักบัการลงทุนในธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัก๊าซธรรมชาติ ในขณะท่ีสนบัสนุนให ้ปตท.สผ. ใหค้วามสําคญักบัการดาํเนินธุรกิจตน้นํ้ า 
(Upstream) คือธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นหลกั และการเขา้ลงทุนดงักล่าวมีความเส่ียงตํ่า เน่ืองจากทั้งบริษทั TP 
และ IPT มีการดาํเนินกิจการอยูแ่ลว้ และมีสัญญาระยะยาวกบัลูกคา้ อายสัุญญา 25 ปี ซ่ึงประกอบดว้ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) และลูกคา้ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่ม บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) (ไทยออยล)์ จึงเป็นกิจการท่ีมีความมัน่คง 

 (1) การจดัหาเช้ือเพลิง 
 บริษทั TP ใชก้�าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า  โดย  ปตท. เป�นผ�ูจดัหาก๊าซธรรมชาติใหก้บั

บริษทั TP ทั้งหมด มีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีปริมาณวนัละ 28 ลา้นลูกบาศกฟ์ุต (MMCFD) อายสุัญญา 25 ปี นอกจากน้ี 
โรงไฟฟ�าของบริษทั TP สามารถใช�เช้ือเพลิงสาํรองคือ  นํ้ามนัดีเซลแทน ก�าซธรรมชาติได� โดยจะมีการชดเชยส�
วนต�างของราคาเช้ือเพลิงตามสญัญา  

(2) การจดัจาํหน่าย 
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  บริษทั TP จาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ.จาํนวน 41 เมกะวตัต(์MW)  ภายใตส้ัญญาการซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี 
บริษทั TP เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ (COD) ในวนัท่ี 1 เมษายน 2541 ภายใตโ้ครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (Small Power 
Producer – “SPP”) ของ กฟผ. 

(3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั TP ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 12 คน  เป็นผูแ้ทนจาก ปตท. 3 คน ไทยออยล ์จาํนวน  
7 คน และบริษทั เจพาวเวอร์ โฮลด้ิงส์ จาํกดั (JPHT)  2 คน   

(4) การเงิน 
 ผลการดาํเนินงานของบริษทั TP ในช่วงปี 2550 – 2552 เป็นดงัน้ี (งบเฉพาะบริษทัTPไม่รวมบริษทัในเครือ  
       ( บริษทั IPT)) 

                                       หน่วย  :  ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
รายไดร้วม 3,436 3,865 3,790 
ค่าใชจ่้ายรวม 3,034 3,518 3,499 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 402 347 291 
สินทรัพยร์วม 5,252 4,991 4,767 
หน้ีสินรวม 877 550 316 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 4,375 4,441 4,451 

4.1.3.9  บริษทั ผลติไฟฟ้าและพลงังานร่วม จาํกดั  (CHPP) 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท. คร้ังท่ี 10/2549 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2549 ไดมี้มติอนุมติัใหด้าํเนินโครงการผลิตไฟฟ้า
และนํ้ าเยน็โดยระบบพลงังานร่วม (Combined Heat and Power) สาํหรับศูนยร์าชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจง้วฒันะ (ศูนย์
ราชการฯ) และต่อมาท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท. คร้ังท่ี 6/2550 เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2550 ไดมี้มติอนุมติัใหจ้ดัตั้ง บริษทั ผลิต
ไฟฟ้าและพลงังานร่วม จาํกดั (Combined Heat and Power Producing Company Limited : CHPP) เพื่อดาํเนินโครงการดงักล่าว 
โดยในระยะแรก ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 จดทะเบียนบริษทัแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2550 มีทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท  

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษทั CHPP มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 270 ลา้นบาท มีขนาดกาํลงัการผลิตติดตั้งไฟฟ้า 
 9.2 เมกกะวตัต(์MW)  และนํ้ าเยน็ 12,000 ตนัความเยน็ (RT)   

  (1)  ความกา้วหนา้โครงการ 
  -  เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2549 ปตท.และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ไดล้งนามสัญญาซ้ือขายนํ้ าเยน็โครงการ

ศูนยร์าชการฯ จาํนวน 7,500 RT กบับริษทั ธนารักษพ์ฒันาสินทรัพย ์จาํกดั (ธพส). อายสัุญญา 30 ปี ต่อมาเม่ือ
วนัท่ี 26 สิงหาคม 2551 ปตท. และ กฟน. ได้โอนสิทธิและหน้าท่ีของผูข้ายภายใตส้ัญญาดังกล่าวให ้
บริษทั CHPP  

  - บริษทั CHPP เร่ิมผลิตนํ้าเยน็โดยใชไ้ฟฟ้าเดินระบบ Electric Chiller เพื่อ Commissioning ระบบส่งนํ้ าเยน็
ใหแ้ก่ศูนยร์าชการฯในวนัท่ี 25 สิงหาคม 2551 และเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(COD) ในส่วนของนํ้ าเยน็ 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2552 และคาดว่าจะเร่ิมการ Commissioning ระบบผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเยน็โดยใช ้
ก๊าซธรรมชาติเดินระบบ Absorption Chiller ในไตรมาส 3/2553 และจะเร่ิม COD ไดใ้นไตรมาส 4 ปี 2553 ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ความกา้วหนา้งานก่อสร้างโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 97.03 เน่ืองจากปตท. จะสามารถ
จดัส่งก๊าซธรรมชาติ เพือ่ใชท้ดสอบระบบผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ดว้ยก๊าซธรรมชาติไดใ้นไตรมาส 3 ปี 2553 

 (2)  การจดัหาเช้ือเพลิง 
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   บริษทั CHPP ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ โดย ปตท. เป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติ
ใหแ้ก่บริษทั CHPP ทั้งหมด มีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีปริมาณ 1.5 ลา้นลูกบาศกฟ์ตุต่อวนั(MMCFD)  อายสุญัญา 10 ปี 

  (3) การจดัจาํหน่าย 

   การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทั CHPP  ประกอบดว้ย 

   - จาํหน่ายนํ้าเยน็ สาํหรับระบบปรับอากาศใหอ้าคารศนูยร์าชการฯ โดยทาํสัญญาซ้ือขายนํ้ าเยน็จาํนวน 7,500 RT 
กบั ธพส. มีอายสุญัญา 30 ปี ทั้งน้ีความตอ้งการนํ้าเยน็สูงสุดของศนูยร์าชการฯ มีประมาณ 8,700 RT แบ่งเป็น 

• โซน A ไดแ้ก่ อาคารศาลและหน่วยงานยติุธรรม ความตอ้งการนํ้าเยน็ 3,000 RT 

• โซน B ได้แก่ อาคารรวมหน่วยราชการ โรงแรมและหอพกั อาคารวิศวกรรม ศูนย์ประชุม และ 
สาํนกังาน ธพส. ความตอ้งการนํ้าเยน็ 5,700 RT 

 - จาํหน่ายไฟฟ้าให ้กฟน. โดยทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า การรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (สาํหรับการ
ผลิตไฟฟ้าจากระบบ Cogeneration) (VSPP) กบั กฟน. ท่ีขนาด 6.6 MW มีอายสุญัญา 5 ปี 

  (4)  การบริหาร 

   คณะกรรมการ บริษทั CHPP ปัจจุบนัมีกรรมการ 3 คนเป็นผูแ้ทนจาก ปตท. 2 คน  และ กระทรวงการคลงั 1 คน 

(5) การเงิน 
 ผลการดาํเนินงานของบริษทั CHPP ในช่วงปี 2550 – 2552 เป็นดงัน้ี  

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
รายไดร้วม 0.25 0.80 115 
ค่าใชจ่้ายรวม 0.57 4.86 78 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ (0.32) (4.06) 37 
สินทรัพยร์วม 290 586 829 
หน้ีสินรวม 20               320 527 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 270 266 302 
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4.2 กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นปลาย 

       ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ของ ปตท. แบ่งเป็น 3 ธุรกิจ  ดงัน้ี 

4.2.1 หน่วยธุรกจินํา้มัน (Oil Marketing)  

หน่วยธุรกิจนํ้ ามนัดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและนํ้ ามนัหล่อล่ืนทั้งในและต่างประเทศ ภายใตก้าร
จดัหา จดัส่ง และการปฏิบติัการของระบบ รับ เก็บ จ่าย ท่ีมีประสิทธิภาพ และดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกในสถานี โดยมุ่งเน้นรักษา
ความเป็นผูน้าํตลาดในประเทศดา้นพลงังานทดแทน ดา้นตลาดคา้ปลีก และดา้นตลาดหล่อล่ืน และเพิ่มขีดความสามารถในการ
ทาํกาํไร โดยมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าเพิ่มดว้ยการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีมีคุณภาพ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจดัการ
คลงัและการขนส่ง 

หน่วยธุรกิจนํ้ ามนัมีสายงานสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ไดแ้ก่การบริหารและปฎิบติัการคลงั 
การบริหารการจดัหาและจดัส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม และการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในตลาดขายส่งใหแ้ก่ผูค้า้ตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบญัญติัการคา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ.2543   

ปตท. ยงัมีการลงทุนและการร่วมทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจนํ้ามนัทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศจาํนวน 17 บริษทั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนธุรกิจท่ีก่อใหเ้กิดรายไดห้ลกัและเพ่ือส่งเสริมให ้ ปตท. 
สามารถดาํเนินธุรกิจนํ้ ามนัอยา่งครบวงจรและสามารถใหบ้ริการลูกคา้ไดดี้ท่ีสุด 
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แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นปลาย  
 

 

 

กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นปลาย

หน่วยธุรกจินํา้มัน หน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 
การตลาดขายปลกี การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ 

การจัดหาและจัดส่งปิโตรเลยีม 

การบริหารและปฏิบัตกิารคลงั 
การบริหารคลงัและท่าเรือปิโตรเลียม คลงันํ้ามนั คลงัก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว โรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว คลงัสถานีเติม
นํ้ามนัอากาศยาน ทัว่ประเทศ 

การบริหารบริษัทในเครือ 

ดูแลบริษทัร่วมทุนที่อยูใ่น กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั 

-  การจดัหา ขนส่ง และจาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวใหผู้ ้คา้ 
นํ้ามนัมาตรา 7 
-  การจดัหา ขนส่งและรับซื้อนํ้ ามนัสาํเร็จรูปจากโรงกลัน่นํ้ ามนั 

การบริหารความเสี่ยง 

การจัดหา การขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ 

การค้านํา้มันดบิและคอนเดนเสท 

การค้านํา้มันสําเร็จรูป 

การค้าปิโตรเคม ี

หน่วยธุรกจิปิโตรเคมีและการกลัน่ 
การบริหารบริษทัในเครือการกลัน่ 

การบริหารบริษทัในเครือปิโตรเคมี - ตลาดขายปลีก 
- บริหารสถานีบริการ
นํ้ามนั 

- ตลาดหล่อลื่น 

- ตลาดรัฐและอุตสาหกรรม 
- ตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง 
- ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
- การตลาดต่างประเทศ 

การบริหารบริษัทในเครือ 

การควบคุมความเสี่ยง/บริหารงานสนับสนุน 
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4.2.1.1 ลกัษณะของสินค้าและผลติภณัฑ์ 

สินคา้และผลิตภณัฑข์องการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (Oil Marketing) แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
4.2.1.1.1 ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูป 
4.2.1.1.2 ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัหล่อล่ืน 

4.2.1.1.1  ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูป 

(1) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas : LPG) 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือท่ีเรียกว่าก๊าซหุงตม้ หรือแอลพีจี เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจาํพวกก๊าซโพรเพน

และก๊าซบิวเทน ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการแยกก๊าซธรรมชาติในโรงแยกก๊าซหรือการกลัน่นํ้ ามนัจากโรงกลัน่นํ้ ามนั จะมี
สภาพเป็นของเหลวภายใตแ้รงดนั ส่วนมากนาํไปใช้ในการหุงตม้ในครัวเรือน และใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในงานอุตสาหกรรมต่างๆ 
เน่ืองจากมีคุณสมบติัพิเศษคือใหค้วามร้อนสูง สะอาด เผาไหมไ้ดง่้ายและสะดวกในการใชง้าน นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นวตัถุดิบใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และสามารถใชแ้ทนนํ้ ามนัเบนซินในรถยนตเ์พราะมีค่าออกเทนสูง ปตท.จาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ใหก้บัใหก้บั ผูป้ระกอบธุรกิจก๊าซหุงตม้ สถานีบริการก๊าซรถยนต ์ผูใ้ชก้๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยตรง และจาํหน่ายใหก้บัผูค้า้ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวตามพระราชบญัญติัการคา้นํ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ.2543 เพือ่จาํหน่ายต่อใหก้บัผูใ้ชก๊้าซปิโตรเลียมเหลวอีกทอดหน่ึง 

(2) นํ้ามนัเบนซิน (Gasoline) 
นํ้ ามนัเบนซินเป็นนํ้ ามนัสําเร็จรูปประเภทระเหยง่ายมีปริมาณกาํมะถนัตํ่า เหมาะสําหรับใชง้านกบัเคร่ืองยนต์

เบนซินทุกชนิด นํ้ามนัเบนซินไดม้าจากการผสมนํ้ ามนัเบาท่ีมีช่วงจุดเดือดเหมาะสมหลายชนิดในอตัราส่วนท่ีเหมาะสม และมี
ส่วนผสมของสารกนัน็อคและอ่ืนๆ เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพตามขอ้กาํหนด ปัจจุบนัในประเทศไทยนั้น นํ้ามนัเบนซินแบ่งออกเป็น 6 
ประเภทหลกั คือ นํ้ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่ออกเทน 91 นํ้ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่ ออกเทน 95 นํ้ ามนัแก๊สโซฮอลอี์ 10 ออกเทน 
91 นํ้ามนัแก๊สโซฮอลอี์ 10 ออกเทน 95 นํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์อี 20 และนํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์อี 85 

(3) นํ้ามนัก๊าด (Kerosene) 
นํ้ามนัก๊าดเป็นนํ้ ามนัสาํเร็จรูปชนิดหน่ึงท่ีไดจ้ากการกลัน่ปิโตรเลียม  แบ่งเป็น  2  ประเภทใหญ่ ๆ คือ ชนิดใชใ้ห้

ความร้อนและแสงสว่าง และชนิดใชก้บัเคร่ืองยนตห์รือเคร่ืองบิน นอกจากนั้น ยงัใชใ้นอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น ใชใ้ห้
ความร้อนในเตาอบ นาํไปเป็นส่วนผสมในยาฆ่าแมลง นํ้ามนัชกัเงา และสีนํ้ามนั เป็นตน้  

(4) นํ้ามนัอากาศยาน (Aviation Fuel) 
นํ้ามนัอากาศยานเป็นนํ้ ามนัสาํเร็จรูปท่ีใชส้าํหรับเคร่ืองบินไอพ่นของสายการบินพาณิชยท์ัว่ไป เคร่ืองบินของ

กองทพัและเคร่ืองบินฝึกนกับินเป็นนํ้ ามนัท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้กาํหนดคุณภาพของเช้ือเพลิงท่ีเป็นมาตรฐานสากลสาํหรับใชท้ัว่
โลก นํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชก้บัเคร่ืองบินแบ่งออกตามลกัษณะของเคร่ืองยนตไ์ดเ้ป็น  2  ประเภท  คือ   

• นํ้ามนัอากาศยานท่ีใชก้บัเคร่ืองบินไอพน่(Aviation  Turbine  Fuels) เคร่ืองบินไอพ่นใชเ้คร่ืองยนตช์นิด  
Turbofan  Engine  ซ่ึงมีแรงขบัดนัมาก  บินไดเ้ร็ว  ประสิทธิภาพสูง  นํ้ามนัอากาศยานท่ีใชก้บัเคร่ืองบินไอ
พน่ แบ่งเป็น 2 เกรด ไดแ้ก่ นํ้ามนัเคร่ืองบินไอพ่นพาณิชย ์ (Jet A-1) สาํหรับใชง้านกบัเคร่ืองบินพาณิชยข์อง
สายการบินทัว่ไป และนํ้ ามนัเคร่ืองบินไอพน่ทหาร (JP-8, JP-5) สาํหรับใชง้านกบัเคร่ืองบินรบ เช่นเคร่ืองบิน
ขบัไล่  

• นํ้ามนัเบนซินอากาศยาน (Aviation Gasoline) สาํหรับใชง้านกบัเคร่ืองบินท่ีใชเ้คร่ืองยนตล์ูกสูบ เช่น 
เคร่ืองบินฝึกนกับิน เคร่ืองบินเลก็ส่วนตวั 
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(5) นํ้ามนัดีเซล (Diesel) 

เป็นนํ้ามนัท่ีมีจุดเดือดสูงกวา่นํ้ ามนัก๊าดเหมาะสาํหรับรถเคร่ืองยนตดี์เซล เช่น รถยนตก์ระบะ รถบรรทุก รถ
โดยสาร เคร่ืองยนตท์างการเกษตร นอกจากน้ียงัใชก้บัเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าและเรือ ปัจจุบนันํ้ามนัดีเซลเป็นนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมี
ปริมาณการใชสู้งท่ีสุดในประเทศ  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือนํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว  (High  Speed  Diesel) นํ้ามนัไบโอดีเซล  
(BIODIESEL)  และนํ้ามนัดีเซลปาลม์บริสุทธ์ิ   

(6) นํ้ามนัเตา (Fuel Oil) 
เป็นผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัท่ีไดจ้ากส่วนท่ีมีจุดเดือดสูงสุดของนํ้ ามนัดิบ เป็นนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีหนักและมีจุดเดือดสูง

ท่ีสุด นํ้ ามนัเตาจดัเป็นนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีสาํคญัท่ีสุดในอุตสาหกรรม เพราะราคาถูก ใชง้านง่าย ใหค้วามร้อนสูง สามารถแบ่งออก
ไดเ้ป็นหลายชนิดข้ึนอยูก่บัความหนืด และประเภทของเตาเผาและหวัฉีดในการเผา โดยทัว่ไปนํ้ ามนัเตาใชส้าํหรับเป็นเช้ือเพลิง
ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า และเรือเดินสมุทร สาํหรับประเทศไทย จดัแบ่งตามความหนืด และจุดไหลเท (Pour Point) ได้
เป็น  3  ประเภท คือ นํ้ามนัเตาใส  (Light  Fuel  Oil ; LFO) มีความหนืดไม่เกิน 80 cSt ท่ีอุณหภูมิ  50  oC  เหมาะสาํหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีตอ้งการการเผาใหมท่ี้สะอาด    นํ้ามนัเตากลาง  (Medium  Fuel  Oil ; MFO)  มีความหนืดไม่เกิน  180  cSt  ท่ี
อุณหภูมิ  50  oC  เหมาะสาํหรับโรงงานขนาดปานกลางจนถึงขนาดใหญ่ และนํ้ ามนัเตาหนกั  (Heavy  Fuel  Oil ; HFO) ความ
หนืดไม่เกิน  280  cSt ท่ีอณุหภูมิ  50  oC  เหมาะกบัโรงงานท่ีมีเตาเผาขนาดใหญ่   

4.2.1.1.2  ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืน 

• ปตท.ผลิตและจดัจาํหน่ายนํ้ ามนัหล่อล่ืนท่ีใชก้บัยานพาหนะ งานอุตสาหกรรม และเรือเดินสมุทร นอกจากน้ียงัมี
การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่สาํหรับทุกกลุ่มลูกคา้ทุกปีอยา่งต่อเน่ือง 

• นํ้ามนัเกียร์ 

• นํ้ามนัไฮโดรลิค  

• นํ้ามนัเบรค  

• จารบี 

4.2.1.2 การจดัจาํหน่ายผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม (Oil Marketing) 

 ปตท. จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมผา่นช่องทางการจดัจาํหน่าย 2 ช่องทางหลกั ไดแ้ก่ 
 4.2.1.2.1 การจดัจาํหน่ายผา่นตลาดขายปลีก (Retail Marketing) เป็นการจดัจาํหน่ายผา่นสถานีบริการนํ้ ามนัของบริษทั 
สถานีบริการนํ้ ามนัผูแ้ทนจาํหน่ายทัว่ประเทศ รวมถึงการดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการ และตลาดขายส่งนํ้ ามนัใหก้บัผูค้า้
ตามมาตรา 7 และมาตรา 10 
 4.2.1.2.2 การจดัจาํหน่ายผา่นตลาดพาณิชยแ์ละต่างประเทศ (Commercial and International Marketing) เป็นการจดั
จาํหน่ายใหก้บัลูกคา้ท่ีเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ลูกคา้อุตสาหกรรมและพาณิชย ์ ตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง  ตลาดก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว และการตลาดต่างประเทศ 

 ปี 2552  ปตท. จดัจาํหน่ายนํ้ ามนัสาํเร็จรูปในประเทศจาํนวนรวมทั้งส้ิน 22,406 ลา้นลิตร (รวมปริมาณการจาํหน่ายให้
ผูค้า้มาตรา 7  แต่ไม่รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีจาํหน่ายเพ่ือนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี) หากคิดเฉพาะส่วนท่ี
จดัจาํหน่ายเอง ปตท. มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 32.9   
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การจดัจาํหน่ายนํา้มนัในประเทศของ ปตท. ในช่วงปี 2550 - 2552 

ท่ีมา  :  ปตท. ยกเวน้ขอ้มูลส่วนแบ่งการตลาดจากกระทรวงพลงังาน 
/1 รวมปริมาณการจาํหน่ายนํ้ ามนัเตา นํ้ ามนัดีเซล นํ้ ามนัเบนซิน นํ้ ามนัก๊าด นํ้ ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภณัฑ์

นํ้ ามนัเคร่ือง ยางมะตอย ซ่ึงรวมปริมาณการจาํหน่ายให้ผูค้า้มาตรา 7  แต่ไม่รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีจาํหน่ายเพื่อนาํไปใชเ้ป็น
วตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

/2 ไม่รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีจาํหน่ายเพ่ือนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี นํ้ ามนัหล่อล่ืนพ้ืนฐาน และยางมะตอย 
/3 ของ ปตท.และผูแ้ทนจาํหน่าย (ไม่รวมสถานีบริการก๊าซ) 
/4 ของผูแ้ทนจาํหน่าย 

ปตท. มีเป้าหมายในการรักษาส่วนแบ่งตลาดคา้ปลีก ตลาดอุตสาหกรรม ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตลาดอากาศยาน
และเรือขนส่ง และเป็นผูน้าํในตลาดนํ้ ามนัหล่อล่ืน  โดยเนน้การสร้างความมัน่ใจเร่ืองคุณภาพ และเพิ่มชนิดของนํ้ ามนัหล่อล่ืน 
เพื่อขยายตลาดนํ้ ามันหล่อล่ืนในกลุ่มอุตสาหกรรมและเรือเดินสมุทร  รวมถึงเน้นตลาดคา้ปลีกนํ้ ามัน จึงมีการปรับปรุง
ภาพลกัษณ์สถานีบริการนํ้ ามนัให้ทนัสมยัและสะดวกสบาย ให้การบริการท่ีสร้างความพึงพอใจต่อลูกคา้มากข้ึน โดยขยาย
รูปแบบการบริการเสริมในสถานีบริการเพื่อดึงดูดลูกคา้  ทั้งน้ี การลงทุนในสถานีบริการจะเนน้เฉพาะท่ีอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพ
ทางการคา้เท่านั้น 

ปตท. ไดเ้ปิดสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. พรีเม่ียมรูปแบบ PTT Park  ท่ีสระบุรี เพื่อเป็นจุดพกัรถแห่งใหม่สาํหรับผูใ้ชร้ถ
เสน้ทางหลกับนถนนมิตรภาพ เพียบพร้อมดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครัน และมีบริการพิเศษในช่ือ “หอ้งนํ้า 20 บาท เพื่อ
การกศุล” หรือ “Restroom 20” เป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยรายไดจ้ากการใชบ้ริการหอ้งนํ้าทั้งหมด จะนาํไปบริจาคเป็น
ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวนั และซ้ืออุปกรณ์การเรียนรู้ ใหก้บัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตล่ิงชนั และ
โรงเรียนวดัหนองบวั สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ. สระบุรี  

 

ผลติภณัฑ์/การจําหน่าย ปี 2550  ปี 2551 ปี 2552 

การจัดจําหน่าย/การตลาด      
ปริมาณจดัจาํหน่าย (ลา้นลิตร) /1      
- ไม่รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 20,658 22,011 22,248 
- รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 21,551 22,378 22,406 
ส่วนแบ่งตลาดในประเทศ (ร้อยละ) /2      
- ไม่รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 31.0 33.2 32.5 
- รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 32.5 33.8 32.9 
มูลคา่การจดัจาํหน่าย (ลา้นบาท)      
- ไม่รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 383,205 478,134 372,751 
- รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 396,467 484,899 375,718 
การสาํรอง (ความจุคลงั)      
- นํ้ามนัดิบ นํ้ามนัสาํเร็จรูป (ลา้นลิตร) 1,360 1,346 1,346 
- ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ตนั) 98,800 98,800 98,800 

สถานีบริการนํา้มนั /3 (แห่ง) 1,186 1,140 1,136 

ร้านค้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลว /4 (แห่ง) 1,272 1,317 1,322 

โรงบรรจุก๊าซปิโตรเลยีมเหลว /4 (แห่ง) 144 153 162 
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ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดของ ปตท. แยกตามผลติภณัฑ์ของธุรกจินํา้มนัในประเทศ 
เปรียบเทยีบงวด  ปี 2552 กบั ปี 2551 

ผลิตภณัฑ ์
 

ปี 2552 ปี 2551 
เพิ่ม/(ลด) 

 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว /1 38.6  35.9  2.7  
นํ้ามนัเบนซิน 29.5  28.2  1.3  
นํ้ามนัก๊าด 28.4  24.1  4.3  
นํ้ามนัเคร่ีองบินพาณิชย ์(Jet A-1) 27.0  28.6  (1.6) 
นํ้ามนัเคร่ีองบินทหาร (JP-5, JP-8) 100.0  100.0  0.0  
นํ้ามนัเคร่ีองบินไอพ่นแบบใบพดั (Avgas) 100.0  100.0  0.0  
นํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว 29.9  32.9  (3.0) 
นํ้ามนัดีเซลหมุนชา้ 0.0  2.1  (2.1) 
นํ้ามนัเตา (ไม่รวมท่ีจาํหน่ายให ้กฟผ.) 51.7  46.2  5.5  
ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืน /2 36.3  30.6  5.7  

ส่วนแบ่งตลาดโดยรวม    
 - ไม่รวมนํ้ ามนัเตา กฟผ. 32.5  33.2  (0.7) 
 - รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 32.9  33.8  (0.9) 

 ท่ีมา : กระทรวงพลงังาน 
 /1  ไม่รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีจาํหน่ายเพ่ือนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
 /2 ไม่รวมนํ้ามนัหล่อล่ืนพื้นฐาน 

4.2.1.2.1 การจดัจาํหน่ายผา่นตลาดคา้ปลีก (Retail Marketing) 

ดาํเนินการโดยสายงานการตลาดคา้ปลีก (Retail Marketing) ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบในการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ ามนั
สําเร็จรูปและนํ้ ามนัหล่อล่ืนในตลาดคา้ปลีกให้กบัลูกคา้ทัว่ไปผ่านเครือข่ายสถานีบริการทัว่ประเทศรวมทั้งรับผิดชอบการ
กาํหนดกลยุทธ์ตลาดคา้ปลีก การพฒันาตลาดคา้ปลีกและความเหมาะสมของเครือข่ายสถานีบริการ การปฏิบติัการ การลงทุน 
และการบริหารสถานีบริการตวัแทน ดว้ยการพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหส้ถานีบริการ ปตท. รองรับความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคไดค้รบถว้นและการพฒันาธุรกิจคา้ปลีก การประกอบธุรกิจคา้ปลีกนํ้ ามนัจะเนน้การดาํเนินการขายผ่านสถานีบริการ
เป็นหลกั ปตท. จึงยงัสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดอนัดบัหน่ึงท่ีสุดอยา่งต่อเน่ืองติดต่อกนันานกว่า 10 ปี  ทั้งน้ี ปตท. จดัจาํหน่าย
ผา่นช่องทางสถานีบริการ ปตท. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 รวม 1,136 แห่ง ซ่ึงสูงท่ีสุดในบรรดาบริษทัผูค้า้นํ้ ามนั คู่แข่งท่ีสาํคญั
ในดา้นเครือข่ายสถานีบริการนํ้ ามนัของ ปตท.ไดแ้ก่ บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย 
จาํกดั บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เชฟรอน (ไทย) จาํกดัเป็นตน้ 
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จาํนวนสถานีบริการนํ้ามนัณ วนัที ่31 ธันวาคม2552 

ช่ือผู้ประกอบการ จาํนวนสถานีบริการ ร้อยละ 
1. บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 1,136 6.2 
2. บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 1,053 5.8 
3. บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 562 3.1 
4. บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 540 3.0 
5. บริษทั เชฟรอน (ไทย) จาํกดั 430 2.4 
6. บริษทั ภาคใตเ้ช้ือเพลิง จาํกดั (มหาชน) 242 1.3 
7. บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั 146 0.8 
8. บริษทั ปิโตรนาส รีเทล (ประเทศไทย) จาํกดั 110 0.6 
9. บริษทั สยามสหบริการ จาํกดั (มหาชน) 152 0.8 
10. บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) 74 0.4 
11. บริษทั พี.ซี.สยามปิโตรเลียม จาํกดั 18 0.1 
12. บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 0 0.0 
13. บริษทั นํ้ามนั ไออาร์พซีี จาํกดั 2 0.0 
14. อ่ืนๆ และผูค้า้นํ้ ามนัอิสระ /1 13,736 75.5 

รวมทั้งหมด 18,201 100.0 

 ท่ีมา    :    กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน : ขอ้มูลจาํนวนสถานีบริการของผูป้ระกอบการรายอ่ืนท่ีมิใช่ ปตท.   
  /1   ส่วนใหญ่เป็นสถานีบริการในส่วนภูมิภาคท่ีจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ต่มีปริมาณและมูลค่าการจาํหน่ายต่อสถานีนอ้ย 

 สถานีบริการของ ปตท. สามารถแบ่งตามลกัษณะได ้5 ประเภทดงัน้ี 
(1)  สถานีบริการประเภท Company Own Company Operate (COCO) 

ปตท.เป็นผูล้งทุนและเป็นเจา้ของสถานีบริการท่ีดาํเนินกิจการและบริหารงานภายในสถานีบริการเองทั้งหมด โดย
การพิจารณาลงทุนเปิดสถานีบริการ COCO จะข้ึนอยูก่บัสถานท่ีตั้ง และยอดขายเป็นหลกั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2552 ปตท. มีสถานีบริการ COCO อยูท่ั้งส้ิน 68 สถานี  

(2) สถานีบริการประเภท Company Own Dealer Operate (CODO) 
ปตท. เป็นผูล้งทุนและเป็นเจา้ของสถานีบริการท่ีเปิดใหผู้ป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์และสนใจบริหารงาน
ภายในสถานีบริการประเภทน้ีเขา้มาเช่าดาํเนินงาน โดยจะมีสัญญาซ้ือขายนํ้ ามนัขั้นตํ่าตามท่ีกาํหนดโดย ปตท. 
และให้ส่วนลดราคาแก่ผูป้ระกอบการสําหรับการซ้ือนํ้ ามนัในปริมาณท่ีเกินกว่าปริมาณขั้นตํ่าท่ีกาํหนด และมี
สัญญาเช่าทรัพยสิ์นจาก ปตท. เพื่อการดาํเนินงาน ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2552 ปตท. มีสถานีบริการ CODO อยู่
ทั้งส้ิน 153 สถานี  

(3) สถานีบริการประเภท ร่วมลงทุน (Joint Venture) 
สถานีบริการเหล่าน้ีเป็นการร่วมลงทุนระหว่าง ปตท. และผูป้ระกอบการภาคเอกชน โดยสัดส่วนในการร่วมลงทุน
จะแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับการเจรจา โดยผูป้ระกอบการเป็นผูด้ ําเนินการบริหารและจัดการทั้ งหมด  ณ  
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  ปตท. มีสถานีบริการ Joint Venture อยูท่ั้งส้ิน 252 สถานี  

 (4)   สถานีบริการประเภท สหกรณ์ และสวสัดิการราชการและรัฐวิสาหกิจ (Co-operative) 
ปตท.เป็นผูส้นบัสนุนในส่วนส่ิงปลูกสร้างและอุปกรณ์ในส่วนท่ีสหกรณ์หรือส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจขอมา 
แต่จะมอบหมายใหห้น่วยงานนั้นๆ เป็นผูบ้ริหารเอง โดยวตัถุประสงคห์ลกัในการดาํเนินการสถานีบริการคือ เพ่ือ
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รองรับผูบ้ริโภคในส่วนของสหกรณ์ และเป็นสวสัดิการให้แก่พนกังานของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ต่างๆ ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ปตท. มีสถานีบริการ Co-operative อยูท่ั้งส้ิน 65 สถานี 

(5) สถานีบริการประเภท Dealer Own Dealer Operate (DODO) 
ผูป้ระกอบการเอกชนเป็นเจา้ของสถานีบริการเหล่าน้ี โดยทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนการบริหารสถานีบริการและการ
จาํหน่ายผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัภายใต้เคร่ืองหมายการคา้ของ ปตท. โดยมีขอ้ตกลงว่าจะตอ้งซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ ามัน
เช้ือเพลิงเช่น นํ้ามนัเบนซิน นํ้ามนัดีเซล เป็นตน้ ในปริมาณขั้นตํ่าต่อเดือน และจะตอ้งบริหารจดัการสถานีบริการ
ตามมาตรฐานของ ปตท. โดยท่ี ปตท. มีภาระท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนการลงทุนและการบริหารงานสถานีบริการ
ประเภทน้ีน้อยมาก โดยทัว่ไปแลว้ ปตท.มีสิทธิท่ีจะเลิกสัญญากบัผูป้ระกอบการสถานีบริการประเภทน้ี หาก
ผูป้ระกอบการผิดสัญญา และในบางคร้ัง ปตท. อาจพิจารณาซ้ือกิจการจากผูป้ระกอบการถา้เห็นว่าสถานีบริการ
นั้นๆ อยูใ่นทาํเลท่ีเหมาะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  ปตท. มีสถานีบริการ DODO อยูท่ ั้งส้ิน 598  สถานี 

ตารางจาํแนกสถานีบริการของ ปตท. 

รูปแบบสถานีบริการ 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
1. COCO 64 5.4 67 5.7 68 6.0 
2. CODO 167 14.1 156 13.7 153 13.5 
3. Joint-Venture 260 21.9 249 21.8 252 22.2 
4. Co-Operative 71 6.0 67 5.9 65 5.7 
5. DODO 624 52.6 601 52.7 598 52.6 

รวม 1,186 100.0 1,140 100.0 1,136 100.0 

   ท่ีมา: ปตท. 

 นอกเหนือจากการพฒันาสถานีบริการใหเ้ป็นสถานีบริการแบบครบวงจรแลว้  สืบเน่ืองจากการพฒันาสถานีบริการ
ครบวงจร ทาํให้ธุรกิจต่าง ๆ ในสถานีบริการมีการขายและสร้างรายไดใ้หก้บั ปตท. มากข้ึนโดย ปตท. มีธุรกิจต่าง ๆ ในสถานี
บริการเช่น ร้านคา้สะดวกซ้ือภายในสถานีบริการ (Convenience-Store) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 มีร้าน 7-Eleven ในสถานี
บริการกว่า 800 แห่ง ร้านกาแฟ (Cafe’ Amazon) ร้านอาหาร ธุรกิจยานยนต ์ศูนยบ์ริการนํ้ ามนัหล่อล่ืน บริการลา้งรถอตัโนมติั 
และธนาคาร เป็นตน้ 

4.2.1.2.2 การจดัจาํหน่ายผา่นตลาดพาณิชย ์(Commercial Marketing)  

 ดาํเนินงานโดยสายงานธุรกิจการตลาดพาณิชย ์ ซ่ึงรับผดิชอบการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปและนํ้ ามนัหล่อล่ืน
ใหก้ลุ่มลกูคา้อุตสาหกรรม บริษทัสายการบิน สายการเดินเรือ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มลูกคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และ
การจดัจาํหน่ายไปยงัตลาดต่างประเทศ ณ 31 ธนัวาคม 2552 ปตท.จาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว นํ้ามนัเบนซิน นํ้ามนัเตา นํ้ามนั
เช้ือเพลิงอากาศยาน นํ้ามนัดีเซล ผา่นตลาดพาณิชย ์รวมทั้งส้ินประมาณ 7,822 ลา้นลิตร คิดเป็นประมาณร้อยละ 34.9 ของปริมาณ
การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปทั้งหมดของ ปตท. ทั้งน้ีสามารถแบ่งตลาดในการจดัจาํหน่ายผา่นตลาดพาณิชย ์ออกเป็น 
4 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 
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(1) กลุ่มตลาดรัฐและอุตสาหกรรม 

• ตลาดรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานราชการ  
ปตท. สามารถจาํหน่ายผลิตภณัทน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปส่วนใหญ่ใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและ
สามารถเสริมสร้างฐานส่วนแบ่งลกูคา้ในตลาดน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี ในปี 2552 ปตท. จาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนั
สาํเร็จรูปรวมทั้งส้ินประมาณ 816 ลา้นลิตร ใหแ้ก่ลูกคา้ในกลุ่มน้ี โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ปตท.มีลูกคา้
ในกลุ่มน้ีจาํนวน ประมาณ 1,200 ราย อาทิเช่น  กองทพับก กองทพัเรือ กองทพัอากาศ การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย (รฟท.) และองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นตน้   

• ตลาดอุตสาหกรรม  
ปตท. จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ สาํเร็จรูปท่ีใชใ้นภาคอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ นํ้ ามนัเตา ก๊าซหุงตม้ นํ้ ามนัดีเซล ยางมะ
ตอย และผลิตภณัฑ์หล่อล่ืนโดยตรงกบัโรงงานอุตสาหกรรม และผูบ้ริโภครายใหญ่ เช่น ผูป้ระกอบกิจการ
โรงงานผลิตเหลก็ โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตถุงมือยาง ผูป้ระกอบการเดินรถโดยสารและขนส่ง และ
ผูป้ระกอบการในภาคเกษตรกรรม เป็นตน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ปตท. มีลูกคา้ในกลุ่มน้ีรวมทั้ง
ประเทศจาํนวนมากกว่า 1,500 ราย ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัท่ีจาํหน่ายให้กบัลูกคา้กลุ่มน้ีโดยมากเป็นนํ้ ามนัเตา  
นํ้ามนัดีเซล และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ใน ปี 2552 ปตท. ขายผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัใหแ้ก่ลูกคา้กลุ่มน้ีจาํนวน 1,844  
ลา้นลิตร  ในกลุ่มน้ี  ปตท. จะลงทุนสร้างอุปกรณ์ในการเกบ็สาํรองเช้ือเพลิงหรือส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ 
เพือ่เป็นการใหบ้ริการ รวมถึงแนะนาํการประหยดัพลงังานและความปลอดภยั นอกจากน้ี ยงัมีการขยายตลาด
ไปยงัผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ เช่น ยางมะตอย ถ่านหิน นํ้ามนัหล่อล่ืนพ้ืนฐาน (Base Oil) และเคมีภณัฑ ์เป็นตน้ 

(2) กลุ่มตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง  
ปตท. เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายนํ้ ามนัสาํหรับเคร่ืองบินต่างๆ เช่น Jet A-1  JP-8 JP-5   และ Avgas ท่ีเป็นท่ียอมรับจาก

สายการบินระหว่างประเทศและหน่วยงานราชการกว่า 370 ราย ทั้งในและต่างประเทศ นอกเหนือจากการจาํหน่ายนํ้ ามนัท่ี 
ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแลว้ ปตท. ยงัเป็นผูป้ระกอบการจาํหน่ายและใหบ้ริการเติมนํ้ ามนัอากาศ
ยานในท่าอากาศยานภูมิภาคทัว่ประเทศไทย  ปตท. มีส่วนแบ่งตลาดในการจาํหน่ายนํ้ ามนัอากาศยานประมาณร้อยละ 28.9 โดย 
ปี 2552  ปตท. ไดข้ายนํ้ามนัอากาศยานรวมผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ใหแ้ก่ลูกคา้ในกลุ่มน้ีจาํนวน 2,503  ลา้นลิตร นอกจากน้ี ปตท. ยงัได้
ขยายการใหบ้ริการจาํหน่ายนํ้ ามนัใหก้บัสายการบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติประเทศ  ฮ่องกง และในกมัพชูา และยงัเป็นผูจ้ดั
จาํหน่ายนํ้ ามนัอ่ืนๆ เช่น นํ้ ามนัเตาและนํ้ ามนัดีเซลหมุนเร็ว สาํหรับเรือขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศและเรือรบของกองทพั
ต่างประเทศ ท่ีเป็นลูกคา้อยูก่วา่ 200 ราย ดว้ย 

(3) ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซหุงตม้ 
ปตท. ดาํเนินธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงตม้ทัว่ประเทศ โดยเป็นผูน้าํในตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลวและ

มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดอย่างต่อเน่ือง  โดย ปี 2552 มีปริมาณจาํหน่ายทั้งส้ินจาํนวน 1,924  ลา้นลิตร หรือ 1,039  พนัเมตริกตนั  
(ไม่รวมปริมาณท่ีขายเป็นวตัถุดิบใหอ้ตุสาหกรรม ปิโตรเคมี) ปตท. มีคลงัเกบ็ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 8 แห่ง โดยในจาํนวนน้ีมีโรง
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 4 แห่ง กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  มีความจุรวมประมาณ 
98,800 เมตริกตนั และมีร้านคา้ท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่ายก๊าซหุงตม้ 1,322 แห่ง และโรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวเอกชน 162 แห่ง 

(4) ตลาดต่างประเทศ  
เป็นการขายส่งออกผลิตภณัฑข์อง ปตท.ไปยงัตลาดต่างประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บั ปตท. โดยการขายผา่น

บริษทัท่ี ปตท. ไปลงทุน หรือร่วมทุนในต่างประเทศ รวมทั้งบริษทันํ้ามนัอ่ืนๆ ในต่างประเทศตลอดจนลูกคา้ท่ีเป็นบริษทันํ้ ามนั
ในทอ้งถ่ิน เป็นการดาํเนินการเพื่อขยายตลาดผลิตภณัฑข์อง ปตท. ในต่างประเทศ เน่ืองจากตอ้งการเพิ่มช่องทางการจาํหน่าย อีก
ทั้งประเทศไทยอยูใ่นสภาวะอุปทานมากกว่าอุปสงค ์ ทาํให ้ปตท.มีนโยบายขยายการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป และก๊าซ
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ปิโตรเลียมเหลวไปสู่ตลาดต่างประเทศ ไดแ้ก่ประเทศฮ่องกง ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กมัพชูา มาเลเซีย 
สหภาพเมียนมาร์ ลาว และจีน อยา่งไรก็ตามในสภาวะท่ีเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ี
เขา้ไปลงทุนมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลามีผลให ้ ปตท. พิจารณาปรับเปล่ียนกลยทุธ์และนโยบายการลงทุนในบางประเทศ
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีเขา้ไปลงทุนอยูเ่สมอ ในปี 2552 ปตท. มีปริมาณการ
จาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นตลาดต่างประเทศ จาํนวน 735 ลา้นลิตร 

4.2.1.3 สายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกจินํา้มัน  

ปตท. มีสายงานสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจนํ้ ามนัใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ดงัต่อไปน้ี 
3.2.1.3.1 การบริหารและปฎิบติัการคลงั 
3.2.1.3.2 การจดัหาและจดัส่งปิโตรเลียม 

4.2.1.3.1 การบริหารและปฏิบติัการคลงั  

ดาํเนินการบริหาร ควบคุมดูแลการเกบ็สาํรอง รับจ่าย บรรจุผลิตภณัฑน์ํ้ามนั ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงตม้ (LPG) 
ของคลงัทัว่ประเทศ โดยปฎิบติัการเกบ็สาํรองรับจ่าย และบรรจุผลิตภณัฑ ์ เพื่อการจ่ายโอนระหว่างคลงัและจาํหน่ายใหลู้กคา้ทั้ง
ทางรถยนต ์รถไฟ และทางเรือ  ทั้งน้ี ปตท. มีสถานีเติมนํ้ามนัอากาศยานจาํนวน 10 แห่ง  คลงัปิโตรเลียม คลงันํ้ามนั และ คลงั
ก๊าซ รวม 19 แห่ง กระจายอยูท่ัว่ประเทศเพื่อใหบ้ริการลูกคา้และสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจนํ้ ามนัของ ปตท. และไดมี้การพฒันา
คลงัปิโตรเลียมศรีราชาใหเ้ป็นคลงัปลอดอากร เพื่อการกกัเกบ็และส่งออกผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม และไดเ้ร่ิมพฒันาคลงัปิโตรเลียม 
ศรีราชา ใหเ้ป็นคลงัสรรพสามิต และคลงัสินคา้ปลอดอากร เพื่อส่งเสริมธุรกิจการนาํเขา้และส่งออก และเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมโดยใหเ้ช่าคลงัเก็บนํ้ ามนัเพ่ือการคา้แก่ลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากน้ีคลงัปิโตรเลียมศรีราชายงัเป็นแหล่ง
สนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับเติมเรือเดินสมุทร เพื่อรองรับการขยายตวัของท่าเรือแหลมฉบงั และผลกัดนัให้
ประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการเติมนํ้ามนัเช้ือเพลิงเรือเดินสมุทรอีกแห่งหน่ึงของภูมิภาคเอเซีย 

คลงัปิโตรเลียมศรีราชา ประกอบดว้ยพื้นท่ี 2 ส่วน ไดแ้ก่ คลงันํ้ ามนัศรีราชาและคลงัก๊าซเขาบ่อยามีปริมาณความจุรวม 
890 ลา้นลิตร มีท่าเทียบเรือจาํนวน 7 ท่า สามารถรับเรือเดินสมุทรไดต้ั้งแต่ขนาด 500-100,000 ตนั 

4.2.1.3.2 การจดัหาและจดัส่งปิโตรเลียม  

ดาํเนินการจดัหาและจดัส่งผลิตภณัฑน์ํ้ามนั รวมทั้งการขายนํ้ ามนัในตลาดขายส่ง ใหแ้ก่ บริษทัในเครือท่ีเป็นผูค้า้มาตรา
7 เช่น บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั  

ปตท.ขายผลิตภณัฑก๊์าซปิโตรเลียมเหลวจากอุปทานส่วนเกินท่ีเหลือจากการขายผ่านช่องทางต่างๆ แลว้ ใหแ้ก่ตลาด
ผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้นํ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ.2543 (Reseller) เช่น บริษทั ยนิูคแก๊ส แอนด ์ ปิโตรเคมี
คลัส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เวิลดแ์ก๊ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั(มหาชน) บริษทั 
ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) เป็นตน้ ใน ปี 2552 ปตท. ไดจ้าํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมใหแ้ก่ผูค้า้มาตรา 7 คิดเป็นมูลค่า 
107,017 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 28.5 ของรายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมทั้งหมด 
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4.2.1.4 โครงสร้างรายได้ของการจัดจําหน่ายผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม  

ปี 2552 ปตท. มีมูลค่าการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์รวมมูลค่าทั้งส้ิน 375,718 ลา้นบาท  ดงัรายละเอียดตามตารางต่อไปน้ี 

ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าของการจดัจําหน่ายแยกตามผลติภัณฑ์ /1 

ท่ีมา :   ปตท. (ปริมาณและมูลค่าของการจดัจาํหน่ายไม่รวมการขายระหวา่งกนัใหธุ้รกิจการคา้ระหวา่งประเทศและรายการซ้ือ-ขายคืนโรงกลัน่เพ่ือสาํรอง 
ตามกฎหมาย) 

 /1    รวมการจาํหน่ายผลิตภณัฑย์างมะตอย คอนเดนเสท ก๊าซโซลีนธรรมชาติ สารเติมแต่ง และสินคา้ใชเ้พือ่การส่งเสริมการขาย ฯลฯ 

 

ผลติภัณฑ์ 

 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

มูลค่าการ
จาํหน่าย 

ปริมาณการ
จาํหน่าย 

มูลค่าการ
จาํหน่าย 

ปริมาณการ
จาํหน่าย 

มูลค่าการ
จาํหน่าย 

ปริมาณการ
จาํหน่าย 

(ล้านบาท) (ล้านลติร) (ล้านบาท) (ล้านลติร) (ล้านบาท) (ล้านลติร) 

การจดัจําหน่าย           

- ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 32,058 4,505 42,352 5,628 44,408 5,774 

- นํ้ามนัเบนซิน 81,209 3,262 90,408 3,314 87,122 3,531 

- นํ้ามนัก๊าด 109 4 131 4 142 6 

- นํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน 51,819 2,660 66,164 2,493 38,251 2,416 

- นํ้ามนัดีเซล 184,088 7,994 236,875 8,444 170,159 8,474 

- นํ้ามนัเตา 39,871 2,881 36,767 2,052 22,533 1,666 

- อ่ืนๆ /1 7,313 245 12,202 443 13,103 539 

รวมการจดัจาํหน่าย 396,467 21,551 484,899 22,378 375,718 22,406 
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ตารางแสดงมูลค่าการจดัจาํหน่ายแยกตามลกัษณะตลาดและประเภทลูกค้า 
               หน่วย  : ลา้นบาท 

การจดัจาํหน่ายผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม 
มูลค่าการจดัจําหน่าย 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

- ตลาดคา้ปลีก 157,489 192,916 159,660 
- ตลาดพาณิชย ์    

- ตลาดรัฐวสิาหกิจและหน่วยราชการ 28,356 26,067 17,941 

- ตลาดอุตสาหกรรม 29,050 35,794 25,679 

- ตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง 55,838 69,077 38,937 

- ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว 11,131 13,773 15,302 

- ตลาดต่างประเทศ 12,061 14,899 11,182 

- ตลาดผูค้า้นํ้ามนัมาตรา 7 102,542 132,373 107,017 

รวมการจดัจาํหน่ายผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม 396,467 484,899 375,718 

ท่ีมา :    ปตท. (ปริมาณและมูลค่าของการจดัจาํหน่ายไม่รวมการขายระหวา่งกนัใหธุ้รกิจการคา้ระหวา่งประเทศและรายการซ้ือ-ขายคืนโรง
กลัน่เพ่ือสาํรองตามกฎหมาย) 

       /1  รวมมูลคา่ท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียงสาํหรับนํ้ ามนั JET A-1 และการขายท่ี HKIA 

 
4.2.2  หน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ (International Trading) 

 ดาํเนินการเก่ียวกบัธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ (International Trading) ซ่ึงแบ่งออกเป็นธุรกิจการคา้นํ้ ามนัดิบและ  
คอนเดนเสท ธุรกิจการคา้ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัเช้ือเพลิง ธุรกิจการคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี การบริหารความเส่ียงจากการคา้นํ้ ามนั และ
การจดัหาการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ กิจกรรมในธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ ครอบคลุมการจดัหา นาํเขา้ ส่งออก และ
การคา้ระหว่างประเทศสําหรับนํ้ ามันดิบ คอนเดนเสท นํ้ ามันก่ึงสําเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นํ้ ามันสําเร็จรูป ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ ์
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท.ให้มี
ศกัยภาพในการแข่งขนัและทาํกาํไร และเพื่อพฒันาความสามารถในการทาํกาํไรจากการคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและผลิตภณัฑ์
อ่ืนๆ เน่ืองจากในอดีตประเทศไทยเป็นประเทศท่ีนาํเขา้นํ้ ามนัสําเร็จรูปมาโดยตลอด ปตท. จึงมีความคุน้เคยกบัธุรกรรมประเภท
นาํเขา้ (OUT-IN Trading) แต่หลงัจากการเปิดดาํเนินการของ โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง และ สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนน่ิ์ง ทาํใหรู้ปแบบ
ธุรกรรมเปล่ียนไปเป็นแบบส่งออก (IN-OUT Trading) กล่าวคือ การส่งนํ้ ามนัสําเร็จรูปส่วนเกินจากความตอ้งการในประเทศ
ออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศ ส่วนธุรกรรมแบบการคา้ในต่างประเทศ (OUT-OUT Trading) นั้น เป็นรูปแบบธุรกรรมหน่ึงท่ี
ดาํเนินการโดย ปตท. ซ้ือนํ้ ามนัจากต่างประเทศ นาํไปขายในต่างประเทศซ่ึงจะสามารถทาํกาํไรไดจ้ากส่วนต่างของราคาซ้ือกบั
ราคาขายซ่ึงเป็นไปตามกลไกตลาด 
 ทั้งน้ี ปตท. มีการลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศจาํนวน 1 บริษทั คือ บริษทั 
ปตท. คา้สากล จาํกดั (PTT International Trading Pte.)  
 

4.2.2.1 ลกัษณะของสินค้าและผลติภณัฑ์ 

สินคา้และผลิตภณัฑข์องการคา้ระหว่างประเทศ แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
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4.2.2.1.1 นํ้ามนัดิบ (Crude oil) 
นํ้ามนัดิบเป็นสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอน คุณภาพของนํ้ามนัดิบอาจแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัชนิดของอินทรีย์

สารท่ีเป็นตน้กาํเนิดและสารประกอบอ่ืนๆ รวมทั้งสภาพแวดลอ้ม เช่นความดนั และอุณหภูมิใตพ้ื้นผวิโลก ในประเทศไทยมี
แหล่งนํ้ามนัดิบหลายแหล่ง แต่เน่ืองจากปริมาณนํ้ามนัดิบท่ีขดุพบและนาํข้ึนมาใชใ้นประเทศมีเพียงประมาณร้อยละ 10 ของความ
ตอ้งการนํ้ามนัดิบทั้งหมดของโรงกลัน่นํ้ามนัในประเทศไทย ดงันั้น จึงตอ้งนาํเขา้นํ้ามนัดิบ ซ่ึงส่วนใหญ่นาํเขา้จากกลุ่มประเทศ
ในตะวนัออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ โอมาน อิรัก คูเวต ซาอุดีอารเบีย เยเมน และกาตาร์ เป็นตน้ และนํ้ ามนัดิบจากกลุ่ม
ประเทศในตะวนัออกไกล เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน รวมถึงนํ้ามนัดิบจากแหล่งอ่ืนๆ เช่น รัสเซีย อาเซอร์ไบจนั และ
แอฟริกาใต ้เป็นตน้ 

4.2.2.1.2 คอนเดนเสท (Condensate) 

 คอนเดนเสทหรือก๊าซธรรมชาติเหลว  เป็นก๊าซธรรมชาติท่ีอยูใ่นสถานะก๊าซเม่ืออยูใ่ตดิ้นภายใตค้วามดนั  แต่จะเปล่ียน
สถานะเป็นของเหลวเม่ือถูกนาํข้ึนมาอยูบ่นผิวดิน ถือว่าเป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิตก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสทท่ีประเทศไทยใช้
ในปัจจุบนันั้นไดจ้ากการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศกว่าร้อยละ 75 และท่ีเหลือนาํเขา้มาจากต่างประเทศ  ปัจจุบนัโรงกลัน่
นํ้ ามันได้ใช้คอนเดนเสทมากลั่นโดยตรงหรือผสมกับนํ้ ามันดิบเพ่ือใช้กลั่น   ผลิตภัณฑ์ท่ีได้นั้ นจะเหมือนกับการกลัน่ด้วย
นํ้ามนัดิบชนิดเบา  

4.2.2.1.3  ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป (Oil Refined Product) 

1. ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูป ไดแ้ก่ นํ้ามนัเบนซิน (Gasoline) นํ้ามนัก๊าด (Kerosene) นํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน   
(Aviation Fuel) นํ้ามนัดีเซล (Gasoil) นํ้ามนัเตา (Fuel oil) 

2.     นํ้ามนัก่ึงสาํเร็จรูป ไดแ้ก่ VGO และ Decant oil  
3.    ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) 

                4.     ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline: NGL) 
5.     ผลิตภณัฑพ์ิเศษอ่ืนๆ เช่น ยางมะตอย (ASPHALT)  

4.2.2.1.4  ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี (Petrochemical Product) 

1.    Feedstock By Product ไดแ้ก่ Naphtha, Pygas, Condensate Residue 
2. ผลิตภณัฑก์ลุ่มโอลิฟินส์ ไดแ้ก่ Ethylene, Propylene 
3. ผลิตภณัฑก์ลุ่มอะโรเมติกส์ ไดแ้ก่ Benzene, Toluene, Mixylene, Orthoxylene, Paraxylene, Cyclo hexane  
4. เคมีภณัฑ ์ไดแ้ก่ MTBE Acetone, Ethanal, Ammonia 

4.2.2.2 การจดัจาํหน่ายผลติภณัฑ์ของหน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ (International Trading) 

ปตท. ดาํเนินธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ จาํแนกออกเป็น 3 ส่วนหลกั ๆ ไดแ้ก่ 
4.2.2.2.1 ธุรกิจการคา้นํ้ามนัดิบและคอนเดนเสท 
4.2.2.2.2 ธุรกิจการคา้ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป 
4.2.2.2.3 ธุรกิจการคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

4.2.2.2.1 ธุรกิจการคา้นํ้ามนัดิบและคอนเดนเสท (Crude Oil and Condensate) 

 ดาํเนินธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ ทั้งการจดัหา นาํเขา้ การคา้นอกประเทศ ท่ีเก่ียวกบันํ้ ามนัดิบและคอนเดนเสท ทั้ง
จากแหล่งในประเทศและต่างประเทศใหก้บัโรงกลัน่ทั้งในและนอกประเทศไทย  รวมถึงการวิเคราะห์หาโอกาสทางการคา้ การ
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แลกเปล่ียน (Physical Swap) การจา้งกลัน่ (Processing) นํ้ามนัดิบและคอนเดนเสทเพื่อผลกาํไรและความสมดุลในระบบ รวมทั้ง
การดูแลใหมี้การใชน้ํ้ ามนัดิบและคอนเดนเสทท่ีผลิตไดใ้นประเทศอยา่งคุม้ค่า  

 (1) การจดัหาและการคา้นํ้ ามนัดิบ (Crude Oil) จากแหล่งในประเทศ 
จากการท่ีประเทศไทยมีปริมาณนํ้ ามนัดิบในประเทศค่อนขา้งจาํกดัและมีสถานะเป็นผูน้าํเขา้นํ้ ามนัดิบ ดงันั้น 

นํ้ามนัดิบในประเทศจึงเป็นทรัพยากรท่ีตอ้งใชอ้ยา่งคุม้ค่าท่ีสุด โดยปัจจุบนั ปตท. จดัหานํ้ามนัดิบในประเทศจากแหล่งนํ้ ามนัดิบ 
ต่างๆ ไดแ้ก่ สิริกิตต์ิ (เพชร) กาํแพงแสนและอู่ทอง (บีพี) สังขจาย บึงหญา้และบึงม่วง (นอร์ทเซ็นทรัล) วิเชียรบุรีและศรีเทพ 
(วิเชียรบุรี) นาสนุ่นตะวนัออก (เอน็เอสอี) ปัตตานี จสัมิน ทานตะวนั เบญจมาศ บวัหลวง และสงขลา โดย ปตท. จะซ้ือ
นํ้ ามนัดิบในประเทศบางส่วนจากผูไ้ดรั้บสัมปทานต่างๆ และจาํหน่ายนํ้ ามนัดิบดงักล่าวใหก้บัโรงกลัน่นํ้ ามนัในประเทศโดยได้
กาํไรจากส่วนต่างราคา (Margin)  

(2) การจดัหาและการคา้นํ้ ามนัดิบ(Crude oil) จากแหล่งต่างประเทศ 
ปตท. เป็นผูจ้ดัหานํ้ ามนัดิบใหโ้รงกลัน่ในประเทศท่ี ปตท.ถือหุน้ และรวมถึงการดาํเนินการขนส่งใหบ้างส่วน 

โดยโรงกลัน่ท่ี ปตท. จดัหานํ้ ามนัดิบและคอนเดนเสทใหท้ั้งหมดไดแ้ก่ บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั(มหาชน) 
(PTTAR)  (เป็นบริษทัท่ีควบรวมกนัระหว่างบริษทัโรงกลัน่นํ้ ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) และบริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั (มหาชน)) และบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (BCP)  ส่วนโรงกลัน่ท่ี ปตท. จดัหาใหต้ามสัดส่วนการ
ถือหุน้ ไดแ้ก่ บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั  (SPRC) ซ่ึง ปตท.จดัหาใหป้ระมาณร้อยละ 36 และจดัหาใหบ้ริษทั ไทย
ออยล ์จาํกดั (มหาชน) (TOP) ประมาณร้อยละ 49.10  รวมทั้งบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) ประมาณร้อยละ 36.68 
ทั้งน้ี ปตท. อาจสามารถขายไดม้ากกว่าสัดส่วนการถือหุน้ และอาจขายนํ้ ามนัดิบและขนส่งใหก้บัโรงกลัน่อ่ืนท่ี ปตท. มิไดถื้อ
หุน้ ข้ึนอยูก่บัการเสนอราคา การประมูล และเง่ือนไขทางการคา้ต่างๆ  

นอกจากการจดัหานํ้ ามนัดิบต่างประเทศเพื่อนาํเขา้มาผลิตในประเทศไทย แลว้ ปตท. ไดมี้การจดัหานํ้ ามนัดิบ
ต่างประเทศเพ่ือการคา้ระหว่างประเทศ หรือท่ีเรียกว่าธุรกรรม Out-Out Trading โดยเป็นการจดัหานํ้ ามนัดิบจากประเทศผูผ้ลิต
ทัว่โลก แลว้ส่งไปขายยงัประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีความตอ้งการ ซ่ึงเป็นการเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายไดจ้ากต่างประเทศ 

ปตท. เป็นผูจ้ดัหานํ้ ามนัดิบเพื่อนาํเขา้ใหแ้ก่โรงกลัน่นํ้ ามนัทั้ง 5 แห่ง ท่ี ปตท. ถือหุน้อยูคิ่ดเป็นปริมาณทั้งส้ิน
เฉล่ียประมาณร้อยละ 75 ของปริมาณความตอ้งการนํ้ ามนัดิบเพื่อการกลัน่ของโรงกลัน่นํ้ ามนัทั้ง 5 แห่ง อีกทั้ง ปตท.ยงัทาํหนา้ท่ี
เป็น Marketing Arm ใหก้บั บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (ปตท.สผ.) สําหรับนํ้ ามนัดิบใน
ต่างประเทศท่ี ปตท.สผ.เขา้ร่วมลงทุน 

สาํหรับราคาขายใหโ้รงกลัน่ในประเทศจะเป็นราคาตน้ทุนท่ี ปตท. จดัหามาบวก ค่าดาํเนินการ ซ่ึงจะเป็นไปตาม
กลไกตลาด 

(3) การจดัหาและการคา้คอนเดนเสท (Condensate) 
ปตท.เป็นผูจ้ดัหาและขนส่งรายเดียวท่ีจดัหาคอนเดนเสทใหโ้รงงานปิโตรเคมีและโรงกลัน่ภายในประเทศ โดยมี 

PTTAR ซ่ึงเป็นบริษัทในกลุ่มปตท.ท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้นสายอะโรเมติกส์ท่ีใช้คอนเดนเสทเป็นวตัถุดิบใน
กระบวนการผลิต โดย ปตท.เป็นผูรั้บซ้ือคอนเดนเสทจากผูไ้ดรั้บสัมปทานในประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากแหล่งเชฟรอน 
(ยโูนแคลเดิม) ไพลิน และบงกช และขายคอนเดนเสทท่ีราคาตลาดโดยอิงกบัราคาตน้ทุนบวกค่าดาํเนินการ อยา่งไรก็ตาม หาก
ปริมาณคอนเดนเสทท่ี PTTAR ตอ้งการมีปริมาณลดลง ปริมาณคอนเดนเสทท่ีเหลือสามารถส่งออกขายต่างประเทศไดห้รือขาย
ใหแ้ก่โรงกลัน่นํ้ามนัในประเทศ โดยปัจจุบนั ปตท. ไดข้ายคอนเดนเสทส่วนหน่ึงใหก้บัโรงกลัน่ไทยออยล ์และโรงกลัน่บางจาก  
หรือหากคอนเดนเสทในประเทศไม่เพยีงพอ จะมีการนาํเขา้มาจากต่างประเทศ เช่น ประเทศพม่า ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นตน้ 
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ปริมาณการจดัหานํา้มันดบิและคอนเดนเสทของ ปตท. 

 หน่วย : ลา้นบาร์เรล 
 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

 ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

นํ้ามนัดิบในประเทศ 29.7 12.0 33.7 12.2 29.0 9.6 
คอนเดนเสทในประเทศ 24.2 10.0 26.4 9.5 26.7 8.8 
นาํเขา้นํ้ามนัดิบ 164.6 67.2 178.0 64.4 170.4 56.5 
นาํเขา้คอนเดนเสท 3.1 1.3 2.8 1.0 12.3 4.1 
การคา้นํ้ามนัดิบ/คอนเดนเสทระหวา่งประเทศ 23.2 9.5 35.6 12.9 63.3 21.0 

รวมท้ังส้ิน 244.8 100 276.5 100.0 301.7 100.0 

      ท่ีมา : ปตท. 

4.2.2.2.2  ธุรกิจการคา้ผลิตภณัทน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูป  (Oil Refined Product) 

 ดาํเนินการจดัหา นาํเขา้ ส่งออก และการคา้ระหว่างประเทศสาํหรับผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูป, นํ้ามนัก่ึงสาํเร็จรูป และ
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ใหก้บับริษทัในกลุ่มปตท. และลูกคา้ ของ ปตท. ตลอดจนการวิเคราะห์หาโอกาสในการทาํการคา้ การแลกเปล่ียน 
(Physical Swap) นํ้ามนัเช้ือเพลิงทุกชนิดและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทั้งน้ี ปตท. จดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงจากโรงกลัน่ในประเทศ ทั้ง
ในส่วนท่ี ปตท. ถือหุน้อยู ่ไดแ้ก่ โรงกลัน่ไทยออยล ์โรงกลัน่ PTTAR โรงกลัน่ SPRC  และโรงกลัน่ IRPC โดยการเจรจาขอซ้ือ
ตรงจากโรงกลัน่หรือการเขา้ประมูลซ้ือ และในส่วนท่ี ปตท. ไม่ไดถื้อหุน้ ไดแ้ก่โรงกลัน่เอสโซ่และบริษทั Rayong Purifier เพื่อ
นาํไปส่งออกในตลาด รวมถึงการทาํธุรกรรมอ่ืนๆ เช่น การทาํ Location Swap และการทาํ Blending เป็นตน้ นอกจากน้ียงั
ดาํเนินการนาํเขา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อตอบสนองความตอ้งการใชใ้นประเทศท่ีเพิ่มข้ึนสูง และการส่งออกก๊าซโซลีน
ธรรมชาติ (NGL) ท่ีเป็นผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบนั ปตท. มีศกัยภาพในการส่งออกผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป
ไปยงัทุกภูมิภาคทัว่โลก โดยราคาซ้ือขายจะเป็นไปตามราคาตลาดโลก และไดรั้บกาํไรจากส่วนต่างตามกลไกตลาดและการ
แข่งขนั ปี 2552 ปตท. ทาํการคา้ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปรวมทั้งส้ิน 8,684 ลา้นลิตร หรือ 54,622 พนับาร์เรล (รวมธุรกรรมการ
นาํเขา้ การส่งออก และการคา้ระหวา่งประเทศ) 

4.2.2.2.3 ธุรกิจการคา้ผลิตภณัทปิ์โตรเคมี (Petrochemical Product) 

 ดาํเนินการจดัหาวตัถุดิบสาํหรับโรงงานปิโตรเคมีของบริษทัในกลุ่ม ปตท. และดาํเนินการคา้ (Trading) และการตลาด
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีหลกั (Main Petrochemical Products) และผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ (By-Products) จากโรงงานปิโตรเคมี โดย
ครอบคลุมตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมสี ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมนํ้ามนั 

 ปตท. เป็นผูท้าํการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑห์ลกัของ PTTAR ไดแ้ก่ Benzene, Toluene, Mixylene, Orthoxylene, 
Paraxylene โดย ปตท. เป็นผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑห์ลกัทั้งหมดของ PTTAR และทาํการขายให้กบัโรงงานปิโตรเคมีในประเทศ 
รวมถึงหากผลิตภณัฑเ์หลือเกินความตอ้งการ จะทาํการส่งออกสู่ตลาดโลก นอกเหนือจาก PTTAR ปตท.ยงั เพ่ิมโอกาสทาง
การคา้โดยเขา้ไปประมูลซ้ือผลิตภณัฑจ์าก บริษทั ปตท.เคมีคอล จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัอ่ืนๆ เพื่อส่งออกไปยงัลูกคา้ใน
ตลาดโลก ปี 2552 ปตท. ทาํการคา้ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี รวมทั้งส้ินประมาณ 3,677  ลา้นลิตร หรือ 2.8 ลา้นตนั   
(รวมธุรกรรมการคา้ในประเทศ การนาํเขา้ การส่งออก และการคา้ระหวา่งประเทศ) 
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ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 98 

4.2.2.3 สายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 

 ปตท. มีสายงานสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 
4.2.2.3.1 การบริหารความเส่ียงจากการคา้นํ้ามนั 
4.2.2.3.2 การจดัหาการขนส่งทางเรือระหวา่งประเทศ 

4.2.2.3.1 การบริหารความเส่ียงจากการคา้นํ้ามนั (Oil Price Risk Management) 

 ปตท. จดัตั้งหน่วยงานบริหารความเส่ียง เพื่อรับผิดชอบการวิเคราะห์และบริหารความเส่ียงจากการทาํการคา้ การกลัน่ 
การผลิต ราคาผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  เรือขนส่ง ทั้งการคา้ในประเทศและการคา้ระหว่างประเทศให้กบั 
ปตท. รวมทั้งบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยทาํการซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ในตลาดการคา้อนุพนัธ์ เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการผนั
ผวนของราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมดว้ยวิธีการทาํ Paper Swap หรือ Option เพื่อ Lock กาํไรคงท่ีแน่นอน เพื่อประโยชน์สูงสุดของ 
ปตท. นอกจากน้ี หน่วยงานบริหารความเส่ียงยงัเป็นหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางขอ้มูลปิโตรเลียมในตลาดโลกของ ปตท. 
โดยศึกษา วิเคราะห์แนวโนม้ราคา สถานการณ์ตลาดนํ้ ามนัทัว่โลก ทั้งปัจจยัพื้นฐาน ปัจจยัทางความรู้สึก และปัจจยัทางเทคนิค 
สนบัสนุนหน่วยงานซ้ือขายนํ้ ามนัดิบและผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัเช้ือเพลิง รวมทั้งหน่วยงานขายตลาดในประเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประโยชนสู์งสุดในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท.  

4.2.2.3.2 การจดัหาการขนส่งทางเรือระหวา่งประเทศ (International Marine Transportation) 

 ปตท. จดัตั้งหน่วยจดัหาการขนส่งต่างประเทศ เป็นหน่วยเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ 
โดยรับผิดชอบการจดัหาเรือขนส่ง และบริหารจดัการเรือ Time Charter การนาํเขา้ส่งออกนํ้ ามนัดิบ นํ้ ามนัเช้ือเพลิง  ผลิตภณัฑ์
พิเศษ และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ของหน่วยงานภายใน ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท. รวมถึงหน่วยงานภายนอกกลุ่ม ปตท. ทั้งใน
และนอกประเทศ เพือ่เป็นการเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัและการดาํเนินธุรกิจแบบครบวงจร   

4.2.2.4 โครงสร้างรายได้ของการค้าระหว่างประเทศ  (International Trading)  

ปี 2552 หน่วยธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศมีมูลค่าการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ รวมมูลค่าทั้งส้ิน 826,718 ลา้นบาท  (ไม่
รวมการคา้ระหวา่งหน่วยธุรกิจใน ปตท.) 

ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าของธุรกจิการค้าระหว่างประเทศแยกตามผลติภณัฑ์ 

ท่ีมา: ปตท. 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

มูลค่าการ
จําหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณการ
จําหน่าย 

(ล้านลิตร) 

มูลค่าการ
จําหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณการ
จําหน่าย 

(ล้านลติร) 

มูลค่าการ
จําหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณการ
จําหน่าย 

(ล้านลติร) 
ธุรกิจการคา้ระหวา่งประ เทศ       
- นํ้ามนัดิบ 529,059 34,497  799,212  39,754    590,929  43,722 

- คอนเดนเสท 69,091 4,406  88,300     4,248  55,777  4,245 
- นํ้ามนัสาํเร็จรูป  113,494 6,274   175,181     8,280 117,039  8,792 

- ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 58,999 2,229   75,696     2,992  63,001  3,577 

รวมธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 770,643 47,406 1,138,389  55,274   826,746  60,336 
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4.2.3 หน่วยธุรกจิปิโตรเคมแีละการกลัน่  

ปตท.ไดล้งทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ผ่านบริษทัในเครือซ่ึง ปตท.มีการทาํธุรกิจในลกัษณะปกติทัว่ไป (Arm's 
Length Basis) โดยบริษทัท่ี ปตท.เขา้ร่วมลงทุน มีดงัน้ี 

หน่วยธุรกจิปิโตรเคมี หน่วยธุรกจิการกลัน่ 
1. บริษทั ปตท. เคมิคอล  จาํกดั (มหาชน) 
2. บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ติ้ง จาํกดั 
3. บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั 
4. บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั 
5. บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั 
6. บริษทั พีทีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ จาํกดั 
7. บริษทั  พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง  จาํกดั   
8. บริษทั พีทีที แทง้ค ์เทอร์มินลั จาํกดั 

1. บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 
2. บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) 
3. บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟนน่ิ์ง จาํกดั 
4. บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  
5. บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 
 

4.2.3.1 หน่วยธุรกจิปิโตรเคมี   

4.2.3.1.1 บริษทั ปตท. เคมคิอล จํากดั (มหาชน)  (PTTCH) 

บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTCH) เป็นบริษทัท่ีเกิดข้ึนจากการควบบริษทัตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชน จาํกดัพ.ศ. 2535 ระหว่างบริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงจด
ทะเบียนควบบริษทัในวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2548 เพื่อบรรลุวตัถุประสงคต์ามแนวนโยบายของ ปตท. ท่ีจะให ้PTTCH เป็นแกนนาํใน
ธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ท่ีผลิตจากก๊าซธรรมชาติ (Gas-based value chain) และเป็นผูด้าํเนินการธุรกิจปิโตรเคมีต่อเน่ืองโดย
มุ่งเนน้สายเอทิลีนเป็นหลกั ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและลดค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานในระยะยาว ลดความเส่ียง
ในการดาํเนินธุรกิจ และมีฐานะทางการเงินท่ีเขม้แข็งข้ึน โดย PTTCH ไดรั้บมาซ่ึงทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิ หนา้ท่ี และความ
รับผดิชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษทัดงักล่าวโดยผลของกฎหมาย  

PTTCH เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่าย
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ผลิตภณัฑต์่อเน่ืองและบริการเสริมต่างๆ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.16 
โดยมีผูถื้อหุ้นใหญ่รายอ่ืนคือ บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จาํกดั และ OMAN OIL 
COMPANY S.A.O.C. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 PTTCH  มีทุนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 15,010,400,000 บาท 

โรงงานของ PTTCH ตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง โดยมีโรงงานแยกเป็น 2 โรงงาน ซ่ึงได้
เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่ปี 2533 และ ปี 2538 ตามลาํดบั ปัจจุบนัมีกาํลงัการผลิตผลิตภณัฑ์หลกัโอเลฟินส์รวม 
1,863,000 ตนัต่อปี จาํแนกเป็น เอทิลีน 1,376,000 ตนัต่อปี และโพรพิลีน 487,000 ตนัต่อปี และมีกาํลงัการผลิตผลิตภณัฑต่์อเน่ือง 
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดหนาแน่นสูง (HDPE) 250,000 ตนัต่อปี และผลิตภณัฑ์พลอยได้อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ไพโรไลซิส 
ก๊าซโซลีน มิกซ์ซี 4 แครกเกอร์บอททอม (Cracker Bottom) เทลก๊าซ (Tailgas) และไฮโดรเจน นอกจากนั้นยงัผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้า ไอนํ้า และนํ้าปรับสภาพ รวมถึงธุรกิจใหบ้ริการท่าเทียบเรือและขนถ่ายเคมีภณัฑ ์โดยมีท่าเทียบเรือ 2 ท่า 

(1) การจดัหาวตัถุดิบ 
วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตโอเลฟินส์ไดแ้ก่ ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน แอลพีจี เอน็จีแอล แนฟทาชนิดเบา และราฟฟิเนท 

ทั้งน้ีวตัถุดิบส่วนใหญ่จะจดัหาจากแหล่งในประเทศ โดย ปตท.เป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบก๊าซจากโรงแยกก๊าซของ ปตท. ภายใตส้ัญญา
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ซ้ือขายวตัถุดิบระยะยาว ในส่วนของแนฟทาชนิดเบาและราฟฟิเนท เป็นผลิตภณัฑจ์ากโรงกลัน่นํ้ ามนัและผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้าก
โรงงานอะโรเมติกส์ซ่ึงจดัหาจากภายในประเทศภายใตส้ญัญาระยะยาวเช่นกนั 

(2) การจดัจาํหน่าย 
PTTCH มีสญัญาซ้ือขายโอเลฟินส์ระยะยาวกบักลุ่มโรงงานผลิตปิโตรเคมีขั้นต่อเน่ือง ซ่ึงส่วนใหญ่ เป็นผูถื้อหุน้

หรือเป็นบริษทัร่วมของผูถื้อหุน้ของบริษทั ทั้งน้ี PTTCH ไดส้วมสิทธิมาจากสัญญาเดิมของ บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั 
(มหาชน) และ บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน)  

สาํหรับผลิตภณัฑเ์ม็ดพลาสติก HDPE PTTCH ไดท้าํสัญญากบัตวัแทนจาํหน่ายในประเทศ (Domestic Agent) 
และทาํสัญญากบัคู่คา้สากล (International Trader) เพื่อจาํหน่ายเม็ดพลาสติก HDPE ภายใตเ้คร่ืองหมายทางการคา้ “InnoPlus” 
โดย PTTCH ไดจ้าํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดท้ั้งหมดผา่นบริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ติ้ง จาํกดั ซ่ึง เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง 
PTTCH ปตท. และ IRPC ซ่ึงจดัตั้งข้ึนเพื่อดาํเนินธุรกิจทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศของผลิตภณัฑ์โพลีเมอร์ท่ีผลิตโดย
บริษทัในกลุ่ม ปตท. 

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการของ PTTCH ประกอบดว้ย กรรมการทั้งหมด 15 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. จาํนวน 8 คน รวม

ประธานกรรมการ นอกจากน้ี ปตท.ยงัไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของ PTTCH ซ่ึงรวมถึง
ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดว้ย  

(4) การเงิน 
ผลการดาํเนินงานของ PTTCH ในปี 2550 – 2552 เป็นดงัน้ี 

                หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2550/2 ปี 2551/3 ปี 2552/4 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 75,584 84,117 86,029 

รายไดร้วม 77,112 85,152 87,227 

ค่าใชจ่้ายรวม 57,541 72,951 79,947 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ/1 19,167 11,739 6,802 

สินทรัพยร์วม 133,513 152,318 160,251 
หน้ีสินรวม 39,116 56,121 59,158 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 94,397 96,197 101,093 
อตัราการใชก้าํลงัการผลิต (ร้อยละ)    
โอเลฟินส์ 85 84 92 
HDPE 93 99 106 
MEG 105 103 100 
Methyl Ester n.a. 55 64 

  
 /1 กาํไร (ขาดทุน)สุทธิหลงัหกักาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย (ปี 2550 =  403 ลา้นบาท / ปี 2551 = 461 ลา้น บาท/ปี 2552 = 478  ลา้นบาท) 
 /2 ปิดโรงโอเลฟินส์ I4-1 เพ่ือขยายกาํลงัการผลิตและบาํรุงรักษาเป็นเวลา 67 วนั (30 ม.ค.-6 เม.ย. 2550) และโรงโอเลฟินส์ I4-2 เพ่ือตรวจสอบอุปกรณ์และบาํรุงรักษา

ในช่วงรับประกนั เป็นเวลา 40 วนั (1 ก.พ.-12 มี.ค.2550) ตามแผนงาน และหยุดโรงโอเลฟินส์ I1 ชัว่คราว เพ่ือซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรเป็นเวลา 46 วนั (28 พ.ค.- 12 ก.ค. 
2550)  

 /3 หยดุเพ่ือซ่อมแซมและบาํรุงรักษา : โรงโอเลฟินส์ I1 Oleflex 42 วนั (16 พ.ค. – 27 มิ.ย. 2551)  และ  I4/1  23 วนั (31 ม.ค. – 11 ก.พ. 2551, 1-11 ส.ค. 2551) โรง 
HDPE I1 10 วนั (29 ก.พ. – 6 มี.ค. 2551) และ BPE 36 วนั (15-20 มี.ค. 2551,1-30 ส.ค. 2551)  

 หยดุผลิตเชิงพาณิชย ์: โรงโอเลฟินส์ I1Oleflex 55 วนั (25 ต.ค. – 18 ธ.ค. 2551) และ I4/1 26 วนั (31 ต.ค. – 25 พ.ย. 2551) โรง HDPE I1 10 วนั (18 – 27 ธ.ค. 2551)  
 หยดุเพ่ือขยายกาํลงัการผลิต : โรงโอเลฟินส์  I4/2  68 วนั (25 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2551)  โรง MEG  43 วนั (8 ต.ค. – 19 พ.ย. 2551)  

/4 หยดุผลิตเชิงพาณิชยโ์รงโอเลฟินส์ I-4/2 เป็นเวลา 11 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 1-11 ม.ค. 2552  โรง HDPE I1 46 วนั (3 พ.ย.  – 18 ธ.ค. 2552) หยดุเพื่อขยายกาํลงัการผลิต และ
หยดุโรง TOCGC ในเดือน มี.ค. 1 วนั เน่ืองจากมีการหยดุส่งไฟฟ้าและไอนํ้ าของ PTTUT และ เกิดปัญหา Exchanger E-312C Leak 
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(5)   การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆ  

 บริษทั ทีโอซีไกลคอล จาํกดั (TOCGC) : PTTCH ถือหุน้ร้อยละ 100 เพื่อดาํเนินโครงการผลิตผลิตภณัฑ ์Mono 
Ethylene Glycol (MEG) และสารEthylene Oxide (EO) จาํนวน 300,000 ตนัต่อปี เงินลงทุนโครงการประมาณ 210 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ โดยใชว้ตัถุดิบ เอทีลีน 200,000 ตนัต่อปี ไดด้าํเนินการผลิตเชิงพาณิชยแ์ลว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2549 โดยสาร EO 
ดงักล่าวน้ีจะใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับโครงการ EO Derivatives ของบริษทั นอกจากนั้น บริษทัยงัไดล้งทุนเพื่อขยายกาํลงัการผลิต 
MEG เพิ่มข้ึน 95,000 ตนัต่อปี เพ่ือสนองความตอ้งการภายในประเทศท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยใชเ้งินลงทุน 58 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ ซ่ึงไดเ้ร่ิมผลิตเชิงพาณิชยใ์นเดือนธนัวาคมปี 2551 

 การลงทุนในโครงการ EO Derivatives ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองของบริษทั ทีโอซีไกลคอล จาํกดั จาํนวน 3 
โครงการ ไดแ้ก่ Ethoxylates, Ethanolamines และ Choline Chloride มีประมาณการเงินลงทุนรวม 2,550 ลา้นบาท ซ่ึงโครงการ
ดงักล่าวน้ีจะช่วยสร้างมูลคา่เพ่ิมใหก้บับริษทั  

 บริษทั ไทยอีทอกซีเลท จาํกดั (TEX) เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง PTTCH กบับริษทั Cognis Thai Ltd. ซ่ึงเป็น
บริษทัในเครือของ Cognis Deutschland GmbH & Co.KG โดย PTTCH ถือหุน้ร้อยละ 50 และมีทุนจดทะเบียน 420 ลา้นบาท เพื่อ
ผลิต Ethoxylates 50,000 ตนัต่อปี ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิตแชมพู  นํ้ายาลา้งจาน  นํ้ ายาซกัแหง้ต่างๆ โดยมีความตอ้งการ EO 
ประมาณ 18,000 – 20,000 ตนัต่อปี ทั้งน้ีไดเ้ร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยแ์ลว้ตั้งแต่ในไตรมาส 4 ปี 2549  

 บริษทั ไทยโคลีนคลอไรด์ จาํกดั (TCC) โดย PTTCH ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อดาํเนินโครงการผลิตสาร Choline 
Chloride มีกาํลงัการผลิต 20,000 ตนัต่อปี ซ่ึงเป็นสารอาหารท่ีจาํเป็นใชผ้สมกบัอาหารเล้ียงสัตวปี์กและสุกร โดยความตอ้งการ  
EO ประมาณ 7,000 ตนัต่อปี ทั้งน้ีบริษทัไดช้ะลอโครงการออกไปก่อนเน่ืองจากคา่ใชจ่้ายในการก่อสร้างเพ่ิมข้ึน 

  บริษทั ไทยเอทานอลเอมีน จาํกดั (TEA) โดย PTTCH ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อดาํเนินโครงการผลิตสาร 
Ethanolamines มีกาํลงัการผลิต 50,000 ตนัต่อปี ใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิตครีมนวดผม  นํ้ายาปรับผา้นุ่ม  เคร่ืองสาํอางค ์และ
อุตสาหกรรมยา โดยมีความตอ้งการ  EO ประมาณ 40,000 ตนัต่อปี และก่อสร้างแลว้เสร็จพร้อมเปิดดาํเนินการแต่เน่ืองจากเป็น
โครงการท่ีอยูภ่ายใตค้าํส่ังคุม้ครองชัว่คราวของศาลปกครองสูงสุดทาํใหไ้ม่สามารถเปิดดาํเนินการตามแผนภายในไตรมาส 3 ปี 
2552 ได ้

 บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จาํกดั (TOL) : เพื่อดาํเนินโครงการ Methyl Ester / Fatty Alcohol PTTCH ถือหุน้ร้อยละ 
100  ทั้งน้ี Fatty Alcohol เป็นวตัถุดิบสาํคญัอีกตวัหน่ึงของโครงการ Ethoxylates นอกเหนือไปจาก Ethylene Oxide และยงัคง
ตอ้งมีการนาํเขา้อยู ่จึงเป็นการทาํ Backward integration โครงการฯ ผลิตผลิตภณัฑห์ลกั 2 ชนิดคือ Methyl Ester เป็นสารเพ่ิม
ประสิทธิภาพในนํ้ ามนัดีเซล และ Fatty Alcohol เป็นสารตั้ งตน้สําหรับอุตสาหกรรม Oleochemicals ใช้ผลิตผลิตภณัฑ์เพื่อ
สุขอนามยัส่วนบุคคล เงินลงทุนรวม 165 ลา้นเหรียญสหรัฐ มีกาํลงัการผลิต 331,000 ตนัต่อปี โดยเม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2548 
บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) ไดร่้วมกบั ปตท. ลงนามในบนัทึกความเขา้ใจ ในการซ้ือขายสาร Methyl Ester ในปริมาณ 
80,000 ตนัต่อปี ทั้งน้ี ปตท. จะนาํสาร Methyl Ester ไปผสมกบันํ้ ามนัดีเซลเพื่อผลิตไบโอดีเซล (Bio Diesel) คุณภาพสูงเป็นราย
แรกของประเทศไทย เพื่อจาํหน่ายผา่นเครือข่ายนํ้ ามนัดีเซลทัว่ประเทศของ ปตท.  โรงงาน Methyl Ester ไดเ้ร่ิมดาํเนินการผลิต
เชิงพาณิชยใ์นไตรมาส 1 ปี 2551 และ โรงงาน Fatty Alcohol เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยใ์นไตรมาส 3 ปี 2551และโครงการ
ผลิต MPR (Multi-Purpose Reactor) กาํลงัการผลิต 14,000 ตนัต่อปี ปัจจุบนัก่อสร้างแลว้เสร็จ อยูร่ะหวา่งการทดลองเดินเคร่ือง  

 บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั (PTTPE) : PTTCH ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 จดัตั้งข้ึนเพือ่ดาํเนิน
โครงการอีเทนแครกเกอร์ ขนาดกาํลงัการผลิตเอทิลีน 1,000,000 ตนัต่อปีและโรงผลิตเมด็พลาสติกโพลิเอทิลีนความหนาแน่นตํ่า 
(Low Density Polyethylene - LDPE) ขนาดกาํลงัการผลิต 300,000 ตนัต่อปี และโรงผลิตเมด็พลาสติก โพลิเอทิลีนความหนาแน่น
ตํ่าเชิงเส้น (Linear Low Density Polyethylene - LLDPE) ขนาด 400,000 ตนัต่อปี คิดเป็นมูลคา่เงินลงทุนทั้งโครงการประมาณ 
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1,300 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยโครงการอีเทนแครกเกอร์ คาดว่าจะดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยช่์วงตน้ไตรมาส 2 ปี 2553 โรง 
LLDPE  เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 1 ม.ค. 2553 และ โรง LDPE คาดวา่จะดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยช่์วงปลายไตร
มาส 2  
ปี 2553 

 โครงการ HDPE ในประเทศอิหร่าน : PTTCH ร่วมกบั บริษทั Itochu Corporation  บริษทั เคมีภณัฑซี์เมนต์
ไทย จาํกดั และ National Petrochemical Company แห่งประเทศอิหร่าน (NPC Iran). ร่วมลงทุนในสัดส่วน ร้อยละ 10, 12, 38 
และ 40 ตามลาํดบั เพ่ือร่วมทุนในโครงการ HDPE ขนาดกาํลงัการผลิต 300,000 ตนัต่อปี ท่ีประเทศอิหร่าน วงเงินลงทุนของ 
PTTCH คิดเป็นจาํนวน 22.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ  โดยเร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยเ์ม่ือไตรมาส 4 ปี 2552  

 โครงการขยายกาํลงัการผลิตโรงโอเลฟินส์ 2 (Plant II Debottleneck) : เพื่อขยายกาํลงัการผลิตเอทิลีนและ 
โพรพิลีนเพิม่ข้ึน 100,000 ตนัต่อปี และ 50,000 ตนัต่อปี ตามลาํดบั ใชเ้งินลงทุนประมาณ 75 ลา้นเหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี ผลิตภณัฑเ์อ
ทีลีนท่ีเพิ่มข้ึนจะจาํหน่ายใหก้บั บริษทั ทีโอซีไกลคอล  เพื่อเป็นวตัถุดิบในโครงการต่อเน่ือง ส่วนผลิตภณัฑโ์พรพิลีนจะจาํหน่าย
ใหก้บัลูกคา้ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากความตอ้งการภายในประเทศและภูมิภาคเอเชียอยู่ในระดบัสูงในขณะท่ีกาํลงั
การผลิตมีอยูอ่ยา่งจาํกดั เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยเ์ม่ือเดือน มกราคม 2552 

 โครงการขยายกําลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density 
Polyethylene : HDPE) ของ PTTCH  จากปัจจุบนัมีกาํลงัการผลิตอยูท่ี่ 250,000 ตนัต่อปีเป็น 300,000 ตนัต่อปี ก่อสร้างแลว้เสร็จ
พร้อมทดลองเคร่ือง แต่เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีอยู่ภายใตค้าํสั่งคุม้ครองชัว่คราวของศาลปกครองสูงสุดทาํให้ไม่สามารถเปิด
ดาํเนินการตามแผนในไตรมาส 4 ปี 2552 ได ้

 การเขา้ลงทุนในบริษทั วีนิไทย จาํกดั (มหาชน) (VNT) : เพื่อกระจายความเส่ียงไปในธุรกิจพีวีซี (PVC) ซ่ึง
เป็นธุรกิจท่ีมีแนวโนม้ขยายตวัต่อเน่ือง มีวงจรราคาในทิศทางขาข้ึน และมีวงจรราคาแตกต่างไปจากผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ท่ีบริษทั
ดาํเนินการอยู ่นอกจากนั้นบริษทั วีนิไทย ไดข้ยายกาํลงัการผลิต VCM ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิต PVC ข้ึนอีก 200,000 ตนัต่อปี 
รวมเป็น 400,000 ตนัต่อปีแลว้เสร็จงวด 3 เดือนปี 2550 ซ่ึงทาํให้ความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั วีนิไทยดีข้ึน และช่วย
รองรับเอทิลีนจากการขยายกาํลงัการผลิตของ PTTCH อีกดว้ย การท่ีจะเขา้ไปร่วมถือหุน้ใน บริษทั วีนิไทย จึงก่อใหเ้กิด Synergy 
และเป็นวิธีท่ีเร็วท่ีสุดในการขยายธุรกิจสู่อุตสาหกรรม PVC โดยบริษทัฯ ถือหุน้สามญัในบริษทั วีนิไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
24.98    

 บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั (PPCL) : PTTCH ไดร่้วมทุน กบั ปตท. และบริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการ
กลัน่ จาํกดั (มหาชน) (เดิม บริษทั อะโรเมติกส์ จาํกดั (มหาชน)) ในสัดส่วน 30 : 40 : 30 ตามลาํดบั จดัตั้งบริษทั พีทีที ฟีนอล เพื่อ
ผลิตสารฟีนอล (Phenol) ขนาดกาํลงัผลิต 200,000 ตนัต่อปี   และ อะซีโตน 125,000 ตนัต่อปี ซ่ึงเป็นวตัถุดิบขั้นตน้ในการผลิตโพ
ลีคาร์บอเนต ท่ีใชเ้ป็นพลาสติกวิศวกรรม เช่น แผ่นซีดี  ช้ินส่วนรถยนต ์และคอมพิวเตอร์ เงินลงทุนในส่วนของ PTTCH 42.5 
ลา้นเหรียญสหรัฐ โรงงานแลว้เสร็จและไดเ้ร่ิมผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาส 1 ปี 2552  และโครงการผลิต Bis-Phenol A กาํลงั
การผลิต 150,000 ตนัต่อปี ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการก่อสร้าง คาดวา่จะแลว้เสร็จไตรมาส 3 ปี 2553   

 บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั (PTTUT) : เป็นบริษทัฯ ร่วมทุนระหว่าง ปตท.  PTTCH และบริษทั ปตท. อะโร
เมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) (เดิม บริษทั อะโรเมติกส์ จาํกดั (มหาชน))  ในสัดส่วนร้อยละ 40 : 40 : 20 ตามลาํดบั เพื่อ
ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตสาธารณูปโภคไดแ้ก่ ไฟฟ้า ไอนํ้ า และนํ้ า เพ่ือใชใ้นกระบวนการผลิตของโรงงานในกลุ่ม ปตท. เป็น
หลกั  โดยแบ่งออกเป็น 3 โครงการ คือ 1) Central Utility Plant 1 (CUP1) เร่ิมดาํเนินการระยะท่ี 1 และ 2 ในไตรมาส 2 ปี 2549 
และระยะท่ี 3 ในไตรมาส 4 ปี 2550 2) Central Utility Plant 2 (CUP2) เร่ิมดาํเนินการในเดือน มกราคม 2552 และ 3) Central 
Utility Plant 2 (CUP3) คาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จในเดือนมิถุนายน 2553 
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 บริษทั พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (PTTPM) : PTTCH ไดร่้วมทุน กบั ปตท. และ บริษทั บางกอกโพ
ลีเอททีลีน จาํกดั (มหาชน) (BPE) จดัตั้งบริษทั พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง เพื่อดาํเนินธุรกิจดา้นการตลาดเก่ียวกบัผลิตภณัฑโ์พลิ
เมอร์ทั้งในและต่างประเทศ เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2548 และเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2551 ปตท. ได้
จาํหน่ายหุน้บริษทั พีทีที โพลิเมอร์มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั (PTTPM) ใหแ้ก่บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) ทั้งน้ี เพื่อเพ่ิม
ศกัยภาพการแข่งขนัและความร่วมมือทางธุรกิจภายในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงจะส่งผลประโยชนสู์งสุดใหก้บักลุ่ม ปตท.โดยรวม ส่งผลให้
สัดส่วนการถือหุน้ในปัจจุบนัประกอบดว้ย PTTCH : ปตท. : IRPC ในสัดส่วนร้อยละ 25 : 50 : 25 ตามลาํดบั 

 บริษทั  พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง จาํกดั (PTTME)  (เปล่ียนช่ือจากเดิม บริษทั อลัลายแอนซ์ 
แพลนท ์เซอร์วิส จาํกดั หรือ APS)  : PTTCH และ PTT ไดร่้วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 60 : 40 จดัตั้งบริษทัเพื่อดาํเนินธุรกิจบริการ
งานบาํรุงรักษา งานออกแบบและวิศวกรรม ใหก้บับริษทัในกลุ่มปิโตรเลียมและปิโตรเคมีภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
และกลุ่มอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ในประเทศและภูมิภาคเอเซีย  

 บริษทั เอน็พีซี เซฟต้ี แอนด ์เอน็ไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จาํกดั (NPC S&E) : PTTCH ถือหุน้ร้อยละ 100 
เพื่อดาํเนินธุรกิจงานบริการดา้นเทคโนโลยีการป้องกนัอคัคีภยัแก่ลูกคา้ในกลุ่มบริษทั ปตท. และลูกคา้ทัว่ไป เช่น หน่วยงาน
ราชการและเอกชนต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกนัแลระงบัเหตุฉุกเฉิน และยงัเป็นศูนยก์ลางในการจัดการด้าน
ส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มบริษทัท่ีไดร้ะดบัมาตรฐานสากล 

 บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน จาํกดั(มหาชน) (BPE) : PTTCH ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 ตั้งแต่วนัท่ี 2 
ตุลาคม 2549 เพื่อประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density 
Polyethylene : HDPE)  ปัจจุบนัมีกาํลงัการผลิต 250,000 ตนัต่อปี โรงงานตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง 
ทั้งน้ี ทางบริษทัฯ ไดมี้โครงการขยายกาํลงัการผลิต HDPE จากกาํลงัการผลิตในปัจจุบนัเป็น 500,000 ตนัต่อปี ใชเ้งินลงทุน
ประมาณ 168 ลา้นเหรียญสหรัฐ ก่อสร้างแลว้เสร็จพร้อมทาํการทดลองเคร่ืองแต่เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีอยูภ่ายใตค้าํสั่งคุม้ครอง
ชัว่คราวของศาลปกครองสูงสุดทาํใหไ้ม่สามารถเปิดดาํเนินการตามแผนภายในไตรมาส 4 ปี 2552 ได ้

 บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTTICT) : เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง ปตท. ปตท.สผ.  PTTCH  
PTTAR  และ TOP ในสัดส่วนร้อยละ 20 เท่ากนัทุกบริษทั เพื่อใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารแก่บริษทัใน
กลุ่ม ปตท. โดยกลุ่ม ปตท. จะไดรั้บผลประโยชน์ดา้นการบริหารจดัการสินทรัพย ์การบริการและการสร้างศกัยภาพทางดา้น ICT 
และเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนดา้น ICT รวมถึงเป็นพ้ืนฐานในการสนบัสนุน Synergy ดา้นอ่ืนๆ ร่วมกนัภายในกลุ่ม ปตท.โดย
เร่ิมดาํเนินการในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2549 

 บริษทั PTT Chemical International Pte. Ltd. (CH Inter) : PTTCH ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็น
บริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนท่ีประเทศสิงคโปร์ ดว้ยทุนจดทะเบียน 200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อการลงทุนในธุรกิจต่างประเทศ  เม่ือวนัท่ี 
23 กรกฎาคม 2551 PTTCH Inter. ไดล้งนามเซ็นสัญญาซ้ือขายหุ้น (Share Purchase Agreement-SPA) กบั Cognis B.V. 
("Cognis") ซ่ึงถือครองหุน้ร้อยละ 50 ใน Cognis Oleochemicals (M) Sdn Bhd ("COM") และลงนามในสัญญาร่วมคา้ (Joint 
Venture Agreement) กบั Sime Darby Plantation Sdn Bhd ("Sime Darby") ผูถื้อหุน้ร้อยละ 50 ส่วนท่ีเหลือ ใน Cognis 
Oleochemicals (M) Sdn Bhd 

4.2.3.1.2 บริษทั พทีทีี โพลเีมอร์ มาร์เกต็ติง้ จาํกดั (PTTPM) 

 ก่อตั้ งเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2548 เพื่อประกอบธุรกิจดา้นการตลาดและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์โพลีเมอร์ทั้งในและต่าง 
ประเทศ ใหก้บับริษทัในกลุ่ม ปตท. ดว้ยทุนจดทะเบียน 40 ลา้นบาท ผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย ปตท. และ บริษทั ปตท. เคมิคอล 
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จาํกดั (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 75 : 25 โดยมีท่ีตั้งสํานกังานท่ี อาคารสํานกังาน ปตท. คลงันํ้ ามนัพระโขนง กรุงเทพฯ เร่ิม
ดาํเนินกิจการในเชิงพาณิชยต์ั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2548 โดยจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติกของบริษทัในกลุ่ม ปตท.  

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2551 ปตท.ได้จาํหน่ายหุ้นบริษทั พีทีที โพลิเมอร์มาร์เก็ตติ้ง จาํกดั (PTTPM) จาํนวน 
100,000 หุน้คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทั ใหแ้ก่บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) ทั้งน้ี เพื่อ
เพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัและความร่วมมือทางธุรกิจภายในกลุ่ม ปตท. ส่งผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้ ณ ปัจจุบนัของ ปตท.  PTTCH  
และ IRPC อยูท่ี่ร้อยละ 50 25 และ 25 ตามลาํดบั 

(1) การจดัหาผลิตภณัฑ ์
PTTPM รับผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก PE และผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ากโรงงานผลิตเมด็พลาสติกของ PTTCH,  BPE 

รับเมด็พลาสติก PP จากโรงงานบริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC) และเมด็พลาสติก PS จากโรงงานบริษทัไทยสไตรีนิคส์ 
จาํกดั (TSCL) รวมถึงบริษทัฯ มีแผนรับผลิตภณัฑจ์ากโรงงานผลิตโพลิเมอร์อ่ืนๆของกลุ่ม ปตท. ท่ีกาํลงัดาํเนินการก่อสร้าง 
ไดแ้ก่ บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั (PTTPE) นอกจากน้ี บริษทัฯยงัจดัหาผลิตภณัฑเ์ม็ดพลาสติกวิศวกรรม เช่น Nylon 6, 
POM, PBT และอ่ืนๆ จากการนาํเขา้มาจดัจาํหน่ายเพือ่สนองความตอ้งการของลูกคา้ 

(2) การจดัจาํหน่าย 
PTTPM จดัจาํหน่ายเมด็พลาสติกชนิดต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ผา่นระบบตวัแทนจาํหน่าย (Agents) 

และขายโดยตรง  

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการ PTTPM ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด  9  คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. จาํนวน 5 คน นอกจากน้ี 

ปตท. ยงัไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั 

(4) การเงิน 
ผลการดาํเนินงานของ PTTPM ในปี 2550 - 2552 เป็นดงัน้ี                           

   หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม (ตั้งแต่ปี 2552) ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 24,572 28,342 26,073 
รายไดร้วม 24,614 28,440 26,131 
ค่าใชจ่้ายรวม 24,526 28,473 26,065 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 88 (33) 66 
สินทรัพยร์วม 2,779 1,876 3,012 
หน้ีสินรวม 2,629 1,759 2,828 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 150 117 184 

 

4.2.3.1.3 บริษทั พทีทีี ฟีนอล จาํกดั (PPCL) 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2547 ไดมี้มติอนุมติัให้ ปตท.ร่วมทุนกบับริษทั  
อะโรเมติกส์ จาํกดั (มหาชน) (ATC) บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (NPC) และบริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) 
(TOC) ลงทุนในโครงการฟีนอล ในสัดส่วนร้อยละ 40 : 20 : 20 : 20 ตามลาํดบั เพ่ือผลิตสารฟีนอล ขนาดกาํลงัการผลิต  200,000 
ตนัต่อปี และอะซีโตน 125,000 ตนัต่อปี วงเงินลงทุนทั้ งหมด 200 ลา้นเหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี ปตท. เล็งเห็นโอกาสในการผลิต 
Phenol เพื่อทดแทนการนาํเขา้ Phenol ซ่ึงนาํมาใชใ้นการผลิต Bis-phenol A (BPA) และ Polycarbonate (PC) ผนวกกบัการผลิต 
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Phenol ตอ้งใชโ้พรพิลีนและเบนซีนเป็นวตัถุดิบ ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีผลิตไดจ้ากกลุ่มปิโตรเคมีของ ปตท. โดยรับโพรพิลีนจาก 
PTTCH ปริมาณ 95,000 ตนัต่อปี และเบนซีนจาก PTTAR ปริมาณ 180,000 ตนัต่อปี ดงันั้น การลงทุนในโครงการผลิตสารฟี
นอล ถือเป็นการดาํเนินการตามกลยุทธ์ ปตท. ในการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจปลายนํ้ าท่ีมีกาํไรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั
ผลิตภณัฑจ์ากกลุ่มบริษทัปิโตรเคมีของ ปตท. โดยไดด้าํเนินการจดัตั้งบริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั (PPCL) เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 
2547  

จากการควบบริษทัระหว่าง NPC กบั TOC เป็น บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTCH) เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 
2548 ทาํใหโ้ครงสร้างผูถื้อหุน้ เปล่ียนแปลงเป็น ปตท. PTTCH และ ATC ในสดัส่วนร้อยละ 40 : 40 : 20 ตามลาํดบั 

 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมติัการเพ่ิมวงเงินลงทุนเป็นประมาณ 283.4 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัราคาวสัดุและค่าก่อสร้างท่ีสูงข้ึน และต่อมาไดมี้การควบรวมกิจการระหว่างบริษทั ATC และโรงกลัน่ RRC 
ภายใตช่ื้อบริษทัใหม่ว่า บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) หรือ PTTAR  ดงันั้นจึงทาํใหโ้ครงสร้างผูถื้อหุน้ 
ณ ปัจจุบนัเป็น ปตท. : PTTCH : PTTAR  อยูท่ี่ร้อยละ 40: 30 : 30 ตามลาํดบั 

เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2552 บริษทัฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 7,000 ลา้นบาท เป็น 9,252 ลา้นบาท (92.52 ลา้นหุน้ มูลค่า
หุน้ละ 100 บาท) ณ ส้ิน 31 ธนัวาคม 2552 PPCL มีทุนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 7,985.25 ลา้นบาท 

(1) การจดัหาวตัถุดิบ 

 วตัถุดิบหลกัของบริษทัไดจ้ากกลุ่มปิโตรเคมีของ ปตท. โดยรับโพรพิลีนจาก PTTCH ปริมาณ 95,000 ตนัต่อปี 
และเบนซีนจาก PTTAR ปริมาณ 180,000 ตนัต่อปี 

(2)  การจดัจาํหน่าย 

 โรงงานฯ ผลิตฟีนอลตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมตะวนัออก ตาํบล  มาบตาพุด จงัหวดัระยอง และไดเ้ร่ิมผลิตเชิง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2552 ทั้งน้ี บริษทัฯ มีแผนการขายฟีนอลภายในประเทศไม่นอ้ยกว่า 70,000 ตนัต่อปี และส่งออก
ส่วนท่ีเหลือ โดยมุ่งเนน้ตลาดแถบเอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นหลกั 

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการ PPCL ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 10 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. จาํนวน 4 คน  นอกจากน้ี 

ปตท. ยงัไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ PPCL ดว้ย 

(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของ  PPCL ในปี 2550 – 2552 เป็นดงัน้ี 

    หน่วย : ลา้นบาท 

งบเดี่ยว ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
รายไดจ้ากการขายและบริการ - - 7,286 
รายไดร้วม 2 34 7,297 
ค่าใชจ่้ายรวม 210 440 7,620 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (208) (407) (322) 
สินทรัพยร์วม 8,423 14,676 19,039 
หน้ีสินรวม 5,584 8,554 12,147 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,839 6,121 6,892 
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(5) การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆ 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2551 ไดมี้มติอนุมติัใหด้าํเนินโครงการผลิต BPA เพื่อผลิต
สาร BPA ขนาดกาํลงัการผลิต  150,000 ตนัต่อปี วงเงินลงทุนทั้งหมด 251 ลา้นเหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี การลงทุนโครงการผลิต BPA  
ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ืองของสารฟีนอล โดยการลงทุนแบบ Integrated complex  ช่วยใหบ้ริษทัมีสายโซ่อุปทานท่ียาวข้ึน มีความ
ยืดหยุ่นในการผลิตเพื่อตอบสนองสภาวะตลาด ช่วยลดความผนัผวนของรายไดบ้ริษทัฯ นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ใหก้บัผลิตภณัฑต์น้นํ้ าคือโพรพิลีนและเบนซีน ของกลุ่ม ปตท.  และเป็นแนวทางการดาํเนินการต่อเน่ืองถึงผลิตภณัฑป์ลายนํ้ า
ของสาย Phenol  ซ่ึงมีพลาสติกวิศวกรรมท่ีมีศกัยภาพในการลงทุนและคาดวา่จะเร่ิมผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2553 

เม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2552 บริษทัฯ ไดล้งนามสญัญาเงินกูโ้ครงการ BPA กบัธนาคารกรุงไทยและธนาคารไทยพาณิชย์
เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 3,650 ลา้นบาท 

4.2.3.1.4 บริษทั เอช็เอม็ซี โปลเีมอส์  จาํกดั (HMC) 

บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC) จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2526 โดยนกัลงทุนฝ่ายไทยและต่างประเทศ ใน
สัดส่วน ร้อยละ 51 : 49 ตามลาํดบั เพื่อประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายเมด็พลาสติก Polypropylene (PP) ซ่ึงปัจจุบนัมีกาํลงัการ
ผลิต  450,000 ตนั/ปี โดยโรงงานตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ จ. ระยอง 

 เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบในการเขา้ลงทุนในบริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ใน
สัดส่วนร้อยละ 40 คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 250 ลา้นเหรียญสหรัฐ พร้อมทั้งไดล้งนามในสัญญาการซ้ือหุน้ (Share Acquisition 
Agreement) และสัญญาผูถื้อหุน้ (Shareholders Agreement) และสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีการดาํเนินการดงักล่าวแลว้เสร็จ 
และ ปตท. ไดช้าํระเงินค่าซ้ือหุน้เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2549 ทั้งน้ีสัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท. กลุ่มนกัลงทุนไทย และ Basell 
Thailand Holdings B.V. ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2552 อยูท่ี่ร้อยละ 41.44 : 30.00 : 28.56 ตามลาํดบั 

(1) การจดัหาวตัถุดิบ 
 วตัถุดิบหลกัของบริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ คือ โพรพิลีน (Propylene) ซ่ึงจดัหามาจากภายในประเทศภายใต้

สัญญาซ้ือขายระยะยาว 

(2) การจดัจาํหน่าย 
 บริษทัฯ จาํหน่ายเม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) ในประเทศและส่งออกต่างประเทศ บริษทัฯ ไดจ้าํหน่ายเม็ด
พลาสติกในประเทศคิดเป็นมูลคา่ประมาณร้อยละ 80 และส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 20 เป็นการส่งออกไปยงัประเทศต่างๆ 

(3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอร์ ทั้งหมด 10 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. จาํนวน 4 คน และ ปตท. ไดส่้ง
ตวัแทนเขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตามขอ้ตกลงท่ีมีระหว่างผูถื้อหุน้ 
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 (4) การเงิน 
ผลการดาํเนินงานของบริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ ในปี 2550 – 2552  เป็นดงัน้ี   

       หน่วย: ลา้นบาท 

งบเดี่ยว ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 18,510 20,675 16,655 
รายไดร้วม 19,569 21,051 17,041 
ค่าใชจ่้ายรวม 17,247 19,671 15,092 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,321 1,380 1,949 
สินทรัพยร์วม 21,209 26,641 31,241 
หน้ีสินรวม 3,092 11,335 12,263 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 18,117 15,306 18,978 

      

 (5) การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆ 
โครงการ Propane Dehydrogenation and Polypropylene (PDH/PP): บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ อยูร่ะหวา่ง

ดาํเนินการโครงการซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ โรงงาน PDH ขนาด 310,000 ตนั/ปี และโรงงาน PP ขนาด 300,000 ตนั/ปี โดยจะ
รับวตัถดิุบเป็นก๊าซโพรเพนประมาณ 388,000 ตนั/ปี จากโรงแยกก๊าซฯ ปตท. เพือ่ผลิตเมด็พลาสติก Polypropylene (PP) 
ประมาณ 300,000 ตนั/ปี โดยจะมุ่งเนน้การผลิตเมด็พลาสติก PP Specialty Grade ซ่ึงมีราคาสูงกวา่เมด็พลาสติก PP Commodity 
Grade ทัว่ไป คาดวา่จะดาํเนินการแลว้เสร็จและเร่ิมผลิตเชิงพาณิชยใ์นไตรมาส 3 ปี 2553 

4.2.3.1.5 บริษทั  พทีที ีอาซาฮี เคมคิอล จํากดั (PTTAC) 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2549 มีมติให ้ปตท. จดัตั้ง บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง ปตท., Asahi Kasei Chemicals Corporation (Asahi) และ Marubeni Corporation (Marubeni) ใน
สัดส่วน ปตท. : Asahi : Marubeni เท่ากบั 47.5 : 47.5 : 5 และไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2549 ดว้ยทุนจด
ทะเบียน 200 ลา้นบาท และเม่ือ 22 เมษายน 2551 PTTAC ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็น 12,400 ลา้นบาท ทั้งน้ี โดยปัจจุบนัไดเ้รียก
ชาํระทุนจดทะเบียนจนครบถว้นแลว้ ณ ปัจจุบนัสัดส่วนการถือหุน้ระหว่าง ปตท. : Asahi : Marubeni อยูท่ี่ร้อยละ 48.5 : 48.5 : 3 
ตามลาํดบั  

วตัถุประสงคข์อง PTTAC เพือ่ก่อสร้างโรงงานผลิตสาร Acrylonitrile (AN : อะคริโลไนไตรล)์ ขนาด 200,000 ตนัต่อปี 
ซ่ึงนําไปใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตเส้ือผา้ พรม และส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้าและโรงงานผลิตสาร Methyl 
Methacrylate (MMA: เมทิล เมตะคริเลต) ท่ีกาํลงัการผลิต 70,000 ตนั/ปี ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตเม็ดพลาสติก PMMA 
โดยจะใชเ้ทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ AKCC และเป็นคร้ังแรกของโลกท่ีใชก้๊าซโพรเพน เป็นวตัถุดิบในการผลิตสารอะคริโลไน
ไตรลแ์ทนการใชโ้พรพิลีน โดยคาดวา่จะเร่ิมผลิตเชิงพาณิชยปี์ 2554  

ท่ีตั้งของโครงการอยู่ในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก จ. ระยอง  เพื่อรองรับความตอ้งการของสาร AN  
และMMA เพื่อจาํหน่ายภายในประเทศ และส่งออกบางส่วน โดยใช้ก๊าซโพรเพนจากโรงแยกก๊าซฯ ปตท. หน่วยท่ี 6 และ 
Acetone จาก บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั (PPCL) เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต 
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ผลการดาํเนินงานของ PTTAC  ช่วงปี 2550  –2552 เป็นดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 

งบเดี่ยว ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
รายไดจ้ากการขายและบริการ - - - 
รายไดร้วม - 57 206 
ค่าใชจ่้ายรวม 7 60 227 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (7) (3) (21) 
สินทรัพยร์วม 198 6,860 16,004 
หน้ีสินรวม 6 571 6,686 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 192 6,289 9,318 

 

4.2.3.1.6 บริษัท  พทีทีี โพลเีมอร์โลจสิติกส์ จาํกดั (PTTPL) 

บริษทั พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2549  โดย  ปัจจุบนั ปตท. ถือหุน้ทั้งหมดแต่ผูเ้ดียว 
เพื่อดาํเนินธุรกิจดา้นโลจิสติกส์แบบครบวงจรประกอบดว้ย การบรรจุ  การจดัเก็บ การบริหารคลงัสินคา้ และการขนส่งใหแ้ก่
บริษทัผูผ้ลิตเมด็พลาสติกของกลุ่มบริษทั ปตท. บริษทัฯใหบ้ริการงานโลจิสติกส์สาํหรับเมด็พลาสติกประมาณ 1.65 ลา้นตนัต่อปี  
และจะขยายงานเพ่ิมข้ึนตามการขยายตวัของธุรกิจปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ 1,200 ลา้น
บาท 

วตัถุประสงค์หลักของการจัดตั้ งบริษทั พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ ข้ึนนั้น เพื่อให้เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการด้าน 
โลจิสติกส์ครบวงจรแก่บริษทัปิโตรเคมีกลุ่ม ปตท. ในราคาท่ีแข่งขนัไดใ้นตลาด และมุ่งเนน้การใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ทนัสมยั ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในดา้น Achieve Cost Competitiveness และสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัธุรกิจปิโตรเคมีของ 
กลุ่ม ปตท.   

ปัจจุบนัโครงการก่อสร้างศนูยโ์ลจิสติกส์ กระจายสินคา้ระหวา่งประเทศ บนพื้นท่ี 87.67 ไร่  ณ ตาํบลมาบตาพุด จงัหวดั
ระยองขนาดจดัเก็บสินคา้ 1.2 ลา้นตนั ของ บริษทัฯ  ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จและเร่ิมเปิดใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในกลุ่ม ปตท. อยา่งเต็ม
รูปแบบในเดือน พฤศจิกายน 2552 บริษทัไดกู้ย้ืมเงินจาก ปตท. ในรูปของเงินกูร้ะยะยาวจากผูถื้อหุ้น (Shareholder’s Loan) 
ระยะเวลา  9  ปี ในวงเงินกูร้วมไม่เกิน 1,700 ลา้นบาท โดยคิดอตัราดอกเบ้ียในเชิงพาณิชย ์เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ
โครงการก่อสร้างศนูยก์ระจายสินคา้ระหวา่งประเทศ 

(1) การบรรจุ การจดัเกบ็ และการบริหารคลงัสินคา้ 
ปัจจุบนั PTTPL ใหบ้ริการบรรจุสินคา้ เลือกจดัเก็บ/ ส่งออกสินคา้ รวมทั้งจดัเก็บขอ้มูลของเม็ดพลาสติกให้แก่ 

คลงัสินคา้โรงงาน PTTCH BPE และ PTTPE   

(2) การขนส่งสินคา้ 
PTTPL ใหบ้ริการขนส่งเม็ดพลาสติกทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใหบ้ริการขนส่งแบบ Multi Modal ทั้ง

ทางรถยนต ์รถไฟ และทางเรือ 

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการ PTTPL ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 5 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท.  ทั้งหมด นอกจากน้ี ปตท. ยงั

ไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของ PTTPL ซ่ึงรวมถึงกรรมการผูจ้ดัการ  
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(4) การเงิน 
ผลการดาํเนินงานของ PTTPL ช่วงปี 2550  – 2552 เป็นดงัน้ี 

              หน่วย : ลา้นบาท 

งบเดี่ยว ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 192 263 326 
รายไดร้วม 202 280 329 
ค่าใชจ่้ายรวม 192 271 317 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 10 9 12 
สินทรัพยร์วม 656 1,735 2,766 
หน้ีสินรวม 48 521 1,540 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 608 1,241 1,226 

4.2.3.1.7 บริษัท  พทีที ีเมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจเินียริง จาํกดั (PTTME)  

บริษทั  พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จาํกดั (PTTME) (ช่ือเดิมว่า บริษทั อลัลายแอนซ์ แพลนท ์เซอร์วิส 
จาํกดั (APS))  ก่อตั้งเม่ือเดือน กรกฎาคม 2547 โดยการร่วมทุนระหว่าง บริษทั Toyo-Thai Corporation Ltd. และ บริษทั ปิโตร
เคมี แห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)ในอตัราส่วน 40 : 60 เพื่อประกอบ
ธุรกิจด้านวิศวกรรม การออกแบบก่อสร้าง และงานก่อสร้างโครงการต่างๆ รวมทั้ งให้บริการงานซ่อมบํารุงต่างๆ ใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยสาํนกังานของบริษทัตั้งอยู่ท่ี 14 ถนนไอ-หน่ึง ตาํบลมาบตาพุด 
อาํเภอเมือง ระยอง  

เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2550  คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบต่อนโยบายการจดัตั้งหน่วยงานกลางดา้นซ่อมบาํรุง 
และวิศวกรรม (Maintenance & Engineering: M&E) สาํหรับใหบ้ริการบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยใหซ้ื้อหุน้ในบริษทัเอน็พีทีซี เมน
เทนแนนซ์ แอนด ์ เอนจิเนียร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (NPTC) จาํนวน 168,490 หุน้ หรือร้อยละ 40 ในราคาหุน้ละ 166.1820 บาท 
จากบริษทั Toyo Thai Corporation โดย ปตท. ไดช้าํระคา่หุน้เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2551 ทาํใหโ้ครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัใน
ปัจจุบนัเป็น สดัส่วนของ บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 60 และ ปตท. ร้อยละ 40 

เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2551 ได้จดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทั จากบริษทั เอ็นพีทีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง 
เซอร์วิสเซส จาํกดั (NPTC) มาเป็น บริษทั อลัลายแอนซ์ แพลนท ์เซอร์วิส จาํกดั (APS) 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2551 คณะกรรมการ ปตท. ไดมี้มติเห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ APS จากเดิม 42,122,600 
บาท เป็น 200,000,000 บาท เพิ่มข้ึน 157,877,400 บาท หรือ 1,578,774 หุน้ โดยอนุมติัการเพิ่มทุนของ ปตท. ใน APS จาํนวน               
63,151,000  บาท ตามสัดส่วนการถือหุน้  และการเพิ่มทุนในคร้ังน้ีไดผ้า่นการอนุมติัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้บริษทัฯ แลว้เม่ือวนัท่ี 
21 เมษายน 2552  

วนัท่ี 5 มิถุนายน 2552  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นบริษทั APS มีมติเห็นชอบใหเ้ปล่ียนช่ือบริษทัจากบริษทั อลัลายแอนซ์ แพ
ลนท ์เซอร์วิส จาํกดั (APS) เป็น บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง จาํกดั (PTT Maintenance and Engineering 
Company Limited หรือ PTTME) โดยไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2552 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม PTTME มีทุนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 200,000,000 บาท 
(1) การใหบ้ริการ 
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 บริษทั  PTTME ใหบ้ริการดา้นซ่อมบาํรุง และวิศวกรรม (Maintenance & Engineering: M&E) การออกแบบ 
ก่อสร้าง และงานก่อสร้างโครงการต่างๆ สาํหรับ บริษทัในกลุ่ม ปตท. และลูกคา้ทัว่ไป 
 

(2) การบริหาร 
คณะกรรมการ PTTME ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 5 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. จาํนวน 2 คน   

(3) การเงิน 
ผลการดาํเนินงานของ PTTME ในปี 2550 –  2552 เป็นดงัน้ี 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบเดี่ยว ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 480 953 1,941 
รายไดร้วม 497 959 1,945 
ค่าใชจ่้ายรวม 450 884 1,799 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 47 75 146 
สินทรัพยร์วม 120 740 966 
หน้ีสินรวม 93 637 623 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 27 103 343 

 

4.2.3.1.8  บริษทั พทีทีี แทงค์ เทอร์มินัล จาํกดั (PTT Tank) 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุม คร้ังท่ี 9/2551  วนัท่ี 19 กนัยายน 2551 มีมติเห็นชอบการพฒันาท่าเทียบเรือและ
คลงัผลิตภณัฑเ์หลวสาํหรับกลุ่ม ปตท.ใน จ.ระยอง เน่ืองจากการศึกษาและประเมินภาพอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศ
โดยรวม พบวา่มีการลงทุนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลใหค้วามตอ้งการใชท้่าเทียบเรือเพิ่มสูงข้ึน รวมทั้งคลงัผลิตภณัฑเ์หลว
สาํหรับนาํเขา้และส่งออกวตัถุดิบและผลิตภณัฑจ์ะเพิม่สูงข้ึนตามมา โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุและ
พ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

 ปตท. จึงไดจ้ดัตั้งบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2552  เพ่ือประกอบธุรกิจใหบ้ริการคลงัเกบ็ผลิตภณัฑเ์หลวและท่าเทียบ
เรือ  ดว้ยทุนจดทะเบียน 1,000 ลา้นบาท โดย ปตท. ถือหุน้ทั้งหมด มีท่ีตั้งสาํนกังานท่ี อาคารสาํนกังาน ปตท. เลขท่ี  555 ถนน
วิภาวดีรังสิต เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 

ในเบ้ืองตน้ บริษทัฯ มีแผนจะลงทุนก่อสร้างถงัเกบ็ผลิตภณัฑ ์และท่าเรือในบริเวณพื้นท่ีพฒันาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบ
ตาพดุระยะท่ี 1 ส่วนขยาย (Inner Basin)  ซ่ึงจะมีความสามารถในการรับเรือสูงสุด 60,000 DWT 

(1) การใหบ้ริการ 
บริษทัฯ มีแผนการใหบ้ริการท่าเทียบเรือ และบริการ รับ-เกบ็-จ่าย ผลิตภณัฑใ์หแ้ก่บริษทักลุ่ม ปตท. ในเขตพื้นท่ี

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ โดยประมาณการว่าจะมีสินคา้ผา่นท่าในเบ้ืองตน้ประมาณ 200,000 ตนั/ปี และคาดวา่จะสามารถเร่ิม
ใหบ้ริการในเชิงพาณิชยไ์ดใ้นตน้ปี 2554 

(2) การบริหาร 
คณะกรรมการ PTT Tank ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 3 คน และ ปตท. ไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. 

เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของ PTT Tank ดว้ย 
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(3) การเงิน 
 ผลการดาํเนินงานของ PTT Tank ใน ปี 2552 เป็นดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท  

งบเดี่ยว ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
รายไดจ้ากการขายและบริการ - - - 
รายไดร้วม - - 2 
ค่าใชจ่้ายรวม - - (15) 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ - - (13) 
สินทรัพยร์วม - - 745 
หน้ีสินรวม - - 108 
ส่วนของผูถื้อหุน้ - - 637 

 

(4) การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆ 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษทัไดรั้บโอนสัญญาจาก ปตท. ซ่ึงเดิม ปตท. ทาํสัญญากบัการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) 
ไว ้จาํนวน 2 สัญญา ไดแ้ก่ สญัญาการใชพ้ื้นท่ีภายในบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพดุระยะท่ี 1 ส่วนขยาย เน้ือท่ีประมาณ 
57.8 ไร่ เพื่อก่อสร้างคลงัเกบ็สินคา้เหลว และสัญญาร่วมดาํเนินงาน เพื่อการพฒันาพื้นท่ีก่อสร้างท่าเทียบเรือนิคมอตุสาหกรรม
มาบตาพดุ  
 นอกจากน้ี บริษทัฯไดล้งนามในสญัญาใหบ้ริการถงัแอมโมเนีย กบัลกูคา้รายหน่ึงและไดล้งนามในสัญญากบัผูรั้บเหมา 
ก่อสร้างถงัแอมโมเนียแลว้ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2552  
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4.2.3.2 หน่วยธุรกจิการกลัน่  

ปตท.ได้ร่วมลงทุนในธุรกิจโรงกลัน่นํ้ ามนัผ่านบริษทัในเครือรวมทั้งส้ิน 5 บริษทัไดแ้ก่บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั 
(มหาชน) (TOP) บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) (PTTAR) บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั 
(SPRC) และบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (BCP) บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั(มหาชน) (IRPC) 

ปตท.ดาํเนินธุรกิจขายนํ้ ามนัดิบท่ี ปตท.จดัหามาจากแหล่งนํ้ามนัในประเทศและต่างประเทศใหก้บั 5 บริษทัขา้งตน้ โดย
นํ้ามนัดิบจากแหล่งในประเทศจะขายใหก้บั TOP PTTAR BCP และ SPRC 

นอกจากการขายนํ้ ามนัดิบใหก้บัโรงกลัน่แลว้ ปตท.ยงัรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปจาก บริษทัเพื่อจาํหน่ายต่อใหแ้ก่
ลูกคา้ของกลุ่มธุรกิจนํ้ามนั ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ ปริมาณผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ี ปตท.รับซ้ือจะอา้งอิงจากสัดส่วนการถือหุน้ของ 
ปตท.ในบริษทันั้นๆ 

ในช่วงระยะเวลาสามปีท่ีผา่นมา โรงกลัน่นํ้ ามนัของแต่ละบริษทัในเครือ ปตท. มีกาํลงัการกลัน่และอตัราการใชก้าํลงั
การกลัน่ท่ีเกิดจากการนาํนํ้ามนัดิบและวตัถุดิบเขา้กลัน่ ดงัน้ี 

                                         หน่วย : พนับาร์เรลต่อวนั 

 
 

โรงกลัน่ 
 
 

 
 

กาํลงั 
การกลัน่ 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

ปริมาณ 
นํา้มันดบิ 
/วตัถุดบิ 
ทีใ่ช้กลัน่ 

อตัราการ 
ใช้กาํลงั 
การกลัน่ 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
นํา้มันดบิ 
/วตัถุดบิ 
ทีใ่ช้กลัน่ 

อตัราการ 
ใช้กาํลงั 
การกลัน่ 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
นํา้มันดบิ 
/วตัถุดบิ 
ทีใ่ช้กลัน่ 

อตัราการ 
ใช้กาํลงั 
การกลัน่ 
(ร้อยละ) 

TOP /1 275 216 96 276 100.4 273 97.5 
PTTAR/2 145 146 100.7 127 87.9 165 102.4 
SPRC/3 150 148 98.5 127 85.0 155 101.9 
BCP/4 120 66 54.9 74 61.7 79 66.0 
IRPC /5 215 189 87.9 171 79.5 142 66.0 
   ท่ีมา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 /1 ในปี 2550 TOP หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่ CDU-3 ตามกาํหนดเวลา ในวนัท่ี 6 ต.ค. – 5 ธ.ค. 50 เป็นเวลา 60 วนัต่อเน่ือง 
                                   โครงการขยายกาํลงัการผลิตหน่วยกลัน่ CDU- 3 แลว้เสร็จ ทาํใหก้าํลงัการผลิตเพิม่ข้ึน 50 พนับาร์เรลต่อวนั เป็น 275 พนั

บาร์เรลต่อวนั 
  ในปี 2551 TOP หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่  CDU-1 ตามกาํหนดเวลา ในวนัท่ี 1 – 30 ก.ย. เป็นเวลา 30 วนัต่อเน่ือง 
 /2 กาํลงัการกลัน่ของ PTTAR เฉพาะหน่วยกลัน่นํ้ ามนัดิบ 145 พนับาร์เรลต่อวนัไม่รวมหน่วยกลัน่แยกคอนเดนเสท 135 พนับาร์เรลต่อวนั 
  ในปี 2550 PTTAR หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่ตามกาํหนดเวลา ในวนัท่ี 20 – 30 ก.ย. เป็นเวลา 10 วนัต่อเน่ือง 
  ในปี 2551 PTTAR หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่ตามกาํหนดเวลา ในวนัท่ี 1 มิ.ย. – 2 ก.ค. เป็นเวลา 32 วนัต่อเน่ือง 
   PTTAR หยดุผลิตหน่วยเพ่ิมมูลค่านํ้ ามนัเตาให้เป็นนํ้ ามนัดีเซลโดยใชไ้ฮโดรเจน (Hydrocracking Unit) ของโรงกลัน่นํ้ ามนั  
   (AR1) เพ่ือซ่อมแซมการร่ัวซึมในระบบถ่ายเทความร้อน ในวนัท่ี 21 ส.ค. – 8 พ.ย. เป็นเวลา 49 วนั 
 ในปี 2552 PTTAR หยดุซ่อมฉุกเฉินหน่วยเพ่ิมมูลค่านํ้ ามนัเตาให้เป็นนํ้ ามนัดีเซลโดยใชไ้ฮโดรเจน (HCU) ในวนัท่ี 26 เม.ย. – 2 พ.ค. 

เป็นเวลา 7 วนั 
 /3 ในปี 2550 SPRC หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่ RFCCU, HVGO และ DHTU ตามกาํหนดเวลา ในช่วงเดือน มี.ค. เป็นเวลา 14-20 วนั 
  ในปี 2551 SPRC หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่ตามกาํหนดเวลา ในวนัท่ี 1 พ.ย. – 19 ธ.ค. เป็นเวลา 49 วนัต่อเน่ือง 
 /4 ในปี 2550  BCP หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่ตามกาํหนดเวลา ในวนัท่ี 25 มิ.ย. – 8 ก.ค. เป็นเวลา 10 วนัต่อเน่ือง 
                                    BCP หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่ตามกาํหนดเวลา ในวนัท่ี 27 ส.ค. – 9 ก.ย. เป็นเวลา 13 วนัต่อเน่ือง 

ในปี 2551 BCP หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่ตามกาํหนดเวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการกลัน่เพื่อรองรับหน่วยแตกโมเลกลุใหม่และ
หน่วยประกอบยอ่ยอ่ืนท่ีกาํลงัดาํเนินการก่อสร้างอยู ่โดยหยดุซ่อมหน่วยกลัน่ท่ี 2 ในวนัท่ี 25 ม.ค. - 18 ก.พ. เป็นเวลา 25 
วนัต่อเน่ือง และหยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่ท่ี 3 ในวนัท่ี 4 ก.พ. - 7 มี.ค. เป็นเวลา 33 วนัต่อเน่ือง 

/5      IRPC ไม่มีการหยดุซ่อมบาํรุงโรงกลัน่นํ้ามนัตามกาํหนดเวลาระหวา่งปี 2550-2551 
         ในปี 2552  IRPC หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่ตามกาํหนดเวลา นาน 3 สปัดาห์วนัในเดือน ก.พ. 
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โดยทั้ง 5 โรงกลัน่มีการผลิตผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปออกมา ในปี 2550 – 2552 ดงัน้ี 
                                                                                                                                                   หน่วย : ลา้นบาร์เรล 

ผลติภณัฑ์ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว /1 15 17 18 
นํ้ามนัเบนซิน 42 44 50 
นํ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าด 30 34 33 
นํ้ามนัดีเซล 111 108 119 
นํ้ามนัเตา 34 36 36 
ยางมะตอย 5 4 4 
อ่ืนๆ 17 22 27 

รวม 254 265 288 

       ท่ีมา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน  

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

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีผลิตไดจ้ากแต่ละโรงกลัน่ไดมี้การจดัจาํหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปจาํหน่าย 
ยงัตลาดต่างประเทศ ดงัน้ี 

                                                                                                                                       หน่วย : พนับาร์เรลต่อวนั 

โรงกลัน่ 
ปี 2550  ปี 2551 ปี 2552 

ปริมาณ 
การ 

จาํหน่าย 

  จาํหน่ายใน 
ประเทศ 
(ร้อยละ) 

จาํหน่าย 
ต่างประเทศ 

(ร้อยละ) 

ปริมาณ
การ 

จาํหน่าย 

  จาํหน่ายใน 
ประเทศ 
(ร้อยละ) 

จาํหน่าย 
ต่างประเทศ 

(ร้อยละ) 

ปริมาณ
การ 

จาํหน่าย 

  จาํหน่ายใน 
ประเทศ 
(ร้อยละ) 

จาํหน่าย 
ต่างประเทศ 

(ร้อยละ) 

TOP 232 86.6 13.4 292 80.5 19.5 293 80.9 19.1 
PTTAR/1 153 81.1 18.9 126 80.7 19.3 151 67.9 32.1 
SPRC 153 83.3 16.7 127 80.4 19.6 157 86.0 14.0 
BCP/2 80 74.6 25.4 93 69.7 30.3 97 78.3 21.7 
IRPC 147 68 32 133 58 42 115 61 39 

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

ของตนเอง 
 

4.2.3.2.1 บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน) (TOP) 
บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดาํเนินธุรกิจการกลัน่

นํ้ ามนัเพ่ือจาํหน่ายผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัสําเร็จรูปแก่ลูกคา้ในประเทศเป็นหลกั ส่วนท่ีเหลือจะทาํการส่งออก นอกจากน้ี TOP ยงั
ประกอบธุรกิจอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจการผลิตสารพาราไซลีน ธุรกิจการผลิตนํ้ ามนัหล่อล่ืนพื้นฐาน ธุรกิจ
ขนส่งนํ้ ามนัและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีทางเรือและทางท่อ ธุรกิจพลงังานทดแทน และธุรกิจสารโซลเวน้ท ์เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจท่ี
ก่อให้เกิดรายไดห้ลกัและเพ่ือเพิ่มรายได ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.10 ส่วนท่ีเหลือเป็นนกั
ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในสดัส่วนร้อยละ 50.90  
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TOP ตั้งอยู่ท่ีอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนกนัยายน 2507 มีกาํลงัการกลัน่ 
220,000 บาร์เรลต่อวนั ในเดือน มิถุนายน 2550 TOPมีกาํลงัการกลัน่เพิ่มข้ึนจากความสาํเร็จของโครงการ Hot Oil  ซ่ึงทาํการ
เช่ือมโยงใหร้ะบบของ TLB ส่งความร้อนมาเพิ่มอุณหภูมิของนํ้ามนัดิบใหสู้งข้ึนก่อนเขา้สู่หน่วยกลัน่ท่ี 1 ทาํใหก้าํลงัการกลัน่ของ
TOP เพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 5,000 บาร์เรลต่อวนัเป็น 225,000 บาร์เรลต่อวนั และในเดือน ธันวาคม 2550 การดาํเนินการก่อสร้าง
หน่วยกลัน่ส่วนขยายเพ่ือเพิ่มกาํลงัการผลิตของหน่วย CDU-3 แลว้เสร็จ ทาํใหปั้จจุบนั TOP มีกาํลงัการกลัน่เพิ่มจาก 225,000 
บาร์เรลต่อวนั เป็น 275,000 บาร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 22 ของกาํลงัการกลัน่ทั้งหมดของประเทศ   ทั้งน้ีTOPจดัว่าเป็นโรงกลัน่
หลกัซ่ึง ปตท.จะใชเ้ป็นฐานการผลิตเชิงพาณิชยเ์พ่ือสนบัสนุนการตลาดของธุรกิจนํ้ามนัของ ปตท. 

(1) การผลิต 
TOP จดัเป็นโรงกลัน่ท่ีมีศกัยภาพทางดา้นการผลิตสูง มีความคล่องตวัในการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตและการ

เลือกใชน้ํ้ ามนัดิบ สามารถผลิตผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสําเร็จรูปท่ีมีมูลค่าในเชิงพาณิชยสู์ง โดยมีกระบวนการผลิตท่ีหลากหลายคือมี
หน่วย Hydrocracking (HCU), Thermal Cracking (TCU) และ Fluid Catalytic Cracking (FCC) ท่ีสามารถกลัน่นํ้ามนัเตาใหเ้ป็น
นํ้ ามันดีเซล นํ้ ามันอากาศยานและนํ้ ามันเบนซินได้เพิ่มข้ึน การผลิตของTOPจะใช้นํ้ ามันดิบท่ีจัดหาจากทั้ งภายนอกและ
ภายในประเทศ โดยแหล่งภายนอกประเทศจะเป็นการนาํเขา้ทั้งจากแหล่งตะวนัออกกลางและตะวนัออกไกล สําหรับแหล่ง
ภายในประเทศจดัหาจากแหล่งสิริกิต์ิ จังหวดักาํแพงเพชร โดยการขนส่งทางรถไฟ และจากแหล่งปัตตานี ทั้งน้ีการเลือกใช้
นํ้ ามนัดิบจะข้ึนอยูก่บัราคาและผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ โดยมีความประสงคท่ี์จะเพิ่มการซ้ือนํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืนๆ จากแหล่ง
ภายในประเทศใหม้ากท่ีสุด 

TOP จาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมสาํเร็จรูปใหก้บั ปตท. ตามสัญญา Product Offtake and Crude Oil Supply 
Agreement (POCSA) โดย ปตท. และ TOP ตกลงท่ีจะซ้ือขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมสาํเร็จรูป ณ ราคาตลาดตามขั้นตอนการ
กาํหนดปริมาณของผลิตภณัฑ ์ ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา POCSA ทั้งน้ีตามขั้นตอนการกาํหนดปริมาณของ
ผลิตภณัฑ ์ปตท. ตอ้งเสนอชนิดและปริมาณของผลิตภณัฑท่ี์ ปตท. ตอ้งการ ซ่ึงตอ้งเป็นปริมาณอยา่งนอ้ยร้อยละ 49.99 ของกาํลงั
การกลัน่ของ TOP และTOP จะแจง้ใหท้ราบถึงชนิดและปริมาณผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯ สามารถส่งมอบให ้ปตท. ไดภ้ายในเวลาท่ี
ตกลงกนั นอกจากน้ี  ปตท.  มีสิทธิพเิศษตามสัญญาท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ ์ ณ ราคาตลาดในขณะนั้นก่อนลูกคา้รายอ่ืนในปริมาณ
สูงสุดร้อยละ 100 ของกาํลงัการผลิตของบริษทัฯ  ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา POCSA  

ปตท. จะรับซ้ือผลิตภณัฑข์อง TOP เพ่ือการจาํหน่ายในตลาดภายในประเทศใหไ้ดม้ากท่ีสุด และบริษทัฯ ตอ้ง
ตั้งเป้าหมายท่ีจะดาํเนินการตามความตอ้งการของ ปตท. ในการผลิตผลิตภณัฑข์อง TOP ใหใ้กลเ้คียงท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดใ้น
เชิงพาณิชยแ์ละในทางเทคนิค เง่ือนไขและขอ้กาํหนดของการซ้ือผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมสาํเร็จรูปของ TOP  

สัญญา POCSA สามารถถูกยกเลิกโดยท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไดแ้จง้ความจาํนงดงักล่าวใหแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยว่า 12 เดือน แต่ทั้งน้ี คู่สัญญาไม่สามารถแจง้ความจาํนงก่อนครบรอบปีท่ี 13 
นบัจากวนัท่ีสญัญา POCSA มีผลบงัคบัใช ้ 

ใน ปี 2552 ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตประกอบดว้ยก๊าซปิโตรเลียมเหลวร้อยละ 3 นํ้ ามนั
เบนซินร้อยละ 17 นํ้ามนัอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าดร้อยละ 19 นํ้ามนัดีเซลร้อยละ34นํ้ ามนัเตาร้อยละ 10  และ อ่ืนๆอีกร้อยละ 16  ทั้งน้ี
สัดส่วนผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดจ้ะไม่คงท่ี ข้ึนอยู่กบัองคป์ระกอบของนํ้ ามนัดิบแต่ละชนิดท่ีนาํเขา้กลัน่ (ขอ้มูลจากจาก กรมธุรกิจ
พลงังาน) 

 ในการดาํเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างย ัง่ยืน ใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และสังคม TOP ไดมี้การดาํเนิน
โครงการซ่ึงช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มดา้นมลพิษ โดยการผลิตนํ้ ามนัดีเซลมาตรฐาน EURO IV ซ่ึงลดกาํมะถนัในนํ้ ามนั
ลงไดถึ้ง 7 เท่า รวมทั้งการติดตั้ง Low NOx Burner เพื่อลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์การติดตั้งระบบ Continuous 
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Emission Monitoring System (CEMs) เพื่อควบคุมคุณภาพอากาศใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด รวมไปถึงการนาํความร้อน
จากไอเสียท่ีปล่อยทิ้งจากเคร่ืองผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซกลบัมาใชใ้หม่  

 ในปีท่ีผ่านมา TOP และบริษทัในเครือ เช่น บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระฯ บริษทั ไทยลูบ้เบสฯ ต่าง ไดรั้บรางวลั EIA 
Monitoring Awards 2008 สาํหรับการดาํเนินมาตรการส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี    นอกจากนั้น ยงัไดรั้บการรับรองจาก
ภาครัฐว่าเป็นกลุ่มบริษทัฯ ท่ีมี ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม อนัแสดงถึงการปฏิบติัตามกฎหมายอย่างต่อเน่ืองในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และอยู่ร่วมกบัชุมชนอย่างย ัง่ยืน การบริหารจดัการพลงังานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทาํให้บริษทัฯ 
ไดรั้บรางวลั Thailand Energy Awards 2008 ในสาขาโรงงานควบคุมดีเด่น และรางวลัชนะเลิศจากการประกวด ASEAN Energy 
Awards 2008 สาขาการบริหารจดัการพลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นส่ิงยืนยนัว่า บริษทัฯ เป็นผูน้าํดา้นพลงังาน และ
อนุรักษพ์ลงังานทั้งในระดบัประเทศและภูมิภาค 

 (2)   การจาํหน่าย 
ปี 2552 TOP มีการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศประมาณร้อยละ 81 และส่งออกประมาณร้อยละ 19 ของ

ปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

(3) การบริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 คณะกรรมการของ TOP ประกอบดว้ย กรรมการทั้งหมด 15 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. 

จาํนวน 4 คน  
(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของ TOP ในปี 2550 – 2552 เป็นดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 

ท่ีมา  : บริษทั TOP จาํกดั (มหาชน) 
/1 ปี 2550 รวมรายการภาษีเงินไดจ้าํนวน 5,290 ลา้นบาท ปี 2551 รวมเครดิตภาษีเงินไดจ้าํนวน 786 ลา้นบาทและใน ปี 2552 รวมรายการ

ภาษีเงินไดจ้าํนวน 2,005  ลา้นบาท 
/2 ปี 2550 ปรับปรุงผลกระทบจากการเปล่ียนนโยบายบญัชีการบนัทึกสินทรัพยถ์าวร และ การบนัทึกบญัชีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสาร

อนุพนัธ์ 
/3 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั ไม่รวมส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย ปี 2550 จาํนวน 402 ลา้นบาท ปี 2551 จาํนวน 336 

ลา้นบาท และปี 2552 จาํนวน 393 ลา้นบาท 
 

งบรวม ปี  2550/2 ปี 2551 ปี 2552 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 261,051 399,125 284,123 
รายไดร้วม 263,819 401,400 287,393 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี)/1 (244,299) (400,840) 274,939 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ/3 19,117 224 12,062 
สินทรัพยร์วม 136,570 132,841 137,745 
หน้ีสินรวม 64,733 69,261 66,058 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 71,837 63,580 71,687 
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 (5) การจดัโครงสร้างทางการเงินและการจดัหาเงินกู ้ 
 TOP ไดมี้การบริหารเงินของเครือ TOP ในเชิงบูรณาการ เพ่ือลดความเส่ียงทางการเงินอนัจะส่งผลให้สามารถ

ประหยดัค่าใช้จ่ายทางการเงินได ้ทั้งน้ียงัให้ความสําคญัในการบริหารความเส่ียงโดยการกระจายแหล่งเงินกู ้สกุลเงินกูแ้ละ
ประเภทอตัราดอกเบ้ียใหเ้หมาะสมกบัโครงสร้างธุรกิจโดยมุ่งเนน้การกระจายความเส่ียงและตน้ทุนการเงินท่ีแข่งขนัไดเ้ป็นหลกั  

 ในด้านการบริหารการเงินของTOP และบริษทัในเครือนั้นได้ให้ความสําคญักับการบริหารกระแสเงินสดท่ีมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งจดัโครงสร้างเงินทุนใหมี้ความเหมาะสม  ซ่ึงจะมีทั้งการปรับเง่ือนไขการกูเ้งิน การกระจายแหล่งเงินทุน 
เช่น การออกหุ้นกูเ้พื่อขายนกัลงทุนสถาบนั และนกัลงทุนรายยอ่ย  การเตรียมวงเงินสํารองจากสถาบนัการเงิน และการออกตัว๋
สัญญาใช้เงินระยะสั้น ทั้งน้ีเพื่อให้เพียงพอกบัความตอ้งการใช้เงินทุนหมุนเวียน  TOP ยงัให้ความสําคญักบัระเบียบวินัยทาง
การเงิน (Financial Discipline) เน่ืองจากเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่ยวดในการบริหารกิจการท่ามกลางความไม่แน่นอนทางธุรกิจเช่น
ในปัจจุบนั โดยบริษทัฯ มุ่งเนน้การรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัลงทุนสถาบนัในตลาดทุนอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหน้กัลงทุนมีความ
มัน่ใจและเช่ือถือในการดาํเนินงาน 

 เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2552 TOP ไดอ้อกหุน้กู ้ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2557 จาํนวน 12,000 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็น
เงินลงทุน เงินทุนหมุนเวียน และชาํระหน้ีเงินกูต้ามกาํหนด อีกทั้งเพิ่มความมัน่คงในการจดัหาเงินทุนระยะยาวและลดขอ้จาํกดั
เร่ืองวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน ทั้งน้ีบริษทั ฟิทช ์เรทต้ิง (ประเทศไทย) ไดจ้ดัอนัดบัเครดิตในประเทศ (National Rating) ให้
อยูใ่นระดบั AA-  

 ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2552 TOP ไดไ้ถ่ถอนหุน้กูส้กุลเงินบาทท่ีครบกาํหนดชาํระจาํนวน 2,750 ลา้นบาท และ บริษทั
ยอ่ย คือ TPX และ IPT ไดช้าํระคืนเงินกูส้กลุบาทตามกาํหนด 

(6) โครงการขยายงานกลัน่และโครงการอ่ืนๆ 

• ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2551 บจ. ไทยพาราไซลีน (TOPถือหุน้ร้อยละ 100) สามารถดาํเนินการก่อสร้างโครงการ
ขยายกาํลงัการผลิตสารอะโรเมติกส์ของ บจ. ไทยพาราไซลีนไดแ้ลว้เสร็จส่งผลให้มีกาํลงัการผลิตสาร     
อะโรเมติกส์เพิม่ข้ึนจาก 420,000 ตนัต่อปีเป็น 900,000 ตนัต่อปี   

• บจ. ไทยออยล์มารีน (TOP ถือหุ้นร้อยละ 100)  สามารถขยายกองเรือระยะท่ี 1 โดยจัดหาเรือขนส่ง
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมขนาด 32,500 DWT จาํนวน 1 ลาํ และเรือขนส่งผลิตภณัฑเ์คมีขนาด 7,000 DWT อีก 
3 ลาํ ทาํให้สามารถรองรับความตอ้งการใชเ้รือของเครือ TOP และบริษทัในกลุ่ม ปตท. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• โครงการผลิตเอทานอลขนาด 2 แสนลิตรต่อวนั จากนํ้ าออ้ย โดย บจ. แม่สอดพลงังานสะอาด ซ่ึง TOPได้
ทาํสัญญาร่วมทุนกบับริษทั ผาแดงอินดสัตรี จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เพโทรกรีน จาํกดั โดย TOP ถือ
หุน้ในสัดส่วนร้อยละ 30 ซ่ึงมีการดาํเนินการก่อสร้างโรงงานและคาดว่าจะเร่ิมดาํเนินการผลิตและขายเชิง
พาณิชยไ์ดต้ั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ปี 2552 เป็นตน้ไป  

• TOP โดย บริษทั ไทยออยล์ เอทานอล จาํกดั (TOP  เป็นผูถื้อหุ้นทั้ งหมด) ได้ซ้ือหุ้นร้อยละ 80.52 ของ 
บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จาํกดั (บจ. ศกัด์ิไชยสิทธิ) ซ่ึงเป็นธุรกิจการผลิตสารละลาย จากบริษทั Shell Overseas 
Investments B.V. และบริษทั พฒันกิจเคมี จาํกดั รวมทั้งซ้ือธุรกิจการจาํหน่ายสารละลายในประเทศไทย
กบั บริษทั Shell Company of Thailand Limited และธุรกิจการจาํหน่ายสารละลายในประเทศเวียดนาม กบั 
บริษทั Shell Vietnam Limited  ซึง่การเขา้ซ้ือหุน้และสินทรัพยธุ์รกิจดงักล่าว เป็นไปเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

กลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทัในการขยายฐานธุรกิจเพื่อการเติบโตท่ีย ัง่ยนื 
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• เม่ือวนัท่ี  2 พฤศจิกายน 2552 บริษทั ท๊อป โซลเวน้ท์ จาํกดั ซ่ึงถือหุ้นโดยบริษทั ไทยออยล์ โซลเวน้ท ์
จาํกดั ไดจ้ดัตั้ง TOP Solvent (Vietnam) LLP เพื่อซ้ือสินทรัพยธุ์รกิจการจาํหน่ายผลิตภณัฑโ์ซลเวน้ทใ์น
ประเทศเวียดนามจาก Shell Vietnam Limited ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการขยายธุรกิจและเพ่ิมการบริหาร
จดัการโรงกลัน่และโรงงานปิโครเคมีเพื่อเพิ่มคุณค่าของผลิตภณัฑ์ไดดี้ยิ่งข้ึน และยงัถือเป็นการต่อยอด
ธุรกิจเขา้สู่ธุรกิจคา้ปลีกในต่างประเทศอีกดว้ย 

4.2.3.2.2  บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) (PTTAR) 

บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เกิด
จากการควบรวมบริษทัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ระหว่าง บริษทั โรงกลัน่นํ้ ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) 
(RRC) และบริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (ATC) เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2550 และไดรั้บมาซ่ึงทรัพยสิ์น หน้ี 
สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษทัดงักล่าวโดยผลของกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  ปตท.ถือหุน้
ในสดัส่วนร้อยละ 48.65 ส่วนท่ีเหลือเป็นนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในสดัส่วนร้อยละ 51.35 

PTTAR ตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง การดาํเนินธุรกิจของ PTTAR ประกอบดว้ย การกลัน่
นํ้ ามนัและจดัหาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมสําเร็จรูป การผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ รวมถึงผลิตภณัฑต่์อเน่ืองจากสาร  
อะโรเมติกส์ และธุรกิจร่วมทุนต่าง ๆ รายละเอียดดงัน้ี 

1. ธุรกิจการกลัน่นํ้ ามนัและจดัหาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมสาํเร็จรูปไดแ้ก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แนฟทาชนิดเบา รีฟอร์เมท 
นํ้ามนัอากาศยาน นํ้ ามนัดีเซล และนํ้ ามนัเตา ปัจจุบนั PTTAR มีกาํลงัการกลัน่รวม 280,000 บาร์เรลต่อวนั ประกอบดว้ยหน่วย
กลัน่นํ้ ามนัดิบกาํลงัการกลัน่ 145,000 บาร์เรลต่อวนั และหน่วยกลัน่แยกคอนเดนเสท กาํลงัการกลัน่ 135,000 บาร์เรลต่อวนั คิด
เป็นร้อยละ 23 ของกาํลงัการกลัน่ทั้งหมดของประเทศ 

2. ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ ไดแ้ก่ เบนซิน พาราไซลีน ออร์โธไซลีน โทลูอีน และมิกซ์ไซลีนส์ ทั้งน้ี 
PTTAR มีกาํลงัการผลิตอะโรเมติกส์รวม 2,259,000 ตนัต่อปี  

3. ธุรกิจร่วมทุนไดแ้ก่  
บริษทัอลัลายแอนซ์รีไฟน์น่ิง จาํกดั (ARC) : เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2542 PTTAR ในขณะนั้นคือ RRC ไดท้าํสญัญา

การดาํเนินงานร่วม (Operating Alliance : OA) กบั SPRC เพื่อร่วมกนับริหารและจดัการการดาํเนินงานของโรงกลัน่ของทั้ง 2 
บริษทั โดยไดจ้ดัตั้งบริษทั อลัลายแอนซ์ รีไฟน์น่ิง จาํกดั (ARC) ซ่ึงถือหุน้โดย RRC และ SPRC ในสดัส่วนท่ีเท่ากนั เพื่อให ้ARC 
เป็นผูบ้ริหารการดาํเนินการร่วมของโรงกลัน่ทั้ง 2 แห่ง อยา่งไรก็ตามในวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2549 PTTAR และ SPRC ไดต้กลง
ยกเลิก OA เพื่อเพิ่มความคล่องตวัในการขยายงานในอนาคตของแต่ละบริษทั โดยใหมี้ผลบงัคบัในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2552  

บริษทัพทีีที ฟีนอล จาํกดั (PPCL) เพื่อผลิตและจาํหน่ายสารฟีนอล และสารอะซีโตน โดย PTTAR ถือหุน้ร้อยละ 30  

บริษทัพทีีที ยทิูลิต้ี จาํกดั (PTTUT) เพือ่ผลิตและจาํหน่ายสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ไฟฟ้า ไอนํ้ า และนํ้าทุกประเภทท่ีใชใ้น
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และสาธารณูปการอ่ืน ๆ ใหก้บัโครงการต่าง ๆ ของบริษทัในเครือ ปตท. PTTAR ถือหุน้ร้อยละ 20 

บริษทัพีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTT ICT) เพื่อใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศกบับริษทัในกลุ่ม ปตท. 
ทั้งหมด โดย PTTAR ถือหุน้ร้อยละ 20  

 (1) การผลิต 
โรงกลัน่ของ PTTAR จดัเป็นโรงกลัน่ท่ีมีศกัยภาพสูงในการผลิต มีความคล่องตวัในการเลือกใช้นํ้ ามนัดิบและ

สามารถผลิตผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปท่ีมีมูลค่าในเชิงพาณิชยสู์ง โดยมีกระบวนการผลิตท่ีมีหน่วย Hydrocracking (HCU) และ 
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Thermal Cracking (TCU) ท่ีสามารถกลัน่นํ้ ามนัเตาใหเ้ป็นนํ้ ามนัดีเซลไดเ้พิ่มข้ึน นอกจากน้ียงัมีหน่วยกลัน่แยกคอนเดนเสท
หน่วยท่ี 1 และหน่วยกลัน่แยกคอนเดนเสทหน่วยท่ี 2 ท่ีก่อสร้างเสร็จเม่ือเดือนมกราคม 2552 ซ่ึงผลิตรีฟอร์เมทเพ่ือส่งให้กบั
หน่วยผลิตอะโรเมติกส์หน่วยท่ี 1    และหน่วยผลิตอะโรเมติกส์หน่วยท่ี 2   ท่ีก่อสร้างแลว้เสร็จเม่ือเดือน มกราคม 2552     ทั้งน้ี 
PTTAR มีกาํลงัการกลัน่รวม 280,000 บาร์เรลต่อวนั โดยจะสามารถผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมราว 228,000 บาร์เรลต่อวนั และ 
ผลิตภณัฑห์ลกัอะโรเมติกส์ราว 2,259,000 ตนัต่อปี  ซ่ึงประกอบดว้ย พาราไซลีน 1,195,000 ตนัต่อปี เบนซิน 662,000 ตนัต่อปี 
ออร์โธไซลีน 66,000 ตนัต่อปี มิกซ์ไซลีน 76,000 ตนัต่อปี โทลูอีน 60,000 ตนัต่อปี และไซโคลเฮกเซน 200,000 ตนัต่อปี  

PTTAR จะใชน้ํ้ ามนัดิบนาํเขา้จากภายนอกประเทศ และคอนเดนเสทจากทั้งในประเทศและนาํเขา้จากต่างประเทศ
บางส่วน  โดย ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหานํ้ ามนัดิบให้ PTTAR ตาม สัญญาจดัหานํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน (Feedstock Supply 
Agreement) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2552 ตามชนิดและปริมาณท่ี PTTAR กาํหนดดว้ยราคาตลาดสาํหรับคอน
เดนเสท ปตท.ทาํสัญญาซ้ือขายคอนเดนเสทระยะยาวกบั PTTAR โดย ปตท.เป็นผูจ้ดัหาคอนเดนเสท อิงกบัตะกร้าราคานํ้ ามนัดิบ 
(Basket of Crude Oil Prices) 

เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2552 สัญญา Operating Alliance ระหว่าง PTTAR กบั SPRC ไดส้ิ้นสุดลง  PTTAR จึงแยก
การบริหารงานออกจาก SPRC แต่  PTTAR ยงัคงใชทุ่้นรับนํ้ ามนัดิบกลางทะเล,ระบบขนส่งนํ้ ามนัสาํเร็จรูปทางท่อ,ท่าเรือส่ง 
LPG และ อุปกรณ์ผลิตกาํมะถนัเมด็ ร่วมกบั SPRC อยู ่เน่ืองจากเป็นการลงทุนร่วมกนั 

ใน ปี 2552 PTTAR มีสัดส่วนผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิต ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวร้อยละ 6 แนฟทาชนิดเบาร้อยละ 19  รีฟอร์เมทและนํ้ ามนัเบนซินร้อยละ 5 พาราไซลีนร้อยละ 9  เบนซินร้อยละ 
4  นํ้ ามนัก่ึงหนกัก่ึงเบา (นํ้ ามนัอากาศยาน,นํ้ ามนัดีเซล,คอนเดนเสทเรซิดิว) ร้อยละ 44   นํ้ ามนัเตาร้อยละ 10และอ่ืนๆร้อยละ 3 
เบนซิน ทั้งน้ีสดัส่วนผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดจ้ะไม่คงท่ี ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบของนํ้ามนัดิบและคอนเดนเสทแต่ละชนิดท่ีนาํเขา้กลัน่ 

(2) การจดัจาํหน่าย 
PTTAR ดาํเนินการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปตามสัญญารับซ้ือผลิตภณัฑ ์(Product Offtake Agreement) 

โดย ปตท. จะตอ้งรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปจาก PTTAR ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตได ้ตามกาํลงัการผลิต
ในปัจจุบนั ดว้ยราคาตลาดในประเทศ  และ ปตท.จะรับซ้ือผลิตภณัฑจ์าก Reforming Complex และ Upgrading Complex ของ 
PTTAR ร้อยละ 100 ของปริมาณผลิตภณัฑท่ี์ PTTAR ผลิตไดจ้ากหน่วยน้ี โดย ปตท. จะรับซ้ือผลิตภณัฑอ์ยา่งนอ้ยร้อยละ 50 
ของจาํนวนผลิตภณัฑท์ั้งหมดในราคาตลาดในประเทศ   

ปี 2552  PTTAR มีการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปในประเทศประมาณร้อยละ 68 และส่งออกประมาณ
ร้อยละ 32 ของปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

สาํหรับผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ ผลิตภณัฑห์ลกัทั้งหมดจาํหน่ายผ่าน ปตท. ภายใตส้ัญญาระยะยาว โดย ปตท. ทาํ
สัญญาระยะยาวเป็นผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ของ PTTAR  และให ้PTTAR เป็นผูจ้ดัส่งผลิตภณัฑโ์ดยตรงใหก้บัลูกคา้  

(3) การบริหาร 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 คณะกรรมการของ PTTAR ประกอบดว้ย กรรมการทั้งหมด 15 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. 

จาํนวน 4 คน   
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 (4) การเงิน 
ผลการดาํเนินงานของ PTTAR  ในปี 2550 – 2552 เป็นดงัน้ี 

           หน่วย : ลา้นบาท 
งบรวม ปี 2550/1 ปี 2551 ปี 2552 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 253,709 251,387 225,300 
รายไดร้วม 255,366 252,457 230,198 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) /2 (237,347) (260,922) (221,037) 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 18,018 (8,465) 9,162 
สินทรัพยร์วม 131,218 137,540 154,609 
หน้ีสินรวม 62,709 84,905 94,292 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 68,509 52,635 60,317 

 

 ท่ีมา  :   บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน)                      
/1   งบการเงินเสมือนรวมบริษทั ตั้งแต่ 1 มกราคม 2549     

                  /2    รวมรายการภาษีเงินได้ ปี 2550 จาํนวน 5,386 ล้านบาท ปี 2551 รวมรายการเครดิตภาษีเงินได้จาํนวน 5,116 ล้านบาทและ 
ปี 2552 รวมรายการภาษีเงินไดจ้าํนวน 3,404 ลา้นบาท 

(5) การจดัหาเงินกู ้
เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2552 คณะกรรมการ มีมติเห็นชอบให ้PTTAR แกไ้ขเง่ือนไขขอ้กาํหนดสิทธิของหุน้กูมี้

ประกนั ชนิดทยอยชาํระคืนเงินตน้ของบริษทั (PTTAR106A) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะบริษทัหลงัการควบรวมกิจการ  โดย
ยกเลิกขอ้กาํหนดสิทธิว่าดว้ย อตัราส่วนหน้ีสินต่อ EBITDA (Debt to EBITDA) และ ความสามารถในการชาํระหน้ี (Debt to 
service coverage ratio) เปล่ียนเป็น อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) และ หน้ีสินระยะยาวต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Non 
current Liabilities to Shareholder’s Equity) แทน 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2552 PTTAR ไดอ้อกหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัจาํนวน 15,000 ลา้นบาท อาย ุ 5 ปี 
ดอกเบ้ียร้อยละ 5.5 ต่อปี เสนอขายใหแ้ก่นกัลงทุนทัว่ไปและผูล้งทุนสถาบนัเพื่อใชใ้นการชาํระเงินกูเ้ดิม (Re-finance) และ/หรือ
และเพ่ิมสภาพคล่องใหก้บับริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2552 PTTAR ไดล้งนามในสัญญากูย้มืเงินระยะยาว อายเุงินกู ้8 ปี จาํนวน 3,000 ลา้นบาท 
กบัธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย (EXIM Thailand) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวียน และสาํรอง
สาํหรับการดาํเนินธุรกิจต่างๆของบริษทัฯ 

 
(6)   โครงการขยายกาํลงัการกลัน่และโครงการอ่ืนๆ 

• โครงการก่อสร้างโรงงานอะโรเมติกส์หน่วยท่ี 2 ซ่ึงประกอบดว้ย 1. Reformer Complex 2. Aromatics Complex 
ซ่ึงดาํเนินการก่อสร้างตั้ งแต่เดือนสิงหาคม 2548 โดยมีระยะเวลาดาํเนินโครงการทั้งส้ินประมาณ 3 ปี และได้
ก่อสร้างแลว้เสร็จและเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือน มกราคม ปี 2552  โดยใชเ้งินลงทุนประมาณ 938 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงทาํให ้PTTAR มีกาํลงัการกลัน่รวม 280,000 บาร์เรลต่อวนั โดยจะสามารถผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม
รวม 228,000 บาร์เรลต่อวนั และผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์รวม 2,259,000 ตนัต่อปี 

• โครงการ Mercury Removal Unit ซ่ึงเป็นกระบวนการกาํจดัปรอทจากผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูป ส่งผลทาํใหก้าร
เลือกใชน้ํ้ ามนัดิบของโรงกลัน่มีความคล่องตวัมากข้ึน เงินลงทุนประมาณ 11 ลา้นเหรียญสหรัฐ เร่ิมลงทุนเดือน 
มิถุนายน 2551 โดยโครงการสามารถดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ดต้ั้งแต่ กรกฎาคม ปี 2552 
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• โครงการ PSA ซ่ึงเป็นโครงการท่ีนาํ Raw Hydrogen ท่ีผลิตไดจ้ากโรงงานอะโรเมติกส์หน่วยท่ี 2 ไปทาํเป็น Pure 
Hydrogen และจดัส่งทางท่อ เพื่อไปใชท้ดแทนก๊าซไฮโดรเจนท่ีผลิตไดจ้ากหน่วย HMU ของโรงกลัน่นํ้ ามนั ซ่ึงมี
ตน้ทุนสูงกว่า เงินลงทุนประมาณ 36 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยโครงการสามารถดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ดต้ั้ งแต่ 
ธนัวาคม 2552 

• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานอะโรเมติกส์หน่วยท่ี 1 โดยเปล่ียนอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน 
(Packinox) ของหน่วย Reformer โดยเม่ือดาํเนินโครงการแลว้เสร็จ จะสามารถเพ่ิมเสถียรภาพการผลิตผลิตภณัฑ์
ของบริษทัไดดี้ยิ่งข้ึน เงินลงทุนมีมูลค่าประมาณ 8.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ คาดว่าจะแลว้เสร็จประมาณไตรมาสท่ี 2   
ปี 2553 

• โครงการ Upgrading Project Phase II (DHDS) เพื่อรองรับการผลิตนํ้ ามนัดีเซลกาํมะถนัตํ่า ตามมาตรฐาน EURO 
IV ซ่ึงจะเร่ิมใช้ในประเทศในปี 2555 โดย PTTAR ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างหน่วย Deep 
Hydrodesulphurization (DHDS) เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2552โดยมีงบประมาณในการดาํเนินโครงการทั้งส้ิน
ประมาณ 220 ลา้นเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะแลว้เสร็จในปี 2554 

4.2.3.2.3  บริษทั สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์น่ิง จํากดั (SPRC) 

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั ดาํเนินธุรกิจการกลัน่นํ้ ามนัเพ่ือจาํหน่ายในประเทศและส่งออก ณ วนัท่ี  31 
ธนัวาคม 2552 ปตท.ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 36 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 64 ถือโดยบริษทั เชฟรอน เอเชีย แปซิฟิค โฮลด้ิงส์ จาํกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของบริษทัเชฟรอน คอร์ปอเรชัน่ (เชฟรอน) 

SPRC ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
2539 ปัจจุบนัมีกาํลงัการกลัน่ 150,000 บาร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 12.2 ของกาํลงัการกลัน่ทั้งหมดของประเทศ 

เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2542 SPRC ไดท้าํสัญญาการดาํเนินงานร่วม (Operating Alliance : OA) กบั PTTAR (ในขณะ
นั้นคือ RRC) เพือ่ร่วมกนับริหารและจดัการการดาํเนินงานของโรงกลัน่ของทั้ง 2 บริษทั  โดยไดจ้ดัตั้งบริษทั อลัลายแอนซ์ รีไฟน์
น่ิง จาํกดั (ARC) ซ่ึงถือหุน้โดย SPRC และ PTTAR ในสดัส่วนท่ีเท่ากนั เพื่อให ้ARC เป็นผูบ้ริหารการดาํเนินการร่วมของโรง
กลัน่ทั้ง 2 แห่ง  อยา่งไรกต็ามในวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2549 PTTAR และ SPRC ไดต้กลงยกเลิก OA เพื่อเพิ่มความคล่องตวัในการ
ขยายงานในอนาคตของแต่ละบริษทั โดยใหมี้ผลบงัคบัในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2552  

(1) การผลิต 
SPRC จดัเป็นโรงกลัน่ท่ีมีศกัยภาพสูงในการผลิต มีความคล่องตวัในการเลือกใช้นํ้ ามนัดิบและสามารถผลิต

ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสําเร็จรูปท่ีมีมูลค่าในเชิงพาณิชยสู์ง โดยมีกระบวนการผลิตท่ีมีหน่วย Residue Fluid Catalytic Cracking 
(RFCCU) ท่ีสามารถกลัน่นํ้ ามนัเตาให้เป็นนํ้ ามนัเบนซินไดเ้พิ่มข้ึน การผลิตของ SPRC จะใชน้ํ้ ามนัดิบท่ีจดัหาจากภายนอก
ประเทศ โดย ปตท.และบริษทั เชฟรอน สหรัฐอเมริกา (Chevron USA) ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของเชฟรอน เป็นผูจ้ดัหานํ้ ามนัดิบ
ใหต้ามสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบ (Feedstock Supply Agreement) โดยแบ่งปริมาณการจดัหาตามสดัส่วนการถือหุน้ 

ในปี 2552 ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตประกอบดว้ยก๊าซปิโตรเลียมเหลวร้อยละ 8 แนฟธา
ร้อยละ 4 นํ้ามนัเบนซินร้อยละ 26 นํ้ามนัอากาศยานร้อยละ 6  นํ้ามนัดีเซลร้อยละ 39 นํ้ามนัเตาร้อยละ 13 และ อ่ืนๆอีกร้อยละ 4 
ทั้งน้ีสดัส่วนผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดจ้ะไม่คงท่ี ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบของนํ้ ามนัดิบแต่ละชนิดท่ีนาํเขา้กลัน่ (ขอ้มูลจากกรมธุรกิจ
พลงังาน) 
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 (2) การจดัจาํหน่าย 
SPRC ดาํเนินการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปตามสัญญารับซ้ือผลิตภณัฑ ์(Purchase and Sale Agreement) 

โดยผูถื้อหุน้มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสําเร็จรูปจาก SPRC เฉล่ียไม่นอ้ยกว่า 88,200 บาร์เรลต่อวนั ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ตามราคาตลาดในประเทศ นอกจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปดงักล่าวขา้งตน้แลว้ SPRC ยงัมีการ
จาํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์นาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในอตุสาหกรรมปิโตรเคมี ไดแ้ก่ โพรไพลีน แนฟธาชนิดเบา และรีฟอร์เมท  

ในปี 2552 SPRC มีการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศประมาณร้อยละ 86 และส่งออกประมาณร้อยละ 14 ของ
ปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

(3)  การบริหาร 
คณะกรรมการ SPRC ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 8 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. 3 คน และจากบริษทัในเครือ

ของเชฟรอน 5 คน 
(4)   การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของ SPRC ในปี 2550  –  2552 เป็นดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 

งบเดีย่ว ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 177,719 181,124 160,728 
รายไดร้วม          179,067 181,826 161,488 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี)/1         (166,831) (187,272) (155,953) 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 12,236   (5,446) 5,534 
สินทรัพยร์วม 71,760     50,530 61,511 
หน้ีสินรวม 18,528       7,256 12,755 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 53,233    43,274 48,756 

 ท่ีมา:  บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั 
              /1    ปี 2551 เครดิตภาษีเงินไดจ้าํนวน 2,329 ลา้นบาทและ ปี 2552 รวมรายการภาษีเงินไดจ้าํนวน 2,373 ลา้นบาท 

 (5)   การแปลงสภาพเป็นบริษทั มหาชน 
       เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2551 คณะกรรมการบริษทั SPRC ไดมี้มติอนุมติัในหลกัการและ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

เพือ่พิจารณาให ้บริษทั SPRC แปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชนและเขา้ทาํการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสม 

4.2.3.2.4 บริษทั บางจากปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) (BCP) 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดาํเนินธุรกิจ
หลกัในการกลัน่นํ้ ามนัและจดัจาํหน่ายนํ้ ามนัสาํเร็จรูป รวมทั้งสินคา้อุปโภคบริโภค ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 ปตท.ถือหุน้ใน
สัดส่วนร้อยละ 28.46 และกระทรวงการคลงัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 10.68 ส่วนท่ีเหลือเป็นนกัลงทุนทัว่ไปสัดส่วนร้อยละ 
60.86 

BCP ตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยใ์นนามบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั ตั้งแต่เดือน
เมษายน 2528 ปัจจุบนัมีกาํลงัการกลัน่ 120,000 บาร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 10.3 ของกาํลงัการกลัน่ทั้งหมดของประเทศ 

(1)  การผลิต 
BCP ไดท้ดลองเดินเคร่ืองโครงการ PQI (Product Quality Improvement Project) และทดสอบเง่ือนไขตามสัญญา

ก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้รับมอบโรงงานจากผูรั้บเหมาแลว้ในเดือน ธันวาคม 2552 โดยโครงการดังกล่าวใช้เทคโนโลย ี
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 Hydro-cracking ซ่ึงเป็นกระบวนการแปลงนํ้ ามนัชนิดหนกั บางส่วน(นํ้ ามนัเตา) ใหเ้ป็นนํ้ามนัชนิดเบา (นํ้ ามนัเบนซินและดีเซล) 
ท่ีมีมูลคา่สูง ซ่ึงจะทาํให ้BCP ยกระดบัจาก Simple Refinery เป็นโรงกลัน่ประเภท Complex Refinery และเพ่ิมศกัยภาพในการทาํ
กาํไรในระยะยาว นอกจากน้ีBCPไดมุ่้งเนน้ในเร่ืองของระบบความปลอดภยัและระบบป้องกนัมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่ง
มาก เน่ืองจากเป็นโรงกลัน่ท่ีตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร การผลิตของBCPจะใชน้ํ้ ามนัดิบท่ีจดัหาจากทั้งภายในและภายนอก
ประเทศเช่นเดียวกบัTOP โดย ปตท.จดัหานํ้ ามนัดิบใหB้CPตามสัญญาซ้ือขายนํ้ ามนัดิบเพชร โดยไดท้าํสัญญาซ้ือขายนํ้ ามนัดิบ
ระยะยาวตลอดอายกุารผลิต มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปี 2528  ส่วนสัญญาซ้ือขายนํ้ ามนัดิบในประเทศอ่ืน ๆ มีระยะเวลา 1 ปี โดยจะมี
การเจรจาต่ออายสุญัญาปีต่อปี  

นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดจ้ดัทาํสัญญาจดัหานํ้ ามนัดิบ (Feedstock Supply Agreement) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 16 
พฤษภาคม 2549 และส้ินสุดในระยะเวลา 12 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีโครงการ PQI เร่ิมดาํเนินการทางการคา้ได ้(Commercial Operation 
Date) โดย ปตท. จะจดัหานํ้ามนัดิบทั้งหมดใหก้บัBCPเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการจดัหาวตัถุดิบเพือ่ใชใ้นการผลิต 

ใน ปี 2552 ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสําเร็จรูปท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตประกอบดว้ย นํ้ ามนัเบนซินร้อยละ 18 นํ้ ามนั
อากาศยาน/นํ้ามนัก๊าดร้อยละ 10 นํ้ามนัดีเซลร้อยละ 41 และนํ้ ามนัเตาร้อยละ 31 ทั้งน้ีสัดส่วนผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดจ้ะไม่คงท่ี ข้ึนอยู่
กบัองคป์ระกอบของนํ้ามนัดิบแต่ละชนิดท่ีนาํเขา้กลัน่ (ขอ้มูลจากบางจาก) 

(2)  การจดัจาํหน่าย 
วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2549 ปตท. ไดจ้ดัทาํสัญญาการรับผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูป (Product Offtake Agreement) 

กบัBCP  มีผลส้ินสุดในระยะเวลา 12 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีโครงการ PQI เร่ิมดาํเนินการทางการคา้ได ้(Commercial Operation Date : 
COD) โดยหลงั COD ของโครงการPQI แลว้เสร็จ ปตท. จะรับผลิตภณัฑจ์ากBCPไม่นอ้ยกว่า 30% ของนํ้ ามนัเบนซินและนํ้ ามนั
ดีเซลท่ีผลิตได้ในแต่ละเดือน อย่างไรก็ตาม BCP ยงัมีการจดัจาํหน่ายนํ้ ามนัสําเร็จรูปส่วนใหญ่ผ่านช่องทางการจาํหน่ายของ
ตนเอง ดงัน้ี 

1)  การคา้ปลีกและตลาดอุตสาหกรรม 
• การจาํหน่ายผา่นสถานีบริการนํ้ ามนั 
• การจาํหน่ายใหผู้ใ้ชโ้ดยตรง 
• การจาํหน่ายใหกิ้จการอตุสาหกรรม 

2)  การจาํหน่ายใหผู้ค้า้นํ้ ามนัรายอ่ืน : เป็นการจาํหน่ายใหก้บับริษทัผูค้า้นํ้ ามนัขนาดใหญ่และปานกลางท่ีมีคลงั
นํ้ามนัเป็นของตนเอง เพ่ือนาํไปจาํหน่ายต่อแก่ผูบ้ริโภคอีกทอดหน่ึง 

3) การจาํหน่ายต่างประเทศ : ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเตาชนิดกาํมะถนัตํ่าไปยงั ประเทศจีน 
และประเทศญ่ีปุ่ น ในปี 2552 มีปริมาณการส่งออกนํ้ามนัเตาดงักล่าว คิดเป็นประมาณร้อยละ 21 ของปริมาณ
การจาํหน่ายทั้งหมด 

(3)  การบริหาร 
คณะกรรมการ BCP ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 14 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. 4 คน 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552 
 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 124 

(4)  การเงิน 
ผลการดาํเนินงานของ BCP ในปี 2550 – 2552 เป็นดงัน้ี 

                 หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 94,979 129,042 108,681 
รายไดร้วม 95,443 129,293 115,485 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี)/1 (93,679) (130,046) (107,962) 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ/2 1,764 (750) 7,524 
สินทรัพยร์วม 44,978 42,540 53,891 
หน้ีสินรวม 23,753 22,777 27,938 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 21,225 19,763 25,953 

    ท่ีมา :  บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
     /1   ปี 2550 จ่ายภาษีจาํนวน 903 ลา้นบาท ปี 2551 เครดิตภาษีเงินไดจ้าํนวน 356 ลา้นบาทและ ปี 2552 รวมรายการภาษีเงินได ้

จาํนวน 3,182  ลา้นบาท 
      /2 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั ไม่รวมส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย ปี 2551 จาํนวน 3 ลา้นบาท และปี 2552 จาํนวน 

1 ลา้นบาท 
 
 

(5) การปรับโครงสร้างทางการเงินและการจดัหาเงินกู ้ 
 5.1 การกูเ้งินเพ่ือใชใ้นโครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้ามนั (PQI) ในปี 2549  

- BCP ไดท้าํสัญญากูเ้งินกบัสถาบนัการเงิน 3 แห่งเพื่อใชใ้นโครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้ ามนั (PQI) วงเงินรวม
จาํนวน 8,800 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 8,400 ลา้นบาท อายุประมาณ 9 ปี และเงินกูร้ะยะยาว
สาํหรับชาํระภาษีมูลค่าเพิ่มอีก จาํนวนเงิน 400 ลา้นบาท อายปุระมาณ 6 ปี การเบิกใชเ้งินกูจ้ะทาํภายหลงัจากท่ีใช้
เงินทุนจากการออกหุน้เพิ่มทุนครบจาํนวนแลว้และทยอยเบิกใชต้ามความคืบหนา้ของงานก่อสร้าง 

 -  เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2549 BCPไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพชนิดระบุช่ือผูถื้อ ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและ
สามารถแปลงสภาพเป็นใบหุน้สามญัของบริษทัได ้คิดเป็นมูลค่าหุน้รวมไม่เกิน 585.60 ลา้นบาท อายุ 10 ปี เพื่อ
เป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนในโครงการ PQI โดยเสนอขายแก่ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) เพยีงรายเดียว 

5.2 การปรับโครงสร้างเงินกู ้ในปี 2551 

- เม่ือวนัท่ี 2 กรกฏาคม 2551 BCP ไดท้าํการปรับโครงสร้างเงินกูโ้ดยการจดัหาเงินกูย้ืมใหม่ทดแทนเงินกูเ้ดิม 
(Refinance) โดยทาํสัญญาเงินกูก้บัธนาคารภายในประเทศ 4 แห่ง และธนาคารต่างประเทศ 2 แห่ง วงเงินรวม 
23,734 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 1) วงเงินกูร้ะยะยาว 16,500 ลา้นบาท เพ่ือจ่ายชาํระคืนเงินกูภ้ายใตส้ัญญาใหสิ้นเช่ือ
กบัธนาคารกรุงไทยและสัญญาใหสิ้นเช่ือโครงการ PQI รวมทั้งใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงในการดาํเนินโครงการ 
EURO IV และ โครงการดา้นพลงังานอ่ืนๆ 2) วงเงินกูร้ะยะสั้น 7,234 ลา้นบาท เพ่ือใชห้มุนเวียนในการดาํเนินงาน
ทัว่ไป 
- ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีผูใ้ชสิ้ทธิไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพแลว้จาํนวน 254,903 หน่วย มีหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
คงเหลือจาํนวน 145,097 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10,000 บาท 
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(6)  โครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้ ามนั 
เป็นโครงการก่อสร้างหน่วยแตกตวัโมเลกุลนํ้ ามนั (Cracking Unit) และหน่วยอ่ืนๆ  โดยมีมูลค่าการลงทุน

ประมาณ 378 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ทาํใหโ้รงกลัน่BCPเปล่ียนเป็นโรงกลัน่ประเภท Complex Refinery ซ่ึงสามารถลดสัดส่วนการ
ผลิตนํ้ ามนัเตาใหอ้ยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัโรงกลัน่อ่ืนๆ ทั้งน้ีการก่อสร้างโครงการแลว้เสร็จ และเร่ิมทดลองดาํเนินการผลิตตั้งแต่
เดือนเมษายน 2552 อน่ึงเม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2552 BCP ไดห้ยดุการเดินเคร่ืองหน่วยแตกตวัโมเลกุล (Hydrocracking Unit) ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของโครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้ ามนั (PQI) เพื่อซ่อมแซมระบบควบคุมอตัโนมติัในการเปิดปิดและสูบถ่ายนํ้ ามนั
ของหน่วยดงักล่าว ท่ีเกิดความเสียหายข้ึนระหว่างการทดลองเดินเคร่ือง ใชเ้วลาซ่อมแซมประมาณ 2 เดือน ความเสียหายของ
หน่วยแตกตวัโมเลกลุดงักล่าวยงัอยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบของบริษทัผูรั้บเหมาทั้งหมด อยา่งไรก็ตามไดมี้การทาํประกนัคุม้ครอง
ความเสียหายระหวา่งก่อสร้าง(Construction All Risks) ของโครงการไว ้รวมถึงการคุม้ครองค่าเสียโอกาสจากการเดินเคร่ืองล่าชา้ 
(Delay in Start-Up) ไวด้ว้ย  

ณ วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2552 BCP ไดรั้บมอบโครงการจากผูรั้บเหมาภายหลงัจากไดท้าํการทดสอบเง่ือนไขตามสัญญา
ก่อสร้างเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ คาดวา่จะเร่ิมดาํเนินการผลิตไดอ้ยา่งเตม็ท่ีในปี 2553 

4.2.3.2.5 บริษทั ไออาร์พซีี จํากดั (มหาชน) (IRPC) 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) เดิมช่ือ บริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จาํกดั (มหาชน) (TPI) เป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร โดยเร่ิมผลิตเมด็พลาสติก
ในปี 2525 และไดข้ยายการดาํเนินธุรกิจเพิ่มข้ึนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต่างๆ จนสามารถผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีครบวงจร
ในปี 2543 จากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศและการประกาศเปล่ียนแปลงระบบอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศใน
เดือนกรกฏาคม 2540 ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทัฯ อยา่งรุนแรงจนบริษทัตอ้งเขา้อยูภ่ายใตก้ารฟ้ืนฟูกิจการเม่ือวนัท่ี 
15 มีนาคม 2543  หลงัจากนั้นบริษทัฯไดมี้การดาํเนินการตามแผนฟ้ืนฟกิูจการจนเป็นผลสาํเร็จ โดย ปตท. และกลุ่มผูร่้วมลงทุน
ชาํระเงินค่าหุน้เพิ่มทุน เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2548 ทาํให ้ปตท. ถือหุน้ในบริษทัฯ เป็นสัดส่วนร้อยละ 31.5 โดยมีผูถื้อหุน้ใหญ่
รายอ่ืน ไดแ้ก่ ธนาคารออมสิน  กองทุนรวมวายภุกัษห์น่ึง และกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ และเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2549 
ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟกิูจการของบริษทัฯโดย ณ 31 ธนัวาคม 2552 ปตท. ถือหุน้บริษทัฯเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 36.68 

โรงงานของบริษทัฯ ตั้งอยู่ท่ีตาํบลเชิงเนิน อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง ประกอบดว้ยโรงกลัน่นํ้ ามนัและโรงงาน 
ปิโตรเคมีครบวงจร โดยโรงกลัน่นํ้ามนัของบริษทัฯ สามารถผลิตผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิดต่างๆ รวมถึงผลิตภณัฑพ์ลอยได้
อ่ืน คือ นํ้ ามนัหล่อล่ืน ยางมะตอย  ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัส่วนหน่ึงนาํมาใช้เป็นวตัถุดิบของผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี ได้แก่ โอเลฟินส์  
อะโรเมติกส์ ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิตเมด็พลาสติกชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ เม็ดพลาสติกชนิด High Density Polyethylene (HDPE), 
Polypropylene (PP), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Styrene Acrylonitril (SAN), Expanded Polystyrene (EPS) และ 
Polystyrene (PS) เพื่อจาํหน่ายใหผู้ป้ระกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกขั้นต่อเน่ืองนาํไปเป็นวตัถุดิบเพ่ือผลิตเป็นผลิตภณัฑ์
พลาสติกสําเร็จรูปชนิดต่างๆ บริษทัฯ มีสาธารณูปโภคท่ีใชใ้นการสนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทัฯ เช่น ท่าเรือนํ้ าลึก คลงั
นํ้ ามนั โรงไฟฟ้า ทาํใหบ้ริษทัฯไดเ้ปรียบดา้นการบริหารจดัการและสามารถประหยดัตน้ทุนโดยขนาด (Economy of Scale) เช่น 
ค่าขนส่งวตัถุดิบ   
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(1) การจดัหาวตัถุดิบ 

วตัถุดิบหลกัของบริษทัมากกว่าร้อยละ 90 คือ นํ้ ามนัดิบ (Crude) โดยนํ้ ามนัดิบส่วนใหญ่นาํเขา้จากกลุ่มประเทศ
ในตะวนัออกกลาง บริษทัฯ มีนโยบายจดัหาวตัถุดิบจากแหล่งต่างๆ ท่ีนาํมาผลิตแลว้ใหผ้ลตอบแทนสูงสุด ปัจจุบนั IRPC ซ้ือ
นํ้ามนัดิบบางส่วนผา่นบริษทัในกลุ่มปตท. เพือ่ลดคา่ใชจ่้ายต่างๆ เช่น ค่า L/C, ค่าขนส่ง เป็นตน้  

(2) การจดัจาํหน่าย 
 ผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก  

 บริษทัฯ มีนโยบายเนน้การขายในประเทศ โดยเป็นการขายผ่านตวัแทนจาํหน่าย และการขายตรง ส่วนการ
ขายต่างประเทศจะขายผา่นตวัแทนการคา้ในต่างประเทศ และเน่ืองจากในอนาคตอนัใกล ้บริษทัฯ มีนโยบายจะขายผลิตภณัฑเ์มด็
พลาสติกผ่านบริษทั พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ ปตท. บริษทัฯ จึงเขา้ไปลงทุนในบริษทั พีทีที 
โพลิเมอร์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั โดยถือหุน้ร้อยละ 25 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2551  

 ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนั  
 ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนั มีลกัษณะช่องทางการจาํหน่าย ไดแ้ก่ การจาํหน่ายผา่นสถานีบริการ (Retail), การจาํหน่ายให้
ผูใ้ชโ้ดยตรง , การจาํหน่ายใหลู้กคา้ขายส่ง (Wholesales), การจาํหน่ายใหลู้กคา้มาตรา 7, การส่งออก (Export) ใหก้บัผูค้า้นํ้ ามนัใน
ต่างประเทศ  , การจาํหน่ายนํ้ ามนัดีเซล หรือ Automotive Diesel Oil (ADO) และ นํ้ามนัเตา (Fuel Oil) ใหก้บัเรือท่ีมาใชบ้ริการท่า
เทียบเรือของ IRPC และการจาํหน่ายนํ้ามนัใหก้บัสมาคมประมงในน่านนํ้า  

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการ IRPC ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 17 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. จาํนวน 4 คน  นอกจากน้ี ปตท. 

ยงัไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของ IRPC ซ่ึงรวมถึงกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

(4) การเงิน 
ผลการดาํเนินงานของ  IRPC ในปี 2550 – 2552 เป็นดงัน้ี     

           หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 227,518 244,694 166,036 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) /1 231,307  245,650  167,107  
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ/2 12,986 (18,262)  5,415   
สินทรัพยร์วม 133,175 104,112 114,194 
หน้ีสินรวม 40,399 34,918 42,294 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 92,777 69,195 71,901 
        ท่ีมา :  บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

    /1   ปี 2550 จ่ายภาษีเงินไดจ้าํนวน 31.5  ลา้นบาท ปี 2551 จ่ายภาษีเงินไดจ้าํนวน 41.3 ลา้นบาทและ ปี 2552 จ่ายภาษีเงินไดจ้าํนวน 51 
ลา้นบาท 
   /2    กาํไร (ขาดทุน)สุทธิหลงัหกักาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (ปี 2550 =  13.7 ลา้นบาท / ปี 2551 = 11.5 ลา้น บาท/ปี 
2552 = 9 ลา้นบาท) 
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(5) การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆ 
หลงัจากบริษทัฯ ได้ออกจากแผนฟ้ืนฟูกิจการเม่ือเมษายน 2549 IRPC มีโครงการลงทุนต่างๆ เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิตและลดค่าใชจ่้ายลง ไดแ้ก่ โครงการขยายกาํลงัการผลิตเฮชดีพีอี ไปป์เกรด(HDPE pipe grade), โครงการ
ขยายกาํลงัการผลิตเม็ดพลาสติกเอบีเอส (ABS)  ซ่ึงทั้งสองโครงการดงักล่าวไดแ้ลว้เสร็จในไตรมาส 1 ปี 2552 ส่วนโครงการ
อ่ืนๆ ท่ีอยู่ระหว่างดาํเนินการ ได้แก่ โครงการขยายกาํลงัการผลิตโพรพิลีน โครงการขยายกาํลงัการผลิตของโรงกลัน่ 
(debottleneck) โครงการสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่เพ่ือใชภ้ายใน โครงการขยายกาํลงัการผลิตเมด็พลาสติกเอบีเอส (ABS)  เป็นตน้  
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4.2.4 ธุรกจิการลงทุนต่างประเทศ  

ปตท. ขยายการลงทุนต่างประเทศอยา่งต่อเน่ืองโดยมีเป้าหมายในการสร้างรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจในต่างประเทศ 
ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของรายไดท้ั้งหมดของ ปตท.ภายในปี 2563 โดยลงทุนผา่นบริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ในธุรกิจ 
ถ่านหิน และบริษทั พีทีที กรีนเอนเนอร์ย ีจาํกดั ในธุรกิจปลกูและพฒันาสวนปาลม์ 

4.2.4.1 บริษทั  พทีที ีอนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (PTT INTER) 

  คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2550  ไดมี้มติอนุมติัการจดัตั้งบริษทั พทีีที อินเตอร์เนชัน่
แนล จาํกดั (PTT  International Company  Limited – PTT INTER)  โดยจดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัในประเทศไทย และมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นตวัแทน ปตท. ในการลงทุนในโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัก๊าซธรรมชาติ พลงังาน และธุรกิจอ่ืนท่ีต่อเน่ืองของ 
ปตท. ในต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 100 ลา้นบาท  ซ่ึงไดด้าํเนินการจดทะเบียนบริษทัแลว้เสร็จ เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 
2550 โดย ปตท.ถือหุน้ทั้งหมด  

  ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2552 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2552 ไดมี้มติพเิศษอนุมติัให ้PTT INTER เพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 100,000,000 บาท เป็น 16,600,000,000 บาท โดยการออกหุน้ใหม่เป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,650,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 
บาท ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2552 บริษทัฯ  มีทุนจดทะเบียนทั้งหมด  12,967,000,000.00บาท  (หุน้สามญั  1,296,700,000 หุน้  
มูลคา่หุน้ละ  10  บาท)   

(1) ความกา้วหนา้โครงการ 

PTT INTER ไดท้าํสัญญาเงินกู ้(Shareholder’s Loan) กบั ปตท. เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2550 และในวนัท่ี  
4 ธนัวาคม 2550 PTT INTER ไดเ้บิกใชว้งเงินกูด้งักล่าวเพื่อซ้ือหุน้บริษทั East Mediterranean Gas (EMG) ในสดัส่วนร้อยละ 25 
เป็นจาํนวนเงินประมาณ 16,479 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทั EMG เป็นบริษทัแห่งเดียวท่ีไดรั้บสิทธิในการส่งออกก๊าซธรรมชาติจาก
ประเทศอียปิตไ์ปขายยงัประเทศอิสราเอลภายใต ้MOU ของทั้งสองประเทศ โดยบริษทั EMG จะรับซ้ือก๊าซธรรมชาติจากบริษทั 
Egyptian General Petroleum Corp. (EGPC)/Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) ในปริมาณ 677 ลา้นลบ.ฟุต/วนั 
เป็นเวลา 20 ปี และขนส่งผา่นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลจากเมือง Al-Arish ในประเทศอียิปตไ์ปยงัเมือง Ashkelon ทาง
ตอนใตข้องประเทศอิสราเอล และไดเ้ร่ิมดาํเนินโครงการในไตรมาส 1 ปี 2551 ทั้งน้ี PTT INTER ไดสิ้ทธิในการเป็นกรรมการใน
บริษทั EMG จาํนวน 3 คน ในปี 2552 บริษทั EMG  มีผลการดาํเนินงานขาดทุนสุทธิจาํนวน  41.52  ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
  เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการ PTT INTER คร้ังท่ี 5/2551 มีมติอนุมติัในหลกัการให้
จดัตั้งบริษทัยอ่ยในประเทศ ฮ่องกง และเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2551 ไดมี้การจดัตั้งบริษทั Lints Limited  (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น 
PTT Mining Limited (PTTML))ใน ประเทศ ฮ่องกง โดยเขา้ซ้ือหุน้ทั้งหมด  ในบริษทัท่ีไดมี้การจดทะเบียนจดัตั้งอยูก่่อนแลว้ 
(shelf company)   โดยมีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 10,000 เหรียญฮ่องกง และทุนเรียกชาํระแลว้จาํนวน 1 เหรียญฮ่องกงเพื่อเป็น
ตวัแทนของ PTT INTER ในการลงทุนในต่างประเทศ  

                เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2552   PTTML ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุน้กบับริษทั Straits Resources Limited (SRL) 
ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ประเทศออสเตรเลีย เพื่อซ้ือหุ้นบริษทั Straits Bulk and Industrial Pty Limited 
(SBI) ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น PTT Asia Pacific Mining (PTTAPM) (SRL ถือหุน้ทั้งหมด) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของหุน้
ทั้งหมด ในมูลค่ารวมทั้งส้ินไม่เกิน 335 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 11,838.9 ลา้นบาท (ณ อตัราแลกเปล่ียนท่ี 
35.34 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ) โดย SBI เป็นบริษทัท่ี SRL ตั้งข้ึนเพื่อประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding 
Company)  โดย SBI ถือหุน้ร้อยละ 47.1 ในบริษทั Straits Asia Resources Limited (SAR) ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ประเทศสิงคโปร์ และ SAR ถือหุน้ทั้งหมด ในเหมืองถ่านหิน Sebuku และในเหมืองถ่านหิน Jambayan และถือหุน้ร้อยละ 80 ใน
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โครงการสาํรวจถ่านหิน Laung ในประเทศอินโดนีเซีย นอกจากน้ี SBI ยงัถือหุน้ร้อยละ 35 ในกิจการร่วมคา้ท่ีมิไดจ้ดทะเบียน
กบั Far East Energy Coporation Pty Ltd.ซ่ึงไดสิ้ทธิสาํรวจถ่านหินในประเทศบรูไน  และถือหุน้ร้อยละ 33.5 ในบริษทัร่วมทุน
เพื่อทาํเหมืองถ่านหินท่ี Sakoa Coal Basin ในหมู่เกาะมาดากสัการ์ ทั้งน้ีในปี 2552  SAR สามารถผลิตถ่านหินไดจ้าํนวน 8.4 
ลา้นตนัจากเหมือง Sebuku และ Jambayan มีรายไดจ้ากการขายจาํนวน 748.4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มีกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี 133.5 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  

                     วนัท่ี 28 เมษายน 2552 PTTML และ SRL ต่างไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนของสญัญาซ้ือขายหุน้สาํเร็จ 
PTTML จึงไดช้าํระราคาของการเขา้ซ้ือกิจการจาํนวนแรก 219.87 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และไดรั้บโอนหุน้ SBI ในวนัดงักล่าว
เรียบร้อยแลว้ ส่วนท่ีเหลือจาํนวนไม่เกิน 115 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จะชาํระเม่ือไดรั้บการยนืยนัการปรับเพิ่มข้ึนของปริมาณสาํรอง
ถ่านหิน (JORC reserve upgrades) ของเหมืองถ่านหินท่ีเกาะ Sebuku (ในวนัท่ี 26 ตุลาคม 2552 PTTML ไดช้าํระเงินจาํนวนน้ี
แลว้) ทั้งน้ี ปตท. เป็นผูส้นบัสนุนเงินลงทุนใหแ้ก่ PTTML ผา่น PTT INTER โดย ปตท. เพิม่ทุนจดทะเบียนใน PTT INTER (ตาม
มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2552 วนัท่ี 1 เมษายน 2552) และ PTT INTER ใหเ้งินกูย้มืแก่ PTTML 

                      ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2552 Standard Chartered Bank (SCB) ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมีอยูใ่น 
SAR จาํนวน 35,000,000 หน่วย ส่งผลใหส้ดัส่วนการลงทุนของ PTTAPM ใน SAR ลดลงร้อยละ 1.5 จากร้อยละ 47.1 เหลือร้อย
ละ45.6 

                      ตั้งแต่วนัเขา้ซ้ือกิจการ (28 เมษายน 2552) ถึง 31 ธนัวาคม 2552 PTTAPM  มีผลการดาํเนินงานกาํไรสุทธิ 52.47  

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

 (2) การบริหาร 

   บริษทั PTT INTER  ปัจจุบนัมีกรรมการ 7 คนซ่ึงเป็นตวัแทนจาก ปตท. 6 คน และ จากกระทรวงการคลงั 1 คน 

  (3) การเงิน 
 ผลการดาํเนินงานของบริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดัในช่วงปี 2550 –  2552 เป็นดงัน้ี  
                                                               หน่วย  :  ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2550  ปี 2551 ปี 2552/1 

รายไดร้วม 12 0.19           20,783 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) 157 2,097 23,305 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ (145) (2,097) (2,522) 
สินทรัพยร์วม 16,471 15,734 68,077 
หน้ีสินรวม 16,586 17,827 41,050 
ส่วนของผูถื้อหุน้ (115) (2,093) 27,027 

ท่ีมา : บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 /1 งบการเงินยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
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4.3.   ภาวะอุตสาหกรรม 

4.3.1 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกจิสํารวจและผลติและก๊าซธรรมชาติ 

4.3.1.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมในปัจจุบัน  

 ณ ตน้ปี 2552 ปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย รวมทั้งส่วนของพื้นท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย  เป็นดงัน้ี 
 

ปริมาณสํารองปิโตรเลยีม 
ก๊าซธรรมชาติ  

(พนัล้านลูกบาศก์ฟุต) 
นํา้มันดบิ 

(ล้านบาร์เรล) 
ก๊าซธรรมชาตเิหลว (Condensate) 

(ล้านบาร์เรล) 

ปริมาณสาํรองท่ีพิสูจนแ์ลว้ 
(Proved Reserves) 12,002.55 182.91 270.85 

ปริมาณสาํรองทีคาดวา่จะพบ 
(Probable Reserves) 12,482.86 422.49 337.39 

ปริมาณสาํรองท่ีอาจจะพบ 
(Possible Reserves) 7,630.54 175.90 133.73 

ท่ีมา :  รายงานประจาํปี 2551 ของ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ    

การสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยมีผูด้าํเนินการรายใหญ่ๆ (Operator) เช่น บริษทั เชฟรอน ประเทศไทย 
สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) บริษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั บริษทั เฮสส์ (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั มิตซุย ออยล ์เอก็ซ์พลอเรชัน่ จาํกดั เป็นตน้   ในปี 2551  มีปริมาณการ
ผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศ 2,658 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 6 นํ้ ามนัดิบ 145,616  บาร์เรลต่อวนั 
เพิม่ข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 9 และก๊าซธรรมชาติเหลว 85,862 บาร์เรลต่อวนั เพิม่ข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 9  

ปริมาณการผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทยสาํหรับปี 2548 - 2551 เป็นดงัน้ี 

ปี ก๊าซธรรมชาติ  
(ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวนั) 

นํา้มันดบิ 
(บาร์เรลต่อวนั) 

ก๊าซธรรมชาติเหลว 
(บาร์เรลต่อวนั) 

2548 2,292 113,890 69,487 
2549 2,353 128,950 75,250 
2550 2,515 133,549 78,844 
2551 2,658 145,616 85,862 

ท่ีมา :  ขอ้มูลตาม Web Site ของ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ (www.dmf.go.th)    

                สาํหรับระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline System) นั้น ปัจจุบนัการลงทุนและการดาํเนินการ 
ส่วนใหญ่ โดย ปตท. นอกเหนือจาก ปตท.แลว้ บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง ปตท. 
กบั Suez-Tractebel S.A. แห่งประเทศเบลเยี่ยม และบริษทั ทุนลดาวลัย ์จาํกดั ไดด้าํเนินธุรกิจพฒันาและก่อสร้างระบบท่อย่อย
เพือ่ขนส่งและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลูกคา้ในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปัจจุบนักิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลโดยคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานภายใต้
พระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 ในส่วนของกิจการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมมีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
กระทรวงพลงังานเป็นหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล  
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4.3.1.2 ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต  

ปี 2552 การจดัหาก๊าซธรรมชาติรวม 3,575 ลา้นลูกบาศกฟ์ตุต่อวนั (ท่ีค่าความร้อน 1,000 บีทียตู่อลกูบาศกฟุ์ต) 
เพิม่ข้ึน 116 ลา้นลูกบาศกฟ์ตุต่อวนั หรือร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบัปี  2551 สาํหรับการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติมีปริมาณรวม 3,569 
ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั เพิม่ข้ึน 125 ลา้นลูกบาศกฟ์ตุต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 4  

การจดัหาก๊าซธรรมชาติรวม 3,575 ลา้นลูกบาศกฟ์ตุต่อวนั คิดเป็นสดัส่วนการจดัหาจากแหล่งในประเทศและ
ต่างประเทศร้อยละ 78 และ 22 ตามลาํดบั   โดยมีการจดัหาจากแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศใหม่ ไดแ้ก่ แหล่งอาทิตยเ์หนือ 
(Arthit North)  

ปริมาณการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในปี 2552 ใหก้บัลกูคา้กลุ่มต่างๆ มีดงัน้ี 

• ภาคไฟฟ้า 

      ปริมาณการจาํหน่ายรวม 2,461 ลา้นลูกบาศกฟ์ตุต่อวนั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 69 ของปริมาณ
จาํหน่ายทั้งหมด ประกอบดว้ยการจาํหน่ายใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. รวม 1,100 ลา้นลูกบาศกฟ์ตุต่อ
วนั ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระจาํนวน 7 ราย รวม 905 ลา้นลูกบาศกฟ์ตุต่อวนั ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็จาํนวน 19 ราย รวม 456 ลา้นลูกบาศกฟ์ุต
ต่อวนั โดยการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในภาคไฟฟ้าเพิ่มข้ึนเพยีง 20 ลา้นลูกบาศกฟ์ตุต่อวนั หรือร้อยละ 1 ซ่ึงเป็นผลมาจากความ
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้า โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยป์รับลดลงอยา่งมากในช่วง 9 เดือนแรก จากผลกระทบเศรษฐกิจ แต่
เม่ือเศรษฐกิจเร่ิมปรับฟ้ืนตวัในช่วงไตรมาสสุดทา้ยไดส่้งผลใหค้วามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าปรับเพิม่ข้ึน  

• ภาคอุตสาหกรรม 

ปริมาณการจาํหน่ายรวม 370 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 10 ของปริมาณจาํหน่าย
ทั้งหมด เพ่ิมข้ึน 23 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั หรือร้อยละ 7 โดยมีจาํนวนลกูคา้ทั้งส้ิน 295 ราย เพิ่มข้ึน 23 รายจากปี 2551  

• ภาคขนส่ง 

การจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง หรือ NGV มีปริมาณเฉล่ีย 134 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ 4 ของปริมาณจาํหน่ายทั้งหมด โดยเพิม่ข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 60 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั หรือร้อยละ 81 ซ่ึงเป็นผล
มาจากนโยบายตรึงราคาจาํหน่ายท่ี 8.50 บาทต่อกิโลกรัม และจากการส่งเสริมการใชพ้ลงังานทางเลือกในภาคขนส่งโดยเฉพาะ
การสนบัสนุนใหร้ถแทก็ซ่ีเปล่ียนจากการใช ้ LPG มาใช ้ NGV ของรัฐบาล ส่งผลใหส้ดัส่วนการใชก๊้าซธรรมชาติในภาคขนส่ง
ทดแทนการใชน้ํ้ ามนัเบนซินและดีเซลในปี 2552 เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 7 จากร้อยละ 5 ในปี 2551 ทั้งน้ี ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2552 มี
จาํนวนรถยนตใ์ชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงทั้งประเทศรวม 162,023 คนั และสถานีบริการ NGV รวม 391 แห่ง ประกอบดว้ย
สถานีแม่ 18 แห่ง สถานีตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 93 แห่ง และสถานีลูก 280 แห่ง   

• การผลิตผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

  การใชก๊้าซธรรมชาติเพือ่ผลิตผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติมีปริมาณรวม 599 ลา้นลูกบาศก์
ฟุตต่อวนั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 17 ของปริมาณการจาํหน่ายรวมทั้งหมด โดยเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 16 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั 
หรือร้อยละ 3 เน่ืองจากความตอ้งการก๊าซอีเทนและโพรเพนเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีปรับเพิม่ข้ึน 

•  ผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ  
 ในปี 2552 โรงแยกก๊าซธรรมชาติสามารถผลิตผลิตภณัฑต่์างๆ ไดแ้ก่ ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน     
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ในปริมาณรวม 4,054,623 ตนั เพิ่มข้ึน 168,104 ตนั หรือร้อยละ 4 
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เม่ือเทียบกบัปี 2551 โดยแบ่งเป็น ก๊าซอีเทน 1,064,453 ตนั ก๊าซโพรเพน 290,149 ตนั ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 2,332,169 ตนั และ
ก๊าซโซลีนธรรมชาติ 367,852 ตนั   

   ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าจาํแนกตามชนิดของเช้ือเพลิงระหวา่งปี 2548 – 2552 

                   หน่วย : ลา้นหน่วย 

 ปี 2548 ปี2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

1. พลงันํ้า 5,671 7,950 7,961 6,951 6,966 
2. ก๊าซธรรมชาติ 94,468 94,398 98,148 104,480 105,930 
3. นํ้ามนัเตาและดีเซล 7,817 7,885 2,995 1,013 493 
4. ถ่านหิน 20,614 24,468 30,881 30,743 29,808 
5. กระแสไฟฟ้านาํเขา้ และอ่ืนๆ 6,228 7,217 7,041 5,033 5,161 

รวม 134,798 141,919 147,026 148,221 148,358 
อตัราการขยายตวั  (ร้อยละ) 5.7 5.3 3.6 0.8           0.1 
ท่ีมา :  ขอ้มูลตาม Web Site ของ สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (www.eppo.go.th)  
 
กระทรวงพลงังานไดน้าํเสนอแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2564 (PDP2007 : ฉบบัปรับปรุง

คร้ังท่ี 1) ต่อคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) เม่ือวนัท่ี 7 ธันวาคม 2550  อยา่งไรก็ตาม ขอ้มูลและสถานการณ์มี
การเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ภายหลงัจากมีการนาํแผนดงักล่าวไปใชป้ระมาณ 10 เดือน โดยเฉพาะความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีมี
แนวโนม้ตํ่ากวา่ท่ีประมาณการ เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั และโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าใน สปป.ลาว ท่ีไดล้งนามในบนัทึก
ความเขา้ใจเร่ืองอตัราคา่ไฟฟ้า (Tariff MOU) บางโครงการหมดอายแุละบางโครงการทาํเร่ืองยกเลิก Tariff MOU ซ่ึงจะตอ้งมีการ
ปรับปรุงและเจรจาราคาใหม่ทั้งหมด และหากยงัคงแผนไวเ้ช่นเดิม จะทาํใหก้าํลงัผลิตไฟฟ้าสาํรองอยู่ในระดบัสูง ดงันั้น กฟผ. 
และกระทรวงพลงังานจึงไดท้าํการปรับปรุงและเสนอแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2564  (PDP2007 : 
ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 2) ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจาก กพช. เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2552 รวมทั้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2552 เป็นท่ีเรียบร้อย โดยตามแผนฉบบัดงักล่าวผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระรายใหม่จะใชก๊้าซธรรมชาติ
เป็นเช้ือเพลิงหลกัในการผลิตไฟฟ้า เน่ืองจากราคาก๊าซธรรมชาติจะสามารถแข่งขนัไดแ้ละเป็นท่ียอมรับดา้นส่ิงแวดลอ้มเม่ือ
เปรียบเทียบกบัเช้ือเพลิงชนิดอ่ืน โดยประมาณการการผลิตกระแสไฟฟ้าจาํแนกตามประเภทเช้ือเพลิง แสดงดงัภาพ 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552 
 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 133 

 
นอกจากความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าท่ีจะยงัคงขยายตวัต่อไปแลว้ ภาครัฐยงัมีนโยบายผลกัดนัการ

ใชก๊้าซธรรมชาติในภาคอตุสาหกรรมและการขนส่งมากข้ึน เน่ืองจากมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกว่าเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆ และ
จะช่วยลดผลกระทบต่อผูบ้ริโภคในช่วงท่ีราคานํ้ ามนัในประเทศปรับตวัสูงข้ึนตามราคานํ้ ามนัในตลาดโลก ประกอบกบัความ
ตอ้งการผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึน ไม่ว่าจะเป็นความตอ้งการใชก๊้าซหุงตม้ภายในประเทศและความ
ตอ้งการใชเ้พื่อเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ลว้นเป็นปัจจยัหลกัท่ีเสริมสร้างใหป้ริมาณความตอ้งการใชก้๊าซธรรมชาติ
เพิม่สูงข้ึนในอนาคต 

ปัจจุบันกระทรวงพลังงานได้นํา เสนอแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  พ .ศ .  2553-2564 ต่อ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2553 ซ่ึงได้รับความเห็นชอบและรอการอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีเพือ่ประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการ   

4.3.1.3 การปรับโครงสร้างบริหารกจิการพลงังาน       

รัฐบาลมีนโยบายใหมี้การปรับโครงสร้างบริหารกิจการพลงังานใหเ้หมาะสม โดยแยกงานนโยบาย งานกาํกบัดูแลการ
ประกอบกิจการพลงังาน และการประกอบกิจการพลงังานออกจากกนั ให้การกาํกบัดูแลกิจการพลงังานครอบคลุมทั้งกิจการ
ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง มีปริมาณเพียงพอ และให้มีการจัดตั้ งองค์กรกํากับดูแลอิสระ คือ 
คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน เพื่อกาํกบัดูแลกิจการพลงังานของประเทศ โดยมีหนา้ท่ีป้องกนัการใชอ้าํนาจผกูขาดโดยมิ
ชอบ และคุม้ครองผูใ้ช้พลงังานและผูไ้ด้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการพลงังาน  เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2550 สภานิติ
บญัญติัแห่งชาติไดมี้มติรับหลกัการแห่งร่างพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเป็นผูเ้สนอ 
และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามญัเพื่อพิจารณาร่างพระราชบญัญติัดงักล่าว พระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 
(พระราชบญัญติัฯ) ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2550 และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2550 
เป็นตน้ไป 
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4.3.2 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกจินํา้มัน 

4.3.2.1 อุตสาหกรรมโรงกลัน่นํา้มนั   

ปัจจุบนัประเทศไทยมีโรงกลัน่นํ้ามนัรวมทั้งส้ิน 7 แห่ง มีกาํลงัการผลิตรวมกนัทั้งส้ินประมาณ 1,164,000บาร์เรลต่อวนั 
(ไม่รวมกาํลงัการผลิตของหน่วยกลัน่แยกคอนเดนเสทของ PTTAR จาํนวน 70,000 บาร์เรลต่อวนั) ใน ปี 2552 โรงกลัน่นํ้ ามนัมี
การผลิตจริงรวมกนัจาํนวน 966,816 บาร์เรลต่อวนั เม่ือรวมกบัการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากโรงแยกก๊าซฯ และโรงงานปิโตร
เคมีจาํนวน 78,419 บาร์เรลต่อวนั ทาํให้มีการผลิตนํ้ ามนัสําเร็จรูปของประเทศรวมทั้งส้ินจาํนวน 1,045,235 บาร์เรลต่อวนั 
ในขณะท่ีความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัในประเทศมีจาํนวน 713,896 บาร์เรลต่อวนั  ทาํใหป้ระเทศไทยมีอุปทานส่วนเกิน และมีการ
ส่งออกไปจาํหน่ายในตลาดต่างประเทศจาํนวน 200,874 บาร์เรลต่อวนั  

ประเทศไทยผลิตนํ้ามนัสาํเร็จรูปแยกเป็นผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปชนิดต่างๆ ดงัน้ี 

    หน่วย : บาร์เรลต่อวนั 
      ท่ีมา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน  

 

 

 

 

      

 

 
ท่ีมา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน  

การขนส่งนํ้ ามนัดิบในประเทศไทยสามารถดาํเนินการไดท้ั้งทางรถบรรทุก รถไฟ และเรือขนส่ง  ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัท่ีตั้ง
ของโรงกลัน่นํ้ ามนั การขนส่งนํ้ ามนัดิบจากต่างประเทศจะใชเ้รือขนส่งตามท่าเทียบเรือต่างๆ ตลอดแนวชายฝ่ังทะเลของประเทศ 
ขณะท่ีการขนส่งนํ้ามนัดิบในประเทศส่วนใหญ่จะขนส่งโดยทางรถไฟ โดยท่ีนํ้ ามนัดิบจะถูกขนส่งไปยงัโรงกลัน่นํ้ ามนัทั้ง 7 แห่ง
ซ่ึงตั้งอยูใ่กลช้ายฝ่ังทะเลเพื่อกลัน่เป็นผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป  

ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปจะถูกขนส่งโดยทาง รถบรรทุก รถไฟ เรือขนส่ง และท่อส่งนํ้ ามนั ปัจจุบนัการขนส่งนํ้ ามนั
ทางท่อส่งนํ้ ามันแมจ้ะเพ่ิมสูงข้ึน แต่ก็ยงัมีปริมาณการใช้ไม่มากนักเม่ือเปรียบเทียบกับการขนส่งโดยรถบรรทุกและรถไฟ 
เน่ืองจากท่อขนส่งนํ้ ามันไม่ได้มีการเช่ือมต่อกับโรงกลัน่นํ้ ามนัทุกแห่ง โรงกลัน่นํ้ ามันส่วนใหญ่ตั้ งอยู่ท่ีภาคกลางและภาค
ตะวนัออกของประเทศซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัสูงกวา่ภาคอ่ืนๆ ของประเทศ 

4.3.2.2 อุตสาหกรรมการจดัจาํหน่ายนํา้มนั 

ประเทศไทยมีผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7 ท่ีทาํการคา้ในปี 2552  รวม 32 ราย มีความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัทั้งประเทศรวม  
39,621  ลา้นลิตร การแข่งขนั  ในอุตสาหกรรมการจดัจาํหน่ายนํ้ามนั นอกเหนือจากการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละบริการแลว้ 
การแขง่ขนัทางดา้นราคายงัคงมีอยูต่่อเน่ืองตลอดปี ซ่ึงเป็นปกติตามกลไกตลาด 

 

 

ประเภทผลติภัณฑ์ ปี2550 ปี 2551  ปี 2552 
นํ้ามนัเบนซิน      177,587      198,691      222,229  
นํ้ามนัดีเซล 368,135      356,929      387,546  
นํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน 91,723  103,147      102,966 
นํ้ามนัเตา 111,186      118,123      118,633  
นํ้ามนัก๊าด 2,127         3,349         1,601  
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 133,592      133,152      133,840  

รวม      884,348      913,390      966,816  
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  ตารางแสดงความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัของประเทศ ปี 2550 – 2552 
               หน่วย : ลา้นลิตร 

ประเภทผลติภัณฑ์ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

นํ้ามนัเบนซิน 7,337 7,120 7,525 

นํ้ามนัดีเซล 18,710 17,643 18,465 

นํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน 4,932 4,623 4,432 

นํ้ามนัเตา 4,222 3,273 2,731 

นํ้ามนัก๊าด 18 16 18 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 5,663 6,587 6,450 

รวม 40,882 39,262 39,621 

           ท่ีมา: กระทรวงพลงังาน 
โครงสร้างราคานํา้มนั  

 โครงสร้างราคานํ้ามนัจะประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ และราคาขายปลีก ในส่วนของราคาขายส่ง
หนา้โรงกลัน่ จะประกอบดว้ย ราคา ณ โรงกลัน่ ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษพ์ลงังาน และภาษีมูลค่าเพิ่ม และในส่วนของราคาขายปลีก จะประกอบดว้ย ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ ค่าการตลาด และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 จากการท่ีประเทศไทยเป็นประเทศผูน้าํเขา้นํ้ ามนัจากต่างประเทศในรูปของนํ้ ามนัดิบ และนํ้ ามนัสําเร็จรูปบางส่วน 
ประกอบกบัการคา้นํ้ ามนัเป็นไปอยา่งเสรี ดงันั้น การกาํหนดราคานํ้ามนั ณ โรงกลัน่จึงข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของราคานํ้ ามนั
ในตลาดโลก (ซ่ึงโรงกลัน่ในประเทศไทยอา้งอิงตลาดสิงคโปร์เป็นเกณฑ์เช่นเดียวกบัประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคน้ี) และการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (หรือค่าเงินบาท) ซ่ึงเป็นตน้ทุนในการนาํเขา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง 

ตัวอย่างโครงสร้างราคาน้ํามนัในเขตกรุงเทพมหานคร  ณ วนัที ่9 กุมภาพนัธ์ 2553 
      หน่วย : บาท/ลิตร 

 เบนซินออกเทน 91 คดิเป็นร้อยละของ 
ราคาขายปลกี ดเีซลหมุนเร็ว คดิเป็นร้อยละของ 

ราคาขายปลกี 

ราคา ณ โรงกลัน่ /1 17.2930         47.59  17.1766         62.26  

ภาษีสรรพสามิต /2 7.0000         19.26  5.3100         19.25  

ภาษีเทศบาล /2 0.7000           1.93  0.5310           1.92  

กองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง /2 6.7000         18.44  0.8500           3.08  

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน /2 0.2500           0.69  0.0500           0.18  

ภาษีมูลค่าเพ่ิม /2 2.2360           6.15  1.6742           6.07  

ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่ 34.1790         94.05  25.5918         92.76  

ค่าการตลาด 2.0196           5.56  1.8674           6.77  

ภาษีมูลค่าเพ่ิม /2 0.1414           0.39  0.1307           0.47  

              ราคาขายปลกี 36.34 100.00 27.59 100.00 
/1  โรงกลัน่กาํหนดจากราคาตลาดโลก 
/2 รัฐบาลกาํหนด 
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 สําหรับอตัราภาษีสรรพสามิตปัจจุบนัเป็นไปตามประกาศอตัราภาษีสรรพสามิตของกระทรวงการคลงั  โดย ณ วนัท่ี  
9 กมุภาพนัธ์ 2553 อตัราภาษีสรรพสามิตของผลิตภณัฑต่์างๆ เป็นดงัน้ี 

ประเภทผลติภัณฑ์ ตามมูลค่าร้อยละ ตามปริมาณ (บาท/ลติร) 

1. นํ้ามนัเบนซินชนิดไร้สารตะกัว่ - 7.000 

2. นํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์อี10 - 6.300 

3. นํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์อี20 - 5.600 
4. นํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์อี85 - 1.050 
5. นํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว - 5.310 

6. นํ้ามนัไบโอดีเซล - 5.040 

7. นํ้ามนัเตา 5 - 
8. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (บาท/กก.) - 2.170 

 ท่ีมา : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั 

 สาํหรับเงินส่งเขา้กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง ปัจจุบนั รัฐบาลกาํหนดใหผู้ผ้ลิตหรือผูน้าํเขา้ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัส่งเงินเขา้
กองทุนนํ้ ามนัตามอตัราท่ีกาํหนดซ่ึงข้ึนอยูก่บัชนิดนํ้ ามนั ยกเวน้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะไดรั้บเงินชดเชยจากกองทุนนํ้ามนั ทั้งน้ี 
เพือ่บรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผูใ้ชก๊้าซปิโตรเลียมเหลว อตัราเงินส่งเขา้กองทุนนํ้ามนั สรุปไดด้งัน้ี 

ท่ีมา : สนพ. 
/1 นํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์95 ท่ีมีสารอะโรเมติกส์ไม่สูงกวา่ร้อยละ 35 
/2 นํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์95 ท่ีมีสารอะโรเมติกส์ไม่สูงกวา่ร้อยละ 38 

ประเภทผลติภัณฑ์ เงนิส่งเข้ากองทุนนํา้มนั (บาท/ลติร) อตัราชดเชย (บาท/ลติร) 

1. นํ้ามนัเบนซิน 95 7.5000 - 

2. นํ้ามนัเบนซิน 91 6.2000 - 

3. นํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์95 ชนิดท่ี 1 2.2700 - 

4. นํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์95 ชนิดท่ี 2 2.3200  

5. นํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์91 1.6700 - 

6. นํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์อี 20 - 0.4600 

7. นํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์อี 85  10.3000 

8. นํ้ามนัก๊าด 0.1000  

9. นํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว 0.8500 - 
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4.3.2.3 อุตสาหกรรมการจดัจาํหน่ายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว  

โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในปัจจุบนัเป็นแบบก่ึงลอยตวั  โดยภาครัฐไดมี้การยกเลิกควบคุมราคาขาย
ปลีก แต่ยงัคงมีการควบคุมราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ ซ่ึงรวมถึงราคา ณ โรงกลัน่ ซ่ึงปัจจุบนัรัฐไดก้าํหนดราคาไวท่ี้ 10.9960  
บาท/กิโลกรัม(หรือประมาณ 314 – 332 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั ณ อตัราแลกเปล่ียนท่ีระดับประมาณ 35-33 บาทต่อเหรียญ
สหรัฐฯ) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551  ซ่ึงท่ีผา่นมาในช่วงท่ีราคานํ้ามนัปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหร้าคาขายปลีกก๊าซ LPG 
ในประเทศแตกต่างจากราคา LPG ในตลาดโลกและราคาขายปลีกนํ้ ามนัเช้ือเพลิงในประเทศค่อนขา้งมาก ทาํใหป้ริมาณความ
ตอ้งการก๊าซ LPG ในประเทศเพิ่มข้ึนอยา่งมากโดยเฉพาะในภาคขนส่งและอุตสาหกรรม ทาํใหต้ั้งแต่เดือนเมษายน 2551 กาํลงั
การผลิตก๊าซ LPG ในประเทศไม่เพียงพอกบัปริมาณความตอ้งการ  กระทรวงพลงังานจึงมอบหมายให ้ปตท. เป็นผูน้าํเขา้ก๊าซ 
LPG ในราคาตลาดโลกและจาํหน่ายในราคาท่ีรัฐควบคุม โดย ปตท. จะไดรั้บเงินชดเชยคืนจากกองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงภายหลงั  
การควบคุมราคา LPG ดงักล่าวส่งผลให ้ปตท. และโรงกลัน่ในกลุ่มไม่สามารถจาํหน่าย LPG ในราคาท่ีสะทอ้นตลาดโลกและ
ตน้ทุนท่ีแทจ้ริง รวมทั้งสูญเสียโอกาสในการส่งออกก๊าซ LPG  รวมทั้งความไม่แน่นอนของระยะเวลาในการท่ี ปตท. จะไดรั้บ
เงินชดเชยการนาํเขา้ก๊าซ LPG คืน   

ท่ีผ่านมารัฐบาลในหลายสมยัไดมี้ความพยายามในการแกไ้ขปัญหาราคา LPG โดยเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2551 
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ไดมี้มติเห็นชอบแนวทางการปรับราคาขาย LPG สองราคา โดยใหค้งราคาขาย
ปลีก LPG ท่ีใชส้าํหรับภาคครัวเรือน และใหมี้การปรับข้ึนราคา LPG ท่ีใชใ้นภาคขนส่งและอุตสาหกรรม เพื่อสะทอ้นตน้ทุนและ
ราคาตลาดโลกท่ีแทจ้ริง  และชะลอการขยายตวัของการใช ้ LPG ในภาคขนส่งและอุตสาหกรรม รวมถึงลดภาระการนาํเขา้  
อยา่งไรก็ตามเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2552  กพช. ไดมี้มติใหช้ะลอการพิจารณาปรับราคา LPG สองราคาออกไปก่อน โดยใหค้ง
ราคา LPG ณ โรงกลัน่ไวเ้ท่ากบั 10.9960 บาท/กิโลกรัม และราคาขายปลีกไวเ้ท่ากบั 18.13 บาท/กิโลกรัม เน่ืองจากสถานการณ์
เศรษฐกิจของประเทศชะลอตวั ซ่ึงจะเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน  และต่อมาเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2552  กพช. มีมติ
ใหต้รึงราคาขายปลีกไวต่้อไปอีกจนถึงสิงหาคม 2553 

การท่ีภาครัฐตรึงราคา LPG ณ โรงกลัน่คงท่ีไวเ้ท่ากบั 10.9960 บาท/กิโลกรัม ทาํใหผู้ผ้ลิตในประเทศทั้งโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติและโรงกลัน่นํ้ ามนัตอ้งแบกรับภาระทั้งจากการควบคุมราคา ณ โรงกลัน่ ดว้ยอตัราแลกเปล่ียนคงท่ีและตํ่ากว่าราคา
ตลาดโลก   ล่าสุดเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2552 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) จึงไดเ้ห็นชอบหลกัเกณฑ์การ
กาํหนดราคา ณ โรงกลัน่โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเป็นระบบลอยตวั ซ่ึงทาํใหร้าคา LPG ณ โรงกลัน่ฯ เปล่ียนแปลงข้ึนลงในแต่ละ
เดือนตามอตัราแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยใหค้งราคา LPG ณ โรงกลัน่ฯ ไวเ้ท่ากบั 332.7549 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั และ
ใหเ้ปล่ียนแปลงข้ึนลงโดยอิงอตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียในเดือนก่อนหนา้  แต่ยงัคงราคาขายปลีกไวท่ี้ 18.13 บาท/กิโลกรัม เช่นเดิม 
โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ กนัยายน 2552 จนถึงสิงหาคม 2553   ทั้งน้ีในอนาคตยงัไม่มีความชดัเจนว่าภาครัฐจะพิจารณาปรับราคา 
LPG ณ โรงกลัน่และราคาขายปลีกในประเทศอีกเม่ือใด  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ  ปตท. ท่ีจะไดรั้บความเส่ียง
จากการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนการผลิต LPG จากราคาก๊าซธรรมชาติท่ีเป็นวตัถุดิบของโรงแยกก๊าซธรรมชาติและราคานํ้ ามนัดิบท่ี
เป็นวตัถุดิบของโรงกลัน่นํ้ ามนัท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

ปตท. และกลุ่มโรงกลัน่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไดมี้การหารือกบัภาครัฐถึงปัญหาการควบคุมราคา LPG  ซ่ึง
จะมีผลต่อการกระตุน้การจดัหา LPG ในประเทศ และการทาํให้ความตอ้งการ LPG ในภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรมมีการ
ขยายตวัอยา่งมาก จนทาํใหเ้กิดการนาํเขา้ในปัจจุบนั โดย ปตท. ไดมี้หนงัสือถึงกระทรวงพลงังานแจง้มติคณะกรรมการ ปตท. ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2551 ในเร่ืองวงเงินในการรับภาระการนาํเขา้จะไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท ซ่ึงหากรัฐบาลยงัคงจะให ้
ปตท. รับภาระเกินวงเงินดงักล่าวแลว้  ปตท. จาํเป็นตอ้งนาํเสนอขอความเห็นชอบในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยภาครัฐในฐานะผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียจะไม่สามารถลงมติดงักล่าวได ้
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ทั้งน้ี โครงสร้างราคาจาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ 
(1)   ราคา ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ/นาํเขา้ 
(2)   ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ ซ่ึงประกอบดว้ย 
 -  ราคา ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ 
 -  ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง และภาษีมูลคา่เพ่ิม 
(3)   ราคาขายปลีก ซ่ึงประกอบดว้ย 
 -  ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ 

   -  ค่าการตลาด และภาษีมูลค่าเพิม่ 

ตวัอยา่งโครงสร้างราคา LPG ณ วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2553 
            หน่วย : บาท/กิโลกรัม 

  ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว คดิเป็นร้อยละของราคาขายปลกี 
ราคา ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ/นาํเขา้ /1 11.0394 60.89 
ภาษีสรรพสามิต /2 2.1700 11.97 
ภาษีเทศบาล /2 0.2170 1.20 
กองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง /2 0.2599 1.44 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม /2 0.9580 5.28 

ราคาขายส่งรวมภาษมูีลค่าเพิม่ 14.6443 80.78 
ค่าการตลาด 3.2566 17.96 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม /2 0.2280 1.26 

ราคาขายปลกี 18.13 100.00 
ท่ีมา : สนพ. 
 /1 รัฐบาลกาํหนดโดยอา้งอิงราคาตลาดโลก 
 /2 รัฐบาลกาํหนด 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552 
 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 139 

4.3.3 ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  

4.3.3.1 โครงสร้างของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  

โครงสร้างของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้น ดงัน้ี 

(1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ : เป็นการนาํก๊าซปิโตรเลียม อนัไดแ้ก่ ก๊าซอีเทนและก๊าซโพรเพน หรือผลิตภณัฑใ์น
รูปของนํ้ามนั อนัไดแ้ก่ แนฟทา มาแปรสภาพเป็นสารโอเลฟินส์ (ก๊าซเอทิลีนและก๊าซโพรพิลีน) และคอนเดนเสท
มาแปรสภาพเป็นสารอะโรเมติกส์ (เบนซีน โทลูอีน และไซลีน) โดยผา่นกระบวนการกลัน่ แยก ทาํใหแ้ตกตวั 
และแปรรูป 

(2) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง : เป็นการนาํผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนจากผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นไปผ่าน
กระบวนการต่างๆจนไดเ้ป็นผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นกลาง เช่น สไตรีนโมโนเมอร์ ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ เอ-
ทิลีนไกลคอล กรดเทเรฟทาลิกบริสุทธ์ิ  ฟีนอล และอะซีโตน เป็นตน้ 

(3) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย : เป็นการนาํผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนจากผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลางไปผ่าน
กระบวนการต่างๆ จนไดเ้ป็นผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นปลายในรูปของเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ เช่น โพลิเอทิลีน โพลิ
โพรไพลีน โพลิไวนิลคลอไรด ์โพลิสไตรีน หรือวตัถุสงัเคราะห์ต่างๆ ซ่ึงจะถูกนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบพ้ืนฐานในการ
ผลิตของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์ อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุตสาหกรรม
ช้ินส่วนรถยนต ์และอุตสาหกรรมส่ิงทอ เป็นตน้ 

4.3.3.2 สถานการณ์ปิโตรเคมีของประเทศไทย 

ปี 2552 ถือว่าเป็นปีท่ีมีความทา้ทายสําหรับผูป้ระกอบการในธุรกิจปิโตรเคมี เน่ืองจากอยู่ในช่วงวงจรขาลงของธุรกิจ 
ปิโตรเคมี อนัเป็นผลมาจากภาวะอุปทานส่วนเกินท่ีมีกาํลงัการผลิตใหม่ๆ เกิดข้ึนทั้งในภูมิภาคเอเชียและตะวนัออกกลาง  กอปร
กบัภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกซ่ึงต่อเน่ืองมาจากปี 2551 ส่งผลใหอุ้ปสงคผ์ลิตภณัฑปิ์โตรเคมีชะลอตวัลง อยา่งไรกต็าม  ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยไดส่้งผลกระทบต่อผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีแต่ละประเภทในระดบัท่ีแตกต่างกนั และปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบทาํให้
ภาวะอุปทานส่วนเกินไม่รุนแรงอย่างท่ีคาดการณ์ไวเ้ดิม ในช่วง 3-5 ปีขา้งหนา้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากาํลงัการผลิตใหม่ๆ 
ยงัคงเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีอุปสงคมี์แนวโนม้ปรับเพิ่มข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจท่ีปรับตวัดีข้ึน ส่งผลใหธุ้รกิจเขา้สู่วงจรขาข้ึน
อีกคร้ังในปี 2555 เป็นตน้ไป   

การผลิตปิโตรเคมีโดยรวมของประเทศไทยในปี 2552 เพิ่มข้ึนร้อยละ 13 จากปี 2551 โดยส่วนใหญ่มาจากการผลิต
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นตน้ซ่ึงเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 25 ขณะท่ีการผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลายเพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  
ส่งผลใหก้ารนาํเขา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีโดยรวมลดลงร้อยละ 22 จากปีก่อน โดยเป็นการลดลงในส่วนของผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี
ขั้นตน้ถึงร้อยละ 42 ขณะท่ีความตอ้งการและการส่งออกผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีโดยรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 8 และร้อยละ 14 จากปีก่อน 
โดยมาจากความตอ้งการและการส่งออกผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้ท่ีเพิม่สูงข้ึนถึงร้อยละ 14 และ 70 ตามลาํดบั  

หากพิจารณาสัดส่วนของการส่งออกเปรียบเทียบกบัการผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในแต่ละขั้นของประเทศแลว้ พบว่า 
ประเทศส่งออกผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้ ขั้นกลางและขั้นปลาย ร้อยละ 15 37 และ 48 ของการผลิตในแต่ละขั้นตามลาํดบั ซ่ึง
เป็นสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกบัปีก่อน ยกเวน้ในส่วนของผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้เท่านั้นท่ีปรับสูงข้ึนจากปีก่อน เน่ืองจากการผลิต
และการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 
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การผลิต การนาํเขา้ การบริโภค และการส่งออกผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้*ของประเทศไทย                                              หน่วย : พนัตนัต่อปี 

ปี 
การจดัหา การบริโภค 

การผลติ   การนําเข้า การบริโภค การส่งออก 

2548         5,480             247          4,767             960  
2549         5,764            406          5,452             718  
2550         5,832             607          5,969             470  
2551         5,515             523          5,427             609  
2552 6,913 305 6,180 1,037 

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

การผลิต การนาํเขา้ การส่งออก และการบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นกลาง*ของประเทศไทย                                         หน่วย : พนัตนัต่อปี 

ปี 
การจดัหา การบริโภค 

การผลติ การนําเข้า การบริโภค การส่งออก 
2548         2,804             829          3,019             614  
2549         3,732             665          2,900          1,495  
2550         4,535            297          3,054         1,777  
2551         4,105             354          2,979          1,479  
2552 4,511 264 3,122 1,654 

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

การผลิต การนาํเขา้ การส่งออก และการบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นปลาย*ของประเทศไทย                                      หน่วย : พนัตนัต่อปี 

ปี 
การจดัหา การบริโภค 

การผลติ การนําเข้า การบริโภค การส่งออก 
2548  4,141             560  2,709          1,992  
2549  4,256             539  2,842          1,952  
2550  4,330             607  2,899          2,038  
2551  4,210             663  2,802          2,070 
2552 4,262 634 2,829 2,067 

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

การผลิต การนาํเขา้ การส่งออก และการบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีโดยรวมของประเทศไทย                                            หน่วย : พนัตนัต่อปี 

ปี 
การจดัหา การบริโภค 

การผลติ การนําเข้า การบริโภค การส่งออก 
2548 12,425 1,636 10,495 3,566 
2549 13,752 1,610 11,194 4,165 
2550 14,697 1,511 11,922 4,285 
2551 13,830 1,540 11,208 4,158 
2552 15,686 1,203 12,131 4,758 

ท่ีมา : สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
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4.4  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

4.4.1 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการดาํเนินการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

ตลอดระยะเวลาการดาํเนินงานของโรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ีผ่านมา ปตท. ไดต้ระหนกัถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ความปลอดภยั และอาชีวอนามยั  รวมทั้งคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง ดงันั้น ปตท. จึงได้
ติดตามตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองและเคร่งครัด โดยในช่วงก่อนการก่อสร้างไดมี้การจดัทาํรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งระบุมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจวดั
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเสนอต่อ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงจนถึงปัจจุบนั ปตท. ไดด้าํเนินการติดตามตรวจวดั บนัทึกผล และจดัทาํรายงานฯ เสนอ
ต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  รวมถึงหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง  เ ช่น  สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามท่ีกฎหมายกาํหนดอย่างเคร่งครัด  ยิ่งไปกว่านั้น 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพของระบบบาํบัดมลพิษทางอากาศ และเป็นไปตามคาํแนะนําของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ในปี 2546 และปี 2548 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง หน่วยท่ี 1 และ 5 ยงัไดติ้ดตั้งเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์
พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอตัโนมติั (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ตามลาํดบั ซ่ึง
จากการติดตามตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของโรงแยกก๊าซธรรมชาติทั้ง 5 โรงตั้งแต่เปิดดาํเนินการ พบว่าคุณภาพอากาศ 
คุณภาพเสียง คุณภาพนํ้ า และการจดัการกากของเสียจากกระบวนการผลิต ลว้นอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีกว่ามาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
กาํหนด  สําหรับโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซอีเทนและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยท่ี 6 ท่ีจงัหวดัระยอง รวมทั้งโครงการ
ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้ าท้ิงเพื่อหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองนั้นไดจ้ดัทาํรายงาน EIA เสนอต่อ 
สผ. และไดรั้บการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะกรรมการผูช้าํนาญการฯ เรียบร้อยแลว้  ขณะน้ี อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และ
ดาํเนินการตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบติัและ
แนวทางในการจดัทาํรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้มสาํหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชน
อยา่งรุนแรงทั้งทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเบกษา เม่ือวนัท่ี 29 
ธนัวาคม 2552 สาํหรับในส่วนของโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6   

นอกจากการปฏิบติัตามกฎหมายขา้งตน้แลว้ ปตท. ยงัไดน้าํระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001  และระบบการ
จดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  มอก.18001//OHSAS 18001 เขา้มาใช ้โดยปัจจุบนั ทั้งโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
(หน่วยท่ี 1-3 และ 5) และโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม (หน่วยท่ี 4) ไดรั้บการรับรองระบบ ISO 14001 และระบบ มอก.
18001/OHSAS 18001 จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร้อยแลว้  และสามารถรักษาการรับรองไดอ้ย่าง
ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั  นอกจากน้ี จากการท่ี โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ไดผ้่านการทวนสอบการปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐาน
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Standard for Corporate Social Responsibility : CSR-DIW) และ
ไดรั้บเกียรติบตัรในปี 2551 แลว้  ในปี 2552 ไดข้ยายผลไปสู่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม ซ่ึงไดรั้บเกียรติบตัรจาก กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เรียบร้อยแลว้เช่นกนั    

4.4.2 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการดาํเนินการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

ถึงแมว้่าการดาํเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ไดเ้กิดข้ึนก่อนท่ีโครงการประเภทระบบขนส่ง
ปิโตรเลียมทางท่อ จะถูกกาํหนดใหอ้ยูใ่นข่ายท่ีตอ้งจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact 
Assessment) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2539 มากกว่า 10 ปี อยา่งไรก็ตาม ปตท. ได้
ตระหนกัถึงความสําคญัของสภาพแวดลอ้มทั้งก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และภายหลงัการก่อสร้างมาโดยตลอด โดย
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มีการศึกษาและประเมินผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มก่อนดาํเนินโครงการ เพื่อกาํหนดมาตรการป้องกันแกไ้ขและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระหวา่งก่อสร้างและระยะดาํเนินการ  รวมทั้งมีการปรับสภาพพื้นท่ีใหเ้ขา้สู่สภาพเดิมเม่ือการฝัง
กลบท่อแลว้เสร็จ ซ่ึงทุกโครงการนับแต่การก่อสร้างท่อส่งก๊าซสายประธานเส้นแรกท่ีเร่ิมรับก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย และ
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติอ่ืนๆ กมี็แนวทางปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั 

สําหรับท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสหภาพพม่ามายงัชายแดนไทย-ท่ีบา้นอีต่อง และต่อมายงัโรงไฟฟ้าราชบุรีจงัหวดั
ราชบุรี ท่ีเร่ิมก่อสร้างในปี 2540 นั้น ปตท. ไดจ้ดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเสนอต่อ สผ. ตามท่ี
กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เช่นเดียวกบัการดาํเนินการของโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงจากการติดตามตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ปี 2540 เป็นตน้มา ลว้นปรากฏว่า เป็นไปตามมาตรการลด
และติดตามผลกระทบท่ีไดเ้สนอไวใ้นรายงานฯ 

ในระหว่างปี 2547 จนถึงปัจจุบนั โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซฯ ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบบั
ท่ี 3 และโครงการเก่ียวเน่ือง ไดมี้การศึกษาและจดัทาํรายงาน EIA  รวมทั้งมีการนาํมาตรการลดผลกระทบและการดาํเนินการ
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มไปสู่การปฏิบติัทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาํเนินการแลว้เสร็จทุกโครงการ สาํหรับโครงการท่ีอยู่
ระหวา่งการก่อสร้างท่ีจะตอ้งดาํเนินการตามมาตรการลดผลกระทบและการวางระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และ
อาชีวอนามยั ไดแ้ก่ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติตามแนวถนนเอกชยั-พระรามท่ี 2  โครงการท่อส่งก๊าซฯ สุวรรณภูมิ-พญาไท 
โครงการท่อส่งก๊าซฯไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โครงการท่อส่งก๊าซฯ ไปยงับริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั และบริษทั พีทีที เคมิคลั 
จาํกดั  โครงการท่อส่งก๊าซฯ เส้นท่ี 4 (ระยอง-แก่งคอย)  โครงการติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมความดนัก๊าซหน่วยท่ี 4  โครงการท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติศูนยร์าชการแจง้วฒันะและศูนยพ์ลงังานแห่งชาติ (ปทุมธานี-พญาไท) โครงการท่อส่งก๊าซฯ บริเวณถนนสุวรรณศร  
โครงการท่อส่งก๊าซฯ นวนคร-รังสิต  และโครงการท่อส่งก๊าซฯ ยอ่ยเขา้โรงงานอุตสาหกรรม และสถานีบริการ NGV นอกจากน้ี 
ยงัมีโครงการท่ีอยู่ในระหว่างการศึกษาและจดัทาํรายงาน EIA เพื่อเสนอต่อ สผ. หรืออยูร่ะหว่างการพิจารณา ไดแ้ก่ โครงการท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลจากแหล่งปลาทองและบงกชใตไ้ปยงัท่อเส้นท่ี 3 โครงการท่อส่งก๊าซฯ Debottleneck (Looping BV#25)   
โครงการท่อส่งก๊าซฯ Bangkok City Gas  โครงการท่อส่งก๊าซฯ ไปยงัถนนปู่ เจา้สมิงพราย    และโครงการท่อส่งก๊าซยอ่ยเขา้
โรงงานอตุสาหกรรม โรงไฟฟ้า และสถานีบริการก๊าซ NGV ต่างๆเป็นตน้ 

และเพ่ือใหก้ารดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยัเป็นไปตามมาตรฐานสากล สายงานระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ทุกหน่วย จึงไดน้าํระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั  มอก.18001/OHSAS 18001 เขา้มาปฏิบติั โดยไดรั้บการรับรองระบบ ISO 14001 และ มอก.18001/OHSAS 
18001 จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร้อยแลว้และสามารถรักษาการรับรองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั
4.4.3 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการดาํเนินการท่าเทยีบเรือของคลงัปิโตรเลยีมและผลติภณัฑ์อืน่ ๆ 

ในการก่อสร้างท่าเทียบเรือของ ปตท. เพื่อขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ไดมี้การจดัทาํรายงาน EIA ซ่ึงระบุมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ตลอดจนได้ดําเนินการติดตามตรวจวดัผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
(Monitoring) ตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เสนอต่อ 
สผ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจากการติดตามตรวจสอบดงักล่าว ปตท.สามารถปฏิบติัตาม
มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มได้อย่างครบถว้น โดยผลการติดตามตรวจวดัทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีกว่า
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกาํหนด  อีกทั้งหน่วยงานของ ปตท. ท่ีมีท่าเทียบเรือขนส่งผลิตภณัฑทุ์กคลงัยงัไดรั้บการรับรองระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 และ มอก.18001/OHSAS 18001 จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร้อยแลว้
เช่นเดียวกบัโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
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รายงาน EIA ของ โครงการท่าเทียบเรือเอนกประสงค์จังหวดัระนอง ได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
ผูช้าํนาญการฯ เรียบร้อยแลว้  ขณะน้ี อยู่ในระหว่างจดัทาํรายงานฉบบัสมบูรณ์เสนอต่อ คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
ต่อไปนอกจากน้ี ในส่วนของ โครงการพฒันาท่าเทียบเรือและคลงัผลิตภัณฑ์เหลวท่ีจังหวดัระยอง ขณะน้ี อยู่ในระหว่าง
เตรียมการก่อสร้าง ซ่ึงจะไดด้าํเนินการตามมาตรการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในระยะก่อสร้างอยา่งเคร่งครัดต่อไป 

4.4.4 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการร่วมลงทุนในโรงงานปิโตรเคมีและโรงกลัน่นํา้มนั 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลัน่เป็นอุตสาหกรรมอีกประเภทท่ีตอ้งจดัทาํรายงาน EIA ตามท่ีกาํหนดใน
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535  ท่ีผ่านมา ปตท. ไดร่้วมลงทุนและเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนของการพฒันา รวมทั้งในขั้นตอนการก่อสร้างหรือขยายโรงงานปิโตรเคมีและโรงกลัน่นํ้ ามนัต่างๆ ในสัดส่วนท่ีมากนอ้ย
ต่างกนั  โดยในปัจจุบนั มีโครงการก่อสร้างและ/หรือขยายโรงงานในความรับผดิชอบของบริษทัในกลุ่มท่ี ปตท.ถือหุน้โดยตรง ท่ี
ได้รับการอนุมติัรายงาน EIA และขณะน้ีอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ซ่ึงจะต้องดาํเนินการตามมาตรการลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในระยะก่อสร้าง รวมทั้งดาํเนินการตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง กาํหนด
หลกัเกณฑ ์วิธีการ ระเบียบปฏิบติัและแนวทางในการจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มสําหรับโครงการหรือ
กิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  ซ่ึง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเบกษา เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2552 ไดแ้ก่   โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตบิสฟีนอลเอ รวมทั้งการ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดของโครงการของบริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั  และโครงการก่อสร้างโรงผลิตสาร Acrylonitrile/ Methyl 
Methacrylate (AN/MMA) และการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของโครงการ ของบริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั  สําหรับ
โครงการท่ีก่อสร้างแลว้เสร็จและเขา้สู่ระยะดาํเนินการ ก็ไดป้ฏิบติัตามมาตรการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมาตรการ
ติดตามตรวจวดัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด ซ่ึงมีการติดตามตรวจวดั บนัทึกผล และจดัทาํรายงานเสนอต่อ สผ. และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นระยะตามท่ีกาํหนด 

4.4.5 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการร่วมลงทุนของธุรกจิก๊าซธรรมชาติ 

ปตท. ไดร่้วมลงทุนในธุรกิจขยายและพฒันาการใชก้๊าซธรรมชาติอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการขยายโครงข่ายระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  การพฒันาตลาด LNG  รวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจการผลิตไฟฟ้าไอนํ้าและนํ้ าเยน็ ซ่ึงทั้งหมดลว้นแลว้แต่
ตอ้งจดัทาํรายงาน EIA ตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยในขณะน้ี 
มีโครงการท่ีไดรั้บการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะกรรมการผูช้าํนาญการฯ แลว้  อยู่ในระหว่างการปฏิบติัการตามมาตรการ
ป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งติดตามคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระยะก่อสร้าง ไดแ้ก่ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
และสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว  (LNG Receiving Terminal) ของบริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั  โครงการก่อสร้างศนูยผ์ลิต
สาธารณูปการแห่งท่ี 1 ส่วนขยายกาํลงัการผลิต 5 (CUP-1 Phase 5) และส่วนขยายกาํลงัการผลิต 6 (CUP-1 Phase 6)  และ
โครงการก่อสร้างศูนยผ์ลิตสาธารณูปการแห่งท่ี 2 ของบริษทั พีทีที ยูทิลิต้ี จาํกัด ซ่ึงตอ้งดาํเนินการตาม ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง กาํหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบติัและแนวทางในการจัดทาํรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มสาํหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรงทั้งทางดา้นคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ดว้ย นอกจากน้ี ยงัมีโครงการท่ีไดจ้ดัทาํรายงาน EIA และอยูใ่นระหว่างยืน่เสนอต่อ 
สผ. และคณะกรรมการผูช้าํนาญการฯ ไดแ้ก่ โครงการขยายโรงไฟฟ้าของบริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั   
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4.5 การวจิยัและพฒันา 

สถาบนัวิจยัและเทคโนโลย ีปตท. (สวญ.) ดาํเนินงานวิจยัและพฒันา โดยมุ่งเนน้การเสริมสร้างฐานทางดา้นเทคโนโลย ี
(Technology Base Structure) และขีดความสามารถของนกัวิจยัใหเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขา รวมทั้งกาํหนดกลไกการ
ดําเนินงานให้มีกระบวนการเช่ือมโยงการทํางานระหว่าง  สวญ. และกลุ่มธุรกิจ ผ่านคณะกรรมการวิจัยเพื่อธุรกิจก๊าซ 
คณะกรรมการวิจยัเพื่อธุรกิจนํ้ ามนั และคณะกรรมการวิจยัเพ่ือธุรกิจปิโตรเคมี เป็นผูก้าํกบัดูแลงานวิจยัของกลุ่มธุรกิจและบริษทั
ในเครือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนการดําเนินธุรกิจ เพื่อรองรับทิศทางองค์กรท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั สามารถตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ไดร้วดเร็ว และมีศกัยภาพสูงในการ
สนับสนุนการดาํเนินงานของบริษทัในเครือกลุ่มปิโตรเคมีท่ีขยายตวัอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเพิ่มบทบาทให้ส่วนแผนและบริหาร
โครงการ เป็นแกนนาํการบริหารจดัการโครงการวิจยั การกลัน่กรอง จดัลาํดบัโครงการงานวิจยัใน สวญ. และกาํหนดเป็นแผน
แม่บท (Master Plan) นอกจากนั้น ยงัเพิ่มความแขง็แกร่งใหส่้วนวิจยัตลาดและธุรกิจ โดยมุ่งเนน้งานวิจยัเชิงธุรกิจท่ีสัมพนัธ์กบั
เทคโนโลยี ให้สามารถสร้างมูลค่าและโอกาสทางธุรกิจในเชิงรุก รวมทั้งสนับสนุนการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจ ตลอดจน
ดาํเนินการงานวิจัยเพ่ือติดตามและรับทราบความพึงพอใจของลูกคา้ ผูบ้ริโภค และผูมี้ส่วนได้เสีย เพื่อนําสู่การปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจ คุณภาพและการบริการท่ีเป็นเลิศ อยา่งต่อเน่ือง   ทั้งน้ี สวญ. มีโครงสร้างการดาํเนินงานเป็นดงัน้ี 
 

 

4.5.1 งานวจิยัและพฒันาทีสํ่าคญัของ สวญ. 

4.5.1.1 วจิัยธรณีวทิยาและวศิวกรรมปิโตรเลียม 

สืบเน่ืองมาจากการส่งเสริมการใชก๊้าซธรรมชาติในประเทศไทย ทั้งในภาคการขนส่ง อุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟ้า 
ส่งผลใหป้ริมาณความตอ้งการก๊าซธรรมชาติภายในประเทศเพ่ิมสูงข้ึน ดงันั้น สวญ. จึงมุ่งเนน้การวิจยัและพฒันาดา้นผลิตภณัฑ์
จากปิโตรเลียม เช่น ก๊าซธรรมชาติ โดยให้ความสาํคญันบัตั้งแต่การสํารวจ การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการขนส่ง ซ่ึงได้
ดาํเนินงานวิจยัธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียม โดยมุ่งเนน้ดา้นการวิจยักระบวนการตรวจสอบทางธรณีวิทยา  ศึกษาพื้นท่ี
และแหล่งกกัเกบ็ปิโตรเลียม ติดตามการศึกษาศกัยภาพการกกัเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์ตพ้ิภพในประเทศไทย วิจยัการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการนาํนํ้ ามนั/ก๊าซกลบัมาใช ้โดยไดมี้การก่อตั้งหอ้งปฏิบติัการทางธรณีวิทยาท่ีสวญ.วงันอ้ย นอกจากน้ียงัมีการวิจยั

ฝ่ายวจิยัธรณีวทิยาและวศิวกรรม
ปิโตรเลยีม  

(Geo-science & Petroleum 
Engineering  

Research Department)  

ฝ่ายวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี
กระบวนการ  

ปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี
(Process Technology Research 

 Department) 

ฝ่ายวจิยัและบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม
(Environmental Research and  

Management Department) 

สว่นวเิคราะหง์านวจิยัเชงิธุรกจิ 
(Analytical Business Research Division) 

สว่นวเิคราะหเ์ทคโนโลยแีละบรหิารองคค์วามรู ้
(Analytical Technology & KM Division 

 สว่นบรหิารทรพัยส์นิทางปญัญาและวเิทศสมัพนัธ์
(Intellectual Property Management & Foreign  

ฝ่ายวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์
ปิโตรเลยีม และเชือ้เพลงิทางเลอืก 

(Petroleum Products and 
Alternative 

 Fuels Research Department) 

สถาบนัวจิยัและเทคโนโลย ีปตท.

 สว่นปฏบิตักิารและบํารงุรกัษาอาคารและอปุกรณ์วจิยั
(Research Facility Operation & Maintenance 

Division) 

ฝ่ายเทคนคิพลงังานประยกุต์
และเครือ่งยนตท์ดสอบ 

(Energy Application Technique  
and Engine Test Department ) 
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สว่นแผนและบรหิารโครงการ 
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และพฒันาการตรวจประเมินและการยดือายกุารใชง้านโรงงานและระบบท่อ ศึกษาวิจยัคุณภาพก๊าซธรรมชาติ วิจยัแกปั้ญหาการ
เกิดตะกรันและไขในท่อส่งก๊าซดว้ยวิธีการทางกายภาพและทางเคมีเพ่ือคงสภาพท่อส่งก๊าซฯ ให้มีประสิทธิภาพดงัเดิม รวมทั้ง
เป็นศูนยก์ลางการวิจยัและพฒันาดา้นการป้องกนัการกดักร่อน (Corrosion) ประกอบดว้ยการศึกษาปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการกดักร่อน
ทั้งภายในและภายนอกท่อส่งก๊าซ (Internal &External Corrosion Factors) ไดแ้ก่ผลกระทบจากสภาพดิน, ไตรเอทิลีนไกลคอล, 
ปรอท, รากไม,้ และการกดักร่อนภายในท่อ ไดมี้การพฒันาเทคโนโลยีตรวจสอบการร่ัวซึมโดยเคร่ืองตรวจจบัคล่ืนอะคูสติค 
(Acoustic Emission Sensor), การพฒันาชุดทดสอบแบคทีเรียท่ีมีผลต่อการกดักร่อน (Microbial Induced Corrosion Test Kit) 
รวมทั้งการวิจยัและพฒันาสารป้องกนัการกดักร่อน (Corrosion Inhibitor) ของท่อส่งก๊าซ เพื่อทดแทนสารนาํเขา้ซ่ึงมีราคาสูง 
ประเมินการไหลของของเหลว (Fluid Flow) และการประกนัคุณภาพการไหล (Flow Assurance) ใหแ้ก่บริษทัในกลุ่ม ปตท.  

4.5.1.2 วจิัยและพฒันาเทคโนโลยกีระบวนการปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี 

จากการดาํเนินงานของบริษทัในเครือกลุ่มปิโตรเคมีของ ปตท. ท่ีขยายตวัอย่างรวดเร็ว งานวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี
กระบวนการปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัเพื่อเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานดา้นปิโตรเคมีของ
บริษทัในกลุ่ม ปตท. ใหมี้ศกัยภาพสูงสุด ดงันั้น สวญ. จึงไดท้าํการศึกษาวิจยักระบวนการผลิตปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เพ่ือ
แกไ้ขและป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตของหน่วยปฏิบติัการ การศึกษาแนวทางการประหยดัพลงังานในโรงแยก
ก๊าซฯ และบริษทัในกลุ่ม ปตท. เช่น โรงกลัน่นํ้ ามนัและโรงงานปิโตรเคมี ทั้งยงัเป็นศนูยก์ลางการวิจยัและพฒันา รวมถึงการวิจยั
พฒันาและประเมินประสิทธิภาพของตวัเร่งปฏิกิริยาและตวัดูดซบัใหแ้ก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงไดท้าํการพฒันาตวัเร่งปฏิกริยา
และตัวดูดซับท่ีมีประสิทธิภาพใกลเ้คียงกับตัวดูดซับเชิงพาณิชยเ์พ่ือทดแทนการนําเขา้ นอกจากน้ียงัมีการวิจัยและพฒันา
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีร่วมกบับริษทัปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท. เพือ่นาํไปสู่การพฒันาและเพ่ิมมูลคา่ใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์โดยโครงการวิจยั
และพฒันาเทคโนโลยีกระบวนการปิโตรเลียมและปิโตรเคมีท่ีมีการดาํเนินการ เช่น งานวิจยัและพฒันาสูตรและสารเคลือบผิว
พลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastics) งานวิจยัดา้นพลาสติกชีวภาพ (Bio-Plastics) งานวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี
อ่ืนๆ เช่น HDPE-Gas Pipe Grade  นอกจากน้ียงัไดมี้การวิจยักระบวนการท่ีใชใ้นโรงงานปิโตรเคมีต่างๆเพ่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลงังานหรือพฒันาเทคโนโลยีใหม่ท่ีเหมาะสมกับแหล่งวตัถุดิบและแนวโน้มของตลาด เช่นการวิจัยและพฒันาเตา
ปฏิกิริยาแบบ Microchannel Base ท่ีมีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพการถ่ายเทพลงังานและมวลสารสูงสาํหรับประยกุตใ์ชก้บั
กระบวนการ GTL และการผลิต BHD การวิจยักระบวนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพเพื่อใชใ้นรถยนต ์(Bio-NGV) และการ
วิจยัการกกัเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมถึงการนาํก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใชป้ระโยชน์ เป็นตน้ รวมถึงทาํการศึกษา
ความเหมาะสมในการเปล่ียนสภาวะก๊าซธรรมชาติใหเ้ป็นของเหลว (LNG) และก๊าซธรรมชาติอดัเหลว LCNG เพื่อใหข้นส่งก๊าซ
ธรรมชาติไปใชป้ระโยชนใ์นสถานท่ีต่างๆ ไดอ้ย่างสะดวกและทัว่ถึง ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารใชป้ระโยชน์จากก๊าซธรรมชาติแพร่หลาย
และเกิดประโยชนย์ิง่ข้ึนต่อไป 

สถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี ปตท. ไดข้ยายศกัยภาพงานวิจยัดา้นกระบวนการและปิโตรเคมีท่ีทนัสมยั เพื่อรองรับการ
ขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองของธุรกิจปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. โดยเร่ิมดาํเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบติัการปิโตรเคมีและพอลิเมอร์เม่ือ
ปลายปี 2550 ซ่ึงในขณะน้ีตวัอาคารไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งจดัหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือต่างๆ สาํหรับรองรับงานวิจยั
และพฒันา งานบริการเทคนิค งานวิเคราะห์และทดสอบต่างๆ ในดา้นปิโตรเคมี ใหแ้ก่บริษทัในกลุ่ม ปตท.  อีกทั้งมีแผนสร้าง
โรงงานจาํลองกระบวนการผลิต HDPE ท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง สาํหรับงานวิจยัตวัเร่งปฏิกิริยาในระดบั
โรงงานนาํร่อง(Pilot Plant) และใหบ้ริการทดสอบกระบวนการพอลิเมอไรเซชัน่แก่บริษทัในกลุ่ม ปตท.  คาดว่าจะแลว้เสร็จในปี 
2553  
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4.5.1.3  วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมและเช้ือเพลงิทางเลอืก 

การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ไม่ว่าจะเป็นนํ้ ามนัเช้ือเพลิงหรือสารหล่อล่ืน สวญ. ไดท้าํการศึกษา วิจยัดา้น
คุณภาพของนํ้ามนัเช้ือเพลิง และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด  ผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงของ ปตท. ท่ีจาํหน่ายจึง
ลว้นผา่นการวิจยัและพฒันาแลว้ว่ามีคุณภาพสูง และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในภาวะวิกฤตดา้นพลงังานท่ีเกิด
ข้ึนอยูใ่นขณะน้ี และการนาํผลิตผลทางการเกษตรมาพฒันาเป็นเช้ือเพลิงทดแทนสามารถช่วยเหลือเกษตรกรใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน 
ลดการพึ่ งพาการนําเขา้เช้ือเพลิงจากต่างประเทศ นับเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลงังานของประเทศ  ทั้ งยงัช่วยรักษา
สภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะโลกร้อนอีกด้วย สวญ. จึงดาํเนินการศึกษา วิจัยและพฒันาการผลิตนํ้ ามนัเช้ือเพลิง
สังเคราะห์จากพืชเพ่ือทดแทนผลิตภณัฑจ์ากปิโตรเลียมในอนาคต ดงัเช่น ความสาํเร็จในการคิดคน้สูตรนํ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์อี 20 
(E20) ซ่ึงมีเบนซินและเอทานอลผสมกนัในอตัราส่วนร้อยละ 80 และ 20 ตามลาํดบั ซ่ึงสามารถนาํออกจาํหน่ายไดเ้ป็นรายแรก
ของประเทศไทยในวนัท่ี 1 มกราคม 2551 และการจาํหน่ายนํ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์อี 85 (E85) ซ่ึงมีเบนซินและเอทานอลผสมกนัใน
อตัราส่วนร้อยละ 15 และ 85 ตามลาํดบั ไดเ้ป็นรายแรกของประเทศไทยเช่นเดียวกนั ในวนัท่ี 29 สิงหาคม 2551 ยงัผลใหส้ามารถ
เพิม่สดัส่วนการใชเ้อทานอลท่ีสามารถผลิตไดใ้นประเทศ ซ่ึงเป็นการลดการนาํเขา้นํ้ามนัจากต่างประเทศ ตามนโยบายจากภาครัฐ 
และ สวญ. ยงัคงมุ่งมัน่พฒันาโดยเดินหนา้งานวิจยัการผลิตเอทานอลจากเส้นใยพืช (Cellulosic Ethanol) เช่นพืชโตเร็วจาํพวก
หญา้เนเปียร์และผกัตบชวา รวมถึงวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เช่น ฟางขา้ว เศษสับปะรด ใบออ้ย และ นํ้ าท้ิงจากโรงงานมนั
สาํปะหลงั เพื่อนาํไปสู่การลดตน้ทุน และการใชว้ตัถุดิบท่ีไม่ใช่พืชอาหารนาํมาผลิตเอทานอล อนัจะส่งผลดีต่อผูบ้ริโภคโดยตรง
ในอนาคต 

นอกจากน้ี ปัจจุบนัยงัไดพ้ฒันาปรับปรุงสูตรไบโอดีเซลผสมนํ้ ามนัดีเซลในอตัราส่วนร้อยละ 5 ต่อ 95 (Biodiesel B5) 
ออกจาํหน่ายในเชิงพาณิชยใ์ชช่ื้อว่า พีทีที บี 5 พลสั พร้อมทั้งดาํเนินโครงการศึกษาผลกระทบการใชไ้บโอดีเซลอตัราส่วนร้อย
ละ 10 ข้ึนไปในเคร่ืองยนต์ดีเซลหมุนเร็ว และไดด้าํเนินการสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลนาํร่อง (Biodiesel Pilot Plant) โดย
สามารถใช้ว ัตถุดิบชนิดต่างๆ รวมทั้ งศึกษาสายพนัธ์ุสาหร่าย (Algae) สําหรับผลิตนํ้ ามัน และทําการวิจัยร่วมกับ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั และ บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิ
เนียร่ิง แอนด์ แมนูแเฟคเจอร่ิง จาํกดั ในการศึกษาวิจยัการเพาะปลูก การผลิตและการใชน้ํ้ ามนัไบโอดีเซลจากสบู่ดาํ การศึกษา
การผลิตเมธานอลและไดเมธิลอีเธอร์ (DME) จากวสัดุชีวมวลดว้ยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชัน่ (Gasification) รวมถึงการดาํเนิน
การศึกษาและพฒันาการทาํไฮโดรจีเนชัน่ (Hydrogenation) นํ้ ามนัพืชใชแ้ลว้ ซ่ึงจะไดผ้ลิตภณัฑเ์ป็นนํ้ ามนัไบโอไฮโดรจีเนท
ดีเซล(Bio-hydrogenated Diesel หรือ BHD)  และสามารถนาํมาใชง้านไดเ้ช่นเดียวกบันํ้ามนัดีเซลท่ีใชก้นัในปัจจุบนั  

ในส่วนของนํ้ ามนัหล่อล่ืน สวญ. ไดท้าํการพฒันานํ้ ามนัหล่อล่ืนยานยนต์และอุตสาหกรรมออกมาอีกหลายประเภท
เพื่อใหค้รอบคลุมการใชง้านทุกดา้นและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงเป็นผูน้าํในการใช ้มาตรฐานสากลล่าสุดคือ API SM 
ออกจาํหน่ายเป็นรายแรกของประเทศ เพื่อให้สนองตอบความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและยืดอายุการใช้งานของยานยนต ์
นอกจากน้ี ในการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนของ ปตท. นั้น สวญ. ไดพ้ฒันาสายผลิตภณัฑอ์อกไปให้หลากหลายยิ่งข้ึน
อย่างต่อเน่ือง เช่น ไดริ้เร่ิมและคิดคน้นํ้ ามนัหล่อล่ืน Performa Gasohol ท่ีผ่านมาตรฐาน API SM และ ILSAC GF-4 ซ่ึงมี
คุณสมบติัพิเศษท่ีช่วยประหยดัเช้ือเพลิงสาํหรับยานยนตท่ี์ใชเ้ช้ือเพลิงแก๊สโซฮอลแ์ละเพิ่มความมัน่ใจในการใชง้านแก๊สโซฮอล ์   
นอกจากน้ียงัพฒันาผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนใหมี้ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ไดแ้ก่ Performa Super Synthetic สาํหรับรถยนตเ์บนซิน และ 
Dynamic Synthetic สาํหรับรถยนตดี์เซล  และผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน Performa NGV ซ่ึงพฒันาสาํหรับรถยนตเ์บนซินท่ีใชเ้ช้ือเพลิง 
NGV ท่ีผา่นมาตรฐานสากล และยงัใชส้ารเติมแต่งท่ีเหมาะสมทาํใหเ้คร่ืองยนตมี์ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ียงัไดพ้ฒันา
นํ้ ามนัหล่อล่ืนชนิดพิเศษสําหรับใชง้านเฉพาะ เช่น  Performa Racing Synthetic สําหรับรถแข่ง หรือ ผลิตภณัฑท่ี์จาํหน่าย
ต่างประเทศดงัเช่น 4T/2T Engine Oil และ Votera (Voith Transmission Fluid) ซ่ึงเป็นการรับประกนัความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค
ทัว่โลกท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ของ ปตท. ได้เป็นอย่างดี ทั้งน้ี ในปี 2552 สถาบนัวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ได้พฒันาผลิตภัณฑ์
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นํ้ามนัหล่อล่ืนชนิดใหม่ออกสู่ตลาดมากกว่า 10 ชนิด เช่น Dynamic Extra Long Drain, Dynamic Super Commonrail, Dynamic 
Turbo และ 2T Outboard for Jet Ski เป็นตน้ และยงัมีผลิตภณัฑท่ี์ดาํเนินการพฒันาแลว้เสร็จพร้อมออกจาํหน่ายอีกมากมาย 

 โดยในปัจจุบนั สวญ. กาํลงัดาํเนินการพฒันาผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนท่ีเหมาะสาํหรับยานยนตท่ี์ใชเ้ช้ือเพลิงแก๊สโซฮอล ์E20 
และ E85 นํ้ามนัหล่อล่ืนสาํหรับเช้ือเพลิงร่วมแบบ Diesel Dual Fuel หรือ DDF รวมทั้งผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนสาํหรับไบโอดีเซล B20 
ท่ีเหมาะสมกบัรถยนตดี์เซลขนาดใหญ่ ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑ ์เช่น การพฒันาสูตร Turbine Oil, 
Synthetic Gear Oil และ Methana ซ่ึงเป็น Stationary Gas Engine Oil สาํหรับระบบท่ีใชก้๊าซชีวภาพเป็นเช้ือเพลิงเป็นตน้ และ
นอกเหนือจากหล่อล่ืนยานยนตแ์ละอุตสาหกรรมแลว้ สวญ. ยงัทาํการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑพ์ิเศษ (Specialty Products) เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น การผลิต Wax Emulsion จาก Slack Wax การผลิต PMA จาก Asphalt และผลิตภณัฑจ์ากกลีเซอรีนซ่ึงเป็น
ผลิตภณัฑข์า้งเคียงท่ีเกิดข้ึนระหว่างกระบวนการผลิตไบโอดีเซล เป็นตน้ ทั้งหมดน้ีเพ่ือรองรับกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน
อนาคต ดงันั้นผลิตภณัฑข์อง ปตท. จึงครอบคลุมความตอ้งการของตลาด ไดรั้บการรับรองโดยผูผ้ลิต และมีคุณภาพเหนือคู่แข่ง
ในตลาดหลายราย โดยจาํหน่ายในราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม  

4.5.1.4 เทคนิคพลงังานประยุกต์และเคร่ืองยนต์ทดสอบ 

งานเทคนิคพลงังานประยกุตแ์ละเคร่ืองยนตท์ดสอบของ สวญ. มุ่งเนน้ในการวิจยัและพฒันาเทคนิค มีหอ้งปฏิบติัการ
ทดสอบดา้นเคร่ืองยนต ์(Engine Test) และยานยนต ์(Vehicle Test) ท่ีทนัสมยัรองรับการทดสอบท่ีหลากหลาย และใชว้ิธีการ
ทดสอบอา้งอิงมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล สรรหาเทคโนโลยีดา้นพลงังานประยุกต์ ทาํการวิจยัดา้นเทคนิคในการ
อนุรักษพ์ลงังานและการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ ทาํการทดสอบและประเมินผลเคร่ืองยนต ์ยานยนต ์การเผาไหม ้และ
มลพษิยานยนตใ์นผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงต่างๆ นอกจากน้ียงัดาํเนินการวิจยัและพฒันาเชิงวิศวกรรมในการประยกุตใ์ชก๊้าซธรรมชาติ
ทางอุตสาหกรรมและยานยนต ์(NGV) ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสนบัสนุนการตลาดของธุรกิจ ปตท. โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เพื่อรับประกนั
คุณภาพของผลิตภณัฑข์อง ปตท. ตลอดจนความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีออกจาํหน่ายภายใตช่ื้อ ปตท. จะผ่าน
การวิเคราะห ์ทดสอบ และประเมินผล ดา้นประสิทธิภาพ สมรรถนะ และมลพิษจากหอ้งปฏิบติัการเคร่ืองยนตท์ดสอบเพื่อยนืยนั
ผลการใชง้านตามมาตรฐานสากล  

นอกจากน้ี งานวิจยัท่ีสาํคญัของสถาบนัวิจยัฯ ไดแ้ก่ การวิจยัเพื่อส่งเสริมการใชก้๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงสะอาด
และใชเ้ป็นเช้ือเพลิงทดแทน โดยวิจยัและพฒันาการใชก๊้าซธรรมชาติอดั (Compressed Natural Gas) กบัยานพาหนะหรือรู้จกักนั
ในนาม NGV (Natural Gas for Vehicles) ซ่ึงสามารถลดมลพิษทางอากาศลงไดใ้นระดบัหน่ึง และไดรั้บการสนบัสนุนจาก
ภาครัฐ จึงมีการขยายผลเพื่อใชก้บัรถยนตโ์ดยสาร ขสมก. และรถแท็กซ่ี เน่ืองจาก NGV มีราคาตํ่ากว่านํ้ ามนัเบนซินและดีเซล
มาก ทั้งน้ีการใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในรถยนตเ์บนซินจะตอ้งติดตั้งชุดอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายเช้ือเพลิง (Conversion Kit) 
เพือ่ใหส้ามารถใชส้ลบัไปมาระหวา่งก๊าซธรรมชาติกบันํ้ามนัเบนซินได ้สวญ. จึงไดท้าํการศึกษา วิจยั หาแนวทางในการปรับปรุง
ชุดอุปกรณ์ดงักล่าวใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านในประเทศ พร้อมทั้งคิดคน้และพฒันาอุปกรณ์จ่ายเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับ
ยานยนตก๊์าซธรรมชาติ เพื่อลดตน้ทุนค่าดดัแปลงติดตั้งชุดอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนตแ์ละไดน้าํชุดอุปกรณ์ท่ีคิดคน้
ดงักล่าวมาใช้กบัรถทดสอบ 100 คนั  พบว่ามีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับชุดอุปกรณ์จากต่างประเทศ แต่ราคาถูกกว่า เหมาะ
สาํหรับการนาํมาใชใ้นประเทศ ทั้งยงัไดรั้บอนุสิทธิบตัรและการรับรองมาตรฐานดา้นความปลอดภยัจากสถาบนั TÜV SÜD 
AUTOMOTIVE GMBH  ประเทศเยอรมนัอีกดว้ย นอกจากน้ี ยงัทาํการศึกษาผลกระทบในเคร่ืองยนตดี์เซลท่ีปรับแต่งเป็นระบบ
เช้ือเพลิงร่วม (Diesel Dual Fuel Engine) ต่อการเผาไหม ้สมรรถนะเคร่ืองยนต ์และมลพิษไอเสีย และไดด้าํเนินการสร้าง
หอ้งปฏิบติัการทดสอบมลพิษไอเสียของเคร่ืองยนต ์(Heavy Duty Engine Emission Test) เพื่อสนบัสนุนและรองรับการขยายตวั
ดา้นการใชก๊้าซธรรมชาติในภาคขนส่งของประเทศ นอกจากน้ีหอ้งทดสอบยานยนตข์องปตท.ยงัไดมี้การปรับปรุงเพื่อขยายการ
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ทดสอบรองรับมาตรฐานการทดสอบในอนาคต ไดมี้การอพัเกรดอุปกรณ์ทดสอบมลพิษใหส้ามารถทดสอบในระดบัมาตรฐาน 
Euro IV และ Euro V และมีแผนปรับปรุงอุปกรณ์ทดสอบเพื่อรองรับการทดสอบรถใชไ้ฟฟ้าในอนาคต  

นอกเหนือจากการส่งเสริมการใชก้๊าซธรรมชาติในรถยนตแ์ละภาคอุตสาหกรรม  ปตท. ยงัไดริ้เร่ิมโครงการใหม่ๆ ใน
การนําก๊าซธรรมชาติมาใช้ให้หลากหลายยิ่งข้ึนในอีกหลายโครงการ เช่น โครงการทดลองนาํก๊าซธรรมชาติมาใช้กบัรถไฟ 
เรือประมง เรือด่วน และเรือขา้มฟาก ซ่ึง สวญ. ไดมี้ส่วนร่วมในการทดสอบ  วิเคราะห์ขอ้มูล และสรุปผลการใชง้านในโครงการ
เหล่าน้ี  อีกทั้งนกัวิจยัของ สวญ. ไดรั้บเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนา การฝึกอบรม การใหค้วามรู้ และการแกไ้ขปัญหาการใช้
ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง เพือ่สนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของ ปตท.  

ปตท. ยงัใหค้วามสาํคญักบัการอนุรักษพ์ลงังานและการใชพ้ลงังานสะอาด ซ่ึงเป็นผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มและเป็นแนวทาง
ในการลดการพึ่งพาพลงังานจากเช้ือเพลิงจากต่างประเทศ โดยทาํการประเมินผล และศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ 
Solar Cell รวมทั้งหาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพ Compressor ภายในสถานีบริการนํ้ ามนัของ ปตท. ไดมี้การติดตั้งกงัหนัลม
ในสวญ.วงันอ้ยเพื่อวิจยัประสิทธิภาพเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าพลงังานลมและหน่วยกกัเก็บพลงังาน (Energy Storage) ทั้งยงัได้
ดาํเนินการในโครงการนาํร่อง การนาํก๊าซธรรมชาติมาใชใ้นระบบผลิตไฟฟ้า โดยใชเ้คร่ืองยนตก์๊าซและนาํความร้อนจากไอเสีย
มาทาํความเยน็ (Combined Heat and Power) เพื่อเป็นตวัอยา่งการอนุรักษพ์ลงังาน การลดตน้ทุนดา้นพลงังาน การทดสอบ
ประสิทธิภาพการประหยดัพลงังาน เม่ือแลว้เสร็จโครงการจะขยายผลไปสู่การลดตน้ทุนการผลิตกระแสไฟฟ้า ขยายตลาดก๊าซ
ธรรมชาติและขยายผลในเชิงพาณิชยต์่อไป 

4.5.1.5 วจิัยและบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม 

ไม่เพียงแต่จะคาํนึงถึงมุมมองในเชิงธุรกิจเท่านั้น สวญ. ยงัตระหนักถึงความสําคญัในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม จึงได้
ดาํเนินการวิจยัและบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลดและป้องกนัผลกระทบของปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อการดาํเนินธุรกิจของ
กลุ่ม ปตท. และชุมชนใกลเ้คียง โดยทาํหนา้ท่ีคน้ควา้ วิจยั พฒันา และประเมินคุณภาพดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งทางอากาศ นํ้า ดิน และ
กากของเสีย แก่ธุรกิจนํ้ ามนั ไม่ว่าจะเป็นคลงันํ้ ามนัและสถานีบริการนํ้ ามนั ธุรกิจก๊าซฯ ปิโตรเคมีและการกลัน่ และอาคาร
สาํนกังาน เพื่อกาํหนดแนวทาง วิธีการ และวางมาตรการแกไ้ขหรือลดผลกระทบจากส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด  ตลอดจน
วิจยัและพฒันาเทคโนโลยีในการป้องกนั แกไ้ข ควบคุม ฟ้ืนฟูและกาํจดัมลพิษ จากการดาํเนินกิจกรรมของบริษทัในกลุ่ม ปตท. 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้ง งานวิจยัประเมินมลพิษทางอากาศ เช่น สารอินทรียร์ะเหย (VOCs) ออ็กไซดข์องไนโตรเจน และ
ไฮโดรเจนซลัไฟด ์ ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้การทาํ Carbon Accounting สาํหรับกลุ่ม ปตท. เพื่อประเมินปริมาณการปล่อย GHG ของ
กลุ่ม ปตท. เป็นขอ้มูลในการติดตามและวางแผนมาตรการลดการปลดปล่อย GHG โดยไดมี้การกาํหนดมาตรฐานการคาํนวณ
ปริมาณปลดปล่อยGHG (Standardization) และเร่ิมติดตามการปลดปล่อยGHGของกลุ่มปตท.เป็นรายปีตั้งปีพ.ศ.2550 เร่ือยมา มี
การงานวิจยัศึกษาแบบจาํลองการตดัสินลงทุนเพ่ือแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มทั้งดา้นอากาศและแหล่งนํ้ า โดยการพฒันาแบบจาํลอง
การกระจายมลพิษทางอากาศ และทาํบญัชีแหล่งนํ้ าและขอ้มูลการใชน้ํ้ าในพื้นท่ีมาบตาพุด สวญ.ไดท้าํการศึกษาวฏัจกัรชีวิต 
(LCA) ของเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นภาคขนส่ง 7 ชนิดไดแ้ก่ นํ้ามนัเบนซิน นํ้ามนัดีเซล ไบโอเอทานอล ไบโอดีเซล Renewable Diesel 
NGV และ LPG เพือ่เป็นขอ้มูลแนวทางการพฒันาพลงังานทดแทนใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

นอกจากการประเมินและติดตามการปลดปล่อยมลพิษแลว้สวญ.ยงัมีงานวิจยัดา้นการบาํบดัมลพิษ ไดแ้ก่การบาํบดั
มลพิษทางดินและนํ้ าใตดิ้นบริเวณคลงันํ้ ามนั ประกอบดว้ยการศึกษาการบาํบดันํ้ าเสียดว้ยตวัดูดซบัและวิธีการทางชีวภาพ และ
การบาํบดัดินปนเป้ือนนํ้ ามนัด้วยกระบวนการทางชีวภาพ ได้แก่การพฒันาเตาปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor) และการใช้พืช
ร่วมกบัจุลินทรีย ์(Land Farming) ทั้งหมดน้ีเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการป้องกนัมลพิษอยา่งละเอียดและแม่นยาํ กรณีเกิดเหตุการณ์
จริง จะเป็นเคร่ืองมือท่ีนําไปสู่การป้องกันและแก้ไขกรณีฉุกเฉินต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที มีต้นทุนการบําบัดตํ่า และมี
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ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินงานท่ียดึมัน่ต่อความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม อนัเป็นการเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดี
ของ ปตท. ต่อสงัคม 

4.5.1.6  แผนการติดตามวเิคราะห์เทคโนโลย ีและวจิยัธุรกจิ 

แผนและบริหารงานวิจยั เป็นส่วนท่ีสาํคญัในการบริหารจดัการงานวิจยัและพฒันาของ สวญ. โดยจดัทาํแผนวิจยัและ
พฒันาทั้งระยะสั้ นและระยะยาว (Roadmap) ดาํเนินการควบคุมติดตามผลการดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้ง
ประเมินผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากโครงการวิจยั เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการวิจยัต่างๆ และสร้าง
เครือข่ายงานวิจยักบัหน่วยงานภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ดา้นปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมี สร้างสรรคผ์ลการศึกษาวิจยัท่ีบูรณาการและเช่ือถือได ้อนัจะเป็นหนทางในการสร้างมูลค่าและโอกาสทางธุรกิจในเชิง
รุก นอกจากน้ียงัดาํเนินการสาํรวจตลาด ทศันคติและความพึงพอใจของลูกคา้และผูบ้ริโภคในผลิตภณัฑแ์ละบริการ ท่ีครอบคลุม
ธุรกิจหลกัของ ปตท.   ประเมินและสาํรวจภาพพจน์องคก์รอยา่งต่อเน่ือง   เพื่อท่ีจะนาํมาใชป้ระกอบการวางแผนธุรกิจ พฒันา
ผลิตภณัฑแ์ละบริการธุรกิจให้สนองความตอ้งการของลูกคา้และผูบ้ริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยงัศึกษาและวิจยั ทางดา้น
ตลาด ธุรกิจ   สงัคม วิเคราะห์ทางการเงิน ความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ และสายโซ่คุณค่าผลิตภณัฑ ์ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดาํเนินโครงการวิจยั และสนบัสนุนแผนและกลยุทธ์องคก์ร  โดยมีเป้าหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมให ้ปตท. และบริษทัในกลุ่ม 
ปตท. ให้สามารถแข่งขนัในตลาดได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งยงัมีการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กรและหน่วยงาน
ภายในอย่างต่อเน่ือง เพื่อนาํมาพฒันาการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดว้ยความมุ่งมัน่ในการพฒันา
องคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ (High Performance Organization) ต่อไป 

อน่ึง ดว้ยความมุ่งมัน่ในการพฒันาดา้นพลงังานอย่างต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายท่ีจะเป็นหน่ึงในกลไกเพื่อนาํไปสู่ความ
มัน่คงดา้นพลงังานของประเทศ สวญ. จึงไดมี้การติดตามเทคโนโลยีทุกรูปแบบ เพื่อทราบทิศทาง และแนวโนม้ดา้นพลงังาน
อย่างใกลชิ้ด รวมทั้งศึกษาศกัยภาพ และเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะพฒันานาํเทคโนโลยีมาใช้ในเชิงพาณิชย ์เช่น เช้ือเพลิง
ชีวภาพ ก๊าซธรรมชาติเหลว การสังเคราะห์นํ้ ามนัจากก๊าซฯ (Gas-to-Liquids) การสังเคราะห์นํ้ ามนัจากชีวมวล (Biomass-to-
Liquids) การแปลงขยะเป็นพลงังาน (Waste to Energy) การผลิตไฮโดรเจนจากก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เพื่อใชป้ระโยชนใ์น
เซลลเ์ช้ือเพลิงในลกัษณะ Co-Generation  พลงังานนิวเคลียร์ พลงังานแสงอาทิตย ์เทคโนโลยีแบตเตอรี เทคโนโลยีการกกัเก็บ
พลงังาน (Energy Storage) และโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง พลงังานลม ซ่ึงไดด้าํเนินความร่วมมือกบับริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
(EGCO)  บริษทั ผลิตไฟฟ้าพลงัลม จาํกดั (WEGCO) และ บริษทั Eurus Energy Japan Corporation (EURUS) เพื่อศึกษาความ
เป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลมในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคใต  ้โดยทาํการติดตั้ งเสาวดัลมเพื่อศึกษาและวิเคราะห์
ศกัยภาพลม อนัจะเป็นฐานขอ้มูลดา้นพลงังานลมท่ีสาํคญัและเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อประเทศ  รวมทั้งเป็นศูนยบ์ริหารจดัการ
ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยี เพ่ือเป็นประโยชน์ต่องานวิจยั กลุ่มธุรกิจ และกลุ่มบริษทั ปตท. พร้อมให้ขอ้มูลเชิงเทคนิค
และเชิงวิชาการท่ีถูกตอ้งแก่ลกูคา้และผูบ้ริโภค เพื่อเป็นการสร้างความเขา้ใจและความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑแ์ละบริการของ ปตท. 
นอกจากน้ี ยงัมีการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา สิทธิประโยชน ์และเง่ือนไขในการร่วมมือกบัสถาบนัและบุคคลต่างๆ ใน
การพฒันานวตักรรมใหม่ รวมทั้งบริหารจดัการสิทธิบตัรผลงานวิจยัของ สวญ. ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดอีกดว้ย 

นอกจากงานวิจยัและพฒันา สวญ. ไดจ้ดัทาํระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 เพื่อพฒันาและปรับปรุงการ
ดาํเนินงานใหเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ไม่ก่อมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน โดยยกระดบัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการทดสอบของ
สถาบนัวิจยัฯ ใหสู้งข้ึนจนไดรั้บการรับรองมาตรฐาน มอก. 17025 (ขอ้กาํหนดทัว่ไปว่าดว้ยความสามารถของห้องปฏิบติัการ
ทดสอบและหอ้งปฏิบติัการสอบเทียบ) จากสาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2550 ท่ีผา่นมา 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 สถาบนัวิจยัและเทคโนโลย ีปตท. มีพนกังานรวมทั้งส้ิน 112 คน โดยมีค่าใชจ่้ายในช่วงท่ี
ผา่นมาเป็นดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

526.02 823.32 1,099.57 

 
 



“ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ่ทจ.11/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธีิการรายงาน 
การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษทัทีอ่อกหลกัทรัพย์ ได้ยกเลกิหัวข้อนี”้ 
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5. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ 

5.1 ทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ์  

ทรัพยสิ์นท่ี ปตท. ใชใ้นการประกอบธุรกิจหลกัไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
สินทรัพยอ่ื์นๆ รวมถึงงานระหวา่งก่อสร้าง  โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552  มีมูลค่าสุทธิหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์จาํนวน 474,587  ลา้นบาท นอกจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทรัพยสิ์นหลกัท่ี
ใชใ้นการประกอบธุรกิจของ ปตท.สผ. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท. ประกอบดว้ยปริมาณสํารองปิโตรเลียม ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2552  ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ยมีปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้รวมทุกโครงการ (Total Proved Reserves) ตามมาตรฐานการ
บญัชีของสหรัฐอเมริกาฉบบัท่ี 69 (FAS 69) คิดเป็นปริมาณนํ้ามนัดิบและคอนเดนเสท 218 ลา้นบาร์เรล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 
5,649 พนัลา้นลกูบาศกฟุ์ต หรือรวมทั้งหมดเป็น 1,099  ลา้นบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

    ปริมาณสํารองนํา้มันดบิ, คอนเดนเสท  
     และก๊าซธรรมชาตทิี่พสูิจน์แล้ว(1) 

 ปริมาณสํารองนํา้มันดบิ, คอนเดนเสท  ปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติ  ปริมาณเทียบเท่านํา้มนัดบิ 
 ที่พสูิจน์แล้ว(1) ท่ีพสูิจน์แล้ว(1)  
 (ลา้นบาร์เรล) (พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต) (ลา้นบาร์เรล) 
 ในประเทศ(2) ต่างประเทศ รวม  ในประเทศ(2) ต่างประเทศ รวม  ในประเทศ(2) ต่างประเทศ   รวม 
Company’s share of             
reserves of consolidated            
companies            
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 วนัที ่31 ธันวาคม 2551 124 77 201  3,197 1,573 4,770  652 292 944 
            
Company’s share of             
reserves of consolidated            
companies            
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 124 77 201  3,197 1,573 4,770  652 292 944 
1) Revision of previous  17 (9) 8  195 10 205  50 (8) 42 
    estimates            
2) Improved recovery 2 - 2  24 - 24  6 - 6 
3) Extensions and  6 - 6  153 923 1,076  31 145 176 
    discoveries             
4) Purchases/Sales of  - 27 27  - - -  - 27 27 
     Petroleum in place            
5) Production (23) (3) (26)  (315) (111) (426)  (77) (19) (96) 
Total consolidation companies           
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 126 92 218  3,254 2,395 5,649  662 437 1,099     
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1) ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้รวมถึงปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้สุทธิท่ีเป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจา้ของแหล่งปิโตรเลียม  

2) รวมโครงการพื้นท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJDA-B17 Project) ถือเป็นโครงการในประเทศ 

5.2 สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว 
 

ปตท.  มีสัญญาเช่าทรัพยสิ์นระยะยาวท่ีสาํคญั คือ สัญญาใหใ้ชท่ี้ราชพสัดุท่ีแบ่งแยกใหก้ระทรวงการคลงั โดยทรัพยสิ์น
ตามสัญญาเป็นทรัพยสิ์นท่ีปตท. แบ่งแยกใหแ้ก่กระทรวงการคลงัตามคาํพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ไดแ้ก่ ท่ีดิน สิทธิการใช้
ท่ีดิน ท่อและอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีประกอบกนัเป็นระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ โดยสินทรัพยต์ามสัญญาดงักล่าวบนัทึกเป็น
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  สาํหรับสัญญาใหใ้ชท่ี้ราชพสัดุดงักล่าว มีกาํหนดระยะเวลา 30 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2580 และเม่ือครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ กระทรวงการคลงัให้คาํมัน่วา่จะให ้ปตท. ใชท่ี้ราชพสัดุท่ีแบ่งแยกให้
กระทรวงการคลงัต่อไปไดอี้กมีกาํหนดระยะเวลา 30 ปี  โดย ปตท. ตอ้งชาํระค่าใชท่ี้ราชพสัดุเป็นรายปี ในอตัราค่าใชท่ี้คาํนวณ
จากส่วนแบ่งรายได ้(Revenue Sharing) ของค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติบนฝ่ัง (รายไดค่้าผา่นท่อ) ในแต่ละปีปฏิทิน ซ่ึงรายไดค้่า
ผา่นท่อตามสัญญาน้ี หมายถึง รายไดค้่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติของระบบท่อก๊าซบนฝ่ัง (พื้นท่ี 3) ซ่ึงรวมค่าบริการส่วนของ
ตน้ทุนคงท่ี (Demand Charge) และค่าบริหารส่วนของตน้ทุนผนัแปร (Commodity Charge) ตามหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคาก๊าซ
ธรรมชาติและอตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติในประกาศคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2544 หรือท่ีจะ
มีการเปล่ียนแปลง และ/หรือ แกไ้ขเพิ่มเติมในภายหนา้ โดยเป็นการคาํนวณค่าใชร้ะบบขั้นบนัได (Sliding Scale) ดงัน้ี 

                                                                                                  หน่วย : ลา้นบาท 

รายได้ 
อตัราค่าใช้จ่ายคดิเป็นร้อยละของรายได้ 

ค่าใช้ต่อปี 
ขั้นตํา่ ส่วนเพิม่ 

0 – 3,600 5%  = ค่าใชข้ั้นตํ่า 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   = ค่าใชข้ั้นสูง 550 
 

ทั้งน้ี ภาระค่าใชต้่อปีท่ี ปตท. ตอ้งจ่ายให้กบักระทรวงการคลงัทุกปี จะตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 180 ลา้นบาท และสูงสุดไม่
เกิน 550 ลา้นบาท และมีค่าใชย้อ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 พร้อมดอกเบ้ียไม่ทบตน้ในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าใชย้อ้นหลงัใหแ้ก่กรมธนารักษ ์รวมเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 1,597 ลา้นบาท 

 



“ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ่ทจ.11/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธีิการรายงาน 
การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษทัทีอ่อกหลกัทรัพย์ ได้ยกเลกิหัวข้อนี”้ 
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6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ี ปตท. เป็นคู่ความหรือคู่กรณี  ซ่ึงเป็นคดีหรือขอ้พิพาทท่ียงัไม่ส้ินสุดและเป็นคดีท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. อย่างมีนัยสําคญั และเป็นคดีท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ ณ วนัท่ี 3 
มีนาคม 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษทั ท่อส่งปิโตรเลยีมไทย จาํกดั ถูกฟ้องเรียกค่าทดแทนการวางท่อนํา้มนัผ่านทีด่ินเอกชน 

กรณี ปตท.และบริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั มีโครงการวางท่อนํ้ ามนั  ศรีราชา - สระบุรี ผ่านท่ีดินเอกชน โดย
ชาํระค่าทดแทนใหแ้ก่เจา้ของท่ีดินตามพระราชบญัญติัการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 ซ่ึงในรายหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 
สุสวาสกบัพวก ปตท.กาํหนดค่าทดแทนให้ 2 ลา้นบาท หา้งฯ กบัพวกไม่พอใจจึงไดย้ื่นขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
เรียกใหช้ดใชเ้งินค่าเสียหายประมาณ 1,000 ลา้นบาท (ต่อมาแกฟ้้องเป็น 4,900 ลา้นบาท) ซ่ึง ปตท. และบริษทั ท่อส่งปิโตรเลียม
ไทย จํากัด  ต่อสู้คดีเร่ืองค่าเสียหายดังกล่าว  ขณะน้ีห้างฯ  กับพวก ได้ยื่นหนังสือขอถอนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2546 และนาํคดีไปฟ้องศาลปกครอง กล่าวหา ปตท.และพนกังาน ปตท. ท่ีดาํเนินการวาง
ท่อนํ้ ามนัชลบุรี-สระบุรี ผ่านท่ีดินของตนโดยไม่มีสิทธิ เป็นการละเมิดทางปกครอง ทาํใหผู้ฟ้้องคดีไดรั้บความเสียหาย 7,122.5 
ลา้นบาท ปตท.ไดม้อบคดีใหส้าํนกังานอยัการสูงสุดยื่นคาํใหก้ารแกค้ดี และพนกังานอยัการไดแ้กค้ดีแลว้เม่ือเดือนมีนาคม 2546 
ศาลปกครองกลางไดส่้งคดีไปยงัศาลรัฐธรรมนูญเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2547 เพื่อใหศ้าลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบญัญติั
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521  มาตรา 29 และมาตรา 30 ขดัหรือแยง้กบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 
48 และมาตรา 49 หรือไม่ ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญไดว้ินิจฉัยว่า พรบ. ปตท. ไม่ขดัแยง้กบัรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองไดพ้ิจารณา
และมีคาํพิพากษาเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2550 ใหย้กฟ้องคดี อยา่งไรก็ตาม  ผูฟ้้องคดีไดอุ้ทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะน้ี
คดีอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองสูงสุด 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษทั ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ จํากดั (มหาชน) ถูก บริษัท ระยองเพยีวริฟายเออร์ จํากดั 
(มหาชน) ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อเรียกให้ปฏิบัติตามสัญญาหรือร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน 

กรณี บริษทั ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) มีสัญญาขายกากคอนเดนเสท (CR) ให ้ปตท.เพื่อขายต่อ
ใหแ้ก่ บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) โดยมีกาํหนดระยะเวลา 15 ปี ซ่ึงจะครบกาํหนดในวนัท่ี 31 มกราคม 2555  
เม่ือบริษทั ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) ไดแ้จง้ไม่ต่ออายสัุญญากบั ปตท.  ปตท. จึงจาํเป็นตอ้งแจง้ไม่ต่ออายุ
สัญญากบั บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) เป็นเหตุใหบ้ริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) ไม่พอใจต่อ
การไม่ต่ออายุสัญญาดังกล่าว  และอ้างว่าสัญญาดังกล่าวไม่มีกําหนดระยะเวลาส้ินสุด  จึงได้ยื่นข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้ ปตท. และ บริษทั ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จาํกัด (มหาชน) ปฏิบัติตามสัญญาโดย
ดาํเนินการขายกากคอนเดนเสทใหแ้ก่ บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) ต่อไปอีก หรือหากไม่ปฏิบติัตามสัญญากใ็ห้
ร่วมกนัชดใชค่้าสินไหมทดแทน ซ่ึง ปตท. ไดม้อบคดีให้สํานกังานอยัการสูงสุดยื่นคาํคดัคา้นแกค้ดี โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาจดัทาํคาํคดัคา้นของพนกังานอยัการ และจะดาํเนินการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งดาํเนินกระบวนการพิจารณาตาม 
พระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 ต่อไป 
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บริษัทผู้รับเหมาใช้สิทธิตามข้อสัญญานําข้อพิพาทตามสัญญาวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทรน้อย – โรงไฟฟ้าพระนครใต้ สู่
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

บริษทัผูรั้บเหมาไดใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องเรียกค่าเสียหายจากการเปล่ียนงาน เพิ่มงาน และอ่ืนๆ ตามสัญญาวางท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ ไทรน้อย – โรงไฟฟ้าพระนครใต ้จาก ปตท. ซ่ึง ปตท.เห็นว่าสิทธิเรียกร้องดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามสัญญา และใน
ระหวา่งการเจรจาขอ้เรียกร้องยงัไม่เป็นท่ียติุ บริษทัผูรั้บเหมาไดใ้ชสิ้ทธิเสนอคดีสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ โดยนาํเสนอขอ้
พิพาทดงักล่าวใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. ช้ีขาด แต่ก่อนท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. จะทาํคาํช้ีขาด   บริษทัผูรั้บเหมาก็
เสนอช่ืออนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษทัผูรั้บเหมาและแจง้ให ้ปตท. เสนอช่ืออนุญาโตตุลาการฝ่าย ปตท. ตามขั้นตอนท่ีสองของขอ้
สัญญาเร่ืองอนุญาโตตุลาการ ซ่ึง ปตท.จะต่อสูค้ดีกบัผูรั้บเหมาในขอ้เรียกร้องดงักล่าวและในกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป 

 
บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) ถูกบริษทัผู้รับเหมา ยืน่ Notice of Arbitration เพือ่เรียกให้ ปตท. ชดใช้ค่าเสียหายกรณปีรับเปลีย่น
แผนการทํางาน 

 
กรณีบริษทัผูรั้บเหมารับจา้งเหมาก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเสน้ท่ี 3 ตาม

สัญญา Third Transmission Pipeline Project ไดย้ืน่ขอ้เรียกร้องให ้ปตท.จ่ายเงินค่างาน ค่าเสียหาย ค่าใชจ่้าย ค่าดอกเบ้ีย ค่าชดเชย 
เงินเพิม่และเงินท่ียงัคา้งชาํระอยูอ่นัเน่ืองมาจาก ปตท.ปฏิบติัผดิสญัญาจา้งเหมาดงักล่าวขา้งตน้ อยา่งไรกดี็ ปตท.กมี็ขอ้โตแ้ยง้และ
ขอ้เรียกร้องท่ีเรียกร้องเอากบับริษทัผูรั้บเหมาเช่นกนัวา่ไดป้ฏิบติัผดิสัญญา จึงเกิดเป็นขอ้พพิาทซ่ึง บริษทัผูรั้บเหมา ไดย้ืน่ Notice 
of Arbitration  ขณะน้ี ปตท.อยูร่ะหว่างการประสานงานกบัสาํนกังานอยัการสูงสุดเพือ่ดาํเนินการตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการต่อไป  
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7. โครงสร้างเงินทุน 

7.1 หลกัทรัพย์ของ ปตท.  

7.1.1 หุ้นสามัญ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2552 ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,572,457,250 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 2,857,245,725 หุ้น  
มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยเป็นทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 28,337,848,250 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 2,833,784,825 หุน้ 

7.1.2 พนัธบัตรและหุ้นกู้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัมีเงินกูย้ืมในประเทศท่ีอยูใ่นรูปพนัธบตัร ปตท. ท่ีค ํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั
จาํนวน  27,000 ลา้นบาท และท่ีอยู่ในรูปพนัธบตัรและหุ้นกู ้ปตท. กระทรวงการคลงัไม่คํ้าประกนัจาํนวน  146,104  ลา้นบาท 
รวมพนัธบตัรและหุน้กู ้ปตท.ในประเทศ ทั้งส้ิน 173,104 ลา้นบาท และบริษทัมีเงินกูย้ืมต่างประเทศในรูปหุน้กู ้ปตท. สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐและสกุลเงินเยน กระทรวงการคลงัไม่คํ้าประกนั จาํนวนเทียบเท่า  44,475 ลา้นบาท โดยรายละเอียดสําคญัของ
พนัธบตัรและหุน้กู ้สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

พนัธบัตรและหุ้นกู้ 
จาํนวน 

(ล้านบาท) 
วนัครบกาํหนด 

ไถ่ถอน 
หลกัประกนั 

พนัธบตัร ปตท.คํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั 
- พนัธบตัรในประเทศ 

 

27,000 

 

ปี 2553 - 2563 

 

ไม่มี 
 

พนัธบตัรและหุน้กู ้ปตท.กระทรวงการคลงัไม่คํ้าประกนั    

- พนัธบตัรในประเทศ - - - 

- หุน้กูใ้นประเทศ  1/ 4/ 146,104 ปี 2553 - 2567 ไม่มี 

- หุน้กูต้่างประเทศ 2/  3/   4/ 44,475 ปี 2554, 2557, 
2560, 2578 

ไม่มี 

รวม 190,579   

รวมพนัธบัตรและหุ้นกู้ ปตท. 217,579   

1/ Fitch Rating จดัอนัดบัเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ของหุน้กู ้ปตท. ระยะยาวท่ีระดบั “AAA (tha)” แนวโนม้เครดิตมีเสถียรภาพ 
2/ Moody’s จดัอนัดบัเครดิตหุน้กูต่้างประเทศของ ปตท. ท่ีระดบั “A2” โดยไดป้รับแนวโนม้เครดิตจากมีเสถียรภาพเป็นเชิงลบในวนัท่ี 5 ธ.ค. 2551 
3/ S&P’s จดัอนัดบัเครดิตหุน้กูต่้างประเทศของ ปตท. ท่ีระดบั “BBB+” โดยไดป้รับแนวโนม้เครดิตจากมีเสถียรภาพเป็นเชิงลบในวนัท่ี 2 ธ.ค. 2551 
4/   รายละเอียดหุ้นกูใ้นประเทศและหุน้กูต่้างประเทศของ ปตท. 
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หุ้นกู้ในประเทศไม่มีหลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ (หน่วย : ล้านบาท)   

หุน้กู ้
จาํนวน  

(ลา้นบาท) 
อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ/  กาํหนดการไถ่ถอน 

PTTC10NA 3,300 ร้อยละ 4.50 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2553 
PTTC11DB 4,000 ร้อยละ 6.70 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ6 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2554 
PTTC11OA 4,000 ร้อยละ 5.53 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ5 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2554 

PTTC125A 15,000 
ปีท่ี 1 - 4 ร้อยละ 4.25      ปีท่ี 5 – 8 ร้อยละ 5.75     
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ8 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2555 

PTTC13NA 11,700 
ปีท่ี 1 - 5 ร้อยละ 4.50      ปีท่ี 6 - 10 ร้อยละ 5.75       
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2556 

PTTC 13OA 7,450 
ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5           ปีท่ี  4 – 5 ร้อยละ 5.5 
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี              

อาย ุ 5 ปี  กาํหนดไถ่ถอนปี 2556 

PTTC 13OB 5,400 
ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5           ปีท่ี  4 – 5 ร้อยละ 5.5   
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี             

อาย ุ 5 ปี  กาํหนดไถ่ถอนปี 2556 

PTTC14DA 2,946 
ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5.00      ปีท่ี 4 - 7 ร้อยละ 5.95       
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2557 

PTTC 15OA 2,550 
ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5           ปีท่ี  4 – 5 ร้อยละ 5.5 
ปีท่ี 6 - 7  ร้อยละ 6  จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี              

อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2558 

PTTC 15OB 2,600 
ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5           ปีท่ี  4 – 5 ร้อยละ 5.5 
ปีท่ี 6 - 7  ร้อยละ 6  จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี              

อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2558 

PTTC153A 6,000 ร้อยละ 4.86 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ 8 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2558 
PTTC156A 4,040 ร้อยละ 4.75 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2558 
PTTC15NA 5,000 ร้อยละ 7.40 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2558 

PTTC165A 3,000 
ปีท่ี 1 - 6 ร้อยละ 5.00      ปีท่ี 7 - 12 ร้อยละ 5.95    
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ12 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2559 

PTTC165B 2,970 ร้อยละ 6.17 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2559 
PTTC16OA 8,000 ร้อยละ 5.79 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2559 
PTTC17DA 1,500 ร้อยละ 5.87 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2560 
PTTC18DA 500 ร้อยละ 5.91 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ11 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2561 
PTTC195A 1,000 ร้อยละ 5.90 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ15 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2562 
PTTC208A 4,118 ร้อยละ 5.95 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ15 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2563 
PTTC215A  1,030 ร้อยละ 6.53 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ15 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2564 

PTTC243A 15,000 
ปีท่ี 1 - 5 ร้อยละ 5      ปีท่ี 6 - 8 ร้อยละ 6.2       
ปีท่ี 9 – 15ร้อยละ 6.8 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ15 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2567(ผู ้
ถือหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อน
กาํหนดได ้ณ ส้ินปีท่ี 8) 

PTTC127A 8,500 ร้อยละ 3.20 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ3 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2555 
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PTTC167A 17,100 
ปีท่ี 1 - 5 ร้อยละ 4.25      ปีท่ี 6 - 7 ร้อยละ 5.25       
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2559 

PTTC247A 9,400 
ปีท่ี 1 - 5 ร้อยละ 4.25      ปีท่ี 6 - 10 ร้อยละ 5.50 
ปีท่ี 11-15 ร้อยละ 5.75  จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ15 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2567(ผู ้
ถือหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อน
กาํหนดได ้ณ ส้ินปีท่ี 10) 

 

 

หุ้นกู้ต่างประเทศไม่มีหลกัประกัน ไม่ด้อยสิทธิ (หน่วย :ล้านบาท)   

หุน้กู ้
จาํนวน (ลา้น

บาท) 
อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ/ กาํหนดการไถ่ถอน 

USD Bond ปี 2004 13,341.02   ร้อยละ 5.75 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2557 
USD Bond ปี 2005 11,392.79 ร้อยละ 5.875 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ30 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2578 
Samurai Bond ปี 2007 9,736.97 1/ ร้อยละ 2.71 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 2/ อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2560 
PTTC11DA ซ่ึง Swap 
เป็นเหรียญสหรัฐ 

6,987.652/ เฉล่ียร้อยละ 5.55 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ6 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2554 

PTTC14DA ซ่ึง Swap 
เป็นเหรียญสหรัฐ 

3,016.513/ เฉล่ียร้อยละ 4.74 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2557 

1/  ปตท.ไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุ้นกูส้กุลเยน จาํนวน 36,000 ลา้นเยน เป็นสกุลเหรียญสหรัฐ จาํนวน 290.51 
ลา้นเหรียญสหรัฐ และไดใ้ชอ้นุพนัธ์ทางการเงินมาช่วยลดตน้ทุนทางการเงิน (Switchable Swap และ Cross Currency Swap Linked to LIBOR) 
ดงัน้ี จาํนวน 96.84 ลา้นเหรียญสหรัฐ มีอตัราคงท่ีร้อยละ 4.975 ต่อปี โดยคู่สัญญาอนุพนัธ์มีสิทธิเปล่ียนเป็นอตัราลอยตวัท่ีร้อยละLIBOR+0.65% 
ต่อปี และ จาํนวน 96.84 ลา้นเหรียญสหรัฐ มีอตัราลอยตวัท่ีร้อยละ LIBOR+0.20 ต่อปี กรณีท่ี LIBOR มากกว่าร้อยละ4.25 ต่อปี หรือร้อยละ 5.50 
ต่อปี กรณีท่ี LIBOR น้อยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 4.25 ต่อปี และ จาํนวน 96.84 ลา้นเหรียญสหรัฐ มีอตัราคงท่ีร้อยละ 5.37 ต่อปี โดยคู่สัญญา
อนุพนัธ์มีสิทธิเปล่ียนเป็นอตัรา LIBOR+0.20 ต่อปี ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ขอ้ 12.2 หุน้กู)้   

2/  ปตท.ไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุน้กูส้กลุบาท เป็นสกุลเหรียญสหรัฐจาํนวน 208  ลา้นเหรียญสหรัฐ ท่ีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ียร้อยละ 5.55 ต่อปี 

3/  ปตท.ไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุน้กูส้กลุบาทบางส่วนจาํนวน 3,054 ลา้นบาท เป็นสกลุเหรียญสหรัฐจาํนวน  
90 ลา้นเหรียญสหรัฐ ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ียร้อยละ 4.74 ต่อปี คงเหลือเป็นภาระหน้ีสกลุบาท จาํนวน 2,946 ลา้นบาท 

7.1.3 ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของ ปตท. 

7.1.3.1   เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2548  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2548 ไดมี้มติรับทราบการออกและเสนอขายใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (Warrant) ใหแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร  พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทัในเครือ 
ปตท. ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาํนวน 60,000,000 หน่วย แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ 

 รุ่นท่ี 1 (PTT-W1) จาํนวน 40,000,000 หน่วย   เสนอขายในปี 2548  

 รุ่นท่ี 2 (PTT-W2) จาํนวน 20,000,000 หน่วย   เสนอขายในปี 2549  

 และอนุมติัการออกและเสนอขาย Warrant : PTT-W1 จาํนวน 40,000,000 หน่วย เพื่อรับสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัจาํนวน 

40,000,000 หุน้โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรจะแบ่งออกเป็น 4 ฉบบั และใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ แต่ละฉบบัสามารถใชสิ้ทธิได้

ในวนัทาํการสุดทา้ยของทุกๆ 3 เดือนตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งน้ีรายละเอียดของการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  

มีดงัน้ี 
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 ฉบับท่ี 
จํานวน 

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
(หน่วย) 

อายุของ 
ใบสําคญั 
แสดงสิทธิ 

(ปี) 

ราคาการใช้สิทธิ 
(บาท/หุ้น) 

อตัราการใช้สิทธิ 
ตามใบสําคัญ 
แสดงสิทธิฯ 

(หน่วย : หุ้นสามัญ) 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ 

1. 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใชสิ้ทธิฯ ไดค้ร้ังแรกในวนัท่ี 31 สิงหาคม 
 2549 และสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการ 
 สุดทา้ยของทุก ๆ 3 เดือน  นบัจากวนัใช ้
 สิทธิคร้ังแรก  ตลอดอายขุองใบสาํคญั 
 แสดงสิทธิฯ และกาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ัง 
 สุดทา้ย  ตรงกบัวนัท่ี 31 สิงหาคม  2553 

2. 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใชสิ้ทธิฯ ไดค้ร้ังแรกในวนัท่ี 31 สิงหาคม 
 2550 และสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการ 
 สุดทา้ยของทุก ๆ 3 เดือน  นบัจากวนัใช ้
 สิทธิคร้ังแรก  ตลอดอายขุองใบสาํคญั 
 แสดงสิทธิฯ และกาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ัง 
 สุดทา้ย  ตรงกบัวนัท่ี 31 สิงหาคม  2553 

3. 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใชสิ้ทธิฯ ไดค้ร้ังแรกในวนัท่ี 31 สิงหาคม 
 2551 และสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการ 
 สุดทา้ยของทุก ๆ 3 เดือน  นบัจากวนัใช ้
 สิทธิคร้ังแรก  ตลอดอายขุองใบสาํคญั 
 แสดงสิทธิฯ และกาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ัง 
 สุดทา้ย  ตรงกบัวนัท่ี 31 สิงหาคม  2553 

4. 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใชสิ้ทธิฯ ไดค้ร้ังแรกในวนัท่ี 31 สิงหาคม 
 2552 และสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการ 
 สุดทา้ยของทุก ๆ 3 เดือน  นบัจากวนัใช ้
 สิทธิคร้ังแรก  ตลอดอายขุองใบสาํคญั 
 แสดงสิทธิฯ และกาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ัง 
 สุดทา้ย  ตรงกบัวนัท่ี 31 สิงหาคม  2553 

 ทั้งน้ี  นบัแต่วนัออกและเสนอขาย Warrant จนถึง วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2552  มีจาํนวนผูใ้ชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ (PTT-W1) รวมทั้งส้ิน  31,861,100 หน่วย 

หมายเหตุ  - Warrant ท่ีออกและเสนอขายเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือไม่ได้  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก   
 โอนใหท้ายาทหรือผูแ้ทนโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

                 - ผูท่ี้มีสิทธิได้รับจัดสรร ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร  พนักงาน ปตท.  และพนักงานบริษทัในเครือ 
     ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท.  ทั้งน้ี คณะกรรมการ ปตท.ไม่ไดรั้บการจดัสรร Warrant  ยกเวน้ 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

7.1.3.2   เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2549 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2549 ไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดง
สิทธิ (Warrant : PTT-W2) จาํนวน 20,000,000 หน่วย เพื่อรับสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 20,000,000 หุน้ ใหแ้ก่ กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร  พนักงาน ปตท.  และพนักงานบริษทัในเครือท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. โดย
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรจะแบ่งออกเป็น  4  ฉบบั  และใบสําคญัแสดงสิทธิฯ แต่ละฉบบั  สามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการ
สุดทา้ยของทุก ๆ  3  เดือนตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ  โดยมีรายละเอียดของการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังน้ี  
ดงัน้ี 
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 ฉบับท่ี 
จํานวน 

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
(หน่วย) 

อายุของ 
ใบสําคญั 
แสดงสิทธิ 

(ปี) 

ราคาการใช้สิทธิ 
(บาท/หุ้น) 

อตัราการใช้สิทธิ 
ตามใบสําคัญ 
แสดงสิทธิฯ 

(หน่วย : หุ้นสามัญ) 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ 

1 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใชสิ้ทธิฯ ไดค้ร้ังแรกในวนัท่ี 28 กนัยายน   
 2550 และสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการ 
 สุดทา้ยของทุก ๆ 3 เดือน  นบัจากวนัใช ้
 สิทธิคร้ังแรก  ตลอดอายขุองใบสาํคญั 
 แสดงสิทธิฯ และกาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ัง 
 สุดทา้ย  ตรงกบัวนัท่ี 28  กนัยายน  2554 

2 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใชสิ้ทธิฯ ไดค้ร้ังแรกในวนัท่ี 28  กนัยายน  
 2551 และสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการ 
 สุดทา้ยของทุก ๆ 3 เดือน  นบัจากวนัใช ้
 สิทธิคร้ังแรก  ตลอดอายขุองใบสาํคญั 
 แสดงสิทธิฯ และกาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ัง 
 สุดทา้ย  ตรงกบัวนัท่ี 28  กนัยายน  2554 

3 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใชสิ้ทธิฯ ไดค้ร้ังแรกในวนัท่ี 28  กนัยายน  
 2552 และสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการ 
 สุดทา้ยของทุก ๆ 3 เดือน  นบัจากวนัใช ้
 สิทธิคร้ังแรก  ตลอดอายขุองใบสาํคญั 
 แสดงสิทธิฯ และกาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ัง 
 สุดทา้ย  ตรงกบัวนัท่ี 28  กนัยายน  2554 

4 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใชสิ้ทธิฯ ไดค้ร้ังแรกในวนัท่ี 28  กนัยายน  
 2553 และสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการ 
 สุดทา้ยของทุก ๆ 3 เดือน  นบัจากวนัใช ้
 สิทธิคร้ังแรก  ตลอดอายขุองใบสาํคญั 
 แสดงสิทธิฯ และกาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ัง 
 สุดทา้ย  ตรงกบัวนัท่ี 28  กนัยายน  2554 

 ทั้งน้ี นบัแต่วนัออกและเสนอขาย Warrant จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2552 มีจาํนวนผูใ้ชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
(PTT-W2) รวมทั้งส้ิน  4,678,000 หน่วย   

หมายเหตุ  - Warrant ท่ีออกและเสนอขายเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือไม่ได้  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก   
 โอนใหท้ายาท  หรือผูแ้ทนโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

                 - ผูท่ี้มีสิทธิได้รับจดัสรร  ได้แก่  กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่  ผูบ้ริหาร  พนักงาน ปตท.  และพนักงานบริษทัในเครือ 
     ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท.  ทั้งน้ี คณะกรรมการ ปตท.  ไม่ไดรั้บการจดัสรร  Warrant  ยกเวน้ 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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7.2 ผู้ถอืหุ้น 
ปตท. มีโครงสร้างผูถื้อหุน้ตามขอ้มูล ณ วนัท่ี 7 กนัยายน 2552 ดงัน้ี  
 

รายการ หุ้น (ล้าน)  บาท (ล้าน) ร้อยละ 

ทุนจดทะเบียน  2,857  28,572 - 

ทุนชาํระแลว้     (ณ  วนัท่ี  7 กนัยายน  2552) 
    - กระทรวงการคลงั 
    - กองทุนรวม วายภุกัษ ์หน่ึง โดย บลจ. เอม็เอฟซี 
    - กองทุนรวม วายภุกัษ ์หน่ึงโดย บลจ. กรุงไทย 
    - สถาบนัและนกัลงทุนทัว่ไป 

 2,830 
 1,460 
 218 
 218 
 934 

 28,305 
 14,598 
 2,179 
 2,179 
 9,349 

 100.000 
 51.576 
 7.698 
 7.698 
 33.028 

ทุนยงัไม่ชาํระ  27  267  
   
 ทั้งน้ี รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ 12 อนัดบัแรกของ ปตท. เป็นดงัน้ี  (ณ วนัท่ี  7  กนัยายน  2552) 
 

ลาํดบัที่ รายช่ือ จํานวนหุ้น 
ร้อยละของจํานวน

หุ้นทั้งหมด 
1.  กระทรวงการคลงั 1,459,885,575  51.576 
2.  กองทุนรวม วายภุกัษ ์หน่ึง โดย บลจ. เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 217,900,000  7.698 
3.  กองทุนรวม วายภุกัษ ์หน่ึง โดย บลจ. กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 217,900,000  7.698 
4.  บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั. 60,673,152  2.144 
5.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  57,302,341  2.024 
6.  CHASE NOMINEES LIMITED 42 50,289,800  1.777 
7.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 50,042,615  1.768 
8.  NORTRUST NOMINEES LTD 46,881,245  1.656 
9.  MELLON BANK, N.A. 26,854,435  0.949 

10. สาํนกังานประกนัสังคม (2 กรณี) 25,360,400  0.896 
11. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED  16,205,856  0.573 
12. HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C  14,476,800  0.511 

 ยอดรวม 2,243,772,219 79.270 

หมายเหตุ  : 1.    ผูถื้อหุ้นลาํดบัท่ี 6, 7, 8 และ 11   มีช่ือเป็น บริษทันิติบุคคล หรือ NOMINEE ACCOUNT ซ่ึง ปตท.ไดต้รวจสอบกบับริษทั ศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) แลว้ ไม่สามารถตรวจสอบและเปิดเผย Ultimate Shareholder ได ้แต่อย่างไรก็ตาม 
กระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่รายเดียวท่ีเป็นตวัแทนภาครัฐ ท่ีมีส่วนในการกาํหนดนโยบายการจดัการ ปตท. โดยเสนอ
ผูแ้ทนมาเป็นกรรมการให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ส่วนผูถื้อหุ้นรายอ่ืนซ่ึงรวมถึงผูถื้อหุ้นลาํดบัท่ี 6, 7, 8 และ 11   ไม่ไดมี้
พฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบาย การจดัการของ ปตท. เช่น ส่งผูแ้ทนมาเป็นกรรมการของ ปตท. เป็นตน้ 

2. ผูถื้อหุ้นในบริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั ซ่ึงถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง (Non-Voting Depository 
Receipt : NVDR) ในรายการท่ี 4 ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้ กรณีการใชสิ้ทธิออกเสียงเพ่ือลงมติเก่ียวกบัการเพิก
ถอนหุ้นออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  
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7.3  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

7.3.1  นโยบายจ่ายเงนิปันผลของ ปตท. 
 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิท่ีเหลือหลงัหกัเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมาย
และบริษทัไดก้าํหนดไว ้โดยพิจารณาจากกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะ
ข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต เม่ือคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบใหจ่้ายเงินปันผล
ประจาํปีแลว้จะตอ้งนาํเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้  เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ใหค้ณะกรรมการบริษทัมี
อาํนาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลไดแ้ลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 
7.3.2 นโยบายจ่ายเงนิปันผลของบริษทัย่อย  

สาํหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย บริษทัย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสด
คงเหลือเทียบกบังบลงทุนของบริษทัยอ่ยนั้นๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษทัยอ่ยมีเพียงพอและไดต้ั้งสาํรองตามกฎหมาย
แลว้  บริษทัยอ่ยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป 

 นโยบายจ่ายเงนิปันผลของ บริษทั ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 

 หากไม่มีความจาํเป็นอนัใดคณะกรรมการบริษทัมีนโยบายท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้จ่ายเงินปันผลของบริษทัแก่ผู ้
ถือหุน้เป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีเงินไดแ้ลว้ในแต่ละปี และอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นคร้ังคราวได ้ส่วนในกรณีของบริษทัยอ่ยนั้น บริษทัไม่ไดก้าํหนดนโยบายจ่ายเงินปันผล 
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8. การจดัการ 

8.1 โครงสร้างการจดัการ (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552) 
 โครงสร้างการจดัการของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย คณะกรรมการ ปตท. และไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะเร่ือง จาํนวน 4 คณะ ช่วยกลั่นกรองงานท่ีมีความสําคญั ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ เป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั บริหารจดัการผา่นคณะกรรมการจดัการ 14 คณะ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ถือหุ้นผู้ตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารจัดการผ่าน
คณะกรรมการ 14 คณะ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารองค์กร

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปโตรเลียมขั้นต้น

และก๊าซธรรมชาติ

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจนํ้ามัน

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจปโตรเคมี
และการกล่ัน

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ

ผู้ช่วย กผญ.
 แผนและกลยุทธ์

ผู้ช่วย กผญ.
พัฒนาธุรกิจองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.
 การเงินองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.
บัญชีองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.
ทรัพยากรบุคคลองค์กร

สํานักกฎหมาย

1.ผู้ช่วย กผญ.
   พัฒนาธุรกิจและ
   บริหารโครงการ
2.ผู้ช่วย กผญ.
   แผนและบริหาร
   บริษัทในเครือ

2.ผู้ช่วย กผญ.
   บริหารโครงการ
3.ผู้ช่วย กผญ.
   จัดหาและตลาด
   ก๊าซธรรมชาติ
4.ผู้ช่วย กผญ.
   ระบบท่อส่ง
   ก๊าซธรรมชาติ
5.ผู้ช่วย กผญ.
   แยกก๊าซธรรมชาติ
6.ผู้ช่วย กผญ.
   ก๊าซธรรมชาติ
   สําหรับยานยนต์

สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท

ผู้ช่วย  กผญ.
ส่ือสารองค์กรและกิจการเพ่ือสังคม สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.

สํานักตรวจสอบภายใน

1.ผู้ช่วย กผญ.
   วางแผน
2.ผู้ช่วย กผญ.
   การตลาดขายปลีก
3.ผู้ช่วย กผญ.
   การตลาดพาณิชย์
   และต่างประเทศ
4.ผู้ช่วย กผญ.
   ปฏิบัติการคลัง
5.ผู้ช่วย กผญ.
   จัดหาและจัดส่ง
   ปโตรเลียม

1.ผู้ช่วย กผญ.
   วางแผน

หมายเหตุ  :  ผู้ช่วย กผญ. = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
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โครงสร้างการจัดการ (ณ วนัที ่1 มกราคม  2553  ซ่ึง ปตท. ได้มกีารปรับโครงสร้างในระดบัผู้ช่วย กผญ.ในบางสายงาน) 
 โครงสร้างการจัดการของบริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการ ปตท. และได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง จาํนวน 4 คณะ ช่วยกลัน่กรองงานท่ีมีความสาํคญั ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร
หา คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ เป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั บริหารจดัการผา่นคณะกรรมการจดัการ 14 คณะ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    หมายเหตุ :  ผูช่้วย กผญ. =  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

ผู้ถือหุ้นผู้ตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารจัดการผ่าน
คณะกรรมการ 14 คณะ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลยุทธ์องคก์ร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ
กลุ่มธรุกิจปโตรเลียมข้ันต้น

และก๊าซธรรมชาติ

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ
กลุ่มธรุกิจปโตรเลียมข้ันปลาย

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจนํ้ามัน

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจปโตรเคมี
และการกลั่น

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ

ผู้ช่วย กผญ.
 แผนกลยุทธ์และบริหารการลงทุน

ผู้ช่วย กผญ.
นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน

ผู้ช่วย กผญ.
 การเงินองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.
บัญชีองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.
ทรัพยากรบุคคลองค์กร

สํานักกฎหมาย

1.ผู้ช่วย กผญ.
   พัฒนาธุรกิจและ
   บริหารโครงการ
2.ผู้ช่วย กผญ.
   แผนและบริหาร
   บริษัทในเครือ

2.ผู้ช่วย กผญ.
   บริหารโครงการ
3.ผู้ช่วย กผญ.
   จัดหาและตลาด
   ก๊าซธรรมชาติ
4.ผู้ช่วย กผญ.
   ระบบท่อส่ง
   ก๊าซธรรมชาติ
5.ผู้ช่วย กผญ.
   แยกก๊าซธรรมชาติ
6.ผู้ช่วย กผญ.
   ก๊าซธรรมชาติ
   สําหรับยานยนต์

สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท

ผู้ช่วย  กผญ.
สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.

สํานักตรวจสอบภายใน

1.ผู้ช่วย กผญ.
   วางแผน
2.ผู้ช่วย กผญ.
   การตลาดขายปลีก
3.ผู้ช่วย กผญ.
   การตลาดพาณิชย์
   และต่างประเทศ
4.ผู้ช่วย กผญ.
   ปฏิบัติการคลัง
5.ผู้ช่วย กผญ.
   จัดหาและจัดส่ง
   ปโตรเลียม

   1. ผู้ช่วย กผญ.
       วางแผน

ผู้ช่วย กผญ.
พัฒนาศักยภาพองค์กร

   ผู้ช่วย กผญ.
   บริหารกลยุทธ์
   กลุ่มธุรกิจ
   ปโตรเลียม
   ข้ันปลาย

6.ผู้ช่วย กผญ.
   ธุรกิจหล่อล่ืน

7.ผู้ช่วย กผญ.
   ระบบท่อจัดจําหน่าย
   ก๊าซธรรมชาติ
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8.1.1  คณะกรรมการ ปตท. 

 คณะกรรมการบริษทั 
 ตามขอ้บงัคบั บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  ระบุว่า คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน แต่ไม่
เกิน 15 คน  โดยเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คน  และกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ี
อยูใ่นราชอาณาจกัร 

 รายช่ือคณะกรรมการ ปตท. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ประกอบดว้ย 

ลาํดับ รายช่ือกรรมการ ตําแหน่ง วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
1. นายณอคุณ  สิทธิพงศ ์ 1.1 ประธานกรรมการ 10 เมษายน 2552 
2. คุณหญิงชฎา  วฒันศิริธรรม กรรมการอิสระ 30  เมษายน  2550 
3. นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช กรรมการอิสระ 30 เมษายน 2550 
4. นายอาํพน  กิตติอาํพน กรรมการอิสระ 11  เมษายน  2551 
5. นายชยัเกษม  นิติสิริ กรรมการอิสระ 22  กนัยายน  2551 
6. นายจุลยทุธ  หิรัณยะวสิต กรรมการอิสระ 11  เมษายน  2551 
7. คุณพรทิพย ์ จาละ กรรมการอิสระ 30  เมษายน  2550 
8. นายสุรชยั  ภู่ประเสริฐ  1.2 กรรมการอิสระ 10 เมษายน 2552 
9. นายสุรพล  นิติไกรพจน ์ 1.3 กรรมการอิสระ 10 เมษายน 2552 

10. นายวชัรกิติ  วชัโรทยั  1.4 กรรมการอิสระ 10 เมษายน 2552 

11. นายอนุวฒัน ์ เมธีวิบูลวฒิุ กรรมการอิสระ 21  พฤศจิกายน  2551 

12. นางเบญจา  หลุยเจริญ  2 กรรมการ 29  เมษายน  2552 

13. นายนริศ  ชยัสูตร กรรมการ 11  เมษายน  2551 

14. นายพิชยั  ชุณหวชิร  3 กรรมการ 26  มิถุนายน 2552 
15. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ กรรมการและเลขานุการ 

(ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 

- ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   
 ครบวาระท่ี 1 และพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

  10 สิงหาคม 2550  / วาระท่ี 2 เร่ิม 10  
กนัยายน 2550  

- ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระเม่ือ 
10 เมษายน 2552   

 หมายเหตุ 1. คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระและลาออกในปี  2552 
  1.1 นายณอคุณ  สิทธิพงศ ์ ดาํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง  เม่ือวนัท่ี  10  เมษายน  2552 

 1.2    นายสุรชยั  ภู่ประเสริฐ  ดาํรงตาํแหน่งแทน นายโอฬาร  ไชยประวติั  ซ่ึงลาออกเม่ือวนัท่ี  22  กนัยายน  2551 
              และครบวาระเม่ือวนัท่ี  10  เมษายน  2552  

  1.3    นายสุรพล  นิติไกรพจน์  ดาํรงตาํแหน่งแทน ม.ล.ปาณสาร  หสัดินทร  ซ่ึงครบวาระเม่ือวนัท่ี  10  เมษายน  2552 
  1.4    นายวชัรกิติ  วชัโรทยั  ดาํรงตาํแหน่งแทน พล.อ. สมทตั  อตัตะนนัท ์ ซ่ึงครบวาระเม่ือวนัท่ี  10  เมษายน  2552  
 2. ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  คร้ังท่ี 4/2552  มีมติแต่งตั้งให้  นางเบญจา  หลุยเจริญ 
  ดาํรงตาํแหน่งแทนนางพรรณี  สถาวโรดม  ซ่ึงลาออกเม่ือวนัท่ี  7  มกราคม  2552 

3. ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  คร้ังท่ี 6/2552  มีมติแต่งตั้งให้  นายพิชยั  ชุณหวชิร 
    ดาํรงตาํแหน่งแทนนายพานิช  พงศพิ์โรดม  ซ่ึงลาออกเม่ือวนัท่ี  22  พฤษภาคม  2552 
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(1)  รายงานการถอืหลกัทรัพย์ของกรรมการ  ปตท.  ในปี 2551 และในปี 2552 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบั รายช่ือกรรมการ 
จํานวนหุ้น (หุ้น) จาํนวนหุ้น 

เพิม่ (ลด)  
ระหว่างปี (หุ้น) 

หมายเหตุ 
31 ธ.ค.2551 31 ธ.ค. 2552 

1. นายณอคุณ  สิทธิพงศ ์ – – –  

2. คุณหญิงชฎา  วฒันศิริธรรม  – – –  

3. นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช – – –  

4. นายอาํพน  กิตติอาํพน – – –  

5. นายชยัเกษม  นิติสิริ   – – –  

6. นายจุลยทุธ  หิรัณยะวสิต  – – –  

7. คุณพรทิพย ์ จาละ  – – –  

8. นายสุรชยั  ภู่ประเสริฐ – – –  

9. นายสุรพล  นิติไกรพจน ์ – – –  

10. นายวชัรกิติ  วชัโรทยั – – –  

11. นายอนุวฒัน ์ เมธีวิบูลวฒิุ – – –  

12. นางเบญจา  หลุยเจริญ – – –  

13. นายนริศ  ชยัสูตร  – – –  

14. นายพิชยั  ชุณหวชิร – 22,000 22,000 จาํนวนหุน้เพ่ิมข้ึน 22,000 หุน้ 
เน่ืองจากการใชสิ้ทธิ Exercise Warrant 
ESOP เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม  2552 (ไดรั้บ
ในตาํแหน่งผูบ้ริหาร ปตท.) 

15. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ – – – รายงานในส่วนของการดาํรงตาํแหน่ง
ผูบ้ริหาร 
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รายงานการถอืหลกัทรัพย์ของกรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี 2551 และในปี 2552 

 (2)   กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนั 
  ตามขอ้บงัคบับริษทัไดก้าํหนดกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทั ประกอบดว้ย (1) นายประเสริฐ  

บุญสัมพนัธ์  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ลงลายมือช่ือและประทบัตราสําคญัของบริษทั 
หรือ  (2) นายณอคุณ  สิทธิพงศ ์  นายอนุวฒัน์   เมธีวิบูลวุฒิ นายสุรพล   นิติไกรพจน์ นายสุรชยั   ภู่ประเสริฐ  
กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั  

 (3)   อาํนาจของคณะกรรมการบริษทั 

• คณะกรรมการบริษทั  มีอาํนาจดูแลและจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัและมติของ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

• คณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจแต่งตั้ งกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ  และจะแต่งตั้ งรองประธาน
กรรมการกไ็ด ้ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

• คณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจแต่งตั้งกรรมการคนหน่ึงเป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการคณะกรรมการ
ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 (4)  หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 

• คณะกรรมการมีหน้าท่ีตามขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงรวมถึงการดูแลและจัดการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

• กาํหนดวิสยัทศัน ์ ทิศทางและกลยทุธ์ของบริษทั 

• ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายท่ีสําคญั  รวมถึงวตัถุประสงค ์ เป้าหมายทางการเงินและแผนงานบริษทั 
งบประมาณของบริษทั รวมทั้งติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัตามแผนงานและงบประมาณท่ีกาํหนด 

• จดัใหมี้ระบบบญัชี  การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชี  รวมทั้งดูแลใหมี้ระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• สอดส่องดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดข้ึน รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

• กาํหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งครอบคลุม และดูแลใหผู้บ้ริหารมีระบบ หรือกระบวนการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง 

• ดูแลใหมี้ระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเหมาะสม  เพื่อก่อใหเ้กิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 

• ทาํการประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  และกาํหนดค่าตอบแทน  ใหส้อดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงาน 

ลาํดบั รายช่ือกรรมการ 
จํานวนหุ้น (หุ้น) จาํนวนหุ้น 

เพิม่ (ลด)  
ระหว่างปี (หุ้น) หมายเหตุ 

31 ธ.ค.2551 31 ธ.ค. 2552 

1.  นายโอฬาร  ไชยประวติั – – – ลาออก เม่ือวนัท่ี  22  กนัยายน  2551 
(ครบวาระวนัท่ี10 เมษายน 2552) 

2.  นางพรรณี  สถาวโรดม  – – – ลาออก เม่ือวนัท่ี  7  มกราคม  2552 

3.  พล.อ.สมทตั  อตัตะนนัท ์ – – – ครบวาระ วนัท่ี 10 เมษายน 2552 

4.  ม.ล.ปาณสาร  หสัดินทร – – – ครบวาระ วนัท่ี 10 เมษายน 2552 

5.  นายพานิช  พงษพ์ิโรดม – – – ลาออกเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2552 
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• ดูแลใหมี้ช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่มและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัอยา่งเหมาะสม 

• ใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีถกูตอ้ง  ชดัเจน  โปร่งใส  น่าเช่ือถือและมีมาตรฐานสูง 

เป็นผูน้าํและเป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังานท่ีดี 

 (5)  การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษทั 
 1. กรรมการของบริษทัเลือกตั้ งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยมีจาํนวนไม่น้อยกว่า 5คน และไม่เกิน15คน และมี
กรรมการท่ีเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซ่ึงกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้ งหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ใน
ราชอาณาจกัร และกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน โดยกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ี
กฎหมายและขอ้บงัคบักาํหนด 

 ตั้งแต่ปี 2547 เป็นตน้มา คณะกรรมการ ปตท.ไดมี้มติเห็นชอบใหก้าํหนดสัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระเพิ่มเป็นไม่นอ้ย
กว่าก่ึงหน่ึง และถือปฏิบติัต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  มีกรรมการอิสระ  10  คน  โดยกรรมการทั้งหมดมี
ถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย  และมีกรรมการผู ้มีความเช่ียวชาญด้านบัญชีการเงิน  5 คน  คือ  คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม  
นางเบญจา  หลุยเจริญ  นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช  และ  นายอาํพน  กิตติอาํพน  

 2. ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาเป็นผูค้ดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมต่อคณะกรรมการ ปตท.  ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1) ผูถื้อหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 
 (2) ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
กไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
 (3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
 (4) ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรือจะพงึเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมนั้นเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 3. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจาก
ตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหก้รรมการจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก  ส่วนในปีท่ีสามและปีหลงัๆ
ต่อไป  ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

 4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 

 5. ในการลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามใน
ส่ีของจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 ตั้งแต่ปี 2549  เป็นตน้มา  คณะกรรมการ ปตท. ไดมี้มติเห็นชอบใหเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลเพื่อ
เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท.  ตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการของ ปตท.  ซ่ึงท่ีผ่านมารวมทั้งในปี 2552 ยงัไม่มีผูถื้อหุน้
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ  ทั้งน้ี รายละเอียดอยูใ่นหวัขอ้ การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่า
เทียมกนั) 
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8.1.2   คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 

         (1)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการ ปตท. ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. 
ซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด มีจาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ  3  ท่าน  ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง  

1.  คุณหญิงชฎา  วฒันศิริธรรม  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และมีความเช่ียวชาญดา้นบญัชีการเงิน 

2.  คุณพรทิพย ์ จาละ กรรมการ กรรมการอิสระ 

3.  นายจุลยทุธ  หิรัณยะวสิต  กรรมการ กรรมการอิสระ 

โดยมี นางสาวนิตยา  ดิเรกสถาพร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  สาํนกัตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ 

             
 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 สอบทานให ้ปตท. มีระบบการควบคุมภายใน  (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  และพิจารณา 
ความเพยีงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 บทบาทหนา้ท่ีเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน  สอบทานให ้ปตท. มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและ
เพียงพอ 

 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

 สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนด ของตลาดหลกัทรัพย ์
นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ ปตท. 

 บทบาทเก่ียวกบัหลกัจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณ โดยดาํเนินการใหฝ่้ายบริหารจดัใหมี้กระบวนการในการ
รับเร่ืองร้องเรียน และกาํกบัดูแลกระบวนการในการรับเร่ืองร้องเรียน 

 พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปตท.  
 พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของ ปตท.   ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนใ์หมี้ความถูกตอ้งครบถว้น 

 สอบทานระบบการบริหารความเส่ียงของ ปตท. และเสนอแนะการปรับปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
 สอบทานความถูกตอ้งและประสิทธิผลของเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานการเงินและการ
ควบคุมภายใน 

 ส่งเสริมใหมี้การพฒันาระบบรายงานทางการเงินใหท้ดัเทียมกบัมาตรฐานบญัชีสากล 
 สอบทานหลกัฐานหากมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการดาํเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ ปตท. 
อยา่งมีนยัสาํคญั   หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ ปตท. 

 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้
 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นวา่จาํเป็นดว้ย
ค่าใชจ่้ายของ ปตท. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ปตท. 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ ตอ้งเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของ ปตท.   
 เขา้ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
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 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบประชุมอยา่งเป็นทางการร่วมกบัฝ่ายบริหารอยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง  
 พิจารณาทบทวนปรับปรุงระเบียบวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบบั 
พ.ศ. 2552  

 ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย ทั้งน้ีตอ้งอยูใ่นขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในปี 2552 มีการประชุม  9  คร้ัง  เป็นการประชุม  ปกติ  6  คร้ัง  และนดัพเิศษ  3  คร้ัง   
 โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. และในปี 2552 มีการประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอกและฝ่ายบญัชี  
ในการสอบทาน งบการเงินทุกไตรมาส  รวมทั้งมีการประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูง  1  คร้ัง 

 (2)  คณะกรรมการสรรหา 
 คณะกรรมการ ปตท.ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการสรรหา เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท.  
3 ท่าน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2552 ประกอบดว้ย กรรมการอิสระดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง  

1.  นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

2.  นายอาํพน  กิตติอาํพน กรรมการ กรรมการอิสระ 

3.  นายจุลยทุธ  หิรัณยะวสิต  กรรมการ กรรมการอิสระ 

 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 

• ทาํหนา้ท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

• กาํหนดวิธีการและหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษทั หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เพือ่ใหเ้กิดความโปร่งใส 

ทั้งน้ี  ไดก้าํหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการ  ดงัน้ี 
1. คณะกรรมการสรรหากาํหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหาทดแทน  เพื่อใหมี้องคป์ระกอบและ

คุณสมบติัตามกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  และกาํหนดวิธีการเสนอรายช่ือผูมี้คุณสมบติั 
2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอช่ือผูมี้ความเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการ ปตท. พร้อมเหตุผล 

ประกอบและนาํเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. 
3. คณะกรรมการ ปตท.พิจารณาคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมตามรายช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหานาํเสนอเพื่อ 

เสนอรายช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

 ในปี 2552 มีการประชุม  4  คร้ัง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. 

           (3)   คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการ ปตท.ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2544  โดยแต่งตั้งจาก
กรรมการปตท.    3  ท่าน  ทั้งน้ี  ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2552  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ  ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง  

1.  นายอาํพน  กิตติอาํพน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

2.  คุณหญิงชฎา  วฒันศิริธรรม กรรมการ กรรมการอิสระ 

3.  นายสุรชยั  ภู่ประเสริฐ  1 กรรมการ กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ  :     1 แต่งตั้งเป็นกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน เม่ือวนัท่ี  29  เมษายน  2552  แทนนางพรรณี  สถาวโรดม ซ่ึงลาออก  
 เม่ือวนัท่ี  7  มกราคม  2552  
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หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

• ทาํหนา้ท่ีพิจารณาแนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
• กาํหนดวิธีการและหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ท่ีเป็นธรรมและ

สมเหตุสมผล  และนาํเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท. หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพือ่พิจารณาอนุมติั 

 ในปี 2552  มีการประชุม  1  คร้ัง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. 

           (4)   คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีดี่ 

 คณะกรรมการ ปตท.ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เม่ือวนัท่ี  24  มิถุนายน 2547  ประกอบดว้ย
กรรมการอิสระ  3  ท่าน  ทั้งน้ี ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2552  ดงัรายช่ือต่อไปน้ี   

ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง  

1. นายชยัเกษม  นิติสิริ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

2. นายวชัรกิติ  วชัโรทยั  1 กรรมการ กรรมการอิสระ 

3. นายสุรพล  นิติไกรพจน ์  2 กรรมการ กรรมการอิสระ 

โดยมีผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการบริษทัทาํหนา้ท่ีเลขานุการ 

หมายเหตุ  :   1 แทน พล.อ. สมทตั  อตัตะนนัทน ์ ซ่ึงครบวาระกรรมการ ปตท. เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2552 
  2 แทน ม.ล. ปาณสาร  หสัดินทร  ซ่ึงครบวาระกรรมการ ปตท. เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2552 
 

 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที่ด ี

• เสนอแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ต่อคณะกรรมการบริษทั 

• ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

• ดูแลการปฏิบติังานของกรรมการ และฝ่ายจดัการ  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

• ทบทวนแนวทางหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติัของสากลปฏิบติั    
และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั 

• มอบนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัใหค้ณะทาํงานกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

• มอบนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 
(Corporate Social Responsibility  :  CSR) 

• ติดตามการดาํเนินงานดา้น CSR และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

 ในปี 2552 มีการประชุม  4  คร้ัง  และมีการรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท.   
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สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง  4  คณะ ในปี 2552  
 หน่วย : คร้ัง  

รายช่ือกรรมการ 
การประชุมคณะกรรมการในปี 2552 

การดาํรงตําแหน่ง 
กรรมการระหว่างปี 

กรรมการ 
ปตท. 

รวม 14 คร้ัง 
ตรวจสอบ 
รวม 9 คร้ัง 

กาํกับดูแล 
กจิการท่ีด ี
รวม  4  คร้ัง 

สรรหา 
รวม  

4 คร้ัง 

กาํหนด 
ค่าตอบแทน 
รวม 1 คร้ัง 

1. นายณอคุณ  สิทธิพงศ ์ 14/14 -  - -  -  10  เมษายน  2552 
(ดาํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง) 

2. คุณหญิงชฎา  วฒันศิริธรรม 13/14 9/9 - - 1/1 - 

3. นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช 14/14 -  - 4/4 -  - 

4. นายอาํพน  กิตติอาํพน 13/14 -  - 4/4 1/1  - 

5. นายชยัเกษม  นิติสิริ 13/14 - 4/4 - - - 

6. นายจุลยทุธ  หิรัณยะวสิต 14/14 8/9 - 4/4 - - 

7. คุณพรทิพย ์ จาละ 14/14 8/9 - -  -  - 

8. นายสุรชยั  ภู่ประเสริฐ 11/11 -  -  -  -  10  เมษายน  2552 
(แทน นายโอฬาร  ไชยประวติั) 

9. นายสุรพล  นิติไกรพจน ์ 11/11 -  3/3 -  -  10  เมษายน  2552 
(แทน มล.ปาณสาร  หสัดินทร) 

10. นายวชัรกิติ  วชัโรทยั 11/11 -  3/3 -  -  10  เมษายน  2552 
(แทน พล.อ.สมทตั  อตัตะนนัท)์ 

11. นายอนุวฒัน์  เมธีวิบูลวฒิุ 13/14 - - - - - 

12. นางเบญจา  หลุยเจริญ 10/10 - - -  - 29  เมษายน  2552 
(แทน นางพรรณี  สถาวโรดม) 

13. นายนริศ  ชยัสูตร 13/14 -  - -  -  - 

14. นายพชิยั  ชุณหวชิร 8/8 -  - -  -  26 มิถุนายน 2552 
(แทน นายพานิช  พงศพ์ิโรดม) 

15.นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 14/14 -  - -  -  10  เมษายน  2552 
(ดาํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง) 

 
 
กรรมการครบวาระ / ลาออก  ระหว่างปี 2552   

 หน่วย : คร้ัง 

รายช่ือกรรมการ 
การประชุมคณะกรรมการ ในปี 2552 

การดาํรงตําแหน่ง 
ระหว่างปี 

กรรมการ 
ปตท. 

รวม 14 คร้ัง 
ตรวจสอบ 
รวม 9 คร้ัง 

กาํกับดูแล 
กจิการท่ีด ี
รวม 4 คร้ัง 

สรรหา 
รวม  

4 คร้ัง 

กาํหนด 
ค่าตอบแทน 
รวม 1 คร้ัง 

1.  นางพรรณี  สถาวโรดม -  - - - - ลาออกเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2552 

2.  พล.อ. สมทตั  อตัตะนนัทน์ 2/3 - 1/1 - - ครบวาระเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2552 

3.  ม.ล.ปาณสาร  หสัดินทร   3/3 - 1/1 - - ครบวาระเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2552 

4.  นายพานิช  พงษพ์ิโรดม 4/4 - - - - ลาออกเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2552 
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8.1.3 เลขานุการบริษทั 
 เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ปตท. จึงไดม้อบหมายให้ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย ์  
ทาํหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั ของ ปตท. โดยมีภาระหนา้ท่ีในการให้คาํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีคณะกรรมการ
ตอ้งทราบและปฏิบติั  การจดัการประชุม  รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ  เพื่อใหก้รรมการสามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อ ปตท.  รวมทั้งการจดัทาํและเก็บรักษาเอกสาร  อาทิ  
ทะเบียนกรรมการ  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ  รายงานการประชุมคณะกรรมการ  และรายงานประจาํปีของบริษทั  
หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น  รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น  และเก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือ
ผูบ้ริหาร  

8.2   การบริหารจัดการ 

(1) อาํนาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร/กรรมการผู้จดัการใหญ่ (กรรมการผู้จดัการใหญ่) กาํหนดไว้ดังนี ้

 ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอาํนาจและหน้าท่ีเก่ียวกบัการบริหารบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการ
มอบหมาย และจะตอ้งบริหารบริษทัตามแผนงานหรืองบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด  ซ่ือสัตย ์ 
สุจริตและระมดัระวงั  รักษาผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้อยา่งดีท่ีสุด อาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ใหร้วมถึง
เร่ืองหรือกิจการต่างๆ  ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ดาํเนินกิจการ  และ/หรือบริหารงานประจาํวนัของบริษทั 

• บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย เล่ือน ลด ตดัเงินเดือนหรือค่าจา้ง ลงโทษทางวินยั พนกังานและลูกจา้ง ตลอดจน
ใหพ้นกังานและลูกจา้งออกจากตาํแหน่งตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกาํหนด แต่ถา้เป็นพนกังานระดบัฝ่ายหรือ
เทียบเท่าข้ึนไป  จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

• ดําเนินการให้มีการจัดทําและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท  รวมถึงแผนงานและงบประมาณ  
ต่อคณะกรรมการเพ่ือขออนุมัติ  และมีหน้าท่ีรายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการในทุกๆ 3 เดือน 

• ดาํเนินการหรือปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  แผนงานและงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ ปตท.ไดม้อบอาํนาจในการบริหารจดัการบริษทัใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยมีหลกัการและขอบเขต
อาํนาจ  ดงัต่อไปน้ี 

• เป็นผูมี้อาํนาจในการบริหารกิจการของบริษทัตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั  นโยบาย  ระเบียบ  ขอ้กาํหนด  คาํสั่ง
และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกประการ 

• เป็นผูมี้อาํนาจในการบงัคบับญัชา  ติดต่อ  สั่งการ  ดาํเนินการ  ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรม  สัญญา  เอกสาร
คาํสั่งหนังสือแจง้หรือหนังสือใดๆ ท่ีใช้ติดต่อกบัหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจและบุคคลอ่ืน  ตลอดจนให้มี
อาํนาจกระทาํการใดๆท่ีจาํเป็นและสมควร  เพื่อใหก้ารดาํเนินการขา้งตน้สาํเร็จลุล่วงไป 

• เป็นผูมี้อาํนาจในการบงัคบับญัชาพนกังานและลูกจา้งทุกตาํแหน่งรวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เล่ือน ลด ตดั
เงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัย  ตลอดจนให้ออกจากตาํแหน่งตามระเบียบ ขอ้กาํหนดหรือคาํสั่งท่ี
คณะกรรมการของบริษทักาํหนด  แต่ถา้เป็นพนกังานหรือลูกจา้งชั้นท่ีปรึกษา   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือ 
ผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่าข้ึนไปจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัก่อน  และใหมี้อาํนาจกาํหนด
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เง่ือนไขในการทาํงานของพนกังานและลูกจา้ง  และออกระเบียบว่าดว้ยการปฏิบติังานของบริษทั โดยไม่ขดัหรือ
แยง้กบัระเบียบ  ขอ้กาํหนด  หรือคาํส่ังท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด 

• ใหมี้อาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง  และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบ
อาํนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยูภ่ายใตข้อบเขตแห่งการมอบอาํนาจตามหนงัสือมอบอาํนาจฉบบั
น้ี และ/หรือใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้กาํหนด หรือคาํสัง่ท่ีคณะกรรมการของบริษทั และ/หรือบริษทักาํหนดไว ้

 ทั้งนี ้การใช้อาํนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทาํได้ หากกรรมการผู้จดัการใหญ่มส่ีวน
ได้ส่วนเสีย  หรืออาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ กบับริษทัในการใช้อาํนาจดงักล่าว 

                (2)  คณะกรรมการจัดการของ ปตท. 

ตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลาคม  2544  ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการของ ปตท.  เพื่อทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการ ปตท.   
ทั้งน้ี  ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2552  ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร  10  ตาํแหน่ง  ดงัน้ี 

ช่ือตําแหน่ง ตําแหน่ง 

1.  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประธานกรรมการ 

2.  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน  กรรมการ 

3.  ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ  กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ กรรมการ 

4.  ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ  กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย กรรมการ 

5.  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริหารองคก์ร กรรมการ 

6.  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กรรมการ 

7.  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  หน่วยธุรกิจนํ้ ามนั กรรมการ 

8.  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ กรรมการ 

9.  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  หน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ กรรมการ 

10.  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลยทุธ์และพฒันาองคก์ร กรรมการและเลขานุการ 
 
โดยมีผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการบริษทั เป็นผูช่้วยเลขานุการ 

 คณะกรรมการจดัการฯ มีกาํหนดการประชุมสปัดาหล์ะ 1 คร้ัง และรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. ซ่ึงในปี 2552 
มีการประชุมรวม  40  คร้ัง   

 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการจดัการของ ปตท. 

• ใหค้าํปรึกษาและขอ้เสนอแนะต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ในการตดัสินใจในประเด็นท่ีสําคญัต่อกลยุทธ์องคก์ร
และทิศทางการดาํเนินธุรกิจ  แผนการลงทุน  งบประมาณ  การจดัสรรทรัพยากรใหก้บั ปตท.และบริษทัท่ี ปตท.
ถือหุน้  รวมทั้งสร้างระบบการทาํงานของบริษทัท่ี ปตท.ถือหุน้  ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

• จดัลาํดบัความสาํคญัของผลการตดัสินใจของคณะกรรมการ ปตท.  เพือ่นาํไปสู่การดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิผล 
• กลัน่กรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนาํเสนอคณะกรรมการ ปตท. 
• จดัลาํดบัความสาํคญัในการจดัสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินใหก้บั ปตท.  และบริษทัท่ี ปตท. ถือหุน้ 
• หาขอ้ยติุร่วมในประเด็นสาํคญัของบริษทัท่ี ปตท.ถือหุน้ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทั ท่ี ปตท.ถือหุน้ 
• กาํหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ  ระบบทรัพยากรบุคคล  ระบบขอ้มูล  รวมทั้งโครงสร้างองคก์รใน ปตท. 

และบริษทัท่ี ปตท.ถือหุน้ 
• กาํหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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 นอกจากคณะกรรมการจดัการของ ปตท. ตามขา้งตน้  ปตท.ยงัไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการเฉพาะเร่ืองอีก  13  
คณะเพื่อทําหน้า ท่ีในการพิจารณาและจัดการในเ ร่ืองต่างๆภายในบริษัทให้ เ ป็นไปด้วยความถูกต้อง  เหมาะสม  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อ ปตท.  ดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการแผนกลยทุธ์ธุรกิจนํ้ามนั 
2. คณะกรรมการแผนกลยทุธ์ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
3. คณะกรรมการแผนกลยทุธ์ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 
4. คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ 
5. คณะกรรมการจดัการการเงินและบญัชีองคก์ร 
6. คณะกรรมการจดัการทรัพยากรบุคคล 
7. คณะกรรมการสินเช่ือของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
8. คณะกรรมการการจดัการสถาบนัวิจยัและเทคโนโลย ี
9. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงหน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
10. คณะกรรมการจดัหาปิโตรเลียม 
11. คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ 
12. คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
13. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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 (3)  รายช่ือผู้บริหาร ณ  วนัที ่ 31  ธันวาคม  2552   
 

ลาํดบัที่ ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง 

1. นายประเสริฐ  บุญสมัพนัธ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2. นายเทวินทร์  วงศว์านิช ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน  
และรักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลยทุธ์และพฒันาองคก์ร 

3. นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หน่วยธุรกิจนํ้ามนั 

4. นายทรงวฒิุ  ชินวตัร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริหารองคก์ร 

5. นายเพิม่ศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

6. นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ และปฏิบติังาน 
Secondment ในตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน)  

7. นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ปฏิบติังาน Secondment ในตาํแหน่ง  
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริษทั ปตท. สาํรวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

8. นายสุรงค ์ บูลกลุ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ปฏิบติังาน Secondment ในตาํแหน่ง  
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

9. นายวีรศกัด์ิ  โฆษิตไพศาล รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ปฏิบติังาน Secondment ในตาํแหน่ง 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)  

10. นายมารุต  มฤคทตั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ช่วยปฏิบติังาน 
บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

11. นายชายนอ้ย  เผือ่นโกสุม  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปฏิบติังาน Secondment ในตาํแหน่ง 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   
บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) 

12. นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงินองคก์ร  

13. นางปริศนา  ประหารขา้ศึก ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บญัชีองคก์ร  

 
หมายเหตุ : เม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  2553  ปตท.  ไดมี้การปรับโครงสร้างการจดัการใหม่ และมีการปรับเปล่ียนช่ือตาํแหน่ง/แต่งตั้ง
 ผูบ้ริหารใหม่  รวม  4  ราย  ดงัน้ี 
 1. นายเทวินทร์  วงศว์านิช  ดาํรงตาํแหน่ง  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน 
 2. นายทรงวฒิุ  ชินวตัร  ดาํรงตาํแหน่ง  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศกัยภาพองคก์ร 
 3. นายณฐัชาติ  จารุจินดา   ดาํรงตาํแหน่ง  รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลยทุธ์องคก์ร 
 4. นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ  ดาํรงตาํแหน่ง  รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 
 รวมทั้งมีผูบ้ริหารลาออก (เกษียณอายกุ่อนอาย ุ60 ปี) 1 ราย  คือ  นายมารุต  มฤคทตั  ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 เป็นตน้ไป 
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(4)  การถอืหลกัทรัพย์ของผู้บริหาร 

 

 (5)  ข้อมูลเพิม่เติมทีเ่กีย่วข้องกบัคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษทั  มดัีงนี ้

 ไม่ปรากฏวา่มีประวติัการทาํความผดิตามกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมาเก่ียวกบั  
1) การถูกพิพากษาว่ากระทาํผดิทางอาญา ยกเวน้ท่ีเป็นความผิดอนัเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือ

ความผดิในทาํนองเดียวกนั  
2) การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพทิกัษท์รัพย ์ 
3) การเป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทั หรือหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถกู

พิทกัษท์รัพย ์
 

8.3  นโยบายการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการทีอ่ืน่ของกรรมการและผู้บริหาร 

ปตท. มีบริษทัในกลุ่มท่ีไปลงทุนและถือหุน้รวม 48 บริษทั (เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 8 บริษทั)   
โดยประมาณร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ ปตท.ในปัจจุบนัมาจากบริษทัในกลุ่ม ปตท. ดงันั้น ปตท. จึงไดใ้หค้วามสาํคญัและ
กาํหนดรูปแบบการบริหารจดัการในลกัษณะกลุ่ม ปตท. เพือ่สร้างใหเ้กิดพลงัร่วมและมีประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนั  
(Synergy)  ดว้ยการเสนอแต่งตั้งใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารของ ปตท. ไปเป็นกรรมการในบริษทัในกลุ่ม ปตท.   
เพือ่กาํกบัดูแลใหบ้ริษทัดงักล่าวกาํหนดนโยบายและดาํเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของ ปตท. ใหเ้กิดประโยชนแ์ละ 
สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม   ทั้งน้ี วตัถุประสงคข์องการเสนอบุคคลเพื่อไปเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนมี
ดงัน้ี 

ลาํดบัท่ี ช่ือ - นามสกลุ 

จาํนวนหุ้น (หุ้น) Warrant # 1 Warrant # 2 

หมายเหตุ 
31 ธ.ค. 2551 31 ธ.ค. 2552 

จํานวนหุ้น 
  เพิม่ (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 

ท่ีได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2548 

คงเหลอื 
ท่ีได้รับ
จัดสรร 
ปี 2549 

คงเหลอื 

1. นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์   0 80,000 80,000 243,000 41,500 119,000 89,300 - 

2. นายเทวินทร์  วงศว์านิช 20,000 40,200 20,200 40,300 0 21,000 15,800 - 
3. นายปรัชญา  ภิญญาวธัน ์ 51,380 71,380 20,000 88,300 12,100 45,900 24,500 - 
4. นายทรงวฒิุ  ชินวตัร 10,000 30,500 20,500 61,000 0 32,400 24,300 - 
5. นายเพิ่มศกัด์ิ  ชีวาวฒันานนท ์ 40,300 72,900 32,600 64,000 0 33,300 8,400 - 

6. นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร 
และภรรยา 28,100 41,300 13,200 52,600 0 27,600 20,700 - 

7. นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ 120,230 140,230 20,000 79,800 0 41,900 31,500 - 
8. นายสุรงค ์ บลูกลุ 65,483 77,683 12,200 63,300 27,700 33,000 24,800 - 
9. นายวีรศกัด์ิ  โฆสิตไพศาล 8,000 5,000 (3,000) 0 0 26,400 26,400 - 

10. นายมารุต  มฤคทตั 16,800 33,700 16,900 67,300 0 35,100 26,400 - 
11. นายชายนอ้ย  เผื่อนโกสุม 49,700 49,700 0 43,100 21,700 33,200 24,900 - 
12. นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม 10,000 12,000 2,000 34,000 0 18,300 13,300 - 
13. นางปริศนา  ประหารขา้ศึก 60,263 78,263 18,000 35,100 0 18,400 4,600 - 
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1.  เพื่อกาํกบัดูแลการบริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทัในกลุ่ม ปตท. และติดตาม ประเมินผลภาพรวม
การดาํเนินธุรกิจของบริษทัในกลุ่ม ปตท. ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของ ปตท. ในทิศทางเดียวกนักบั ปตท. และมีมาตรฐาน
ใกลเ้คียงกนั 

2.  เป็นการสร้าง Synergy ใหก้บัธุรกิจของบริษทัในกลุ่ม ปตท.  เพื่อใหเ้กิดการประสานประโยชนแ์ละการสร้าง
มูลค่าเพิ่มใหก้บัทุกองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงประเทศ 

3.  เพื่อนาํประสบการณ์ความสามารถเฉพาะดา้นไปช่วยเหลือธุรกิจ  เช่น  การนาํความรู้ดา้นการเงินไปช่วยปรับปรุง
พฒันาดา้นบญัชี  การเงิน  ใหบ้ริษทันั้นๆ ดาํเนินธุรกิจไดเ้ติบโตต่อไปอยา่งเขม้แขง็ซ่ึงรวมถึงการไปช่วยเหลือบริษทัท่ีไม่ไดอ้ยู่
ในกลุ่ม ปตท.  รวมทั้งสามารถนาํความรู้และประสบการณ์ท่ีไดไ้ปทาํหนา้ท่ีเป็นกรรมการกาํกบัดูแลบริษทัชั้นนาํเหล่านั้นกลบัมา
ช่วยเสริมประโยชนใ์หก้บั ปตท. และเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจใหก้บั ปตท.ดว้ย 

4.  ถือเป็นหนา้ท่ีหน่ึงในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการและผูบ้ริหาร 

8.4     ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
8.4.1    ค่าตอบแทนท่ีกรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ในปี 2552  
  หน่วย  : บาท  
 
ลาํดับ
ที่ ช่ือ - นามสกุล 

จํา 
นวน
วนั 

โบนัส 
เบีย้ประชุม

กรรมการฯ (รวม
เบีย้รายเดือน) 

เบีย้ประชุม
กรรมการฯ
เฉพาะเร่ือง 

รวมค่าเบีย้
ประชุม รวมค่าตอบแทน 

1. นายณอคุณ สิทธิพงศ ์ 365 2,500,000 800,000 - 800,000 3,300,000 

2. นายจุลยทุธ หิรัณยะวสิต 365 2,000,000 640,000 372,000 1,012,000 3,012,000 

3. นายจกัรมณฑ ์ผาสุกวนิช 365 2,000,000 640,000 120,000 760,000 2,760,000 

4. นายอาํพน กิตติอาํพน 365 2,000,000 620,000 126,000 746,000 2,746,000 

5. คุณพรทิพย ์จาละ 365 2,000,000 640,000 300,000 940,000 2,940,000 

6. คุณหญิงชฎา วฒันศิริธรรม 365 2,000,000 620,000 417,750 1,037,750 3,037,750 

7. นายนริศ ชยัสูตร 365 2,000,000 620,000 - 620,000 2,620,000 

8. นายชยัเกษม นิติสิริ 365 2,000,000 620,000 114,000 734,000 2,734,000 

9. นายอนุวฒัน์ เมธีวิบูลวฒิุ 365 2,000,000 620,000 - 620,000 2,620,000 

10. นายวชัรกิติ  วชัโรทยั  266 1,457,534.25 481,000 72,000 553,000 2,010,534.25 

11. นายสุรพล  นิติไกรพจน ์ 266 1,457,534.25 481,000 72,000 553,000 2,010,534.25 

12. นายสุรชยั  ภู่ประเสริฐ  266 1,457,534.25 481,000 - 481,000 1,938,534.25 

13. นางเบญจา  หลุยเจริญ  247 1,353,424.66 442,000 - 442,000 1,795,424.66 

14. นายพิชยั  ชุณหวชิร  189 1,035,616.44 345,000 - 345,000 1,380,616.44 

15. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 365 2,000,000 640,000 - 640,000 2,640,000 

รวมทั้งส้ิน 27,261,643.85 8,690,000 1,593,750 10,283,750 37,545,393.85 
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กรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี     
 หน่วย  : บาท 

ลาํดับที ่ ช่ือ - นามสกลุ จํานวน
วนั โบนัส 

เบีย้ประชุม
กรรมการฯ 

(รวมเบีย้ราย
เดอืน) 

เบีย้ประชุม
กรรมการฯ
เฉพาะเร่ือง 

รวมค่าเบีย้
ประชุม รวมค่าตอบแทน 

1 นางพรรณี  สถาวโรดม 7 38,356.16 5,806.45 - 5,806.45 44,162.61 

2 พลเอก สมทตั อตัตะนนัทน ์ 100 547,945.21 140,000 30,000 170,000 717,945.21 

3 ม.ล. ปาณสาร หสัดินทร 100 547,945.21 160,000 24,000 184,000 731,945.21 

4 นายพานิช พงศพิ์โรดม 142 778,082.19 220,322.58 - 220,322.58 998,404.77 

                      รวมทั้งส้ิน 1,912,328.77 526,129.03 54,000 580,129.03 2,492,457.80 
 
หมายเหตุ  :  1. นางพรรณี  สถาวโรดม ลาออกจากการเป็นกรรมการ  เม่ือวนัท่ี  7  มกราคม  2552  

    (นางเบญจา  หลุยเจริญ  ดาํรงตาํแหน่งแทนเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2552)  
 2. พล.อ. สมทตั อตัตะนนัทน ์ ครบวาระการเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 10  เมษายน  2552    
     (นายวชัรกิติ  วชัโรทยั ดาํรงตาํแหน่งแทนเม่ือวนัท่ี 10  เมษายน  2552) 
 3.  ม.ล. ปาณสาร หสัดินทร  ครบวาระการเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 10  เมษายน  2552   
     (นายสุรพล  นิติไกรพจน์ ดาํรงตาํแหน่งแทนเม่ือวนัท่ี 10  เมษายน  2552) 
 4. นายโอฬาร  ไชยประวติั  ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือ 22 กนัยายน 2551 ซ่ึงมีกาํหนดครบวาระการเป็น 
     กรรมการเม่ือวนัท่ี 10  เมษายน  2552    
     (นายสุรชยั  ภู่ประเสริฐ ดาํรงตาํแหน่งแทนเม่ือวนัท่ี 10  เมษายน  2552) 
  5. นายพานิช พงศพ์ิโรดม  ลาออกจากการเป็นกรรมการ  เม่ือวนัท่ี  22  พฤษภาคม  2552  
      (นายพิชยั  ชุณหวชิร ดาํรงตาํแหน่งแทนเม่ือวนัท่ี 26  มิถุนายน 2552) 

  
  สรุปเปรียบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2550 - 2552 
 หน่วย : บาท 

  

8.4.2  ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์กรรมการ ปตท. กาํหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกบั
ผลการดาํเนินงานของ ปตท. ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (Performance  Agreement  : PA )  กาํหนดโดยกระทรวงการคลงั 
ซ่ึงประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  และผูบ้ริหารทุกระดบัร่วมกนักาํหนดตวัช้ีวดัและ ตั้งค่าเป้าหมาย (Key 
Performance Indicators : KPIs) ไวแ้ต่ละปี เพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจและนาํไปใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานของ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารทุกระดบั  โดยคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนเป็นผูพิ้จารณา
กาํหนดค่าตอบแทนใหส้ะทอ้นถึงผลการปฏิบติังาน (Performance Management) ตลอดจนแนวปฏิบติัและมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจ
ชั้นนาํประเภทเดียวกนั พร้อมทั้งนาํเสนอหลกัการและจาํนวนคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาและ
อนุมติั 

  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้ริหารระดบัสูงของ ปตท. จาํนวนรวมทั้งส้ิน 8 ท่าน 
ไดรั้บค่าตอบแทนจาก ปตท. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 เป็นเงินจาํนวนรวมทั้งส้ิน 80,205,650 บาท (ไม่รวม ผูบ้ริหารระดบัสูง  

ค่าตอบแทน 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

จํานวน
ราย  จํานวนเงิน จํานวน

ราย จํานวนเงิน จํานวน
ราย จํานวนเงิน 

เงินเบ้ียประชุม 15 11,764,919.36 15 10,470,258.07 15 10,863,879.03 
โบนสัรวม 15 30,294,520.55 15 25,852,400.09 15 29,173,972.62 

รวม  42,059,439.91  36,322,658.16  40,037,851.65 
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ท่ีไปปฏิบติังานในบริษทัท่ี ปตท. ถือหุน้ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัท่ี ปตท. ถือหุน้ ท่ีมาปฏิบติังานท่ี ปตท.)   
ตามรายละเอียด  ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดบัสูงของ ปตท.  
    หน่วย  :  บาท 
 

ค่าตอบแทน 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

จาํนวนราย จํานวนเงนิ จาํนวนราย จาํนวนเงนิ จาํนวนราย จาํนวนเงนิ 

เงินเดือนรวม 7 51,815,390 8 53,415,360 8 52,677,119 

โบนสัรวม 7 22,572,960 8 24,624,681 8 24,143,679 

รวม  74,388,350 8 78,040,041 8 76,820,798 

 

เงนิสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพสําหรับผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.  

                          หน่วย  :  บาท 

ค่าตอบแทน 
ปี 2550 ปี 2551 ปี  2552 

จาํนวนราย จํานวนเงนิ จาํนวนราย จาํนวนเงนิ จาํนวนราย จาํนวนเงนิ 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 6 3,659,601 7 3,629,844 7 3,384,852  

รวม 6 3,659,601 7 3,629,844 7  3,384,852 

 

8.5 ทรัพยากรบุคคล 

 ปตท. มีความเช่ือมัน่ว่า การเจริญเติบโตขององคก์รข้ึนอยูก่บัพนกังานท่ีมีคุณภาพ ดงันั้น ปตท. จึงมีนโยบายมุ่งเนน้ท่ีจะ

พฒันาและปรับปรุงระบบการบริหาร และระบบการพฒันาบุคคลใหมี้ความทนัสมยั สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยี และเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล  เพื่อท่ีจะเสริมสร้างและพฒันาให้พนักงาน เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง  ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพฒันาและ

ช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และมุ่งเนน้ใหพ้นกังานเป็นกลไกหลกัในการพฒันาให ้ปตท. ไปสู่ความเป็นองคก์รแห่งความเป็น

เลิศ  (High Performance Organization) เพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแขง่ขนั และตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงขององคก์ร  

 จาํนวนพนกังาน ปตท. (รวมพนกังานท่ีไปปฏิบติังาน Secondment ในบริษทัในกลุ่ม ปตท.) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2552  

เท่ากบั 3,681 คน ทั้งน้ีในปี 2552 ปตท. ยงัคงดาํเนินการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัคนใหส้อดคลอ้งต่อการดาํเนินธุรกิจ  ภายใตค้วาม

ผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ โดยใหค้วามสาํคญักบัการจดัสรรทรัพยากรในจุดท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่ม หรือมีความจาํเป็นต่อเน่ือง

จากการลงทุน นอกจากนั้น ยงัไดจ้ัดทาํแผนและดาํเนินการพฒันาศกัยภาพพนักงาน อย่างจริงจงัในทุกระดับ ตลอดจนปรับ

ขั้นตอนการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน    
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8.5.1 จํานวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร             
 จาํนวนบุคลากรแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ปี 2550– 2552  มีรายละเอียด ดงัน้ี  

                                                                                                                                                          หน่วย : คน  

กลุ่มธุรกิจ 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

ปตท. กลุ่ม 
ปตท. ปตท. กลุ่ม 

ปตท. ปตท. กลุ่ม 
ปตท. 

1. ก๊าซธรรมชาติ 1,108 - 1,162 - 1,196 - 

2. นํ้ามนั 1,254 - 1,234 - 1,199 - 

3. ปิโตรเคมีและการกลัน่ 75 - 70 - 72 - 

4. สนบัสนุน และปฏิบติังานในบริษทัท่ี ปตท.ถือหุน้ 8511/ 2562/ 8991/ 2712/ 9381/ 2762/ 
5. บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ - 7,086 - 7,718 - 7,676 

รวม 3,288 7,342 3,365 7,989 3,405 7,952 
 
 หมายเหตุ  : 1/ ไม่รวมพนกังาน ปตท.ท่ีไปปฏิบติังานในบริษทัในเครือ   
    2/  พนกังาน ปตท.ท่ีไปปฏิบติังานในบริษทัในเครือ 
     

 ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวม กรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง) 
             หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทน ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

เงินเดือนรวม  2,523,442,073 2,775,721,471 2,900,872,989 

โบนสัรวม  1,263,194,610 1,258,216,945 1,336,855,751 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  249,207,450 274,276,975 280,726,154 

อ่ืนๆ (ถา้มี) 1,104,896,055 1,376,170,707 1,346,214,160 

รวม 5,140,740,190 5,684,386,099 5,864,669,055 
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8.5.2  ค่าตอบแทนอืน่ๆ 

 ปตท.ไดจ้ดัสวสัดิการและค่าตอบแทนอ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนสัและเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหก้บั
ผูบ้ริหารและพนกังานตามความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจ การดาํรงชีพ ตลอดจนมาตรฐานของกลุ่มบริษทัในธุรกิจชั้นนาํ
ประเภทเดียวกนั อาทิเช่น ค่าเช่าบา้น ค่าปฏิบติังานต่างจงัหวดั ค่าล่วงเวลา เป็นตน้ และในปี 2548 และ ปี 2549  ปตท. ยงัไดข้อ
อนุมติัจดัสรรสิทธิในการซ้ือหุน้สามญั (Warrant) รวม 2 คร้ัง จาํนวน 60,000,000 หน่วย ใหแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหาร 
พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทัในกลุ่มท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบ
แทนการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร และพนกังาน ใหมุ่้งปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มความสามารถอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนสร้างความรู้สึก
เป็นเจา้ของและการมีส่วนรวมในการบริหารและพฒันาองคก์ร ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการปฏิบติังานและการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. ใน
อนาคต  ทั้งน้ี รายละเอียดไดร้ายงานไวใ้นหวัขอ้ “ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ ปตท. แลว้” 

8.5.3  การพฒันาและปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล 

 เพื่อใหอ้งคก์รพฒันาไปสู่การเป็นองคก์รแห่งความเป็นเลิศ   ในปี 2552 ปตท.ไดพ้ฒันาและปรับปรุงระบบการบริหาร
และพฒันาทรัพยากรบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะพฒันาและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรบุคคล
ใหเ้ต็มศกัยภาพ เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินธุรกิจ และสนบัสนุนใหพ้นกังานไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของ
ตนเองอยา่งเตม็ท่ี รวมถึงการมีโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และเติบโตไปพร้อม ๆ กบัความสาํเร็จขององคก์รดว้ย  เช่น  
   พฒันาองค์กรอย่างยัง่ยนื ด้วยกลไก Learning Organization  
   ปตท. ไดพ้ฒันาระบบสําหรับจดัเก็บขอ้มูลองคค์วามรู้ ( Knowledge Management) ท่ีสําคญัขององคก์ร โดย
สนบัสนุนใหผู้บ้ริหารและพนกังานมีการจดัเก็บขอ้มูลองคค์วามรู้ใหเ้ป็นระบบและเป็นปัจจุบนั รวมทั้งเปิดโอกาสใหพ้นกังาน
ทุกระดบัสามารถใชป้ระโยชนไ์ดจ้ากระบบฐานขอ้มูลดงักล่าว  ซ่ึงจะช่วยใหพ้นกังานสามารถเรียนรู้ แกไ้ขปัญหาต่างๆไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และช่วยส่งเสริมใหพ้นกังานพฒันาศกัยภาพไดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงเป็นรากฐานสาํคญัในการนาํไปสู่การ
เป็นองคก์รแห่งความเป็นเลิศ   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดแ้สดงความคิดเห็นในประเด็น Learning Organization ไวด้งัน้ี  
  “การท่ีเราจะมุ่งไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศไดน้ั้น ก็ดว้ยกาํลงัสติปัญญาของคน Learning  เป็น Lifetime  
หยดุไม่ได”้ 
   สร้างพนักงานให้เป็น คนเก่ง และ คนด ีขององค์กรและสังคม 
      นอกเหนือจากระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีมุ่งเน้นพฒันาพนักงาน ปตท. ให้เป็น คนเก่ง หรือเป็นผูท่ี้มี
ศกัยภาพสามารถตอบสนองต่อความคาดหวงัขององค์กรในการดาํเนินธุรกิจได้แลว้ ปตท. ยงัให้ความสําคญัต่อการพฒันา
พนกังานใหเ้ป็นคนดี  มีส่วนร่วมในการพฒันาและช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility)  รวมทั้งยดึหลกับรรษทั 
ภิบาลท่ีดี (Corporate Governance)   เป็นกรอบให้ผูบ้ริหารและพนกังานถือปฏิบติั   ทั้งน้ี ปตท. มีความเช่ือมัน่ว่าการพฒันา
พนกังานใหเ้ป็นคนดี และคนเก่งนั้น จะช่วยใหอ้งคก์รเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนืในระยะยาว 
      ทั้งน้ี ในปี 2552  ไดมี้การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ทางดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล และร่วมกนัจดัทาํ
การสาํรวจค่าตอบแทน (Compensation Survey) ดว้ยความร่วมมือของบริษทัชั้นนาํในประเทศไทย 7 บริษทั และบริษทัท่ีประกอบ
ธุรกิจนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ 
   ร่วมประสาน  เพือ่กาํหนดเป้าหมาย และทิศทางการดาํเนินงานขององค์กร    
      ปตท. ไดมุ่้งเนน้ใหผู้บ้ริหารและพนกังานในทุกระดบัร่วมกนักาํหนดแผนงานใหส้อดคลอ้งกบั ทิศทางและเป้าหมาย
ขององคก์ร  ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารดาํเนินธุรกิจทัว่ทั้งองคก์รมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยผูบ้ริหารระดบัสูง
ของ ปตท. และบริษทัในกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด รวมทั้งสายงานสนบัสนุนมาร่วมประชุมหารือและกาํหนดวิสัยทศัน์และทิศทาง
ขององคก์รร่วมกนั  และถ่ายทอดทิศทางดงักล่าวไปสู่หน่วยงานภายในสายงานต่างๆ  จากกลยุทธ์ธุรกิจเป็นแผนธุรกิจ และ
แผนการใชง้บประมาณท่ีมีความสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกนั    
      ในปี 2552 พนกังาน ปตท. ทุกระดบัไดก้าํหนดวตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators : KPIs) ท่ี
ถ่ายทอดลงมาตามลาํดบัเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดบัองค์กร หน่วยงาน ลงมาจนถึงพนักงาน ทั้งน้ี  วตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดัท่ี
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พนักงานกาํหนดนั้น จะใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานและมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานแต่ละบุคคล  
รวมทั้งปรับปรุงการประเมินขีดความสามารถของพนกังาน ในระบบ Competency ทั้งหัวขอ้ท่ีใชใ้นการประเมินและวิธีการ
ประเมิน โดยมีการจดัทาํและทบทวนระบบการประเมินบนระบบ COACH ซ่ึงเป็นโปรแกรมใชใ้นการประเมินขีดความสามารถ
พนกังาน พร้อมทั้งปรับปรุงคู่มือการใชง้าน  และมีการนาํระบบต่างๆ มาใชเ้พื่อสร้างประสิทธิภาพในการดาํเนินงานทางดา้นการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เช่น ระบบประเมินขีดความสามารถ (Competency) ของพนกังาน ระบบ Career Management ซ่ึงเป็น
ระบบการวางแผนอาชีพสําหรับพนกังาน และระบบ Employee Self Service ซ่ึงเป็นระบบจดัการส่วนบุคคลของพนกังานบน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์องคก์ร เป็นตน้ 
 
   พฒันาพนักงานตามสายอาชีพทีก่าํหนด  และสอดคล้องกบัการดําเนินธุรกจิขององค์กร 

      การพฒันาพนกังานถือเป็นหวัใจของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดงันั้น ปตท. จึงไดพ้ฒันาระบบบริหารสาย
อาชีพของพนกังานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  แบ่งการดาํเนินงานเป็น 2 กลุ่ม ท่ีเช่ือมโยงกนัอยา่งชดัเจนและมีประสิทธิภาพ คือ 
กลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูง และกลุ่มพนกังาน  
 -   กลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูง  (ระดบัเทียบเท่าผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป)  เป็นการบริหารจดัการในรูปแบบกลุ่ม ปตท.  (Group 
Leader Development) เพื่อรองรับความตอ้งการผูบ้ริหารระดบัสูง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงมีกระบวนการคดัเลือก 
ประเมินศกัยภาพ  และจดัทาํแผนพฒันาตวับุคคลอย่างเป็นระบบ   มีคณะผูบ้ริหารระดบั CEO ของกลุ่ม ปตท. เรียกว่า 
คณะกรรมการบริหารและพฒันาผูบ้ริหารของกลุ่มปตท. ( PTT Group Human Resources Management and Development 
Committee : PTTGMC ) เป็นผูดู้แล 
 - กลุ่มพนกังาน  เป็นการบริหารจดัการภายในสายงาน ของ ปตท. หรือภายในของแต่ละบริษทัในกลุ่ม สาํหรับ ปตท.
ไดก้าํหนดใหจ้ดัตั้ง คณะกรรมการท่ีปรึกษาระบบการบริหารสายอาชีพ ( Career Management Counseling Committee : CMCC)  
และ กลุ่มท่ีปรึกษาสายอาชีพ ( Career Counseling Teams : CCT) รวม 14 สายอาชีพ   ใหมี้หนา้ท่ีความรับผิดชอบในการกาํหนด
และพฒันาพนกังานเป็นรายบุคคลให้มีความรู้  ความสามารถท่ีเหมาะสม   เพื่อรองรับทิศทางการดาํเนินธุรกิจในอนาคต  ทั้งน้ี 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารสายอาชีพนั้น ก็เพ่ือมุ่งเนน้ให้พนกังานมีความรู้  ความชาํนาญสูงสุดในสายอาชีพ  และเตรียมความ
พร้อมสาํหรับการเติบโตข้ึนดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงต่อไปในอนาคต  โดยองคก์ร ผูบ้ริหารและพนกังานร่วมกนักาํหนด
แนวทางในการพฒันาพนกังาน  ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม ตาม Competency และ Career Profile  รวมถึงการ
หมุนเวียนเปล่ียนหนา้ท่ีความรับผิดชอบเพื่อใหพ้นกังานสามารถพฒันาทกัษะความชาํนาญจากประสบการณ์ในตาํแหน่งหนา้ท่ี
ใหม่  ตลอดจนการแต่งตั้งและเล่ือนระดับพนักงานใหเ้หมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบและศกัยภาพของพนกังาน ซ่ึงการ
พฒันาพนกังานใหเ้หมาะสมตามความสามารถและความตอ้งการของพนกังานและองคก์รนั้น จะนาํ ปตท. ไปสู่ความสาํเร็จตาม
เป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้นท่ีสุด 
     ทั้งน้ี  ในปี 2552 มีการกาํหนด โครงการพฒันาผูบ้ริหารของกลุ่ม ปตท. (Group Leadership Development Program : 
GLDP) โปรแกรมการพฒันากลุ่มศกัยภาพสาํหรับผูบ้ริหารระดบั 10-12 (Leadership Development Program : LDP) และจดัทาํ
แผนพฒันารายบุคคล (Individual Competency Development Program : ICDP) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีนาํเอาศกัยภาพของผูน้าํและ
ศกัยภาพของพนกังานออกมาช่วยผลกัดนัให ้ปตท. บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 

   สร้างสัมพนัธภาพทีด่รีะหว่างผู้บริหารและพนักงานเพือ่เป้าหมายเดยีวกนั 
 ปตท. ไดจ้ดัให้มีรูปแบบการส่ือความระหว่างผูบ้ริหารและพนักงาน  เพ่ือให้พนักงานทุกระดบัไดรั้บทราบถึงแนว
ทางการดาํเนินงานขององคก์ร   อุปสรรคหรือผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน และเปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความเห็นและมีส่วน
ร่วมในการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ร   ในปี 2552 นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 183  

 
กิจการสัมพนัธ์ ปตท. ท่ีกาํหนดวาระการประชุมอย่างน้อยเดือนละหน่ึงคร้ัง   ยงัมีการประชุมคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ 
(Joint Consultation Committee : JCC) ท่ีกาํหนดใหมี้การประชุมร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหารและพนกังานในหน่วยงานภูมิภาค 
ทัว่ประเทศ นอกจากน้ี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ยงัไดจ้ดัประชุมส่ือความกบัพนกังานอยา่งต่อเน่ืองเป็น
ระยะมาโดยตลอด  รวมทั้งการประชุมระหว่างผูบ้ริหารและพนกังานทั้งในและนอกสังกดั  และการสํารวจความพึงพอใจของ
พนกังาน เพื่อรับทราบแนวคิดและหาทางแกไ้ขและปรับปรุง  โดย ปตท. มีความเช่ือมัน่ว่าการส่ือความท่ีดี และการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ระหว่างผูบ้ริหารและพนกังานจะนาํไปสู่สัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั  และทาํให้บรรลุ
เป้าหมายขององคก์รร่วมกนั  รวมทั้งไดด้าํเนินการ สอบถามความตอ้งการพื้นฐานดา้นทรัพยากรบุคคลของผูบ้ริหารและพนกังาน
ผา่นการดาํเนินงานของคณะกรรมการหลายคณะ เช่น คณะกรรมการจดัการทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์ ปตท. 
และคณะกรรมการบริหารสายอาชีพ เป็นตน้ และมีการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานโดยท่ีปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภายนอกจาํนวน 1 คร้ัง  และมีการร่วมมือกบับริษทัในกลุ่ม ปตท. เพื่อพฒันาระบบฐานขอ้มูลผูบ้ริหารของ
กลุ่มร่วมกนั และจดัทาํแผนพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่ม ปตท. ร่วมกนั 

   กาํหนดให้มีค่านิยมร่วมของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Core Value) 

 ในปี 2551 ไดมี้การกาํหนดค่านิยมร่วมในการทาํงานของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงมีคาํยอ่ว่า  S P I R I T โดยมีความหมาย ดงัน้ี 

         Synergy  =  สร้างพลงัร่วม 
         Performance Excellence =  ร่วมมุ่งสู่การเป็นเลิศ 

         Innovation =  ร่วมสร้างนวตักรรม 

         Responsibility  for Society  =  ร่วมรับผดิชอบต่อสงัคม 

         Integrity & Ethics =  ร่วมสร้างพลงัความดี 

         Trust & Respect  =  ร่วมใจสร้างความเช่ือมัน่ 
 
 วตัถุประสงค ์ของค่านิยมร่วม  เพื่อใหเ้กิดความเช่ือ การตดัสินใจและพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของกลุ่ม 
ปตท. และส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังาน 
 ในปี 2552 ไดก้าํหนดแนวทางในการกาํหนดพฤติกรรมหลกัของ “SPIRIT” เพือ่ใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 
ท่ีมุ่งเนน้ในเร่ืองของกลยทุธ์  การส่ือความ  ภาวะผูน้าํ  การเช่ือมโยงกบัระบบในองคก์ร  วฒันธรรมและความผกูพนัของพนกังาน  
รวมทั้งภาพลกัษณ์องคก์ร  โดยการสมัภาษณ์ ตอบแบบสอบถามและจดัทาํ FOCUS GROUP สาํหรับผูบ้ริหารในบริษทักลุ่ม 
ปตท.   
 
8.6  การกาํกบัดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการ ปตท.  มีเจตนารมณ์ท่ีมุ่งมัน่ดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยนาํหลกัเกณฑก์าร
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน และระเบียบปฏิบติัของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยม์า
เป็นแนวทางหลกัในการกาํกบัดูแลและส่งเสริมให ้ปตท. เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ ในการบริหารจดัการ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และมีความรับผดิชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการเจริญเติบโตอยา่ง
ย ัง่ยนื 
 นบัตั้งแต่แปลงสภาพเป็น บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  และกระจายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปลายปี 
2544  ปตท. ใหค้วามสาํคญัในดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด โดยไดมี้การกาํหนดให ้ปตท. “ตอ้งจดัทาํนโยบาย
เก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ฝ่ายจดัการ และ 
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พนกังาน ตามระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัขององคก์รท่ีไดม้าตรฐานและเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้ง” ไวใ้น
ขอ้บงัคบัของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
 จากขอ้บงัคบับริษทัดงักล่าว ไดมี้การจดัทาํเป็นระเบียบบริษทัวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี พ.ศ. 2544 พร้อมทั้งจดัทาํ
คู่มือหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. และส่งมอบใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ลงนามรับทราบและถือ
ปฏิบติั โดยจดัทาํคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ปี 2544 เป็นฉบบัแรก และต่อมา คณะกรรมการ ปตท. จดัใหมี้การปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ืองอีกจาํนวน 2 ฉบบั เพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 -  คู่มือการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี 
    คู่มือการกาํกบัดูแลกจิการทีดี่ฯ ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1 ปี 2548 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดก้าํหนด
จรรยาบรรณและขอ้พงึปฏิบติัท่ีดีของคณะกรรมการ รวมทั้งไดพิ้จารณาทบทวน ปรับปรุงเน้ือหาในคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
ของ ปตท. ฉบบัเดิมใหมี้ความสมบูรณ์และเป็นไปตามหลกัสากลปฏิบติัยิง่ข้ึน โดยการจดัลาํดบัหวัขอ้และเพ่ิมเติมสาระให้
ครบถว้น ครอบคลุมเร่ืองการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้      การส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิโดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตาม
กฎหมาย เช่น การมีส่วนแบ่งในกาํไรของกิจการ การซ้ือขายหรือโอนหุน้ การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ การ
เขา้ร่วมประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี รวมทั้งเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั   

 คู่มอืการกาํกบัดูแลกจิการทีดี่ฯ ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 2 ปี 2552 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดม้อบนโยบายใหมี้
การปรับปรุงคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 1/2548  โดยดาํเนินการปรับปรุงเน้ือหาใหเ้ป็นไปตามหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2549  ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ The 
Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ในหลกัการ 5 หมวด 
คือ สิทธิของผูถื้อหุน้  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั บทบาทของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การเปิดเผยขอ้มูลและความ
โปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. และแนวปฏิบติัท่ี
ดีโดยการจดัหมวดหมู่ใหม่ และเพ่ิมเติมจรรยาบรรณบางหวัขอ้เช่น จรรยาบรรณว่าดว้ยการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิ
มนุษยชน จรรยาบรรณวา่ดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญาและการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ เป็นตน้  

 โดยไดจ้ดัพิมพค์ูมื่อการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 2 และส่งมอบใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนลงนามรับทราบและถือปฏิบติั เม่ือเดือนธนัวาคม 
2552 และดาํเนินการเผยแพร่คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีฯ ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 2 บนระบบเครือข่าย PTT Intranet และบน 
Website ของ ปตท.  โดยสรุปสาระสาํคญัการดาํเนินการดา้นการกาํกบัดูแลกิจการเป็น ดงัน้ี 
 
8.6.1   สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
 ปตท.  ตระหนกัเสมอวา่ ผูถื้อหุน้ทุกท่านเป็นเจา้ของ ปตท. ส่ิงท่ีจะทาํใหผู้ถื้อหุน้ไวว้างใจ และมัน่ใจในการลงทุนกบั
ธุรกิจของ ปตท.  ก็คือการมีนโยบายหรือการดาํเนินการท่ีรักษาสิทธิพื้นฐานท่ีผูถื้อหุน้พึงไดรั้บอยา่งเป็นธรรมตามท่ีกฎหมาย
กาํหนด หรือกว่านั้น รวมถึงการจดัการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด เป็นท่ียอมรับจากผูล้งทุนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายอยูเ่สมอวา่เป็นกิจการท่ีมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
 (1)  การจดัประชุมผู้ถอืหุ้น 

ปตท. ไดก้าํหนดใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปีละคร้ัง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชี
ของ ปตท. และในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์
ของผูถื้อหุน้ หรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ ์กฎหมาย ท่ีใชบ้งัคบัท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้แลว้ บริษทัจะเรียก
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป ทั้งน้ีในปี 2552 ปตท. ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 10 เมษายน 2552 ณ หอ้งเพล
นารี 1-3 ศนูยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  มีกรรมการเขา้ร่วมประชุม รวม 13 ท่าน กรรมการประกอบดว้ย 
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ประธานกรรมการ ประธานกรรมการเฉพาะเร่ืองทุกคณะ   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  รวมทั้งมีผูบ้ริหาร
ระดบัสูงและผูส้อบบญัชีของ ปตท. โดยมีท่ีปรึกษากฎหมายจาํนวน 3 ท่าน  ทาํหนา้ท่ีเป็นคนกลางในการตรวจสอบและการ
ลงคะแนนเสียงกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ตลอดการประชุม ซ่ึงประธานกรรมการไดด้าํเนินการประชุมอยา่งครบถว้นตามท่ีกฎหมาย
กาํหนด และผลการประชุมมีมติอนุมติัในทุกวาระ  อน่ึง  ในปี 2552 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้   

(2)  การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 

ปตท.ไดม้อบหมายให ้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์อง 
ปตท. เป็นผูด้าํเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมท่ีมีรายละเอียดวาระการประชุม/ ขอ้มูลประกอบท่ีสาํคญัและจาํเป็นสาํหรับ 
การตดัสินใจ/ ความเห็นของคณะกรรมการ/ รายงานการประชุมท่ีผา่นมามีรายละเอียดครบถว้น/ รายงานประจาํปีพร้อมทั้ง
เอกสารประกอบการประชุม/ เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการมอบฉนัทะ และระบุวิธีการใชไ้วช้ดัเจน โดยจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้
มากกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้  และไดท้าํการประกาศลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
อยา่งละ 1 ฉบบั ติดต่อกนัต่อเน่ืองฉบบัละ  3 วนั ก่อนวนัประชุม  3  วนั  เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้
เพยีงพอสาํหรับการเตรียมตวัก่อนมาเขา้ร่วมประชุม  

ทั้งน้ีในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปตท.ไดน้าํขอ้มูลหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบเปิดเผยใน
เวบ็ไซทข์อง ปตท. ท่ี http://www.pttplc.com ก่อนล่วงหนา้วนัประชุม 30 วนั 

 (3)   การอาํนวยความสะดวกแก่ผู้ถอืหุ้น 

ในการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ฯ ปตท. ไดอ้าํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัทุกราย ดว้ยการจดัให้
มีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแล ตอ้นรับ ใหค้วามสะดวกอยา่งเพยีงพอ การเตรียมการรักษาความปลอดภยั และแผนรับมือกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกคน การเปิดบริการรับลงทะเบียนล่วงหนา้ การจดัเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารผูเ้ขา้ร่วมการประชุม การ
เปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชัว่โมง การขยายระยะเวลารับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาวาระการประชุม
สุดทา้ย การใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และการจดัใหมี้การเล้ียงรับรองสาํหรับผูถื้อหุน้ท่ี
มาร่วมประชุม  

(4)  การดาํเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 

ก่อนเร่ิมการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง  ประธานท่ีประชุมจะแนะนาํคณะกรรมการ คณะผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีของ
บริษทั และท่ีปรึกษากฎหมายซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นคนกลางใหท่ี้ประชุมรับทราบ แลว้จึงช้ีแจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนบัคะแนนเสียง
ของผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งลงมติในแต่ละวาระตามขอ้บงัคบัของ ปตท. รวมถึงการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอยา่งชดัเจน 
และเม่ือมีการใหข้อ้มูลตามระเบียบวาระแลว้ ประธานฯจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ  
ถามคาํถามในแต่ละวาระ  และใหเ้วลาอภิปรายอยา่งเหมาะสมเพียงพอ  จากนั้นประธานฯ และผูบ้ริหารจะตอบขอ้ซกัถามอยา่ง
ชดัเจน ตรงประเด็น และใหค้วามสาํคญักบัทุกคาํถาม แลว้จึงใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ สาํหรับวาระการเลือกตั้ง
กรรมการประธานจะดาํเนินการใหผู้ถื้อหุน้ลงมติเป็นรายบุคคล 

ประธานฯ จะดาํเนินการประชุมตามลาํดบัวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้
ทราบล่วงหนา้ เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนผูถื้อหุน้
ซ่ึงเขา้ร่วมประชุม หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดอาจขอใหท่ี้ประชุม
พิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เม่ือท่ีประชุมไดพ้จิารณาระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ ปตท. ทั้งน้ีในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2552 ไม่มีการเปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระ 
และไม่มีการขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนท่ีไม่ไดก้าํหนดไวใ้นท่ีประชุมอยา่งใด 
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 อน่ึงในการประชุมทุกคร้ังจะมีการจดบนัทึกรายงานการประชุมอยา่งถกูตอ้งครบถว้น และสรุปดว้ยการลงมติ
พร้อมกบันบัคะแนนเสียง  ซ่ึงรวมระยะเวลาท่ีใชใ้นการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ังประมาณ  3 ชัว่โมง ทั้งน้ีในการประชุมผูถื้อหุน้
สามญัประจาํปี 2552 ไดก้าํหนดการประชุมเวลา 09.30 น. โดยเร่ิมรับลงทะเบียนเวลา 07.30 น. และเลิกประชุมประมาณ 12.30 น. 

 (5)  แนวทางการปฏบิัติเกีย่วกบัการรายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนจดัทาํรายงานความ
ขดัแยง้ของผลประโยชนท์ั้งท่ีเป็นแบบรายงานประจาํปี และแบบรายงานใหม่ระหวา่งปีกรณีมีการเปล่ียนแปลง และในการ
ประชุมใดๆ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หรือมีผลประโยชนท่ี์ขดัแยง้กบั ปตท. จะตอ้งแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบและไม่ร่วมพิจารณาหรืองด
ออกเสียงในเร่ืองนั้นๆ 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ กรรมการจะทราบแนวทางการปฏิบติัตน หากกรรมการท่านใดมีส่วนไดส่้วนเสีย หรือมี
ส่วนเก่ียวขอ้งในวาระใด  กรรมการท่านนั้นจะแจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ือขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ  

(6)  การดาํเนินการหลงัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 ปตท. จะจดัส่งรายงานสรุปผลการลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยภ์ายใน 1 วนัหลงัจากเสร็จส้ินการประชุม และจะจดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้  ซ่ึงจดบนัทึกรายงานการประชุม
และบนัทึกการออกเสียง  รวมทั้งขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอยา่งละเอียดใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยภ์ายในกาํหนด 14 วนั รวมถึงเผยแพร่รายงาน วีดีทศัน์ ภาพ และเสียงของการประชุมบนเวบ็ไซทข์อง ปตท. 
http://www.pttplc.com 

8.6.2   การปฏบิัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั  

แมว้า่ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะถือหุน้ในจาํนวนท่ีไม่เท่ากนั มีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากนั (ตามจาํนวนหุน้ท่ีถือ)  แต่มิได้
หมายความวา่การมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผูถื้อหุน้จะแตกต่างกนั เน่ืองจาก ปตท. จะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่
คาํนึงถึงเพศ อาย ุเช้ือชาติ สญัชาติ ศาสนา ความเช่ือ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ และแมผู้ถื้อหุน้จะไม่สามารถเขา้
ร่วมประชุมดว้ยเหตุไม่สะดวกประการใด ผูถื้อหุน้ยอ่มมีสิทธิมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมแทนได ้

 (1)  การเสนอวาระการประชุมเพิม่เติมและเสนอช่ือบุคคลเพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 
   เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน และตรวจสอบอยา่งแทจ้ริง ปตท. จึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารให้
สิทธิผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระการประชุมฯ  และ/หรือช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการไดล้่วงหนา้  เพื่อทาํหนา้ท่ีในการ
พิจารณากลัน่กรองระเบียบวาระท่ีจะเป็นประโยชนต่์อบริษทั รวมถึงการคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหนา้ท่ีได้
อยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนสู์งสุดของบริษทัและต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งแทจ้ริงโดยใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ท่านเดียว หรือ
หลายท่านท่ีมีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 100,000 หุน้เสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ ปตท. ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2552 ซ่ึงเป็นการใหสิ้ทธิท่ีมากกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนด  
 ปตท. ไดน้าํหลกัเกณฑด์งักล่าวเผยแพร่บนเวบ็ไซทข์องปตท. ท่ี  http://www.pttplc.com  ตั้งแต่วนัท่ี 26 ตุลาคม 2552 
จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  และแจง้ข่าวประกาศใน Website ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งไรกต็าม ในปี 2552 ไม่มี 
ผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอช่ือบุคคลสมคัรเป็นกรรมการ 

 (2)   ภาษาทีใ่ช้ในการประชุม 
 เน่ืองจาก ปตท. เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัท่ีจดัตั้งข้ึนภายใตก้ฎหมายแห่งราชอาณาจกัรไทยอนัมีภาษาไทยเป็นภาษา
ราชการ และผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่ท่ีมาเขา้ร่วมการประชุมสามญัประจาํปีของ ปตท. เป็นคนไทย  ดงันั้น ในการประชุมผูถื้อหุน้จึงจะ
ดาํเนินการเป็นภาษาไทย 
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ทั้งน้ีเพื่อรักษาประโยชน ์และอาํนวยความสะดวกในการส่ือสารสาํหรับผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติ  ปตท. จึงจดัทาํเอกสาร
ประกอบการประชุมผูถื้อหุน้ และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นภาษาองักฤษสาํหรับผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติ  รวมทั้งจดัทาํเวบ็ไซทข์อง 
ปตท. เป็น  2  ภาษา  คือภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทั้งจดัใหมี้พนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญทางภาษาคอยใหค้วามสะดวกใน
การประชุมผูถื้อหุน้ และในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถส่ือสารเป็นภาษาไทยซกัถามขอ้สงสยัหรืออภิปรายในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ปตท. จะจดัใหมี้การส่ือสารท่ีเหมาะสมและมีการแปลเป็นภาษาไทยทั้งคาํถาม และคาํตอบสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านอ่ืนในท่ี
ประชุม 

 (3)  การมอบฉันทะให้ผู้อืน่เข้าร่วมประชุมแทน 

 เพือ่รักษาสิทธิใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการอิสระ
ของ ปตท. ท่านใดท่านหน่ึงจากกรรมการอิสระท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด  ซ่ึง ปตท. จะระบุรายช่ือไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะตาม
แบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนดเพ่ือใหเ้ป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงมติแทนผูถื้อหุน้ไดโ้ดยไม่มีเง่ือนไข 
 นอกจากน้ี ปตท. ไดเ้ปิดเผยแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบ พร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่างๆบน Website ของ 
ปตท. ท่ี http://www.pttplc.com ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 30 วนั โดยผูถื้อหุน้สามารถสอบถามไดท้ั้งทางโทรศพัท ์หรือช่องทาง
อ่ืนๆ  

 (4)  การเข้าถึงข้อมูลของ ปตท. 
 ปตท. ไม่เลือกปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นพิเศษ ผูถื้อหุน้ทุกท่านมีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลของ ปตท. ท่ีสามารถ
เปิดเผย อยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั้งจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเหมาะสม และไดรั้บขอ้มูลเพยีงพอไดผ้า่นช่องทางติดต่อต่างๆ ดงัน้ี 
   โทรศพัท ์ :  Call Center 1365,  0 2537 2000 
   Website  :  http://www.pttplc.com 
  -  ศูนยบ์ริหารคาํส่ังซ้ือและลูกคา้สมัพนัธ์  :  orc@pttplc.com 
  -  ฝ่ายส่ือสารองคก์ร :  corporate@pttplc.com   
  -  สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการบริษทั  :  corporatesecretary@pttplc.com  
  -  ฝ่ายผูล้งทุนสัมพนัธ์  :  ir@pttplc.com  
 

8.6.3  บทบาทของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย    

 ปตท. ไดใ้หค้วามสาํคญัในการดูแลและคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษทั ตั้งแต่ประเทศ  
สงัคมชุมชน ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ และพนกังาน รวมถึงความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยไดก้าํหนดเป็น 
พนัธกิจของบริษทักลุ่ม ปตท. ไว ้ดงัน้ี 

ต่อประเทศ  : จะดาํเนินการสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานในระยะยาว โดยการจดัหาปริมาณท่ีเพียงพอ มีคุณภาพได้
มาตรฐานและราคาเป็นธรรม 

ต่อสังคมชุมชน : จะเป็นองคก์รท่ีดีของสังคมในการดาํเนินกิจการโดยปกป้องผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ภายใต้
มาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่สงัคมชุมชน 

ต่อผูถื้อหุน้ : จะดาํเนินธุรกิจเชิงพาณิชย ์สามารถสร้างกาํไรเพ่ือผลตอบแทนท่ีดี และใหมี้การเจริญเติบโต
ต่อเน่ืองอยา่งย ัง่ยนื 

ต่อลูกคา้ : จะสร้างความพึงพอใจแก่ลกูคา้ โดยผา่นการนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีคุณภาพสูงใน
ระดบัมาตรฐานสากล ดว้ยราคาเป็นธรรม 

ต่อคู่คา้ : จะดาํเนินธุรกิจร่วมกนัโดยพื้นฐานของการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม มุ่งสร้างความสัมพนัธ์และ
ความร่วมมือท่ีดี เพ่ือพฒันาศกัยภาพและประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนัในระยะยาว 
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ต่อพนกังาน : จะสนบัสนุนการพฒันาความสามารถการทาํงานระดบัมืออาชีพอยา่งต่อเน่ืองใหค้วามมัน่ใจใน
คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานทดัเทียมบริษทัชั้นนาํ 

 

(1)  การปฏบิัติต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียกลุ่มหลกั ๆ ของ ปตท. 
-    ประเทศ สงัคมชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 

 ปตท. ดาํเนินธุรกิจภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานกาํกบัดูแลอยา่งเคร่งครัด  
มีการจดัการดา้นพลงังาน ปิโตรเลียมอยา่งมืออาชีพ ใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  มีแผนจดัการเหตุฉุกเฉินและ
สภาวะวิกฤติ รวมทั้งตระหนกัถึงความสาํคญัของคุณภาพความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลกัการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื อน่ึง ขอ้มูลการดาํเนินการในปี 2552 ในเร่ืองดงักล่าวปรากฏอยูใ่นหวัขอ้ “พลงัท่ีย ัง่ยนื เพ่ือไทย” แลว้ 

ทั้งน้ี ปตท. มีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบดูแลเร่ืองสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่  ฝ่ายกิจการเพ่ือสงัคม และฝ่าย
ความมัน่คง ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

 -   ลูกคา้ 
ปตท. คาํนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ซ้ือสินคา้และบริการจาก ปตท. ดว้ยราคาท่ีเป็นธรรม  

มีคุณภาพ และมีความรับผดิชอบต่อลกูคา้ และผูบ้ริโภค  มุ่งมัน่พฒันาสินคา้ และใหบ้ริการอยา่งปลอดภยั ครบวงจร รวดเร็ว  
มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง 

-    คู่คา้  
 ปตท. ใหค้วามสาํคญัในกระบวนการจดัซ้ือจดัหา ซ่ึงเป็นกระบวนการสาํคญัเพื่อกาํหนดค่าใชจ่้าย และคุณภาพสินคา้ 
และบริการท่ี ปตท.จะนาํมาใชด้าํเนินกิจการ จึงตอ้งมีขั้นตอนการดาํเนินงานเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และก่อใหเ้กิด
ประโยชนสู์งสุด ปตท. ยงัใหค้วามสาํคญักบัคู่คา้ อนัเป็นบุคคลสาํคญัท่ีช่วยเหลือ และพยงุการดาํเนินธุรกิจซ่ึงกนัและกนั ตั้งแต่การ
สรรหาไปจนถึงรายละเอียดในการดาํเนินธุรกิจ ปตท. ตอ้งปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 
และเคารพซ่ึงกนัและกนั 

-   พนกังาน 
บุคลากรของ ปตท. ทุกคนเป็นส่วนสาํคญัท่ีสุดในการดาํเนินธุรกิจ  ปตท. จึงใหค้วามสาํคญักบัพนกังานทุกคนไม่

วา่จะทาํงานอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบติั  โดย ปตท.ส่งเสริมใหบุ้คลากร รู้รักสามคัคี ไวเ้น้ือเช่ือใจกนั ไม่
แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบติัต่อกนัอยา่งสุภาพ และเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ โดยการสร้างสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี มี
ความปลอดภยั  จ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัการทาํงาน มีสวสัดิการท่ีดีใหก้บัพนกังาน และจดัหานวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่
มาสนบัสนุนการทาํงาน  รวมทั้งไม่ใหเ้กิดกรณีท่ีมีลกัษณะเป็นการคุกคามทางเพศ   ปตท. ส่งเสริมการใชสิ้ทธิของลูกจา้งตาม
กฎหมายวา่ดว้ยสหภาพแรงงาน และรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์     ปตท. จะไม่กระทาํการอนัใดท่ีเป็นการขดัขวางกิจกรรมของสหภาพฯ  
เวน้แต่กิจกรรมนั้นจะเป็นการกระทาํอนัขดัต่อกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจอยา่งร้ายแรง หรือก่อความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อ 
ปตท.   

(2)  การเคารพหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 
ปตท. กาํหนด ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ ปตท. ทุกคนตอ้งเคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 

อยา่งเคร่งครัดตามหลกัปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหน่ึงในการปฏิบติังาน และไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดหลกั
สิทธิมนุษยชนสากล ตามท่ีปรากฏในคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีฯ ฉบบัแกไ้ขคร้ังท่ี 2 หวัขอ้จรรยาบรรณวา่ดว้ยการเคารพ
กฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน 
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(3)   การแจ้งเร่ืองร้องเรียน/ขอข้อมูล 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถใชก้ลไกในการติดต่อ การรับทราบขอ้มูล การแจง้ข่าว/เบาะแส ทั้งภายในองคก์ร

โดยระบบ Intranet Webbord และจากภายนอกโดยผา่นช่องทาง http://www.pttplc.com  / โดยทางโทรศพัท ์/  โดยหนงัสือแจง้ /  
โดยทาง E-mail แจง้หน่วยงาน ฝ่ายผูล้งทุนสมัพนัธ์  สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการบริษทั  ฝ่ายส่ือสารองคก์ร หรือ
ศนูยบ์ริหารคาํสั่งซ้ือและลูกคา้สัมพนัธ์  ดงัน้ี 
   โทรศพัท ์ :  Call Center 1365,  0 2537 2000 
   Website  :  http://www.pttplc.com 
  -  ศูนยบ์ริหารคาํสัง่ซ้ือและลูกคา้สมัพนัธ์  :  orc@pttplc.com 
  -  ฝ่ายส่ือสารองคก์ร :  corporate@pttplc.com   
  -  สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการบริษทั  :  corporatesecretary@pttplc.com  
  -  ฝ่ายผูล้งทุนสัมพนัธ์  :  ir@pttplc.com  

ซ่ึงขอ้คาํถาม ขอ้ติชม และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จะส่งต่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการ แกไ้ขปรับปรุง และ
จะตอ้งมีการแจง้กลบัใหท้ราบถึงการดาํเนินการทุกเร่ืองผา่นระบบการจดัการเร่ืองร้องเรียนโดยมีการติดตามผลผา่น E-mail 
องคก์รทุก 3 วนั   ทั้งน้ี คณะกรรมการควบคุมภายใน จะทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแล สอบทาน และสาํนกัตรวจสอบภายใน จะทาํหนา้ท่ี
ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบติังานของทั้งองคก์ร รวมถึงการรับขอ้
ร้องเรียนจากทุกช่องทาง เพื่อใหมี้การแกไ้ข ปรับปรุง  สรุปผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อ
คณะกรรมการ ปตท. ต่อไป 

สาํหรับการร้องเรียน ปตท. เปิดโอกาสใหบุ้คคลทัว่ไปสามารถร้องเรียนเม่ือพบพฤติกรรมของ กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานท่ีไม่เหมาะสมหรือขดัต่อจรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท. ต่อสาํนกัตรวจสอบภายใน สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่
และเลขานุการบริษทั และฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดย ปตท. จะรับฟังทุกขอ้ร้องเรียนอยา่งเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้
ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการกาํหนดระยะเวลาดาํเนินการท่ีเหมาะสม มีการรักษาความลบัและคุม้ครองผูร้้องเรียน 

ทั้งน้ีในปี 2552  ปตท. ไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

8.6.4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

การเปิดเผยขอ้มูลเป็นดชันีช้ีวดัความโปร่งใสในการดาํเนินการท่ีสาํคญั เป็นปัจจยัสาํคญัในการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บั
นกัลงทุนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ปตท. จึงใหค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง แม่นยาํ และสร้างช่องทางการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีหลากหลายเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยง่าย รณรงคใ์หก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน และสร้างกลไกในการรับเร่ือง
ร้องเรียนท่ีเหมาะสม และเป็นธรรมสาํหรับทั้งผูร้้องเรียนและผูถู้กร้องเรียน 

(1)   กจิกรรมรณรงค์ส่งเสริมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  ทาํหนา้ท่ีส่งเสริมและกลัน่กรองการดาํเนินงานเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ 
เพือ่ให ้ปตท. มีการรณรงคส่์งเสริมความสาํคญัของการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการอยา่งจริงจงั โดยไดจ้ดัตั้ง
คณะทาํงานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงมีผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นหวัหนา้คณะทาํงาน ช่วยดาํเนินการ
ต่างๆ ตามนโยบาย และเป็นผูจ้ดักิจกรรมหลากหลายในการรณรงคส่์งเสริมการปลูกจิตสาํนึกแห่งความรับผดิชอบภายใต้
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ใหก้บักรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูเ้ก่ียวขอ้ง   

ปตท. มีการสร้างบรรยากาศของการรณรงค ์ผา่นส่ือต่างๆ  ภายในองคก์ร  เช่น  การจดันิทรรศการ  การจดัทาํ 
Website CG  ท่ีมีขอ้มูลครบถว้น  และเปิดโอกาสใหผู้ส้นใจไดติ้ดต่อสอบถามได ้ จดัรายการเสียงตามสาย  จดัทาํวีดีทศันเ์พื่อใช้
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ส่ือความฯ  จดัใหมี้คอลมันเ์ก่ียวกบั CG  ในวารสารรายเดือน “PTT Spirit”  การใหพ้นกังานทุกคนไดรั้บทราบข่าวการดาํเนินการ
ท่ีเก่ียวกบั  CG รวมทั้งใหค้วามรู้และมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจ  ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากพนกังานทุกระดบัเป็นอยา่งดี  รวมทั้งการ
เผยแพร่คู่มือกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท.  ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 2 ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ สาํหรับนกัลงทุนและผูส้นใจ
ต่างชาติ  รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียนาํไปใชเ้ป็นประโยชน ์ หรือนาํไปใชอ้า้งอิงไดไ้วใ้น Website ของ ปตท. ดว้ย 

นอกจากน้ี ปตท. ยงัใหค้วามสาํคญัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัในกลุ่ม ปตท.  เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนว
ทางการบริหารบริษทัในรูปแบบ  “กลุ่ม ปตท.”  โดยกาํหนดเป้าหมายในการยกระดบัมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั
ในกลุ่ม ปตท.  ใหอ้ยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนั  และเตรียมความพร้อมสาํหรับการเขา้รับการจดัอนัดบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
รวมทั้งกาํหนดแผนการดาํเนินงาน  และแนวทางการประชาสัมพนัธ์การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเชิงรุก โดยร่วมกนัศึกษา พฒันา
แนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากลท่ีเหมาะสมสาํหรับใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัของกลุ่ม ปตท. และกาํหนดหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการของกลุ่ม ปตท.  ดงัน้ี 

R-E-A-C-T  
  R = Responsibility “ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี” 
  E = Equitable Treatment “ไม่เลือกปฏิบติั” 
  A = Accountability “ยดึถือความถกูตอ้ง” 
  C = Creation of Long Term Value “สร้างมูลค่าเพ่ิมระยะยาวใหอ้งคก์ร” 
  T = Transparency “ความโปร่งใสตรวจสอบได”้ 

ปตท. ไดจ้ดักิจกรรมเพือ่ส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใหก้บับริษทัในกลุ่ม ปตท. เช่น 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี “กลุ่ม ปตท.” 
2. จดังานสมัมนาใหค้วามรู้ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม  ชุมชน  ส่ิงแวดลอ้ม โดยเชิญ

วิทยากรผูมี้ความรู้  ความสามารถ  และมีประสบการณ์มาบรรยายใหค้วามรู้กบัพนกังาน ปตท.  และพนกังานของบริษทัใน กลุ่ม 
ปตท.ท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งการกาํกบัดูแลกิจการ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 

3. การจดังาน PTT Group  CG Day ซ่ึงเป็นกิจกรรมเพื่อรณรงค ์ส่งเสริม และเผยแพร่การดาํเนินการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยในปี 2552 ไดจ้ดังาน PTT Group  CG Day 2009 ข้ึน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน 
จ. ชลบุรี โดยกาํหนดใหแ้ต่ละบริษทัจดันิทรรศการและนาํเสนอหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของตน
ภายใตห้วัขอ้การจดังาน “CG to GC : from Good to Great” และจดัการเสวนาในหวัขอ้ “CG โอกาสหรืออุปสรรคของ GC” 
ระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัในกลุ่ม ปตท. ทั้งน้ีมีแขกรับเชิญกิตติมศกัด์ิจากหน่วยงานภายนอก อาทิ ผูแ้ทนจาก ตลท. 
สคร. และกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานกลุ่ม ปตท. ใหค้วามสนใจเขา้ร่วมจาํนวนมาก 

4. การวางแผนโครงการประกวดการนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไปปฏิบติัจริงในหน่วยงานปฏิบติัการ 
5. ร่วมพจิารณาปรึกษา หารือ แลกเปล่ียนความเห็นภายในกลุ่ม ปตท. เก่ียวกบัคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการของแต่ละ

บริษทั ตามแนวทางมาตรฐานสากล 

(2)   การเข้าเยีย่มชมกจิการของ ปตท. ของผู้ถอืหุ้นรายย่อย 
ในปี 2552  ปตท. ไดจ้ดัใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเขา้เยีย่มชมกิจการ ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และสวนสมุนไพร

สมเดจ็พระเทพฯ จงัหวดัระยอง  จาํนวน 480  คน  โดยแบ่งเป็น  3  รุ่นๆละ 160 คน เม่ือวนัท่ี 10, 11 และ 13 พฤศจิกายน 2552 เพื่อ
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยไดมี้โอกาสเยีย่มชมการดาํเนินงาน รับทราบขอ้มูล พบปะกบัคณะผูบ้ริหาร ปตท. และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพื่อสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีจงัหวดัระยองของ ปตท.  

ปตท.ไดน้าํส่งหนงัสือเชิญและเอกสารตอบรับไปยงัผูถื้อหุน้ซ่ึงปรากฎรายช่ือ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาล ประจาํปี 2552 เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2552  โดยทางไปรษณีย ์ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้แจง้ความประสงคใ์นการเขา้เยีย่มชม
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กิจการของ ปตท. อน่ึง เน่ืองจากมีผูใ้หค้วามสนใจและแจง้ความประสงคท่ี์จะเขา้เยีย่มชมกิจการของ ปตท. จาํนวนมากกวา่ 3,000 
คน  ปตท. จึงใชว้ิธีการจบัสลากในการคดัเลือกผูมี้สิทธิเขา้เยีย่มชมกิจการของ ปตท. โดยจดัใหมี้ผูแ้ทนจากส่ือมวลชนเขา้มาเป็น
สกัขีพยานในการจบัสลากเม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2552 และประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้เยีย่มชมกิจการของ ปตท. บน website ของ 
ปตท. http://www.pttplc.com  เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2552 และเจา้หนา้ท่ีของ ปตท. ไดด้าํเนินการแจง้ผูมี้สิทธิเขา้เยีย่มชมกิจการของ 
ปตท. ทางโทรศพัทเ์พื่อยนืยนัการตอบรับเขา้เยีย่มชมกิจการของ ปตท.  ซ่ึงในการเยีย่มชมกิจการในปีน้ี  ผูถื้อหุน้รายยอ่ยไดมี้ส่วน
ร่วมปลูกตน้ไมใ้นโครงการระยองเมืองสีเขียว ซ่ึงเป็นโครงการดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มของ ปตท.  
ณ สวนสมุนไพรสมเดจ็พระเทพฯ จงัหวดัระยอง  เพื่อรณรงคส์ร้างจิตสาํนึกในการรักษาส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 

ปตท. ตระหนกัถึงความสาํคญัของการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส โดยการแจง้ขอ้มูล
ข่าวสารผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพยฯ์  เปิดเผยในเวบ็ไซทข์อง ปตท.  การจดัประชุมช้ีแจงผลประกอบการประจาํไตรมาส 
โดยใชห้อ้งประชุมของ ปตท.  รวมทั้งไดจ้ดัใหน้กัวิเคราะห ์นกัลงทุนสถาบนั ไดเ้ขา้เยีย่มชมกิจการ 1  คร้ัง  เม่ือวนัท่ี 8 - 9 
มกราคม 2552 ณ ศนูยศึ์กษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ตาํบลปากนํ้าปราณ อาํเภอปราณบุรี จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ 

(3)  ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

        คณะกรรมการ ปตท. ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  เพื่อทาํหนา้ท่ีพจิารณากาํหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการและผูบ้ริหาร  โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ทั้งน้ีรายละเอียด
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวใ้นหวัขอ้ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารขา้งตน้แลว้ 

(4)  การรายงานของคณะกรรมการทั้งที่เป็นการเงนิและไม่ใช่การเงนิ 

       คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีหน่วยงานฝ่ายบญัชีและสาํนกังานการตรวจ
เงินแผน่ดินมาประชุมร่วมกนั และนาํเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ ปตท.ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ ปตท. เป็น
ผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินรวมของ ปตท. และบริษทัยอ่ย  รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี   งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีรับรอง
และตรวจสอบโดยสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน  การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีสาํคญั  ทั้งขอ้มูลทางการเงิน  และไม่ใช่
การเงิน  ดาํเนินการบนพื้นฐานของขอ้เทจ็จริงอยา่งครบถว้น  และสมํ่าเสมอดว้ย 

(5)   ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

ตั้งแต่ ปตท. แปลงสภาพและกระจายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544  ปตท. จดัใหมี้หน่วยงาน
ฝ่ายผูล้งทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations Department) ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางในการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัต่อนกัลงทุนและ 
ดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น การนาํเสนอผลการดาํเนินงาน งบการเงิน สารสนเทศท่ี ปตท. แจง้ต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  รวมถึงมีการทาํบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) รายไตรมาส ซ่ึงแสดงสถานภาพ  
ผลการดาํเนินงานและแนวโนม้ในอนาคตของ ปตท. ต่อผูถื้อหุน้ทั้งในประเทศและต่างประเทศไดรั้บทราบอยา่งเท่าเทียมกนั 
สมํ่าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจริง  ผูล้งทุนสามารถติดต่อกบัหน่วยงานไดโ้ดยตรง หรือผา่นทาง Website ของ ปตท.   
(http://www.pttplc.com )  ซ่ึงมีขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษท่ีไดป้รับปรุงใหท้นัสมยัเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ  ประกอบดว้ย
ขอ้มูลสาํคญั ๆ อาทิ 

 •   รายงานประจาํปี / แบบรายงานขอ้มูล 56-1 
 •   ขอ้มูลโครงการลงทุนท่ีสาํคญั 
 •   การจดัซ้ือจดัจา้ง 
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 •   การแถลงทิศทางนโยบายขององคก์รโดยผูบ้ริหาร 
 •   การดาํเนินการตามนโยบายรัฐ 
 •   แผนงานท่ีสาํคญั 
 •   นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและกิจกรรมส่งเสริม 
 •   ผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน 
 •   ผลการดาํเนินงานท่ีไม่ใช่การเงิน 

 โดย ปตท. ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใสและทัว่ถึง รวมทั้งการ
นาํเสนอผลงานและการแจง้สารสนเทศขององคก์รต่อนกัลงทุน  ผูถื้อหุน้และผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในทางตรงและทางออ้มมาโดยตลอด  
สรุปไดด้งัน้ี 

 •  ทางตรง  :  ปตท. มีการนาํเสนอผลงานใหแ้ก่นกัวเิคราะห์ นกัลงทุนและพนกังาน เป็นระยะๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 
ในรูปของ Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call การเขา้ร่วม Conference ซ่ึงจดัโดยสถาบนัต่างๆ รวมทั้ง การร่วม
กิจกรรมพบนกัลงทุนรายยอ่ยกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์  และผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถทาํการนดัหมาย (Company Visit) เขา้พบผูบ้ริหาร 
ปตท. เพื่อสอบถามขอ้มูลความคืบหนา้การดาํเนินกิจการไดต้ลอดเวลา   
  
สรุปกิจกรรมหลกัในปี 2552 ของฝ่ายผูล้งทุนสมัพนัธ ์มีดงัน้ี 

 จาํนวนคร้ัง 

Roadshow ต่างประเทศ 10 

Roadshow ในประเทศ 5 

Analyst meeting 5 

Credit Rating Review 5 

Company Visit / Conference call 189 

ทาง email /โทรศพัท ์ 6-8 คร้ังต่อวนั 

ร่วมกิจกรรมกรรมตลาดหลกัทรัพยส์ัญจร และหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อพบนกัลงทุน 3 

นาํนกัลงทุนสถาบนัพบผูบ้ริหารและเยีย่มชมกิจการ 1 

นาํนกัลงทุนรายยอ่ยพบผูบ้ริหารและเยีย่มชมกิจการ 1 (3 รุ่น) 

•  ทางออ้ม: ปตท. มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริษทั ผลการดาํเนินงาน งบการเงิน รวมถึงรายงานสารสนเทศ 
ท่ี ปตท. แจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผูส้นใจสามารถอ่านขอ้มูลไดท้าง Website ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (www.set.or.th) และของ ปตท. (http://www.pttplc.com) 

•  กรณีท่ีนกัลงทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งมีขอ้สงสยัและตอ้งการสอบถาม สามารถติดต่อมายงัฝ่ายผูล้งทุนสัมพนัธ์ ปตท. 
โทร. 0 2537 2792 - 3 Email : ir@pttplc.com หรือผา่น Website  http://www.pttplc.com   

•  การเผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ์ ความเคล่ือนไหวทางธุรกิจ ความคืบหนา้ของการดาํเนินงาน และโครงการ
ต่างๆ รวมทั้งใหบ้ริการตอบคาํถามและอาํนวยความสะดวกในการติดต่อแก่ส่ือมวลชนและสาธารณชนอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงใน 
ปี 2552 สรุปได ้ดงัน้ี 
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กจิกรรมใน ปี 2552 จํานวน 

ทาง e-mail 165  ช้ิน 

ข่าวแจก/ภาพข่าว 165  ช้ิน 

การแถลงข่าว 36  คร้ัง 

นาํส่ือมวลชนเยีย่มชมการดาํเนินงาน ทั้งใน/ต่างประเทศ 6  คร้ังต่อปี 

การใหก้ารตอ้นรับ/ใหข้อ้มูลกบัหน่วยงานท่ีมาเยีย่มชม/ดูงานในดา้นต่าง ๆ 121 คณะ  =  5,753 คน   

8.6.5   ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 (1)  องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
- มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน 
- มีกรรมการอิสระเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด   
- ควรประกอบดว้ยผูมี้ความรู้ดา้นธุรกิจปิโตรเลียมอยา่งนอ้ย 3 คน ผูมี้ความรู้ดา้นกฎหมายอยา่งนอ้ย 1 คน และ 

ผูมี้ความรู้ดา้นบญัชีการเงินอยา่งนอ้ย 1 คน 

คณะกรรมการของ ปตท. จาํกดั (มหาชน)  ตามหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์ ลงวนัท่ี  30 พฤศจิกายน 2552 
มีจาํนวน  15  ท่าน  ประกอบดว้ย 

• กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 14 ท่าน  (เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 10 ท่าน ซ่ึงเกินกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการ 
ทั้งคณะ) 

• กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  1 ท่าน 

(2)   คุณสมบัติของกรรมการ 
 มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั และตามมาตรา 5   

แห่งพระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2550  อาทิ 
- มีอายไุม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ 
- เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจรวมกนัไม่เกิน 3 แห่ง 
- กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 

ประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิท่ีไดก้ระทาํโดย
ประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

-    ไม่เป็นขา้ราชการการเมือง เวน้แต่เป็นการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

- ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ท่ีของพรรคการเมือง 
-   ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากงาน เพราะทุจริตต่อหนา้ท่ี 

-   ไม่เป็นผูถื้อหุน้ของรัฐวิสาหกิจนั้น หรือผูถื้อหุน้ของนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจนั้นถือหุน้ (ยกเวน้ กรรมการ
ของรัฐวิสาหกิจ ท่ีไม่เป็นขา้ราชการ พนกังาน หรือลูกจา้งท่ีมีตาํแหน่ง  หรือเงินเดือนประจาํตาํแหน่งของ
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้น
ถือหุน้ไม่เกินกว่าร้อยละ 0.5 ของทุนชาํระแลว้ของรัฐวิสาหกิจซ่ึง 
ตนเป็นกรรมการหรือนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจซ่ึงตนเป็นกรรมการถือหุน้อยู)่ 

-   ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งใดในนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผูถื้อหุน้ เวน้แต่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ
นั้นมอบหมายใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการหรือดาํรงตาํแหน่งอ่ืนในนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผูถื้อหุน้ 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 194  

-   ไม่เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจในการจดัการ หรือมีส่วนไดเ้สียในนิติบุคคลซ่ึง 
เป็นผูรั้บสมัปทาน ผูร่้วมทุน หรือมีประโยชนไ์ดเ้สียเก่ียวขอ้งกบักิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น    
เวน้แต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูบ้ริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น 

(3)  คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการ ปตท. โดยการนาํเสนอของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดก้าํหนดนิยามความเป็นอิสระ
ของกรรมการ ปตท. ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ดงัน้ี 

• ถือหุน้ไม่เกิน 0.5% ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ปตท.  บริษทัในกลุ่ม  บริษทัร่วมทุน หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  (นบัรวมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลกัทรัพย)์ 

• ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง  พนกังาน  ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ รวมถึงท่ี
ปรึกษาตรวจสอบบญัชี  ท่ีปรึกษากฎหมาย  ท่ีปรึกษาดา้นอ่ืนๆ  หรือเป็นผูมี้อาํนาจควบคุม ปตท.  บริษทัใน
กลุ่ม บริษทัร่วม หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน ์ หรือส่วนไดส่้วนเสียใน
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้  เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  2  ปี 

• ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ  เช่น  เป็นลูกคา้  คู่คา้  เจา้หน้ี/ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีเงินกู ้เป็นตน้ รวมทั้ง
ไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดส่้วนเสีย ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงานของ 
ปตท.  บริษทัในกลุ่ม  บริษทัร่วม  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะทาํใหข้าดความเป็น
อิสระ 

• ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพนัธ์อ่ืนท่ีอาจทาํใหข้าดความเป็นอิสระกบั  ผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ 
ปตท.  บริษทัในกลุ่ม  บริษทัร่วม  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ รวมทั้งไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็น
ตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนข์องกรรมการ  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  

(4)   การแยกตําแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร/กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

เพือ่ใหก้ารแบ่งแยกหนา้ท่ีในเร่ืองการกาํหนดนโยบายของ ปตท. และการบริหารงานประจาํของ ปตท.  
ออกจากกนั และเพือ่ใหก้รรมการทาํหนา้ท่ีสอดส่อง ดูแล และประเมินผลการบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ปตท.  
จึงกาํหนดใหป้ระธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นคนละบุคคลกนัเสมอ  ประธาน
กรรมการตอ้งคอยสอดส่องดูแลการบริหารจดัการของฝ่ายบริหาร คอยใหค้าํแนะนาํ ช่วยเหลือ แต่ตอ้งไม่มีส่วนร่วม และไม่ 
กา้วก่ายในการบริหารงานปกติประจาํวนัโดยใหเ้ป็นหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ภายใตก้รอบ
อาํนาจท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการ 

นอกจากน้ีประธานกรรมการตอ้งมีภาวะผูน้าํ ดูแลกรรมการมิใหอ้ยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของฝ่ายบริหาร  โดยทาํหนา้ท่ี
ประธานในท่ีประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สนบัสนุนและ
ผลกัดนัใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมใชสิ้ทธิออกเสียง ปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเคร่งครัด 

(5) ความเป็นอสิระของประธานกรรมการ 

 ปตท. ใหค้วามสาํคญักบัความเป็นอิสระของกรรมการเป็นอยา่งมาก แต่เน่ืองจาก ปตท. เป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์  ท่ียงัมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกดักระทรวงพลงังาน  ดงันั้น  ประธานกรรมการท่ีไดรั้บเลือกตั้งจาก
กรรมการท่ีผา่นมาจะเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจากกระทรวงพลงังานเป็นส่วนใหญ่  แต่อยา่งไรกต็าม  ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของประธานกรรมการไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีการเป็นประธานอยา่งเป็นอิสระตลอดมา 
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 (6) เลขานุการบริษทั 

  รายละเอียดในหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” ขา้งตน้ 

 (7) คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 

คณะกรรมการ ปตท. ใหค้วามสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยในช่วงเร่ิมแรกไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะเร่ืองข้ึน 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ซ่ึง
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการดาํเนินการเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการดว้ย    

ต่อมาในปี 2547 คณะกรรมการ ปตท.ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. เพื่อช่วยส่งเสริมและ
กลัน่กรอง  การดาํเนินงานเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการและการบริหารจดัการใหดี้เลิศ  ดงันั้น ในปัจจุบนั ปตท. จึงมี
คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองรวม  4 คณะ  เพ่ือช่วยกลัน่กรองงานท่ีมีความสาํคญัอยา่งรอบคอบภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
มุ่งเนน้การสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยคาํนึงถึงผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดาํเนินธุรกิจ มีความ
โปร่งใส และตรวจสอบได ้คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองทุกคณะประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และมีคุณสมบติั หนา้ท่ี
ความรับผดิชอบตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมทั้งมีการกาํหนดบทบาทภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรไวอ้ยา่งชดัเจน   

ในปี 2552 มีการขยายอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใหมี้หนา้ท่ีมอบนโยบาย แนวปฏิบติั 
และติดตามการดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมเติม เพื่อใหค้ณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ
ท่ีดีสามารถดาํเนินงานดา้นการดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดอ้ยา่งครบถว้นและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

ทั้งน้ีรายละเอียดองคป์ระกอบ  สมาชิก  ขอบเขตหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของกรรมการเฉพาะเร่ืองทั้ง 4 คณะ  
ไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ “คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง” แลว้ 

 (8)  บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 1)  นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ  

   คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. ไวด้งัน้ี 
1.   คณะกรรมการ ปตท. ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนมุ่งมัน่ท่ีจะนาํเอาหลกัสาํคญัในการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีของ ปตท. ทั้ง 6 ประการ คือ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, 
Transparency, Vision to Create Long Term Value และ Ethics มาใชใ้นการดาํเนินงาน มีโครงสร้าง
การบริหารท่ีมีความสมัพนัธ์กนัระหว่างคณะกรรมการ ปตท. ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรม  

2.   คณะกรรมการ ปตท. จะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความทุ่มเทและรับผดิชอบ  มีความเป็นอิสระและมีการ
จดัแบ่งบทบาทหนา้ท่ีระหวา่งประธานกรรมการกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

3.   คณะกรรมการ ปตท. มีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ นโยบายและแผนงานท่ี
สาํคญัของ ปตท. โดยจะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงและวางแนวทางการบริหารจดัการท่ีมีความ
เหมาะสม รวมทั้งตอ้งดาํเนินการเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ระบบบญัชี รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี 
มีความน่าเช่ือถือ  

4.   คณะกรรมการ ปตท. จะตอ้งเป็นผูน้าํในเร่ืองจริยธรรม เป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังานตามแนว
ทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท.  และสอดส่องดูแลในเร่ืองการจดัการแกไ้ขปัญหาความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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5.   คณะกรรมการ ปตท. อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองข้ึนตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณา
กลัน่กรองงานท่ีมีความสาํคญัอยา่งรอบคอบ 

6.   คณะกรรมการ ปตท.  ตอ้งจดัใหมี้การประเมินผลตนเองรายปี เพือ่ใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบ
การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  

7. คณะกรรมการ ปตท.  เป็นผูพ้จิารณากาํหนดจรรยาบรรณของ ปตท. เพือ่ใหค้ณะกรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนกังาน รวมถึงลูกจา้งทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติั  ควบคู่ไปกบั
ขอ้บงัคบัและระเบียบของ ปตท.   

8.     มีการเปิดเผยสารสนเทศของ ปตท.ทั้งในเร่ืองทางการเงินและท่ีไม่ใช่เร่ืองทางการเงินอยา่งเพียงพอ 
เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ ปตท. ไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่า
เทียมกนั มีหน่วยงานประชาสมัพนัธ์และหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ รับผดิชอบในเร่ืองการให้
ขอ้มูลกบันกัลงทุนและประชาชนทัว่ไป 

9.    ผูถื้อหุน้ ปตท. จะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั มีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศ และมี
ช่องทางในการส่ือสารกบั ปตท.ท่ีเหมาะสม 

10.   มีระบบการคดัสรรบุคลากรท่ีจะเขา้มารับผดิชอบในตาํแหน่งบริหารท่ีสาํคญัทุกระดบัอยา่ง
เหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาท่ีโปร่งใส  เป็นธรรม 

 2)  จรรยาบรรณธุรกจิ 

เพือ่แสดงถึงเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. อยา่งโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผดิชอบต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สีย  ตลอดจนสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  ปตท. จึงกาํหนดจรรยาบรรณของ ปตท. ข้ึน เพื่อใหค้ณะกรรมการ ปตท.  ผูบ้ริหาร  
พนกังาน และลูกจา้งทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติั ควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบของ ปตท. ดงัรายละเอียด
ปรากฏในส่วนท่ี 3  ของคูมื่อการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  
ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 2 หวัขอ้ "จรรยาบรรณธุรกิจในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. และแนวปฏิบติัท่ีดี"  ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี  

 คณะกรรมการ ปตท. ควรเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุน้ โดยคาํนึงถึงการเจริญเติบโตของ ปตท.  
อยา่งย ัง่ยนืใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง บริหารงานอยา่งเตม็ความสามารถ ดว้ยความ
ซ่ือสตัยสุ์จริต และระมดัระวงั ไม่ฝักใฝ่การเมือง  มีความเป็นอิสระทั้งการตดัสินใจและการกระทาํ โดย
ไม่มีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีเป็นการแข่งขนักบั ปตท.  และมุ่งมัน่ป้องกนั  
และขจดัการกระทาํทุจริตทุกประเภท 

 ผูบ้ริหาร และพนกังาน ควรมุ่งมัน่ในการพฒันา เสริมสร้างวฒันธรรมการทาํงานเป็นทีม สร้างความพึง
พอใจใหก้บัลูกคา้ คาํนึงถึงความเสมอภาค และความซ่ือสตัยใ์นการดาํเนินธุรกิจ ตระหนกัและห่วงใยถึง
ความปลอดภยัของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวติประชาชน รวมถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ
รับผดิชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มุ่งมัน่ ทุ่มเท โดยถือประโยชนข์อง ปตท.เป็นสาํคญั 

ปตท. ไดจ้ดัทาํตวัอยา่งของการปฏิบติัตนของกรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนกังาน  เป็นบทความ  บทวิทย ุ  
และบทวีดิทศัน ์ เพือ่เป็นการปลูกฝังใหก้รรมการ  ผูบ้ริหาร และพนกังานใชว้ิจารณญาณ หรือการใชดุ้ลยพินิจตดัสินใจเร่ือง 
ต่าง ๆ ใหร้อบคอบและถูกตอ้ง โดยสามารถตรวจสอบการกระทาํของตนเองไดโ้ดยใหถ้ามตนเองก่อนวา่ส่ิงท่ีจะกระทาํนั้น  
เป็นส่ิงท่ีถกูตอ้งหรือไม่  เป็นท่ียอมรับและสามารถเปิดเผยต่อสังคมไดห้รือไม่  เป็นการทาํใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียงของ ปตท.  
ในฐานะท่ีเป็นองคก์รแห่งจริยธรรมหรือไม่  รวมทั้งกระบวนการติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวตลอดเวลา  
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3)   ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการ ปตท.ไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชนบ์นหลกัการท่ีวา่การตดัสินใจ
ใดๆของบุคลากรทุกระดบัในการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งทาํเพื่อผลประโยชนสู์งสุดของ ปตท. เท่านั้น  และถือเป็น
หนา้ท่ีของบุคลากรทุกระดบัท่ีจะหลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวขอ้งทางการเงิน และ/หรือความสมัพนัธ์กบับุคคลภายนอกอ่ืนๆ ซ่ึงจะ
ส่งผลให ้ปตท. ตอ้งเสียผลประโยชนห์รือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในดา้นความภกัดีหรือผลประโยชนห์รือขดัขวางการปฏิบติังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยกาํหนดใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพจิารณา ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึง
ความสมัพนัธ์หรือความเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว  และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสิน รวมถึง ปตท. จะตอ้ง
ดาํเนินการใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีอาํนาจอนุมติัหรือเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมนั้น ๆ   

       การจดัทาํรายงานเปิดเผยรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั ปตท.  

ไดก้าํหนดให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทุกคน ตอ้งจดัทาํรายงานเปิดเผยรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์กบั ปตท.โดยใชแ้บบฟอร์มรายงานการเปิดเผยรายการท่ีสงสยัว่าจะเป็นผลประโยชนท่ี์ขดักนักบัผลประโยชนข์อง 
ปตท.และในการอนุมติัใด ๆ สาํหรับกรณีดงักล่าวตอ้งยดึถือหลกัการไม่ใหมี้การกาํหนดเง่ือนไขหรือขอ้กาํหนดพิเศษผดิไปจาก
ปกติ  ถือเป็นกระบวนการควบคุมภายในของ ปตท. รวมทั้งไดก้าํหนดใหส้าํนกัตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผูส้อดส่องดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งักล่าว ซ่ึงท่ีผา่นมายงัไม่เคยมีปัญหาดงักล่าวเกิดข้ึน  

ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท.ทุกคร้ัง ประธานกรรมการจะแจง้ต่อท่ีประชุมเพือ่ขอความร่วมมือ
กรรมการปฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกบัเร่ืองความขดัแยง้ของผลประโยชนว์า่ในระเบียบวาระใดท่ีกรรมการเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนได้
ส่วนเสีย ขอใหก้รรมการแจง้ต่อท่ีประชุมเพื่องดออกเสียงหรือใหค้วามเห็นใด ๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะนาํเสนอคณะกรรมการ ปตท. เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมี 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยกาํหนดในรายงานและเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวทุกไตรมาสอยา่งเคร่งครัด 

  การจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

ในปี 2552 คณะกรรมการ ปตท. กาํหนดใหมี้การจดัทาํแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการกาํกบัดูแลดา้นการมีส่วนไดเ้สียในระดบักรรมการ และผูบ้ริหาร
ระดบัสูง โดยกาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งจดัทาํแบบรายงานดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี และจดัทาํแบบรายงานดงักล่าว
เม่ือมีการเปล่ียนแปลง และกาํหนดใหเ้ลขานุการบริษทัมีหนา้ท่ีจดัเกบ็ รวบรวม และทาํสาํเนาส่งประธานคณะกรรมการ ปตท. 
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใชใ้นการตรวจสอบและกาํกบัดูแลดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

  การจดัทาํรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์

เพือ่กาํกบัดูแลดา้นการใชข้อ้มูลภายใน  ปตท.ไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการ ปตท.และผูบ้ริหาร ซ่ึงหมายรวมถึง
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์ปตท. จะตอ้งแจง้ให ้ปตท.ทราบ และรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทาํการนบัจากวนัท่ีซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งทุก
ส้ินไตรมาสและส้ินปี สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการบริษทั จะทาํหนงัสือแจง้หา้มไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหารหรือ
หน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 45 วนั ตั้งแต่วนัปิดงบจนถึงวนัแจง้งบต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ คือ ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อ
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สาธารณชน   เพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ใหน้าํขอ้มูลภายในไปใชใ้นทางมิชอบ  ทั้งน้ี  ในระหวา่งปีท่ีผา่นมากรรมการและผูบ้ริหาร
ไดป้ฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

  การยืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินต่อ ปปช. 

ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 39 
กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารสูงสุดของ ปตท. รวมไปถึงกรรมการ และผูบ้ริหารสูงสุดในนิติบุคคลท่ี ปตท. ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 
50 มีหนา้ท่ียืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ปปช. ทุก
คร้ังท่ีเขา้รับตาํแหน่ง ทุกๆ 3 ปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง และเม่ือพน้จากตาํแหน่ง  

4) ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการ ปตท. กาํหนดมาตรการในการสอดส่องดูแลฝ่ายบริหาร โดยจะเป็นผูอ้นุมติัแผนงาน 
งบประมาณ และเป้าหมายการปฏิบติังาน  และมุ่งมัน่ใหฝ่้ายบริหารตระหนกัถึงความสาํคญัของการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพเพียงพอกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละเหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มต่าง ๆ ของงาน  ดงัน้ี 

 การควบคุมภายใน  
  คณะกรรมการ ปตท. โดยคณะกรรมการตรวจสอบจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและ
ระบบการบริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  มีการติดตามประเมินผลอยา่งสมํ่าเสมอเพือ่ใหค้วามมัน่ใจวา่ระบบท่ีวาง
ไวส้ามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในเพื่อทาํหนา้ท่ีกาํหนด
แนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมภายใน สอบทาน ประเมินผล และรายงานเก่ียวกบัการควบคุมภายในในภาพรวมของ 
ปตท.  และมีหน่วยงานสาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการบริษทั ทาํหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการฯ และเป็น
หน่วยงานรับผดิชอบงานควบคุมภายในของ ปตท. ใหมี้การปฏิบติัตามระบบควบคุมภายในท่ีครอบคลุมครบทั้ง  3  ดา้น  ไดแ้ก่  

1.  ดา้น Management Control  :  โดยตรวจสอบใหห้น่วยงานมีการดาํเนินการตามพนัธกิจ  ควบคุมให ้
ฝ่ายบริหารมีการจดัทาํแผนการดาํเนินงานตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ มีการติดตาม  ประเมินผลการดาํเนินการ 

2.  ดา้น Operational Control  :  มีการควบคุมทุกดา้น เช่น  ระบบการจดัซ้ือ โดยใชร้ะบบ E-Procurement   
ทั้งในรูปแบบการตกลงราคา  การประกวดราคา  การประมูล  โดยพิจารณาจดัซ้ือจากทะเบียนผูค้า้  (Vendor List)  ของบริษทั 
เป็นหลกั  เป็นตน้ 

3.  ดา้น Financial Control  :  ปตท.นาํระบบงบประมาณท่ีมุ่งเนน้ผลงานมาใช ้(Result Based Budgeting)  
และระบบ SAP (Systems Applications and Products)  รวมทั้งสอบทานความเพียงพอควบคุมภายใน เช่น มีสภาพแวดลอ้ม 
ของการควบคุมท่ีดี  มีกระบวนการประเมินความเส่ียงท่ีเหมาะสม  มีกิจกรรมการควบคุมท่ีดี   มีระบบสารสนเทศและการส่ือสาร
ขอ้มูลท่ีดี  และมีระบบการติดตามและการประเมินผลท่ีดี เป็นตน้  

ทั้งน้ี ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสาํคญัท่ีจะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเส่ียง
ทางธุรกิจ ช่วยใหด้าํเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพโดยมีการจดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไว ้ ช่วย
ปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์นไม่ใหร่ั้วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยใหร้ายงานทางการเงินมีความถูกตอ้ง
น่าเช่ือถือ ช่วยใหบุ้คลากรปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งและช่วยคุม้ครองเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ 
 คณะกรรมการ ปตท. จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน โดยอา้งอิงมาตรฐานสากล (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission  : COSO) ซ่ึงเป็นไปตามหลกัของการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการการตรวจเงิน
แผน่ดินกาํหนด โดยมีองคป์ระกอบ 5 ประการ ดงัน้ี 
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 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control  and Environment)  
 2.  การบริหารความเส่ียง  (Risk  Management)    
  ทั้งน้ีรายละเอียดดา้นการบริหารความเส่ียง ปรากฏในหวัขอ้  “ปัจจยัความเส่ียง” 
 3.  การควบคุมการปฏบิัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) 
 4.    ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล  (Information & Communication)   
 5.   ระบบติดตามและประเมนิผล (Monitoring & Evaluation)   
         ทั้งน้ีรายละเอียดขององคป์ระกอบทั้ง 5 ของหลกัการควบคุมภายในปรากฏในหวัขอ้” การควบคุมภายใน” และรายละเอียด
ดา้นการบริหารความเส่ียง ปรากฏในหวัขอ้  “ปัจจยัความเส่ียง” 

 การตรวจสอบภายใน 
สาํนกัตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระในฝ่ายบริหาร รับผดิชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีในการตรวจสอบบญัชีการเงิน  เทคโนโลยสีารสนเทศ  ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้ง
ตรวจสอบบริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  ใหป้ฏิบติังานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในระดบัสูง   

สาํนกัตรวจสอบภายในมีการกาํหนดแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี และแผนการตรวจสอบระยะ
ยาวล่วงหนา้ 3 ปี ซ่ึงจะมีความสอดคลอ้งกบัผลการประเมินความเส่ียงขององคก์ร และไดร้ายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณา และรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. รับทราบเป็นประจาํทุกไตรมาส และมีการรายงานใน
กรณีจาํเป็นเร่งด่วนต่อคณะกรรมการ ปตท.  

ทั้งน้ีหากคณะกรรมการตรวจสอบพบขอ้บกพร่องจะพิจารณาสั่งการแกไ้ขในทนัที และมีการติดตามผล
การแกไ้ขอีกดว้ย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนาํผลการตรวจสอบในแต่ละไตรมาสรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. ใน
รายงานการกาํกบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ อีกดว้ย 

 การบริหารความเส่ียง 
ปตท.ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในระดบัฝ่ายจดัการ ซ่ึงมีบทบาทหนา้ท่ีบริหารความเส่ียง

ในภาพรวมทั้งองคก์ร ประเมินความเส่ียงและวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเส่ียงขององคก์ร เพื่อจดัการความเส่ียงใหอ้ยู่
ในระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้ เช่น ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risks)  ความเส่ียงในการปฏิบติังาน (Operation Risks)  
ความเส่ียงในธุรกิจ  (Business Risks)  หรือความเส่ียงในเหตุการณ์ (Event Risks)  รวมทั้งใหมี้การจดัทาํการวิเคราะหป์ระเมิน
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน แนวโนม้ซ่ึงมีผลกระทบต่อ ปตท. ทั้งภายในและภายนอก และใหมี้การจดัทาํรายงานประเมินผลความ
เส่ียง (Risk  Management Report)  เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ ปตท.  โดยมีระบบเตือนภยัล่วงหนา้ (Early 
Warning System) โดยมีการกาํหนดดชันีวดัความเส่ียง (Critical Risk Indicators : CRI)  เช่น อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน  (D/E Ratio)  
ตอ้งมีค่านอ้ยกวา่ 1 เท่า  เป็นตน้  

ปตท.ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารความเส่ียงอยา่งจริงจงั  โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดป้ระกาศ
นโยบายการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร  และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดจ้ดัทาํคู่มือการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้ง
องคก์รข้ึน  เพื่อใหทุ้กหน่วยงานใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการประเมินและบริหารการจดัการความเส่ียง  โดยไดพ้ฒันาระบบ
ขอ้มูลเพื่อบริหารความเส่ียง เรียกวา่ “Risk Management Information System : RMIS”  รวมทั้งจดัตั้งหน่วยงานระดบัฝ่าย 
“ฝ่ายบริหารความเส่ียงองคก์ร”  เพือ่รับผดิชอบงานดา้นการบริหารความเส่ียง  ทั้งน้ี  รายละเอียดการบริหารความเส่ียงปรากฏ 
ในหวัขอ้ “ปัจจยัความเส่ียง” แลว้ 

 5)    การประชุมของคณะกรรมการ ปตท. 
  ปตท. มีการกาํหนดการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไวอ้ยา่งเป็นทางการล่วงหนา้ตลอดปี  โดยในปี 2552  
กาํหนดการประชุมเดือนละ 1 คร้ังในทุกวนัศุกร์ สปัดาหท่ี์สามของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพ่ิมเติมตาม
ความเหมาะสม ซ่ึงสาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการบริษทั จะส่งหนงัสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมท่ีมี
รายละเอียดและเหตุผลครบถว้น และเอกสารประกอบการประชุมท่ีมีเน้ือหาท่ีจาํเป็นและเพียงพอในการตดัสินใจในรูปแบบแผน่ 
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CD ใหก้รรมการแต่ละท่านล่วงหนา้ก่อนการประชุมประมาณ 7 วนั เพื่อใหก้รรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม 
ทั้งน้ี ตั้งแต่เดือนเมษายน 2547 เป็นตน้มา การประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไดจ้ดัในรูปแบบการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์  ซ่ึงช่วย
อาํนวยความสะดวก รวดเร็วในการคน้หาขอ้มูล และลดการใชเ้อกสารประกอบวาระการประชุมไดเ้ป็นจาํนวนมาก    
  ในการประชุมทุกคร้ัง  กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอยา่งเปิดเผยและเสรี  โดยในวาระใดหากกรรมการ
พิจารณาเห็นวา่เป็นผลประโยชนท่ี์อาจขดัแยง้กบัผลประโยชน ์ของ ปตท.  กรรมการจะงดออกเสียง  หรือขอไม่เขา้ร่วมประชุมใน
วาระนั้น ๆ  และมีการบนัทึกรายงานการประชุมท่ีประกอบดว้ยขอ้คิดเห็น/ขอ้สงัเกต เป็นลายลกัษณ์อกัษร  และจดัเกบ็รายงานการ
ประชุมท่ีผา่นการรับรองแลว้จากคณะกรรมการ ปตท.เพือ่ใหก้รรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้ โดยการประชุมคณะกรรมการ 
ปตท. แต่ละคร้ังใชเ้วลาประชุมประมาณ   3  ชัว่โมง  ทั้งน้ี  ในปี 2552  มีการประชุมตามวาระปกติ จาํนวน  12  คร้ัง  และการ
ประชุมนดัพเิศษ  3  คร้ัง  คือนดัพิเศษ คร้ังท่ี 1/2552  วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2552  เร่ือง  ทิศทางและกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม 
ปตท.  ปี 2553-2557 และนดัพเิศษ คร้ังท่ี 2/2552  วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2552  เร่ือง แผนวิสาหกิจปี 2553 – 2557 และงบประมาณ
ประจาํปี 2553  
  นอกจากน้ี ยงัมีการประชุมกรรมการอิสระ คร้ังท่ี 1/2552  วนัท่ี 6 พฤศจิกายน  2552  เร่ือง การพฒันากรรมการ และ
การปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการอิสระ ซ่ึงกรรมการอิสระมีความคิดเห็นตรงกนัว่า กรรมการอิสระของ ปตท. สามารถเสนอความ
คิดเห็นอยา่งเปิดเผยและเสรีในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ในทุกเร่ืองและไม่พบอุปสรรคในการเสนอความคิดเห็นของ
กรรมการอิสระแต่อยา่งใด 
  ทั้งน้ีรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการไดร้ายงานไวใ้นหวัขอ้ “คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง” แลว้ 

6)    บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ดว้ยวิสยัทศันข์องคณะกรรมการ ปตท.ในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงไดร่้วมกบับริษทัในกลุ่ม ปตท. จดัตั้ง 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ จาํกดั (PTTICT) ข้ึน  เพื่อเป็นศูนยร์วมการบริการเทคโนโลยสีารสนเทศของ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม 
ปตท. เพือ่ลดคา่ใชจ่้าย  ลดปริมาณโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลย ีลดความซํ้ าซอ้นในงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของแต่ละ
บริษทั และเพิม่อาํนาจต่อรองให ้ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท.  ซ่ึงท่ีผา่นมา  PTTICT  สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ต่อเน่ือง เป็นกาํลงัสาํคญัสาํหรับ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท. ในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คณะกรรมการ ปตท. ใหค้วามสนใจติดตามการดาํเนินงาน ใหน้โยบาย และใหค้าํแนะนาํในดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งต่อเน่ือง  โดย ปตท. จะนาํนโยบายและคาํแนะนาํของคณะกรรมการ ปตท. ไปถ่ายทอดใหก้บั PTTICT เพือ่รับไป
ดาํเนินการต่อไป 

ในปี 2552 คณะกรรมการ ปตท. ใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และความ
ปลอดภยัในการเกบ็รักษาขอ้มูลทางอิเลคทรอนิคส์ผา่นคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสอบทานระบบสารสนเทศท่ีใชส้าํหรับการ
บริหารงาน และสาํหรับระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง 

7)    บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการในด้านทรัพยากรบุคคล 
คณะกรรมการ ปตท. ดูแล ติดตาม ใหน้โยบายคาํแนะนาํในดา้นทรัพยากรบุคคลในแผนวิสาหกิจปี 2553 - 

2557 และผา่นคณะกรรมการจดัการของ ปตท. ซ่ึงมีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นประธาน  อีกทั้งมี
คณะกรรมการจดัการทรัพยากรบุคคลเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองการในเบ้ืองตน้ 

นอกจากน้ี  ยงัไดจ้ดัใหมี้คณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์ตามพระราชบญัญติัวิสาหกิจสมัพนัธ์ฯ ซ่ึงประกอบดว้ย 
ตวัแทนลูกจา้งและ ปตท. โดยมีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นประธานฯ  ทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานระหวา่ง
นายจา้งและลูกจา้ง  โดยนาํเร่ืองร้องเรียนและเร่ืองร้องทุกขแ์จง้ให ้ปตท. ทราบในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพนัธฯ์  
เป็นประจาํทุกเดือน 

ทั้งน้ี  รายละเอียดการดาํเนินงานดา้นทรัพยากรบุคคลไดร้ายงานไวใ้นหวัขอ้ “ทรัพยากรบุคคล” แลว้ 
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8)    บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการในด้านความรับผดิชอบต่อสังคม และ ด้านคุณภาพความปลอดภยั  
อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 

คณะกรรมการ ปตท. ดูแล ติดตาม ใหน้โยบาย และคาํแนะนาํเก่ียวกบัการดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อ
สงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) และดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ผา่นคณะกรรมการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในระดบัคณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการจดัการของ ปตท. ในระดบัฝ่ายจดัการ ซ่ึงมีกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่เป็นประธานฯ โดยมีหน่วยงานรับผดิชอบ คือ ฝ่ายกิจการเพื่อสงัคม และฝ่ายความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนา
มยั และส่ิงแวดลอ้ม และไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายความรับผดิชอบต่อสังคมของกลุ่ม ปตท. และ
คณะกรรมการนโยบายคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มของกลุ่ม ปตท. เพือ่กาํหนดแผนการดาํเนินงานให้
ดาํเนินไปในทิศทางเดียวกนัทั้งกลุ่ม ปตท. 

นอกจากน้ี คณะกรรมการ ปตท. ยงัดูแล ติดตามในดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ผา่นคณะกรรมการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดี และในดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ผา่นคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีท่ีเกิดข้ึน 
เช่น อุบติัเหตุ การรักษาความปลอดภยั ฯลฯ ดว้ย 
 ปี 2552 ปตท. ไดจ้ดัทาํแนวทางการดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมกลุ่ม ปตท. และไดน้าํไปปฏิบติัใน
พื้นท่ีอาสานาํร่อง โดยทาํการประเมินความสอดคลอ้งของการดาํเนินงานจริงเทียบกบักรอบการดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อ
สงัคม (Gap Assessment) ซ่ึงผลท่ีไดจ้ะเป็นขอ้มูลในการจดัทาํแผนการดาํเนินงานทัว่ทั้งองคก์รต่อไป และเพื่อแสดงถึงความ
รับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและสังคม ควบคู่ไปกบัการเสริมสร้างประสิทธิภาพและการเติบโตทางธุรกิจ รวมทั้งการเตรียม
ความพร้อมเขา้สู่มาตรฐานสากล ปตท. จึงสนบัสนุนใหโ้รงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม เขา้ร่วมโครงการและไดรั้บการรับรองการ
ปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานความรับผดิชอบของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสงัคม ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม (Standard for Corporate Social Responsibility-Department of Industrial Work: CSR-DIW) หลงัจากท่ีโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติระยองไดรั้บการรับรองไปแลว้ในปี 2551 
 ปตท. ยงัไดมี้คาํส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมและการส่ือ
ความกลุ่ม ปตท. ในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่ม ปตท. ในพ้ืนท่ีจงัหวดัระยอง จาํนวน 11 บริษทั 
เพือ่ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลงานฯ ของกลุ่ม ปตท. ในพ้ืนท่ีจงัหวดัระยอง ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั  
 นอกจากน้ี เพื่อตอบสนองกบัความคาดหวงัในการไดรั้บขอ้มูลของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมากข้ึน ปตท. ไดจ้ดัทาํ
รายงานความรับผดิชอบต่อสังคม ประจาํปี 2551 (PTT CSR Report 2008) ท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัทาํรายงานตามแนวทางสากล 
Global Reporting Initiative (GRI) ซ่ึงรายงานของ ปตท. สามารถผา่นการประเมินโดย GRI ในระดบั C ตามเป้าหมาย และยงัได้
พฒันาระบบการเกบ็ขอ้มูลและจดัทาํดชันีช้ีวดัผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งกลุ่ม ปตท. เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การจดัทาํรายงานในภาพรวมของกลุ่ม ปตท. ต่อไป  
 อยา่งไรกดี็ ปตท. ยงัมุ่งมัน่ดาํเนินงานดา้นการพฒันาสังคมและชุมชนอยา่งต่อเน่ือง ครอบคลุมดา้นการศึกษา 
สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปวฒันธรรม และกีฬา โดยมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ 
เพือ่ร่วมกนัคิด ร่วมกนัสร้าง เพื่อ “พลงัท่ีย ัง่ยนื เพื่อไทย”  
 ทั้งน้ี ในปี 2552 สาํหรับการดาํเนินงานคุณภาพ ความมัน่คง ปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อความ
เป็นเลิศขององคก์ร  ปตท. ไดด้าํเนินงานตามกรอบนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีการดาํเนินการท่ีสาํคญั  อาทิ  
  การบริหารจดัการตามแนวทางเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)   
  การใชเ้คร่ืองมือการบริหารจดัการดา้น QSHE ทั้งท่ีนาํมาจากมาตรฐานในระดบัสากลและท่ีพฒันาข้ึนเอง 
  การปรับปรุงแนวทางการกาํกบัดูแลดา้น SHE และกาํหนด PTT Group SHE Strategic Direction 2009 - 
  2013 ข้ึน  โดยมีโปรแกรมการดาํเนินงาน 3 โปรแกรมหลกั ไดแ้ก่ 
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   การพฒันา PTT Group SSHE Management Standard : เพื่อเป็นมาตรฐานการดาํเนินงานท่ีสามารถ 
   บริหารจดัการความเส่ียงดา้น SSHE  ไดอ้ยา่งครอบคลุมในทุกกิจกรรม  
   การจดัทาํ PTT Group SHE Performance Measurement and Reporting System : โดยมีการจดัทาํคู่มือ 
   และแบบฟอร์มการวดัและรายงานผลการดาํเนินงานดา้น SHE กลุ่ม ปตท. และไดมี้การทดลองใชใ้น 
   พื้นท่ีนาํร่องแลว้เสร็จ  ซ่ึงในปี 2553 จะไดมี้การขยายผลการเกบ็และรายงานขอ้มูลใหค้รบทุกพื้นท่ี 
   ปฏิบติังานและทุกบริษทัใน กลุ่ม ปตท. ต่อไป 
   การจดัทาํ PTT Group Volatile Organic Compounds Management System : เพือ่ศึกษาและจดัทาํบญัชี 
   การระบายสารอินทรียร์ะเหยง่าย (Volatile Organic Compounds : VOCs) ของบริษทัใน กลุ่ม ปตท.  
   ท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง  เพื่อเป็นขอ้มูลในการกาํหนดกลยทุธ์การจดัการ VOCs  
   อยา่งเป็นระบบ   
  การแต่งตั้ง “คณะทาํงาน Corporate SHE Programs กลุ่ม ปตท.” เพ่ือผลกัดนัการดาํเนินโปรแกรมหลกัให ้
  สามารถบรรลุผลไดต้าม Strategic Direction ท่ีกาํหนด   

 ทั้งน้ีรายละเอียดการดาํเนินงานไดร้ายงานไวใ้นหวัขอ้ “พลงัท่ีย ัง่ยนื เพื่อไทย” แลว้ 
 

8.7  การประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2552  เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม  2552  มีมติเห็นชอบแบบประเมินผล
คณะกรรมการ ปตท. ประจาํปี 2552 โดยใหค้งหลกัการแนวทางเดิมเช่นเดียวกบัปี 2549 ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
ของ ปตท. เสนอ  เพื่อใชใ้นการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ ปตท. โดยมุ่งเนน้การนาํผลประเมินไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือการ
ปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ และสามารถนาํไปใชอ้า้งอิงในการทาํ CG Rating รวม 3 แบบ คือแบบประเมินผล
คณะกรรมการทั้งคณะ / แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) / แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล 
(ประเมินกรรมการท่านอ่ืน)  โดยมีเกณฑก์ารประเมินผล  คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ทั้งหมด ดงัน้ี 

 มากกวา่ 85% = ดีเยีย่ม 
 มากกวา่ 75% = ดีมาก 
 มากกวา่ 65% = ดี 
 มากกวา่ 50% = พอใช ้
 ตํ่ากว่า 50% = ควรปรับปรุง 

โดยสรุปผลการประเมินได ้ดงัน้ี 

 1. แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ  ประกอบดว้ย 4 หัวขอ้ คือ นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)/  
โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Composition)/  แนวปฏิบติัของคณะกรรมการ (Board Practices)/  การจดัเตรียมและ
ดาํเนินการประชุม (Board Meeting) 
  สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม 4 หัวขอ้ เห็นว่าการดาํเนินการส่วนใหญ่จดัทาํไดดี้
เยีย่ม/เหมาะสมท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม เท่ากบั 93.26%   

 2.  แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)   ประกอบดว้ย  6 หวัขอ้ คือ ความรับผดิชอบต่อการ
ตดัสินใจและการกระทาํของตนเอง สามารถอธิบายการตดัสินใจได ้(Accountability)/  ความรับผิดชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย
ขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ (Responsibility)/  การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และ
สามารถมีคาํอธิบายได ้ (Equitable Treatment)/ มีความโปร่งใสในการดาํเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได ้ และมีการเปิดเผย
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ขอ้มูล  (Transparency)/ การมีวิสัยทศัน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)/ การมี
จริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics) 
  สรุปผลการประเมินคณะกรรมการผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง)  ในภาพรวม 6 หวัขอ้ เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่
ถือปฏิบติัเป็นประจาํ คะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม เท่ากบั 96.19%   

  3.  แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอ่ืน)   ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้  เหมือนกบัแบบ
ประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)  เพือ่ใหส้ามารถเปรียบเทียบผลกบัท่ีกรรมการประเมินตนเอง  

  สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอ่ืน) รวมจาํนวน 6 หวัขอ้ เห็นว่ากรรมการ
ส่วนใหญ่ถือปฏิบติัเป็นประจาํ  คะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม  เท่ากบั   97.45%   

 ทั้งน้ี  คณะกรรมการไดใ้หค้วามเห็นเพ่ิมเติมในแบบการประเมินโดยสรุปไดว้า่ กรรมการหลายท่านใหค้วามเห็นท่ี
เป็นประโยชนใ์นการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ทาํใหส้ามารถไตร่ตรองไดอ้ยา่งรอบคอบมากยิง่ข้ึน ฝ่ายเลขานุการฯ สามารถ
ประสานงานและจดัทาํเอกสาร/ขอ้มูลใหก้รรมการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และจากการประชุมกรรมการอิสระ ท่ีประชุมเห็นวา่
ควรจดัใหมี้การเยีย่มชมกิจการของ ปตท. เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพกรรมการใหเ้ขา้ใจถึงสภาพการดาํเนินธุรกิจ  ซ่ึงเป็น
ประโยชนส์าํหรับกรรมการในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ มากยิง่ข้ึน 

 
8.8  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ปตท.และผู้บริหาร  

 ปตท. ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนทาํ
หนา้ท่ีทบทวน  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม  และสอดคลอ้งกบัภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของ
บริษทัและเปรียบเทียบกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจระดบัเดียวกนัโดยกาํหนดค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมและโบนสั อน่ึง กรรมการท่ี
ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองชุดอ่ืนๆ  กใ็หไ้ดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมตามความรับผดิชอบท่ีเพ่ิมข้ึน 
ทั้งน้ี คา่ตอบแทนกรรมการไดรั้บการขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้  ดงัน้ี 

 (1) ค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. 
  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจําปี 2552 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 10 เมษายน 2552 มีมติอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ  แยกเป็นดงัน้ี 

1.  ค่าเบ้ียประชุม  (เท่ากบัปี 2551) 
1.1  เบ้ียประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบดว้ย 

-  เบ้ียกรรมการรายเดือน  เดือนละ  30,000  บาท  
-  เบ้ียประชุม  คร้ังละ  20,000  บาท (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 

1.2  เบ้ียประชุมคณะกรรมการอ่ืน ท่ีคณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง ไดแ้ก่ 
1.2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 
-  เบ้ียกรรมการรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท  
-  เบ้ียประชุมคร้ังละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) และเลขานุการฯ ไดรั้บเบ้ียประชุม 
    เดือนละ 7,500 บาท 
1.2.2  สาํหรับคณะกรรมการอ่ืน อีก 3 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาํหนด 
    ค่าตอบแทน และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี กาํหนดเบ้ียประชุมคร้ังละ 24,000 บาท  
    (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม)  

1.3  ประธานกรรมการ ของทุกคณะฯ ใหไ้ดรั้บสูงกวา่กรรมการ ในอตัราร้อยละ 25 
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(2)  เงินโบนสักรรมการ ปตท.ประจาํปี 2552  (เท่ากบัปี 2551)  :  กาํหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัใหส้ะทอ้นและ
เช่ือมโยงกบัผลประกอบการหรือกาํไรสุทธิของ ปตท. ในอตัราเท่ากบัร้อยละ 0.05 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2552  
แต่กาํหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อคนต่อปี  และให้คาํนวณจ่ายตามระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง 
และประธานกรรมการ ปตท. ไดรั้บสูงกวา่กรรมการฯ ในอตัราร้อยละ 25   

 ทั้งน้ี สรุปค่าตอบแทนท่ีกรรมการไดรั้บเป็นรายบุคคลไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้คา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารแลว้ 

8.9  การพฒันากรรมการ ปตท.  
คณะกรรมการ ปตท. และผูบ้ริหารระดบัสูงใหค้วามสาํคญัต่อการเขา้ร่วมอบรมสมัมนาหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

พฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ  (ดงัรายละเอียดตามขอ้มูลในประวติัของแต่ละท่าน)  
โดยกรรมการ ปตท. ส่วนใหญ่ มากกวา่ร้อยละ 85 มีประวติัไดเ้ขา้รับการอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) แลว้  ทั้งน้ี ใน ปี 2552  มีกรรมการรวม  7  ท่านเขา้รับการอบรม / สมัมนา รวม  9  หลกัสูตร  ไดแ้ก่ 
 

รายช่ือกรรมการ หลกัสูตร 
1. นายณอคุณ  สิทธิพงศ ์   

ประธานกรรมการ ปตท.   
- Role of the Chairman Program (RCP21/2008) 

2. นายวชัรกิติ  วชัโรทยั  - Directors Certification Program (DCP121/2008) 
- R-WS-Work Shop “Developing Corporate Governance Policy  
  (CG Workshop#1/2009) 
- R-WS-Work Shop “Developing and Implementing A Code of Ethics  
  (CG Workshop#2/2009) 

3. คุณพรทิพย ์ จาละ  - Directors Accreditation Program (DAP78/2009) 

4. นางเบญจา  หลุยเจริญ  - Audit Committee Program (ACP27/2009) 

5. นายนริศ  ชยัสูตร  - Financial Statements (FDD1/2009)  

6. นายชยัเกษม  นิติสิริ  - Financial Statements for Directors (FSD5/2009) 

7. นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช  - R-Forum-Director “Fraud and Corruption Risk in Economic Downturn” 

 
  ปตท.ใหก้ารสนบัสนุนและดาํเนินการใหก้รรมการพจิารณาเขา้รับการอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย และสถาบนัอ่ืน ๆ ในทุกหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ืองตลอดปี รวมถึงการจดัใหค้ณะกรรมการไดดู้งาน
จากหน่วยงาน  องคก์รอ่ืนตามความเหมาะสม  ทาํใหเ้กิดมุมมองความคิดท่ีเป็นประโยชนม์าประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจของ ปตท. 
 

8.10  การปฐมนิเทศกรรมการ   (Directors Orientation) 

สาํหรับกรรมการท่ีเขา้รับตาํแหน่งใหม่ในคณะกรรมการ ปตท.   ปตท. ไดจ้ดัใหมี้การปฐมนิเทศ เพือ่ใหก้รรมการใหม่ได้
รับทราบนโยบายธุรกิจของ ปตท.  รวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  โครงสร้างทุน  ผูถื้อหุน้  ผลการดาํเนินงาน  ขอ้มูลระบบต่างๆ  
ท่ีใชง้านภายใน ปตท.  รวมทั้งกฎหมาย  กฎเกณฑต์่างๆ  พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสาํหรับกรรมการ  ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
สาํหรับการเป็นกรรมการ ปตท. ใหก้บักรรมการ  ทั้งน้ี  คู่มือกรรมการ ประกอบดว้ย 

คู่มอืกรรมการ  :   
1. พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
2. พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
3. พระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
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4. ใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียนบริษทั 
5. หนงัสือรับรองบริษทั 
6. วตัถุประสงคข์องบริษทั 
7. ขอ้บงัคบับริษทั 
8. ระเบียบบริษทั (13 ระเบียบ) 
9. คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ของ ปตท. 
10. คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน  

 
ข้อมูลสําหรับกรรมการ  :  
1. Presentation แนะนาํการดาํเนินธุรกิจของ ปตท.  โดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. รายช่ือคณะกรรมการ และโครงสร้างการบริหาร 
3. ขอ้มูลเก่ียวกบับทบาทของคณะกรรมการ ปตท. 
4. Company Profile  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
5. รายงานเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ประจาํปี  
6. รายงานประจาํปี  ฉบบัภาษาไทย และ CD 
7. ขอ้มูล PTT Group Moving Forward to HPO   
8. ขอ้มูล Business Enablement Program (BEP) 
9. เอกสารเผยแพร่การแปรรูป ปตท.   
10. วารสารรายเดือน PTT Spirit  ในปี 2552 
11. Director Fiduciary Duty Check List  
12. หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สาํหรับบริษทัจดทะเบียน 
13. หนงัสือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน 
14. ขอ้แนะนาํการใหส้ารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียน 
15. คู่มือการเรียนรู้และการป้องกนัความขดัแยง้กนัระหว่างผลประโยชนส่์วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จะเป็นผูน้าํเสนอขอ้มูล ปตท.  โดยบรรยายช้ีแจงใหก้บักรรมการใหม่เก่ียวกบันโยบายธุรกิจ
ของ ปตท.  รวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือนาํเสนอภาพรวมการดาํเนินธุรกิจและผลการดาํเนินงาน ใหก้รรมการใหม่ไดเ้ห็นภาพท่ี
ชดัเจน พร้อมกบัส่งมอบคู่มือกรรมการและขอ้มูลสาํหรับกรรมการตามรายการขา้งตน้ รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สาํหรับใชใ้น
การศึกษาขอ้มูลเพือ่การเตรียมตวัก่อนการประชุม 

ปตท.  มีนโยบายท่ีจะจดัใหมี้กิจกรรมเยีย่มชม ดูงาน การปฏิบติังานจริง  ทั้งในประเทศและต่างประเทศใหก้บั
กรรมการเป็นระยะ ๆ  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจธุรกิจยิง่ข้ึน   ทั้งน้ี ท่ีผา่นมา  ปตท. ไดจ้ดัใหค้ณะกรรมการไดศึ้กษาดูงานต่างประเทศ 
2 ประเทศ  ไดแ้ก่  ประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา  เน่ืองจากเป็นประเทศในภูมิภาคท่ีมีการใชพ้ลงังานสูงถึง 1 ใน 4 ของโลก  
และเป็นประเทศท่ีมีแหล่งสาํรองของ Oil Sand ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  รวมทั้งไดรั้บทราบนโยบายการบริหารจดัการดา้นพลงังาน
และการพฒันาแหล่งพลงังานของทั้ง  2  ประเทศดว้ย   เพ่ือนาํความรู้ ประสบการณ์ ท่ีไดรั้บมาช่วยในการพิจารณาเร่ืองพลงังาน
ของ ปตท. และของประเทศได ้

8.11  การสืบทอดตาํแหน่ง 

เน่ืองจาก ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ดงันั้นการสรรหาและแต่งตั้งตาํแหน่งของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  จึงตอ้งปฏิบติั
ตามพระราชบญัญติัมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ โดยตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรา 8 ตรี และดาํเนิน
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กระบวนการสรรหาตามมาตรา 8 จตัวา โดยใหค้ณะกรรมการ ปตท. ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหน่ึงจาํนวน 5 คน ท่ีมีคุณสมบติั
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย ทาํหนา้ท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมสาํหรับเป็น
ผูบ้ริหาร ปตท. โดยตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย ไม่เป็นกรรมการของ ปตท. ยกเวน้ เป็นผูบ้ริหารซ่ึงเป็น
กรรมการโดยตาํแหน่ง และมีอายไุม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวนัยืน่ใบสมคัร เม่ือคณะกรรมการสรรหาสรรหาผูท่ี้มีความเหมาสมแลว้ให้
เสนอต่อผูมี้อาํนาจพิจารณาแต่งตั้ง โดยตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารเดิมพน้จากตาํแหน่ง สัญญาจา้งมี
ระยะเวลาคราวละไม่เกิน 4 ปี  ในกรณีท่ีคณะกรรมการจะจา้งผูบ้ริหารเดิมต่อหลงัจากครบกาํหนดเวลาตามสัญญาจา้ง ไม่ตอ้ง
ดาํเนินการกระบวนการสรรหาใหม่แต่จะจา้งเกินสองคราวติดต่อกนัไม่ได ้

ทั้งน้ี ปตท. ไดด้าํเนินการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเสนอเขา้รับการคดัเลือกในการสรรหากรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่คร้ังต่อไป โดยมีการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร  เพื่อทดแทนผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีจะเกษียณอาย ุในระหว่างปี  
2550 – 2555  และนโยบาย/แนวทางการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่ม ปตท.  รวมทั้งการจดัทาํแผนพฒันารายบุคคล คือ 
Management  Pool  ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 350 คน และ Potential Pool ของตาํแหน่ง Key Area  ไวเ้รียบร้อยแลว้ 
 
 ในปี 2552  ปตท. มีการพฒันาระบบ “การพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง (Group  Leader  Development  Project  :  GLDP)”   
เพือ่เป็นการวาง  Succession Plan สาํหรับเตรียมบุคลากรใหมี้ความข้ึนดาํรงตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนเม่ือมีตาํแหน่งวา่งของกลุ่ม ปตท. 
ไดแ้ก่ตาํแหน่งต่าง ๆ ดงัน้ี 
 • กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (President) 
 • รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรือเทียบเท่า (Senior Vice President  :  SEVP) 
 • ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรือเทียบเท่า (Executive Vice President :  EVP) 
 • ผูจ้ดัการฝ่ายหรือเทียบเท่า (Vice President  : VP) 

โดยมีผูรั้บผดิชอบและหน่วยงานหลกัในการบริหารจดัการ ดงัน้ี 
 • คณะกรรมการบริหารและพฒันาผูบ้ริหารของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Human Resources Management And  
  Development Committee  :  PTTGMC) 
 • รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารองคก์ร 
 • ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทรัพยากรบุคคลองคก์ร 
 • ฝ่ายพฒันาระบบงานทรัพยากรบุคคล 

ทั้งน้ี  ไดมี้การกาํหนด System & Policy  เพือ่เป็นแนวปฏิบติัประกอบดว้ยประเดน็หลกั ๆ ดงัน้ี 
 • หลกัการและเหตุผล 
 • การวดัผลการดาํเนินงาน 
 • แนวทางการดาํเนินงาน 
 • บทบาทและหนา้ท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 • กระบวนการของระบบ 

ขั้นตอนการดําเนินงานหลกั 
 1.   การกาํหนด Business Driver และ Success Profiles ของแต่ละตาํแหน่ง 
 2.   การคดัเลือกกลุ่มผูเ้หมาะสมเป็น Pool Member 
 3.    การประเมินศกัยภาพเป็นรายบุคคลเทียบกบั  Profile กบัตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน เพื่อใหท้ราบประเด็นท่ีตอ้งพฒันา 
 4.   การวางแผนพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan & Implementation)  และมีระบบ  Mentoring   
        เพื่อใหก้ารจดัทาํแผนพฒันาและการดาํเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย 
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ผลการดําเนินการ ปี 2552 
 •  การเตรียม  SEVP Pool  Member  คอื กลุ่มผู้บริหารระดบั  EVP  
         - จาํนวน Pool Member  63  ราย   
         - มีแผนพฒันารายบุคคลและ Assign Mentor แลว้  33  ราย 
         - Pool Member ไดรั้บการแต่งตั้งใหข้ึ้นดาํรงตาํแหน่ง  6  ราย 
 •  การเตรียม  EVP Pool Member     
         - จาํนวน Pool Member  47  ราย   
         - มีแผนพฒันารายบุคคลและ Assign Mentor แลว้  13  ราย 
         - Pool Member ไดรั้บการแต่งตั้งใหข้ึ้นดาํรงตาํแหน่ง  2  ราย  

 •  การเตรียม  VP Pool Member     
         - จาํนวน Pool Member  54  ราย   
         - มีแผนพฒันารายบุคคลและ Assign Mentor แลว้  25  ราย 
         - Pool Member ไดรั้บการแต่งตั้งใหข้ึ้นดาํรงตาํแหน่ง  2  ราย 
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8.12 พลงัทีย่ัง่ยนื เพือ่ไทย 

 เพือ่สร้างพลงัท่ีย ัง่ยนื เพ่ือไทย ปตท. ไดมุ่้งมัน่ ทุ่มเท ในการสร้างดุลยภาพในทุกมิติของการดาํเนินงาน ทั้งดุลยภาพใน
การสร้างเสริมศกัยภาพทางธุรกิจ ควบคู่ไปกบัการมีส่วนร่วม ดูแลรักษาสังคม ชุมชม และส่ิงแวดลอ้ม บนพื้นฐานของธรรมาภิบาล
ทุกขั้นตอน รวมทั้ง ดุลยภาพในการสร้างความพึงพอใจท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมดขององคก์ร อีกดว้ย  

 นบัจากปี 2551 ท่ี ปตท. ไดป้ระกาศนโยบาย เป้าหมาย แนวทาง และโครงสร้างในการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบ
ต่อสังคม รวมทั้งมีการกาํหนดกรอบการดาํเนินงานและแนวปฏิบติัดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 
คลอบคลุมตั้งแต่เร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน การบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม การดาํเนินธุรกิจท่ี
เป็นธรรม การดาํเนินงานดา้นสงัคมและการพฒันาชุมชน การบริหารจดัการสายโซ่อุปทาน การดูแลผลิตภณัฑท่ี์เป็นเลิศ การ
รายงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม และการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียนั้น ทาํใหมี้การดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อ
สงัคมมีความชดัเจนมากข้ึนโดยเฉพาะในปี 2552 ปตท. ไดด้าํเนินงานตามกรอบท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ซ่ึงรายละเอียด
ความกา้วหนา้การดาํเนินงานไดน้าํเสนอและเผยแพร่ผา่นทางรายงานความรับผดิชอบต่อสังคม กลุ่ม ปตท. 

8.13 การดาํเนินงานคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อมเพือ่ความเป็นเลศิขององค์กร 
การบริหารจดัการดา้นคุณภาพ ความมัน่คง ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม (Quality, Security, Safety, Health 

and Environment : QSHE) เป็นหน่ึงในองคป์ระกอบหลกัท่ี ปตท. นาํมาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจเพื่อพฒันาศกัยภาพขององคก์ร ดว้ย
ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มมาโดยตลอด  โดย ปตท. ไดก้าํหนดแนวทางในการบริหารจดัการ (Management 
Approach) ดงัน้ี 

 โครงสร้างการบริหารงานด้าน QSHE  
โครงสร้างองคก์รและกลไกการบริหารจดัการท่ีดีมีส่วนสาํคญัยิง่ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมความ
เส่ียงดา้น QSHE จากการดาํเนินกิจกรรม กระบวนการทาํงานต่าง ๆ ขององคก์ร  ปตท. กาํหนดใหมี้หน่วยงานดา้น QSHE 
Corporate ทาํหนา้ท่ีกาํหนดนโยบาย เป้าหมายและกลยทุธ์การดาํเนินงานดา้น QSHE ในภาพรวมขององคก์ร รวมทั้ง
รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการดาํเนินงานดา้น QSHE  นาํเสนอต่อคณะกรรมการจดัการของ ปตท. (PTT 
Management Committee : PTTMC) ซ่ึงประกอบไปดว้ย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และรอง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นระยะ   กรณีท่ีมีประเด็นสาํคญั คณะกรรมการจดัการของ ปตท. จะทาํหนา้ท่ีกลัน่กรองนาํเสนอ 
คณะกรรมการ ปตท. (Board of Directors) ต่อไป  นอกจากน้ี ในระดบัของหน่วยธุรกิจ และในสายงานปฏิบติัการ เช่น สาย
งานแยกก๊าซธรรมชาติ, ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ, ปฏิบติัการคลงั เป็นตน้ ยงักาํหนดใหมี้หน่วยงาน QSHE/ SHE ทาํ
หนา้ท่ีผลกัดนัการดาํเนินงานดา้น QSHE ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและกลยทุธ์ท่ีกาํหนด  อยา่งไรกต็าม ปตท. มี
แผนท่ีจะปรับโครงสร้างองคก์รในหน่วยงานดา้น QSHE ใหส้ามารถรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจและตอบสนองต่อ
สถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 การบริหารนโยบายด้าน QSHE  
ปตท. ตระหนกัเสมอวา่ ความสาํเร็จและการเติบโตท่ีย ัง่ยนืขององคก์ร นอกเหนือจากการเติบโตอยา่งแขง็แกร่งในดา้น
ธุรกิจ และผลประกอบการขององคก์รแลว้ ยงัรวมถึงการไดรั้บการยอมรับและความไวว้างใจจากชุมชนและสงัคมรอบดา้น 
ปตท. จึงมุ่งมัน่ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีมีต่อประเทศและสังคมโดยรวม โดยมีนโยบาย
คุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม (QSHE Policy) เป็นแนวทางในการยดึถือและปฏิบติั ดงัน้ี 

o มุ่งเนน้การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร ดว้ยกระบวนการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละ
บริการท่ีสร้างความพงึพอใจแก่ลูกคา้ 

o ปฏิบติัตามกฎหมายในเร่ืองคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง โดยถือเป็น
บรรทดัฐานเบ้ืองตน้ 
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o ถือวา่ความปลอดภยัเป็นหวัใจในการปฏิบติังาน โดยมุ่งเนน้การบริหารความเส่ียง และการควบคุมความ
สูญเสียจากอุบติัเหตุ อคัคีภยั ทรัพยสิ์นเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภยั การปฏิบติัตาม
มาตรฐานสากล 

o ดูแลในเร่ืองอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ของผูป้ฏิบติังาน เพื่อหลีกเล่ียงอุบติัเหตุ การ
บาดเจบ็ หรือการเจบ็ป่วยจากการทาํงาน 

o ดาํเนินกิจการโดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม และการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน และรับผดิชอบต่อสงัคม เพือ่นาํไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

ในการบริหารนโยบายไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม  ในแต่ละปี นโยบาย QSHE จะถูกถ่ายทอดเป็น “เป้าหมายการ
ดาํเนินงาน QSHE ประจําปี (QSHE Goals)”  โดยผา่นการวิเคราะหปั์จจยัภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการ
ดาํเนินงานขององคก์ร  ทั้งผลการดาํเนินงานตาม Key Performance Indicator, กระแส/ ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบั
โลกและระดบัภูมิภาค, การประกาศใชก้ฎหมายใหม่, ผลจากการสาํรวจความพึงพอใจ/ ความดาดหวงัจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ต่าง ๆ เป็นตน้  นาํมากาํหนดเป็นเป้าหมายดงักล่าว  ซ่ึงแต่ละหน่วยธุรกิจจะนาํไปพจิารณากาํหนดเป้าหมายฯ ในระดบั
หน่วยธุรกิจ และถ่ายทอดไปสู่สายงานท่ีเก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม  และมีการติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงานตาม
เป้าหมายในแต่ละระดบันาํเสนอต่อผูบ้ริหารเป็นระยะ   

 ระบบการจัดการด้าน QSHE 
ปตท. เร่ิมนาํระบบการจดัการดา้น QSHE ท่ีเป็นมาตรฐานสากลเขา้
มาปฏิบติัตั้งแต่ปี 2539  และขยายผล
ไปสู่พื้นท่ีปฏิบติังาน / กระบวนการ
ทาํงานต่าง ๆ โดยกาํหนดใหเ้ป็นหน่ึงใน
เป้าหมายการดาํเนินงาน QSHE ประจาํปี
อยา่งต่อเน่ือง  จนปัจจุบนัทุกพื้นท่ี
ปฏิบติังานและทุกกระบวนการทาํงาน
หลกั ลว้นไดรั้บการรับรองระบบบริหาร
คุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001  ระบบ
การจดัการความปลอดภยัและอาชีวอนา
มยัตามมาตรฐาน มอก. 18001/ OHSAS 18001 และระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ตามมาตรฐาน ISO 14001 จากสถาบนั
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ครบทุกพ้ืนท่ี/ กระบวนการทาํงานหลกัแลว้   

นอกจากน้ี ในพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะงานเฉพาะดา้น ยงัไดน้าํมาตรฐานสากลท่ีเหมาะสมกบังานนั้น ๆ เช่น มาตรฐาน ISO เขา้มา
ใช ้ อาทิ ระบบบริหารคุณภาพสาํหรับหอ้งปฏิบติัการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ไดถ้กูนาํมาดาํเนินการ และไดรั้บการ
รับรองจาก สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (สมอ.) ครบทุกหอ้งปฏิบติัการทดสอบแลว้  สาํหรับในส่วนงาน
ดา้นความมัน่คงปลอดภยั (Security) ไดมี้การประกาศนโยบายและมาตรการดา้นความมัน่คงปลอดภยัขององคก์รแลว้ ยงั
ไดน้าํมาตรฐานสากล ISO 28000 Specification for Security Management Systems for the Supply Chain มาเป็นแนวทาง
ตรวจประเมินหา Gap Analysis ท่ีสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และคลงัปิโตรเลียมสงขลา  เพือ่วางแผนนาํมาใชใ้น
การพฒันาระบบการจดัการท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นระบบตามมาตรฐานสากลต่อไป 

 การบริหารจดัการตามแนวทางเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) 
ปตท. มุ่งมัน่พฒันาขีดความสามารถและศกัยภาพใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดเทียบเท่าหน่วยงานชั้นนาํของโลกอยา่งย ัง่ยนื  
เพือ่สร้างความสามารถในเชิงแข่งขนัระดบัโลกและสร้างความแขง็แกร่งใหแ้ก่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยนาํ
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แนวทางกรอบเกณฑ ์TQA มาพฒันาปรับปรุงกระบวนการและผลการดาํเนินงาน เร่ิมจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ซ่ึง
ไดรั้บรางวลั TQA ในปี 2547  ต่อมา ไดข้ยายผลไปสู่สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และไดรั้บรางวลัการบริหารสู่
ความเป็นเลิศ (Total Quality Class : TQC) ในปี 2550-2551   

นอกจากน้ี ปตท. ไดถ้กูกาํหนดใหเ้ป็นหน่ึงในรัฐวิสาหกิจนาํร่องท่ีตอ้งถูกประเมินผลการดาํเนินงานตามระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) จากสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.)  ซ่ึงประยกุตม์าจากเกณฑ ์TQA  โดยไดมี้การจดัทาํ PTT TQA Roadmap และ PTT Self Assessment Report  
นอกจากนั้นแลว้ยงัไดพ้ฒันาและปรับปรุงกระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์ และไดรั้บการตรวจประเมินผลตามกรอบเกณฑ ์
TQA ในหมวด 2 การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 

 เคร่ืองมอืการบริหารจัดการด้าน QSHE  
ปตท.ไดน้าํเคร่ืองมือการจดัการดา้น QSHE ทั้งท่ีนาํมาจากมาตรฐานในระดบัสากลและท่ีพฒันาข้ึนเอง เขา้มาประยกุตใ์ช้
ตามความเหมาะสมของพื้นท่ีปฏิบติังาน กระบวนการทาํงาน ตลอดจนผลิตภณัฑแ์ละบริการ  โดยมุ่งเนน้เสริมสร้าง
ศกัยภาพและจิตสาํนึกดา้น QSHE แก่ผูบ้ริหารและพนกังาน ตลอดจนลูกจา้งใหมี้ความตระหนกัใหม้ากยิง่ข้ึน  เคร่ืองมือ
การจดัการ QSHE ท่ี ปตท. นาํมาใช ้อาทิ 

เคร่ืองมอืการจัดการ QSHE แนวทางการประยุกต์ใช้ 
5ส  ทุกพ้ืนท่ีปฏิบติังานสายสาํนกังาน และปฏิบติัการท่ีไม่ไดใ้ช ้TPM-JIPM 

ขอ้เสนอแนะ (Suggestion)   ทัว่ทั้งองคก์ร 
กลุ่มคิวซี และโครงการบริหารคุณภาพ/เพิม่ผลผลิต*  ทัว่ทั้งองคก์ร  

  

Total Production Maintenance และ Total 
Productive Management ตามแนวทางของ Japan 
Institute of Plant Maintenance (JIPM) ประเทศ

ญ่ีปุ่น  (TPM-JIPM) 

นาํมาใชใ้นพื้นท่ีปฏิบติัการของหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  รวมทั้งเร่ิม
ดาํเนินการในสายงานปฏิบติัการคลงัของหน่วยธุรกิจนํ้ามนั 

ระบบการจดัการ SHE สาํนกังาน* หน่วยงานในสายสาํนกังาน  
คู่มือและมาตรฐาน QSHE สถานีบริการนํ้ ามนั
เช้ือเพลิง (ประยกุตจ์ากขอ้กาํหนดฉลากเขียว 

 (Green Label) ของ สมอ.)* 

สถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ี ปตท. เป็นเจา้ของและดาํเนินการเอง 
(Company-Owned Company-Operated) 

การจดัหาพสัดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การจดัหาพสัดุท่ีใชง้านร่วมกนั (Common Goods)  
*  เป็นเคร่ืองมือการจดัการดา้น QSHE ท่ี ปตท. พฒันาข้ึนเอง 

 
 การบริหารจดัการ QSHE ของ กลุ่ม ปตท. 

ภายใตแ้นวคิดการบริหารจดัการในลกัษณะของ กลุ่ม ปตท.  ไดมี้การจดัตั้ง “คณะกรรมการนโยบายคุณภาพ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม ของ กลุ่ม ปตท. (PTT Group QSHE Policy Committee)”  ข้ึนในปี 2548  ซ่ึง
คณะกรรมการฯ ไดร่้วมกนักาํหนดวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจการดาํเนินงานดา้น QSHE ร่วมกนัของ กลุ่ม ปตท.  ตลอดจน
ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกนั 

เม่ือ กลุ่ม ปตท. มีการขยายตวัทางธุรกิจเพิม่มากข้ึน เพื่อใหก้ารกาํหนดกลยทุธ์มีความชดัเจน มีการเช่ือมโยงในการบริหาร
นโยบายระหวา่งกนั  รวมทั้งสามารถบริหารจดัการประเด็นดา้น SHE ทนัต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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และตอบสนองต่อการดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  ในปี 2552 จึงมีการปรับปรุงแนวทางการกาํกบัดูแล
ดา้น SHE และกาํหนด PTT Group SHE Strategic Direction 2009-2013 ข้ึน  โดยมีโปรแกรมการดาํเนินงาน 3 
โปรแกรมหลกั ไดแ้ก่ 

 การพฒันา PTT Group SSHE Management Standard : เพื่อเป็นมาตรฐานการดาํเนินงานท่ีสามารถบริหารจดัการ
ความเส่ียงดา้น SSHE  ไดอ้ยา่งครอบคลุมในทุกกิจกรรม การดาํเนินงานในธุรกิจดา้นปิโตรเลียมและปิโตรเคมีของ 
กลุ่ม ปตท.  เปรียบเสมือนเป็นกรอบดาํเนินการหลกัท่ีแต่ละหน่วยธุรกิจ และบริษทัใน กลุ่ม ปตท. จะตอ้งนาํไป
ปฏิบติัตามความเหมาะสม   

 การจดัทาํ PTT Group SHE Performance Measurement and Reporting System : เพือ่เป็นฐานขอ้มูลในการปรับปรุง
ผลการดาํเนินงาน และสาํหรับจดัทาํรายงานดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีสาํคญัของ PTT 
Group CSR Framework   โดยในปี 2552 มีการจดัทาํคู่มือและแบบฟอร์มการวดัและรายงานผลการดาํเนินงานดา้น 
SHE กลุ่ม ปตท. รวมทั้งไดมี้การทดลองใชใ้นพื้นท่ีนาํร่องแลว้เสร็จ  ซ่ึงในปี 2553 จะไดมี้การขยายผลการเก็บและ
รายงานขอ้มูลใหค้รบทุกพื้นท่ีปฏิบติังานและทุกบริษทัใน กลุ่ม ปตท. ต่อไป 

 การจดัทาํ PTT Group Volatile Organic Compounds Management System : เพือ่ศึกษาและจดัทาํบญัชีการระบาย
สารอินทรียร์ะเหยง่าย (Volatile Organic Compounds : VOCs) ของบริษทัใน กลุ่ม ปตท. ท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเขต
ควบคุมมลพิษ จ.ระยอง  เพ่ือเป็นขอ้มูลในการกาํหนดกลยทุธ์การจดัการ VOCs อยา่งเป็นระบบ   

นอกจากน้ี ไดมี้การแต่งตั้ง “คณะทาํงาน Corporate SHE Programs กลุ่ม ปตท.” เพือ่ผลกัดนัการดาํเนินโปรแกรมหลกั
ใหส้ามารถบรรลุผลไดต้าม Strategic Direction ท่ีกาํหนด   

 
8.14 การดาํเนินงานด้านสังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม 

ความมุ่งมัน่ของ ปตท. เพือ่สร้าง “พลงัท่ีย ัง่ยนื” ดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ืองตลอดปี 2552  บนแนวทางเดิมท่ียดึปฏิบติัมา
ตลอด คือการทาํดว้ยความเตม็ใจ ทาํอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง เนน้การมีส่วนร่วมทุกระดบั เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจต่อกนัอยา่งแทจ้ริง 
ก่อใหเ้กิดการร่วมกนัคิด ร่วมกนัสร้าง ”พลงัท่ีย ัง่ยนื เพ่ือไทย” สร้างความเจริญในทอ้งถ่ินดว้ยตนเอง และพร้อมเป็นตน้แบบแห่ง
การเรียนรู้ สร้างพลงัแห่งการพฒันา เพื่อไทยท่ีเขม้แขง็สืบไป  

พลงัไทยร่วมเฉลมิพระเกยีรติ 

• ร่วมจดังาน The Greatest of The Kings The Greetings of The Land เพื่อถวายความจงรักภกัดีแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัของปวงชนชาวไทย เน่ืองในวนัฉลองพระชนมพรรษาในระหวา่งวนัท่ี  5- 13  ธนัวาคม 2552 ณ บริเวณ ลาน
พระราชวงัดุสิต ซ่ึงมีรูปแบบการจดังานในแบบ 4 D light & Sound คร้ังแรกในประเทศไทย มาประกอบการแสดงร่วม
การฉายภาพพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ข้ึนบนพระท่ีนัง่อนนัตสมาคม พร้อมดว้ยการ
แสดงจากศิลปินชั้นนาํของเมืองไทย 

• ร่วมจดังานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลมิพระเกยีรติฯ ดวงประทปีพราวนภา เทดิราชาราชินี บารมศีรีแผ่นดิน 
เน่ืองในวโรกาสมหามงคลสมยั ท่ีองคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ จะทรงเจริญพระชนมายคุรบ 84 พรรษาใน 5 
ธนัวาคม 2554 มีระยะเวลาจดังานเดือนธนัวาคม 2552 -2554  ทั้งน้ี ไดมี้ผูส้นใจเขา้ร่วมงานนบัแสนคนเพื่อมาชมพลุ
เฉลิมพระเกียรติฯ จากหลายประเทศ 

พลงัแห่งนํา้ใจที่ยัง่ยนืทัว่ไทย 
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• มอบความช่วยเหลอืบรรเทาทุกข์จากภัยพบิัติทางธรรมชาติ  ในสถานการณ์ภยัแลง้ ปตท. ไดร่้วมสนบัสนุน กองทพับก 
ในโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภยัแลง้” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 9 โดยมอบบตัร PTT Cash Card เพือ่ใชเ้ติมนํ้ามนัเช้ือเพลิง
และสนบัสนุนค่าใชจ่้ายบริหารอาํนวยการ พร้อมทั้ง มอบนํ้าแขง็แหง้จาํนวน 700 ตนั สนบัสนุนโครงการ “ฝนหลวง” 
อยา่งต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 12 เพื่อสร้างความชุ่มช้ืนทัว่ผนืดินไทย สนองแนวพระราชดาํริในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ท่ี
ทรงห่วงใยเกษตรกรไทยท่ีประสบปัญหาภยัแลง้  

ขณะเดียวกนั ในเหตุอุทกภยัทางภาคเหนือและภาคใต ้ปตท. ไดจ้ดัส่งถุงบรรจุเคร่ืองยงัชีพไปยงัพื้นท่ีท่ีตอ้งการ
ความช่วยเหลืออยา่งเร่งด่วน รวม 20,000 ใบ และจดัสรรผา่นหน่วยราชการในพ้ืนท่ี และกระทรวงพลงังาน เพื่อกระจาย
ความช่วยเหลือใหเ้ป็นไปอยา่งทัว่ถึง 

ในภยัหนาว ปตท. ไดร่้วมตา้นความหนาวแก่พ่ีนอ้งในทอ้งถ่ินทุรกนัดารทัว่ประเทศ รวมทั้งสร้างความอบอุน่
แก่ชุมชนในโครงการ “รักษป่์า สร้างคน 84 ตาํบล วิถีพอเพียง” ท่ีขาดแคลนอุปกรณ์กนัหนาว โดยส่งมอบผา้ห่มจาํนวน
ทั้งส้ินกวา่ 15,000 ผนื ผา่นทางสาํนกังานและคลงั ปตท. ทัว่ประเทศ พร้อมทั้งใหค้วามสนบัสนุนผา่นหน่วยงานต่างๆ 
อาทิ วฒิุสภา กองทพัเรือ และสมาคมแม่บา้นกองทพัเรือ ส่วนราชการจงัหวดั ส่ือมวลชนสายกระทรวงพลงังาน กรม
ประชาสัมพนัธ์ ในโครงการ “ร่วมมือ ร่วมใจตา้นภยัหนาว” และ สถานีโทรทศัน์ช่อง 9 อสมท. ในโครงการ “ข่าวขน้คน
ข่าว คลายหนาวในนอ้ง ปี 2” ซ่ึง ปตท. ยงัไดรั้บความสนบัสนุนจาก เครือข่ายลกูโลกสีเขียว จ.เพชรบุรี จ.เชียงใหม่ และ 
จ.ตาก ร่วมเป็นตวัแทน ปตท. ส่งมอบผา้ห่มใหแ้ก่ชุมชนในทอ้งถ่ินห่างไกลท่ีประสบภยัหนาว นบัเป็นความเอ้ืออาทร
ห่วงใยระหว่างชุมชนเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกนั  

• คลนิิกปันนํา้ใจให้ชุมชน ใหบ้ริการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย ซ่ึง ปตท. ไดเ้ปิดคลินิกแห่ง
แรก ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ จ.ระยอง นบัตั้งแต่ปี 2546 นอกจากน้ี สาํนกังานและคลงัต่างๆ ของ ปตท. ยงัมีการจดัทีม
แพทยเ์ขา้ไปใหบ้ริการแก่ชุมชนรอบพื้นท่ีในวาระต่างๆ ตลอดทั้งปี เพื่อแนะนาํความรู้ในการรักษาสุขภาพ และรณรงค์
สร้างเสริมสุขภาวะท่ีดี โดยบริษทัในกลุ่ม ปตท. ถือเป็นหน่ึงในภารกิจสาํคญัท่ีจะตอ้งใหค้วามช่วยเหลือและดูแลชุมชน
ใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี จึงไดร่้วมสนบัสนุนเปิดใหบ้ริการคลินิกปันนํ้าใจเช่นเดียวกนั ปัจจุบนัคลินิกปันนํ้าใจ ไดเ้พิ่มเป็น 2 
แห่ง และมีแผนจะเพิ่มเป็น 4 แห่งในปี 2553  

• สร้างวนัิย ร่วมแก้ไขปัญหาจราจร  โดยไดม้อบกรวยยางจราจร สะทอ้นแสง รวมกว่า 25,000 อนั ใหแ้ก่ สาํนกังานตาํรวจ
แห่งชาติ ศนูยก์ารกาํลงัสาํรอง สาํนกังานขนส่งจงัหวดั โรงพยาบาลสงฆ ์โรงพยาบาลทหารผา่นศึก หน่วยราชการต่างๆ 
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อใหจ้ดัสรรใชป้ระโยชนใ์นการจดัระเบียบการจราจร พร้อมกนัน้ี ปตท. ยงัสนบัสนุน 
กรมทางหลวงชนบท ในการสร้างทางกลบัรถใตส้ะพานขา้มทางรถไฟ ถนนราชพฤกษ ์เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร 
อาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใชเ้ส้นทาง ซ่ึงยงัเป็นการสร้างความปลอดภยัใหแ้ก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของผูใ้ช้
ทางอีกดว้ย 

• โครงการขบัขีป่ลอดภยั รักวนิัยจราจรกบั ปตท. นบัเป็นปีท่ี 13 ในการจดัอบรมเสริมความรู้ใหแ้ก่ผูข้อรับใบอนุญาตขบัข่ี
รถยนต ์ร่วมกบั กรมการขนส่งทางบก เพื่อเพิ่มพนูทกัษะแก่นกัขบัข่ีมือใหม่ใหพ้ร้อมเป็นผูข้บัข่ีท่ีมีคุณภาพบนทอ้งถนน 
โดยใหค้วามรู้ทั้งในดา้นกฎจราจร การเลือกใชเ้ช้ือเพลิง การดูแลรักษาเคร่ืองยนต ์ วินยัและนํ้าใจของผูใ้ชร้ถใชถ้นน 
พร้อมจดัการทดสอบขบัรถครบวงจร เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนในวนัหยดุ โดยในปีน้ีมีการจดัอบรมรวม 6 
คร้ัง แบ่งเป็นส่วนกลาง 3 คร้ัง และส่วนภูมิภาค 3 คร้ัง ไดแ้ก่ จ.ลาํปาง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ และ จ.ระยอง ซ่ึงสามารถสร้าง
นกัขบัข่ีรุ่นใหม่เพ่ิมอีกกวา่ 800 คน  

• โครงการ PTT Engine Tune up 2009 บริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์ฟรี ปีที่ 6 ปตท. ร่วมกบั กระทรวงพลงังาน และ 
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จดับริการตรวจสภาพรถยนตฟ์รี 27 รายการ โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 
ระยะ ระยะท่ี 1 จดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 13 มีนาคม-19 เมษายน 2552 ณ สถานีบริการนํ้ามนั ปตท. 10 แห่ง ท่ี จ.นครราชสีมา 
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โดยเป็นหน่ึงในกิจกรรม “โครงการจงัหวดันาํร่องประหยดัพลงังาน” เพื่อเสริมสมรรถนะของรถยนต ์ลดปัญหามลภาวะ
จากเคร่ืองยนต ์ลดการใชพ้ลงังาน และลดปัญหาการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ซ่ึงเยาวชนอาชีวศึกษายงัไดรั้บ
รายไดเ้สริมจากการฝึกฝนทกัษะในการประกอบอาชีพจาก ปตท. ดว้ย  

โดยจดัโครงการระยะท่ี 2 ระหวา่งวนัท่ี 16-31 กรกฎาคม 2552 ณ สถานีบริการนํ้ามนั ปตท. หจก. เก่ียวขอ้งการคา้และ
การเกษตร อ.เมือง จ.กระบ่ี และจดักิจกรรมระยะท่ี 3 ท่ี จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.พิษณุโลก รวมทั้งส้ินเป็น 50 สถานีบริการ
ทัว่ประเทศ นอกจากน้ี เพื่อเป็นการสนบัสนุนโครงการฯ ปตท. ยงัจดัใหบ้ริการตรวจสภาพเคร่ืองยนตแ์ละเปล่ียนถ่าย
ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนในราคาพเิศษ ณ ศนูยบ์ริการเปล่ียนถ่ายหล่อล่ืนมาตรฐาน PROCheck 115 แห่งทัว่ประเทศ จนถึงส้ินปี
ดว้ย 

• สนับสนุนสงกรานต์ปลอดเหล้า ร่วมกบั มูลนิธิเมาไม่ขบั ปล่อยคาราวานรณรงคล์ดอุบติัเหตุ “สงกรานตน้ี์ปลอดเหลา้-
ปลอดภยั” เสน้ทาง ทาํเนียบรัฐบาล-จ.เชียงราย  เพื่อรณรงคส์ร้างจิตสาํนึกใหแ้ก่ผูข้บัข่ีใหมี้ความรับผดิชอบต่อสังคมโดย
งดเวน้การด่ืมสุราขณะขบัรถ และรณรงคใ์หง้ดเวน้การจาํหน่ายสุราในสถานีบริการ ในวนัท่ี 13 เมษายน เพื่อลดความ
เส่ียงของการเกิดอุบติัเหตุจากการด่ืมสุราอีกดว้ย โดย ปตท.ไดส้นบัสนุนเช้ือเพลิงเพ่ือใชใ้นกิจกรรม และอาํนวยความ
สะดวกแก่ขบวนคาราวานในการใชบ้ริการ ณ จุดพกัรถ และบริการหอ้งนํ้าสาํหรับผูทุ้พพลภาพในสถานีบริการนํ้ ามนั 
ปตท. ตลอดเสน้ทาง 

• มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวสิาหกจิชุมชน (สสวช.) จากการร่วมก่อตั้งและดาํเนินการนบัตั้งแต่ปี 2545 เป็นตน้มา และได้
ดาํเนิน “โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต” ในลกัษณะภาคี ร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อนาํความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์และบุคลากรของตนเองมาร่วมกนัทาํงาน สร้างหลกัสูตรการเรียนรู้พร้อมบริการใหค้าํแนะนาํเพ่ือส่งเสริมความ
เขม้แขง็ของชุมชน ผา่นศูนยก์ารเรียนรู้ในเครือข่าย โดยในปีน้ี ปตท. ไดจ้ดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการก่อสร้าง ”
สถาบนัการเรียนรู้เพือ่ปวงชน” ข้ึน ท่ี อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง คาดวา่จะแลว้เสร็จภายใน
กลางปี 2553  

• มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวสิาหกจิชุมชน (สสวช.) ปตท. ไดร่้วมกบั  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
สาํนกังานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) และ มูลนิธิหมู่บา้น  ก่อตั้งข้ึน ในปี 2545   เพือ่เสริมสร้าง
ศกัยภาพใหชุ้มชนเกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื เพ่ิมขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ดว้ยการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  
การสร้างองคค์วามรู้ สร้างบุคลากรท่ีเป็นแกนหลกัในทุกระดบั  ใหเ้ช่ือมโยงเป็นระบบเครือขา่ยวิสาหกิจชุมชนท่ีเขม้แขง็ 
เพือ่เป็นรากฐานท่ีมัน่คงทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ  โดยในปี 2552 มีนกัศึกษาจบการศึกษาในโครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต   ท่ี สสวช.ร่วมกบัสถาบนัการศึกษา  จาํนวน  4   สถาบนั  จดัทาํหลกัสูตรและเปิดการสอนในศนูย์
เรียนรู้มหาวิทยาลยัชีวิตในชุมชนทอ้งถ่ิน  จาํนวนประมาณ 4,000    คน  ในระดบัปริญญาตรี   และจาํนวนประมาณ 160 
คน  ในระดบัปริญญาโท   นอกจากน้ีในปี 2552 ยงัไดด้าํเนินการก่อสร้างสถาบนัการศึกษาของ สสวช. ภายใตช่ื้อสถาบนั
การเรียนรู้เพื่อปวงชน  เพื่อดาํเนินการเรียนการสอนตามโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  คาดว่าจะก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 
2553 และเปิดการเรียนการสอนไดใ้นปี 2554    รวมทั้งไดด้าํเนินการอบรมแก่นกัศึกษา อบต./เทศบาล และผูท่ี้สนใจ  ใน
โครงการต่างๆหลายโครงการ  อาทิ  โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนกัศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน  โครงการอบรม
หลกัสูตรพฒันาโครงงานเฉพาะสาขา  โครงการพฒันา  อบต./เทศบาล ใหเ้กิดระบบเศรษฐกิจทอ้งถ่ินท่ีพ่ึงตนเอง ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง   โครงการตน้กลา้อาชีพ  หลกัสูตรการทาํวิสาหกิจชุมชน  โครงการสมัมนาปฏิบติัการ
วิทยากรกระบวนการ   

• ตะลุยฝันวนัเด็กกบั ปตท. ปีที่ 9 โดยนาํเยาวชนทั้งเยาวชนจากชุมชนรอบสาํนกังานและเยาวชนผูด้อ้ยโอกาสในสังกดั
กองการศึกษาพิเศษเพ่ือคนพิการทัว่ประเทศ เยาวชนจากสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบา้นธญัพรและมูลนิธิแสงเทียน เขา้
ร่วมรับความสุขจากกิจกรรมภายในงาน โดย ปตท. ไดม้อบเงินสนบัสนุนการบริหารงานขององคก์รการกุศล พร้อม
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อุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ซ่ึงพนกังาน ปตท. ยงัร่วมกนันาํของขวญัพเิศษมามอบใหแ้ก่เยาวชนท่ีมาร่วมงานทุก
คนดว้ย 

• สนับสนุนมูลนิธิเพือ่การกศุล กลุ่ม ปตท. ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนองคก์รการกุศลในพระบรมราชินูปถมัภ ์สมเดจ็พระ
นางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  และมอบเงินสนบัสนุนมูลนิธิโลกสีเขียว และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผา่นคอนเสิร์ต
การกศุล “ปันดาวคืนดิน”  

• สนับสนุนโครงการ “หนองคายกนิดีอยู่ดี ICT เปิดประตูสู่อนิโดจีน” ฝึกทกัษะอาชีพและแนะแนวช่องทางธุรกิจ SMEs 
ใหแ้ก่ชาวหนองคายและพ่ีนอ้งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เน่ืองในงาน Thailand Food Forward & SME Family Day 
2009 โดยตรงกบันโยบายหลกัของ ปตท. ในการสนบัสนุนคุณภาพชีวิตใหป้ระชาชน และมีสุขอยา่งเขม้แขง็ดว้ยการ
พ่ึงพาตนเอง   

• สนับสนุนการคุ้มครองมรดกโลก โดยเงินสนบัสนุน African World Heritage Fund และ South-South Cooperation on 
Education Fund (UNESCO) ผา่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหใ้นภารกิจอนุรักษแ์ละคุม้ครอง
มรดกโลกใหค้งอยูสื่บไป 

พลงัทีย่ัง่ยนืด้วยส่ิงแวดล้อมของชุมชน  

• “โครงการปลูกป่าถาวรเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน่ืองในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที ่50” สืบสาน
ความสาํเร็จของการ “ปลกูป่าในใจคน” สร้างความเขียวชอุ่มบนผืนดินครบพ้ืนท่ีกวา่ 1 ลา้นไร่ และทาํพิธีนอ้มเกลา้นอ้ม
กระหม่อมถวายพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัในปี 2545 โดยปัจจุบนั ปตท. ยงัคงเดินหนา้การสร้าง “พลงัคนรักษป่์า” 
อยา่งต่อเน่ืองยัง่ยนื ผา่น โครงการหมู่บา้น ปตท. พฒันา  โครงการยวุชน ปตท. รักษาป่า โครงการอบรมอาสาสมคัร
ป้องกนัไฟป่า และ การอบรมราษฎรอาสาสมคัรพิทกัษป่์า (รสทป.) เพื่อเป็นกาํลงัสาํคญัในการดูแลรักษาผืนป่าจากรุ่นสู่
รุ่น 

• “รางวลัลูกโลกสีเขียว”  กา้วสู่ทศวรรษท่ี 2 ของการส่งเสริมบุคคล ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีปณิธานและผลงาน
โดดเด่นในดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พร้อมสืบสานในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั โดย ปตท. ไดจ้ดัการประกวดรางวลั “ลูกโลกสีเขียว” คร้ังท่ี 11 ในหวัขอ้ “วิถีพอเพียง 
แบ่งปัน ผูกพนั ดิน นํา้ ป่า” ซ่ึงเป็นปีท่ีมีผลงานส่งเขา้ประกวดมากท่ีสุดถึง 1,017 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทชุมชน 181 
ผลงาน บุคคล 83 งาน กลุ่มเยาวชน 56 ผลงาน งานเขียน 82 ผลงาน ความเรียงเยาวชน 602 ผลงาน ส่ือมวลชน 13 ผลงาน 
แสดงถึงผลสาํเร็จในการจุดประกายการถ่ายทอดมุมมองของนกัอนุรักษท่ี์แฝงในกายใหป้รากฏ โดย ปตท.ไดม้อบรางวลั
ใหแ้ก่ 54 ผลงานอนัทรงคุณคา่ เพื่อเป็นกาํลงัใจ และส่งเสริมความเป็นแบบอยา่งของการรู้ใช ้รู้รักษาทรัพยากร สร้างสุข
อยา่งพอเพยีง เตรียมพร้อมในการสร้างเครือข่ายประชาคมในนาม “สถาบนัลูกโลกสีเขียว” ตามเป้าหมายของ 
คณะกรรมการรางวลัลูกโลกสีเขียว ต่อไป  

• “ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี” แหล่งเรียนรู้ของชุมชนท่ีสร้างใหค้นไดต้ระหนกัถึงคุณค่าของป่า
ชายเลนท่ีหล่อเล้ียงชีวติ เป็นท่ีอยูอ่าศยั เป็นแหล่งอนุบาลและผสมพนัธ์ุของสตัวน์ํ้ านานาชนิด ทั้ง ปูกา้มดาบ ปลาตีน 
ภายใตร่้มไมข้องตน้โกงกางทรงปลูก ณ พ้ืนท่ีแปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ FPT 29 และ FPT 29/3 ต.ปากนํ้ า
ปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ เปรียบเสมือนขมุทรัพยช์ายฝ่ังท่ีพร้อมใหเ้ขา้ไปสมัผสักบัวิถีของป่าชายเลนท่ี
สมบูรณ์ โดย ปตท. ไดเ้ปิดใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้มาเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้ไดทุ้กวนั พร้อมมีวิทยากรชุมชนและยวุ
มคัคุเทศกเ์ป็นผูถ้่ายทอด ซ่ึงตลอดทั้งปีมีผูม้าเยีย่มเยยีนทั้งจากในและนอกพื้นท่ีถึงกวา่ 69,000 คน  โดยในปี 2552  ปตท. 
ไดมี้การขยายความร่วมมือและเผยแพร่โครงการศนูยฯ์สิรินาถราชินีไปยงักลุ่มเป้าหมายต่างประเทศหลายรูปแบบ เช่น   
“โครงการความร่วมมือ ระหว่าง ปตท. และ องค์การระหว่างประเทศเพือ่การอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)” ซ่ึงเป็นการ
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ดาํเนินโครงการความร่วมมือเพ่ือพฒันาศกัยภาพของคณะกรรมการศนูยฯ์ สิรินาถราชินีในการศึกษาดา้นความ
หลากหลายทางชีวภาพ  การบาํบดันํ้าเสีย ประวติัศาสตร์ชุมชน และการพฒันาเยาวชนในพื้นท่ี ภายใตโ้ครงการความ
ร่วมมือเพ่ือการจดัการอนุรักษป่์าชายเลนปากนํ้าปราณบุรี  นอกจากน้ี ปตท.ไดน้าํประสบการณ์การทาํงานทางดา้นความ
หลากหลายทางชีวภาพในการสนบัสนุนและส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนของศูนยฯ์ สิรินาถราชินี 
เสนอในท่ีประชุม “ASEAN Conference on Biodiversity 2009” ท่ีจดัข้ึนโดย ASEAN Centre for Biodiversity (ACB) 
และ National Parks Board (NParks)   ระหวา่งวนัท่ี 21-23 ตุลาคม 2552 ณ ประเทศสิงคโปร์ เพือ่เผยแพร่การดาํเนินงาน
ดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมอยา่งย ัง่ยนื 

• “โครงการ รักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ตําบล วถิพีอเพยีง” ดว้ยแนวพระราชดาํริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีอาํนวยความสุขแก่ทุก
บุคคลไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ปตท. จึงนอ้มนาํองคค์วามรู้ดา้นเศรษฐกิจพอเพียงมา บูรณาการสู่ชุมชน ใหรู้้จกัการวิเคราะห์คุณค่า
ของตนเอง วิเคราะห์คุณค่าของทรัพยากรในทอ้งถ่ิน ตระหนกัถึงการบริหารทรัพยากรของแต่ละชุมชนท่ีมีอยู ่ใหเ้ป็น
ทรัพยากรท่ีสร้างมูลค่าไม่ส้ินสุด โดยมีบญัชีครัวเรือนเป็นเคร่ืองมือช้ีวดัและแสดงผล  และตั้งเป้าหมายในการพฒันา
ชุมชนใหค้รบ 84 ตาํบล เพ่ือนอ้มเกลา้นอ้มกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เทิดพระเกียรติเน่ืองใน
วโรกาสทางเจริญพระชนมายคุรบ 84 พรรษาในปี 2554 ซ่ึงเร่ิมโครงการในปี 2550 ดว้ยตาํบลนาํร่องจาํนวน 9 แห่ง 
จากนั้นในปี 2551 ไดรั้บสมคัรและคดัเลือกตาํบลท่ีมีเจตนารมณ์ร่วมกนัเพ่ิมอีก 42 แห่ง และในปี 2552 ปตท. บรรลุผล
เกินเป้าหมายในการรับสมคัรตาํบลท่ีมีความมุ่งมัน่เขา้ร่วมในโครงการ โดยมีจาํนวนตาํบลในโครงการทั้งส้ิน 87 ตาํบล 
ประกอบดว้ย 898 หมู่บา้น พร้อมทั้งสรรหา “ครัวเรือนพอเพียงอาสา” ไดร้วม 9,456 ครัวเรือน และสร้าง “คนตน้แบบวิถี
พอเพียง” ไดถึ้ง 240 คน นอกจากนั้น โครงการน้ียงัไดรั้บชนะเลิศ รางวลั Platts Global Energy Awards 2009 ประเภท
โครงการพฒันาชุมชนแห่งปี หรือ “Community Development Program of the Year 2009”  ซ่ึงมีโครงการท่ีถกูเสนอเขา้
ชิงมากมายจาก 30 ประเทศทัว่โลก 

• “โครงการพฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ”  ดว้ยความมุ่งมัน่ในการพฒันาหญา้แฝกให้
เป็นผลิตภณัฑท่ี์สร้างมูลค่าเพิ่ม ยิง่กว่าการเป็น “หญา้มหศัจรรย”์ ท่ีอุม้นํ้ า ยดึเหน่ียวหนา้ดิน กกัเก็บแร่ธาตุใหดิ้น
สมบูรณ์ ปตท. ไดส้ร้างเครือข่าย “คนรักษแ์ฝก” โดยขยายพื้นท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัหญา้แฝก การปลูก การดูแล ในชุมชน
ต่างๆ รวมทั้งสนบัสนุนใหชุ้มชนพฒันาทกัษะการออกแบบและผลิตผลิตภณัฑ ์จนประสบความสาํเร็จและวางจาํหน่าย
สินคา้ในร้าน “ภทัรพฒัน”์ ของมูลนิธิชยัพฒันา และในปีน้ี ปตท.ยงัดาํเนิน “การประกวดการพฒันาและรณรงคก์ารใช้
หญา้แฝกอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ” ต่อเน่ืองเป็นคร้ังท่ี 4 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทการปลูกและส่งเสริม
การปลกู และประเภทผลิตภณัฑจ์ากใบหญา้แฝก  พร้อมทั้งจดัอบรมเชิงปฏิบติัการออกแบบผลิตภณัฑจ์ากใบหญา้แฝก
แก่ผูส้นใจทัว่ไปโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย ซ่ึงในการประกวดปีน้ีมีผลงานเขา้ประกวดรวมทั้ง 2 ประเภทถึง 437 ผลงาน  

• “สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี” แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ของจ.ระยองท่ีเป็นศูนย์
รวมการเรียนรู้สมุนไพรกวา่ 260 ชนิด พร้อมเป็นสถานท่ีพกัผอ่น ออกกาํลงักาย และทาํกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน โดย 
ปตท. ไดจ้ดั “ตลาดนดัสวนสมุนไพรฯ” ทุกวนัเสาร์แรกของเดือน เพื่อใหเ้ป็นศนูยก์ลางในการจาํหน่ายสินคา้ชุมชน 
เปิดเวทีสร้างสรรคผ์ลงานของเยาวชนหรือชุมชน รวมทั้งจดักิจกรรมและการบรรยายดา้นสุขภาพ สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิต โดยมีประชาชนท่ีสนใจเขา้เยีย่มชมตลอดทั้งปี จาํนวนกว่า 350,000 คน สามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนได้
มากกวา่ 13.5 ลา้นบาท ส่งเสริมการท่องเท่ียวและสร้างช่ือเสียงใหแ้ก่จ.ระยอง 

• “โครงการระยองเมอืงสีเขยีว”  กลุ่ม ปตท. ร่วมกนัปลกูตน้ไมเ้พ่ือส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวทั้งในพื้นท่ี
สวนสาธารณะและในโรงงานอุตสาหกรรมใหเ้ป็นปอดธรรมชาติเพิม่ออกซิเจนและสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีแก่ชาว
ระยองในระยะยาว สานต่อแนวคิด “ปลกูตน้ไมใ้นใจคน” ของงานอนุรักษท์รัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้มท่ี กลุ่ม 
ปตท. ดาํเนินงานอยา่งจริงจงัมาโดยตลอด โดยในคร้ังน้ีนบัเป็นปีท่ี 2  กลุ่ม ปตท. ไดข้ยายการดาํเนินการปลูกตน้ไม ้ใน 
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2 พ้ืนท่ี สาํคญั คือ บริเวณป่าเส่ือมโทรมของสถานคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กระยอง บนพื้นท่ีกวา่ 780 ไร่  และพื้นท่ีการ
นิคมสหกรณ์ชะแวะ อ .บา้นค่าย จ. ระยอง จาํนวน 1,000 ไร่ โดยไดรั้บความร่วมมือจาก ภาครัฐและชุมชนในพ้ืนท่ีมาบ
ตาพดุและบา้นฉาง มารวมพลงัช่วยกนัปลกูตน้ไม ้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหเ้ป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธ์ิใหก้บั จ .ระยอง 

• “โครงการวจิยัด้านความหลากหลายทางชีวภาพ” สานต่องานวิจยัเพ่ือส่ิงแวดลอ้มระยะท่ี 2 โดยร่วมกบั โครงการ
พฒันาองคค์วามรู้และศึกษานโยบายการจดัการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (Biodiversity Research and Training 
Program : BRT) ในงานวิจยั “โครงการหาดขนอมระยะท่ีสอง” (ปี 2552-2554) เพือ่สนบัสนุนการจดัการองคค์วามรู้
ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ อนัจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาประเทศอยา่งยิง่ยนื ทั้งน้ี ยงัเปิด “เส้นทางศึกษา
แหล่งศึกษาธรรมชาติพหุนองปลงิ” ใน ต.หว้ยเขยง่ อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี ใหเ้ป็นศนูยเ์รียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ระดบัชุมชนร่วมกบัชุมชน ไดส้าํเร็จตามแผนงานดว้ย  

พลงัทีย่ัง่ยนืด้วยโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนไทย 

• ทุนการศึกษา ปตท. ปีที ่14   เพื่อช่วยเหลือ สนบัสนุน และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์
ในพื้นท่ีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการดาํเนินงานของ ปตท. ตลอดจนเพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัโรงเรียนและชุมชนใน
พ้ืนท่ีต่าง ๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  นกัเรียนระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา และอุดมศึกษา ซ่ึงศึกษาอยูใ่นโรงเรียนท่ีตั้งอยู่
ในพื้นท่ีจงัหวดักลุ่มเป้าหมายการดาํเนินงานของ ปตท.  สาํหรับการดาํเนินงานประจาํปี 2552 ไดจ้ดัสรรทุนการศึกษา
กวา่ 1,300 ทุน ทัว่ประเทศ ซ่ึงรวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งส้ิน 4.5 ลา้นบาท 

• โครงการค่ายปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร ปีที ่3 เพิ่มศกัยภาพความรู้ของเยาวชนพ้ืนท่ี จ.ระยอง ใหพ้ร้อมกบัการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมท่ีมีส่ิงแวดลอ้มสมบรูณ์ โดยจดันิทรรศการสัญจร เพื่อมอบความรู้ปิโตรเคมีเชิงลึกแก่เยาวชน ณ 
สถานศึกษา 7 แห่ง ในพื้นท่ี จ.ระยอง พร้อมเปิดรับเยาวชนรวม 60 คน เขา้ค่ายอบรมความรู้เขม้ขน้ โดยไดรั้บความ
ร่วมมือจาก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี (มจธ.) จดัการทดสอบเพื่อคดัเลือกเยาวชน 4 คน เขา้รับทุน
ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี ในภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เป็นการเตรียมความพร้อมบุคคลากร
ดา้นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยในอนาคต โดยในปีน้ี ไดม้อบทุนการศึกษาใหแ้ก่เยาวชนท่ีผา่นการคดัเลือกจาก
โครงการในปี 2551 เพื่อเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีในปีการศึกษา 2552  

• โครงการโรงเรียนในฝัน ปตท. ยงัคงดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ืองโดยมุ่งเนน้การพฒันาบุคลากรและขอบข่ายทางดา้นวิชาการ
ของสถานศึกษาท่ี ปตท.ใหก้ารดูแล 3 แห่ง นบัตั้งแต่ปี 2547 ไดแ้ก่ โรงเรียนเสดจ็วนชยางคก์ลูวิทยา จ.ลาํปาง  โรงเรียน
บ่อไร่วิทยาคม จ.ตราด และ โรงเรียนชุมชนบา้นบางโหนด จ.นครศรีธรรมราช  โดยในปีน้ี ปตท. จดัทาํคู่มือสรุป
บทเรียนการดาํเนินโครงการโรงเรียนในฝันของ ปตท.  ในช่ือ “พลงัท่ีสร้างสรรค ์โรงเรียนในฝัน ปตท.”  รวมทั้งจดั
อบรม และพฒันาแนวการสอนตามหลกัสูตรใหม่ ใหมุ่้งเนน้การพฒันาดา้นวิชาการของโรงเรียน โดยโรงเรียนเป็นผู ้
พิจารณาและเสนอแผนงานแก่ ปตท. เพือ่เตรียมพร้อมในการเป็นโรงเรียนตน้แบบของ “โรงเรียนพลงัไทย” ซ่ึงจะขยาย
ไปสู่โรงเรียนในพื้นท่ีรอบสาํนกังาน ปตท. ทัว่ประเทศในปี 2553 ต่อไป 

• โครงการจดัสร้างอาคารเรียน บริษทั ปตท.  จาํกดั (มหาชน) แห่งที ่ 19  ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนในทอ้งถ่ินให้
ไดรั้บโอกาสทางการศึกษาอยา่งเท่าเทียม มีส่ือการเรียนการสอนท่ีครบถว้น โดยจดัสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ณ  โรงเรียน
วดัป๊อกแป๊ก จ.สระบุรี  และ ห้องสมุด ปตท. “พลงัไทย เพือ่ไทย” แห่งที ่25 ณ โรงเรียนวดับา้นนา (ฟินวิทยาคม) อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุรี 

• โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและห้องสมุด ปตท.   ไดด้าํเนินการโครงการสร้างอาคารเรียน ปตท. และโครงการก่อสร้าง 
“หอ้งสมุด พลงัไทย  เพื่อไทย” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 และ 2540 ตามลาํดบั เพื่อใหท้ั้งอาคารเรียน ปตท. และหอ้งสมุด พลงั
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ไทย เพื่อไทย สามารถใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งต่อเน่ือง  ปตท.จึงไดด้าํเนินโครงการปรับปรุง โดยพิจารณาโรงเรียนท่ีมี
อาคารเรียนและหอ้งสมุดของ ปตท. ท่ีอยูใ่นสภาพเส่ือมโทรม ชาํรุด ใชง้านไดไ้ม่เตม็ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพื่อใหอ้าคาร
เรียนและหอ้งสมุดของ ปตท. อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านไดเ้สมอ 

• โครงการเผยแพร่ความรู้ 5ส สู่โรงเรียน  ทบทวนกระบวนการ 5ส แก่โรงเรียนในเครือข่าย 5 ส ของ ปตท. ทั้งโรงเรียน
ตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ของ ปตท. 19 แห่ง และโรงเรียนสมาชิกในโครงการ “ปตท. เสริมสร้างคุณภาพชีวติสู่
เยาวชน (5ส โรงเรียน)” รอบสาํนกังานคลงั ปตท. ทัว่ประเทศ รวม 40 แห่ง เพื่อกระตุน้ใหส้ถานศึกษาดาํเนินกิจกรรม 5
ส อยา่งต่อเน่ือง ส่งเสริมการสร้างนิสยัท่ีดีแก่เยาวชน ตามเป้าหมายของโครงการ ทั้งยงัส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มท่ีดีภายใน
สถานศึกษาใหน่้าเรียนรู้ จากการประเมินผลความสาํเร็จของโครงการฯ ปี 2551 โรงเรียนท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศประเภท
โรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ ขนาดเลก็ ไดแ้ก่ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบ่ียง จ.พิษณุโลก, โรงเรียนวัดสะพาน จ.
กรุงเทพฯ, โรงเรียนบ้านอ่าวนํา้บ่อ จ.ภูเกต็ ตามลาํดบั โดยไดจ้ดัตั้ง “ศูนย์เผยแพร่กจิกรรม 5 ส โรงเรียน บริษทั ปตท. 
จํากดั (มหาชน)” แห่งที ่7 ณ โรงเรียนสามคัคีรถไฟ จ.นครราชสีมา เน่ืองจากเป็นโรงเรียนไดรั้บรางวลัชนะเลิศใน
โครงการติดต่อกนั 3 ปี 

• โครงการ PTT Youth Camp ปีที ่1  ส่งเสริมใหเ้ยาวชนไทยมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการพฒันาส่ิงประดิษฐจ์ากพื้น
ฐานความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเป็นนวตักรรมใหม่ดา้นพลงังาน โดยเปิดรับเยาวชนเขา้ร่วมเสนอแนวคิดแผนงานเพ่ือ
คดัเลือกเขา้ร่วมกิจกรรมค่าย และร่วมในการประกวดส่ิงประดิษฐชิ์งถว้ยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกมุารี และทุนการศึกษา ทั้งน้ี จากผูส้มคัรรวม 201 ผลงาน และคดัเลือกสู่รอบตดัสิน 10 ผลงานในแต่ละ
ระดบั ปรากฏผลรางวลัชนะเลิศ ดงัน้ี ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ไดแ้ก่ โรงเรียนกนัทรลกัษณ์วิทยา ผลงานกระถางปลูก
ตน้ไมอ้นุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.) ไดแ้ก่ โรงเรียนดอยหลวง รัชมงั
คลาภิเษก ผลงานเคร่ืองหยอดเมลด็พชืพลงังานกล ระดับอดุมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปวส./ ปวท.) ไดแ้ก่ โรงเรียนลาํปาง
เทคโนโลย ี(แลมป์-เทค) ผลงานพดัลมพลงังานหารสาม      

• โครงการ “ปลูกนํา้ใจ ในบ้านเรา” ปลกูจิตสาํนึกเร่ือง “นํ้าใจ” ในกลุ่มเยาวชนซ่ึงเป็นปัญญาชนและอนาคตของชาติ โดย
จดัฉายภาพยนตร์สารคดีเร่ือง “ปักษใ์ตบ้า้นเรา” ผลิตโดย  อารียา ศิริโสภา และ นิสา คงศรี เพื่อเป็นส่ือในการรณรงค ์
พร้อมเสนอผลงานสร้างสรรคกิ์จกรรมนกัศึกษาจากสถาบนัต่างๆ ทัว่ประเทศ แลกเปล่ียนมุมมองเพ่ือสร้างสงัคมรุ่นใหม่
ท่ีเป่ียมนํ้าใจ  

• ส่งเสริม “นักการเงนิรุ่นใหม่ หัวใจ CSR” ร่วมกบั ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในโครงการ Young Financial Star 
Competition 2009 เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาระดบัอุดมศึกษาไดเ้รียนรู้ประสบการณ์พื้นฐานดา้นตลาดการเงินและการ
ลงทุน พร้อมทั้งเป็นบุคลากรของชาติท่ีมีคุณภาพ รอบรู้ในการทาํงาน และตระหนกัถึงความรับผดิชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทาํประโยชนใ์หแ้ก่สังคมและประเทศ โดย ปตท. ไดส้นบัสนุนรางวลัพิเศษ PTT CSR Star Team 
หรือ “นกัการเงินรุ่นใหม่ หวัใจ CSR”  

• กจิกรรม Thailand Energy Star Award คร้ังท่ี 1 โดยเป็นหน่ึงในกิจกรรมของ “งานประชุมวิชาการและนิทรรศการว่า
ดว้ยปิโตรเลียมของอาเซียน คร้ังท่ี 9” (ASCOPE) เพือ่เปิดโอกาสใหนิ้สิต นกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี เพิ่มพนูความรู้และ
ประสบการณ์ โดยร่วมแข่งขนัตอบปัญหาวิชาการดา้นพลงังาน ปิโตรเลียม พลงังานทางเลือกเทคโนโลยพีลงังาน รวมถึง
ปัญหาจากการใชพ้ลงังาน ซ่ึงทีมชนะเลิศจะไดรั้บโล่ประกาศเกียรติคุณ ทุนการศึกษา และทศันศึกษา ณ แท่นขดุเจาะ
ปิโตรเลียมกลางทะเล อีกดว้ย สาํหรับกิจกรรมในปีแรกน้ี ประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งดียิง่ โดยมีเยาวชนเขา้ร่วมสมคัร
กวา่ 200 คน จาก 19 สถาบนัการศึกษา  

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 224  

พลงัทีย่ัง่ยนืด้วยการสืบสานศิลปะและวฒันธรรม 

• การประกวดศิลปกรรม ปตท. คร้ังที่ 24 ในหวัขอ้ “ความสุข” เพื่อบ่มเพาะเมลด็พนัธุแ์ห่งความสุขในหวัใจคน ก่อพลงัใน
การดาํเนินชีวิตอยา่งย ัง่ยนื  สาํหรับภาคกลางจดักิจกรรมร่วมกบั มหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นปีท่ี 24 พร้อมทั้งจดัการ
ประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชน ในระดบัภูมิภาคอยา่งต่อเน่ือง ภาคเหนือจดัร่วมกบั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นปีท่ี 10 
ภาคใตจ้ดัร่วมกบั  มหาวิทยาลยัทกัษิณ เป็นปีท่ี 6 และ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจดัร่วมกบั มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นปี
ท่ี 4  

• การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา เพือ่สืบทอดประเพณีล้านนาของชาวจังหวดัลาํปาง ปตท. ไดมี้ส่วนร่วมฟ้ืนฟู
และอนุรักษป์ระเพณีตีกลองปูจา ซ่ึงเป็นประเพณีทอ้งถ่ินดั้งเดิมของ จงัหวดัลาํปาง ท่ีเกือบสูญหายไปใหก้ลบัมาเป็นส่วน
หน่ึงในวิถีการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมประเพณีอนัทรงคุณค่าของทอ้งถ่ินอีกคร้ัง โดยร่วมกบั สมาคมชาวเหนือและ
จงัหวดัลาํปาง ริเร่ิมจดังาน “มหศัจรรยก๋์องปู่จา ลา้นนาไทย”ข้ึน ตั้งแต่ปี 2545 จนปัจจุบนัไดพ้ฒันาเป็นงานประเพณี
ประจาํจ.ลาํปาง จดัข้ึนในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี โดยในปี 2552  ไดมี้การจดักิจกรรมท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 สนุนการจดั “มหกรรมกลองปูจา ล้านนาไทย คร้ังท่ี 8” และ “มหกรรมกลองนานาชาต ิคร้ังที่ 1”  เพือ่ส่งเสริม
และเผยแพร่ประเพณีตีกลองปจูาของลาํปางสู่ชาวโลก โดยจดัขบวนแห่งกลองปูจาจาก 13 อาํเภอ จาํนวน 117 
ชุด พร้อมแสดงลีลากลองภาคเหนือ และจดัประกวดแข่งขนัตีกลองปูจาทั้งประเภทเด่ียวและทีม ชิงถว้ย
พระราชทานของสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถฯ  

 “ค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ประเพณตีีก๋องปู่จา คร้ังที่ 7” เพ่ือนาํเยาวชนลาํปาง 
กวา่ 150 คน จากโรงเรียนใน 13 อาํเภอของจงัหวดัลาํปาง เขา้ค่ายสืบสานความรู้และวิธีการตีก๋องปู่ จาจากพ่อ
ครูกลอง ณ วดัพระเจดียซ์าวหลงั ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ี ปตท. ไดจ้ดัสร้าง  “หอกลองปูจา เขลางคน์คร” ไว ้เพื่อให้
เยาวชนรุ่นใหม่ไดรั้บการถ่ายทอดประวติั ความหมายของกลอง และวิธีการตีกลองปูจา พร้อมเป็นผูสื้บสาน
ประเพณีของทอ้งถ่ินใหสื้บเน่ืองไป นอกจากน้ีปตท. ยงัไดจ้ดัโครงการทาํกลองสาํหรับซอ้มพร้อมขาตั้ง โดย
ทาํจากถงันํ้ ามนั ปตท. ทดแทนการใชไ้ม ้ลดความส้ินเปลืองของทรัพยากร อนัเป็นแนวทางท่ีรณรงคส์ร้าง
จิตสาํนึกและกระตุน้แนวคิดในการสร้างสรรคส่ิ์งประดิษฐใ์หแ้ก่เยาวชนไดอี้กดว้ย 

 โครงการ “ข่วงวฒันธรรม พืน้บ้านลานนา” โดยร่วมกบั จงัหวดัลาํปาง สภาวฒันธรรมลาํปาง สาํนกังาน
วฒันธรรมลาํปาง และ มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง จดักิจกรรมข้ึน 2 คร้ัง ในเดือนเมษายน และพฤศจิกายน ณ 
โฮงก๋องปู่ จา เขลางคน์คร วดัพระเจดียซ์าวหลงั อ.เมือง จ.ลาํปาง เพือ่ใหเ้ยาวชนและประชาชนไดซึ้มซบัถึง
ประเพณีวฒันธรรมโบราณของจงัหวดั มองเห็นความงดงามของเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของ
ชาติ และร่วมกนัอนุรักษไ์วไ้ม่ใหสู้ญหาย โดย ปตท. ยงัไดม้อบกลองปจูา จาํนวน 9 ชุด เพื่อใหท้างจงัหวดัใช้
ประโยชนใ์นการสืบสานประเพณีอีกดว้ย 

พลงัทีย่ัง่ยนืด้วยการกฬีา.. สร้างนักกฬีาไทย 

• สนับสนุนกองทุนพฒันาการกฬีาแห่งชาติ สร้างความพร้อมและความแขง็แกร่งใหแ้ก่นกักีฬาไทยตั้งแต่ระดบัเยาวชน
จนถึงระดบัอาชีพ ทั้งในระดบัภูมิภาคจนถึงระดบัประเทศ ตลอดจนบุคลากรทางดา้นกีฬา ตามโครงการ “1 สมาคมกีฬา 
1 รัฐวิสาหกิจ” ตวัปกติไม่เอียง โดย ปตท.ไดส้นบัสนุนผา่น สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์และ 
ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

 สนบัสนุน สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเตรียมทีมและเป็นผูส้นบัสนุน
จดัการแข่งขนัในรายการสาํคญัๆ อาทิ การแข่งขนัฟุตบอลไทยแลนด ์พรีเมียร์ลีค, การแข่งขนัฟุตบอลหญิงชิง
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แชมป์เอเชีย (AFC) U-20, การเตรียมทีมฟตุซอลชาย, การเตรียมทีมฟตุบอลเยาวชน, การเตรียมทีมฟตุบอลชาย
ทีมชาติไทย (Asian Games) การเตรียมทีมฟตุบอลเยาวชนชาติไทย อาย ุ20 ปี 

 สนบัสนุน ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ ในการส่งเสริมศกัยภาพของนกักีฬา
ไทย ผา่น โครงการพฒันานกัเทนนิสเยาวชนไทยสู่อาชีพ, โครงการศนูยฝึ์กนกัเทนนิสเยาวชนไทย, โครงการ
พฒันาศนูยพ์ฒันากีฬาเทนนิสแห่งชาติ, โครงการแข่งขนัเทนนิส Devis Cup และ Fed Cup, โครงการแข่งขนั
เทนนิสหญิงนานาชาติ สะสมคะแนนอนัดบัโลก  

• สนับสนุนการแข่งขันเทนนิสอาชีพระดบัโลกที่จัดในประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาศกัยภาพและยกระดบั
มาตรฐานนกักีฬาเยาวชนและบุคคลใหเ้ทียบเท่านกักีฬาอาชีพระดบัสากลจาํนวน 3 รายการ ไดแ้ก่  

1. การแข่งขนัรายการ PTT Tennis Championship เป็นปีท่ี 5 ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนการจดัการแขง่ขนัทั้งประเภท
อาชีพและเยาวชน คือ PTT Junior Championship 4 รายการ และ PTT Championship 2 รายการ  

2. การแข่งขนัเทนนิสอาชีพหญิง WTA PTT Bangkok Open เป็นปีท่ี 5  

3. การแข่งขนัเทนนิสอาชีพชาย ATP Thailand Open เป็นปีท่ี 7 ในช่ือรายการ  PTT Thailand Open 2009  ซ่ึง
ในปีน้ี ปตท. เป็นผูส้นบัสนุนหลกั และไดจ้ดักิจกรรมเสริมเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการกีฬาใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาส 
โดยจดัท่ีเขา้ชมพิเศษใหก้บันกักีฬาวีลแชร์, จดักิจกรรม “พลงัแร็กเกต็ เพือ่เดก็ไทย” รับบริจาคไมเ้ทนนิสเก่า
เพือ่นาํไปซ่อมแซมและมอบใหก้บัมูลนิธิและสถาบนัการศึกษาท่ีมีความตอ้งการใชง้าน พร้อมทั้งคดัเลือกดาว
รุ่งเดก็ไทยจากการแข่งขนั PTT Junior Championship เขา้ร่วมเทนนิสคลินิกกบันกัเทนนิสอาชีพระดบัโลกอีก
ดว้ย  

• สนบัสนุน สมาคมมวยปลํา้สมัครเล่นแห่งประเทศไทย และ สมาคมยกนํา้หนักสมคัรเล่นแห่งประเทศไทย เพ่ือสร้างขวญั
และกาํลงัใจแก่นกักีฬารุ่นใหม่ใหพ้ร้อมเป็นบุคคลากรในวงการกีฬาสร้างช่ือเสียงใหแ้ก่ประเทศไทยต่อไป  

• สนับสนุนสมาคมเจต็สกแีห่งประเทศไทย ในพระอุปถมัภ์ของทูลกระหม่อมหญงิอบุลรัตน์ราชกญัญา สิริวฒันาพรรณ
วด ีจดัการแข่งขนัเจต็สกีนานาชาติชิงถว้ยพระราชทานพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั (King’s Cup) ซ่ึงเป็นกิจกรรมกีฬา
ทางนํ้าท่ีไดรั้บความสนใจจากนกักีฬาจากทัว่โลกเขา้ร่วมการแข่งขนัอยา่งมากแสดงถึงศกัยภาพในการจดัการแข่งขนักีฬา
ทางนํ้าในระดบัสากล 

• สนับสนุนการจัดแข่งขันกอล์ฟ Royal Trophy เป็นปีที ่3 ชิงถว้ยพระราชทานพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เพื่อส่งเสริม
การแข่งขนักีฬาในระดบัสากลระหว่างนกักีฬากอลฟ์จากภูมิภาคยโุรปและภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงมีนกักีฬากอลฟ์ชั้นแนวหนา้
ของไทยเขา้ร่วมในทีมเอเชียดว้ย  

• จัดการแข่งขนักอล์ฟเยาวชน PTT Golf Junior Open 2009 ณ สนามกอลฟ์วินเซอร์ปาร์ค เพื่อพฒันาศกัยภาพของ
นกักอลฟ์เยาวชนไทยใหก้า้วสู่ระดบัสากล  

• สนับสนุน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ” โดย ปตท. เป็นผูส้นบัสนุนหลกัอยา่งต่อเน่ืองตลอด 7 ปี  เพื่อยกระดบัการ

กีฬาในประเทศสู่มาตรฐานสากล สร้างนกักีฬารุ่นใหมใ่ห้แก่ประเทศและสร้างช่ือเสียงแก่ประเทศไทยในฐานะเป็น

สถานท่ีจดัการแข่งขนัระดบัสากล 

• จัดการแข่งขนั “กลุ่ม ปตท. มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน คร้ังที ่ 3” เพื่อเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีดว้ยการกีฬา โดยมีนกัวิ่งทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ รวมกวา่ 2,460 คนเขา้ร่วมแข่งขนั ซ่ึงรายไดจ้ากการจดังานไดม้อบเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนใน
ทอ้งถ่ิน   
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ภารกิจต่างๆ ปตท. ท่ีไดเ้ป็นผูริ้เร่ิม ผูส้ร้าง และกระตุน้ปลูกจิตสาํนึกใหเ้กิดการรักษา จนเกิดเป็นความร่วมมือระหว่าง
ชุมชนและองคก์ร จะเป็นผลสาํเร็จไม่ได ้หากพนกังานในองคก์รมิไดย้ดึมัน่ในหลกัการเดียวกนั  

ปตท. จึงสนบัสนุนใหมี้การจดัตั้งชมรม “พลงัไทยใจอาสา” ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในกิจการสมาคมสโมสรพนกังาน ปตท.  
เพือ่เปิดโอกาสใหพ้นกังาน ปตท. และกลุ่ม ปตท. รวมถึงครอบครัวและบุคคลภายนอก     มีโอกาสมารวมพลงัเพื่อช่วยเหลือ
แบ่งปันส่ิงต่าง ๆ ดว้ยศกัยภาพและแรงกายแรงใจ  โดยในปี 2552  มีพนกังาน อดีตพนกังาน และครอบครัวพนกังาน ปตท.และ
กลุ่ม ปตท. และบุคคลภายนอก สมคัรเขา้เป็นสมาชิก รวมจาํนวน  329  คน  ร่วมทาํกิจกรรม ตั้งแต่การบรรจุและมอบถุงยงัชีพเพื่อ
การบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผูป้ระสบภยั จาํนวนกวา่ 2,000 ถุง แลว้นาํไปมอบยงัผูป้ระสบอุทกภยัในพ้ืนท่ีภาคกลางและภาค   
อีสาน  การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัหนาวโดยการมอบผา้ห่มกนัหนาว 1500 ผืน ท่ีอุทยานแห่งชาติแม่เมย อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  
กิจกรรมปลกูหญา้แฝกเพื่ออนุรักษดิ์นและนํ้าร่วมกบัชุมชนต.ลาํนางแกว้ อ.ปักธงชยั จ.นครราชสีมา และในพื้นท่ีโครงการ รักษป่์า 
สร้างคน ๘๔ ตาํบล วิถีพอเพียง และหน่วยงาน ปตท. อีกกวา่ 20 แห่งทัว่ประเทศ  กิจกรรมปลูกป่าบกและป่าชายเลนในพ้ืนท่ีศูนย์
ศึกษาระบบนิเวศนป่์าชายเลนสิรินาถราชินี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ และพ้ืนท่ีแปลงปลูกป่าท่ี ปตท.ดาํเนินการ  กิจกรรม
สร้างฝายชะลอนํ้าและปลกูหญา้แฝกเพ่ือป้องกนัการพงัทลายบริเวณแหล่งนํ้า ในพ้ืนท่ี ต .หว้ยเขยง่ อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี   
กิจกรรมปรับปรุงหอ้งสมุดโรงเรียนและเคร่ืองเล่น และปรับภูมิทศัน์สนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธาธรรม อ.เมือง จ.
ราชบุรี   กิจกรรมทั้งหลายเหล่าน้ีสมาชิกชมรมพลงัไทยใจอาสาต่างมุ่งมัน่ทุ่มเทและเสียสละเพื่อประโยชนใ์นการดาํรงชีวติของ
ชุมชน  ดว้ยเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ของพนกังาน กลุ่ม ปตท.ทุกคน พร้อมท่ีจะเคียงขา้งสรรสร้างความสุขแก่ชุมชนและความยัง่ยนื
ต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เพื่ออนาคตของชาติสืบตลอดไป  
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9. การควบคุมภายใน  

 
บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง  โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ได ้

มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเนน้ใหร้ะบบการควบคุมภายใน
มีความเพยีงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ  และมีประสิทธิผลประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน รวมทั้งการใชท้รัพยากร        
การดูแลรักษาทรัพยสิ์น  การป้องกนั  หรือลดความผดิพลาด  ความเสียหาย  การร่ัวไหล  การส้ินเปลืองหรือการทุจริต  ระบบ
บญัชีและรายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้  รวมทั้งการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ   

นอกจากการสอบทานการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน)ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน จึงไดแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารระบบการควบคุมภายในของ ปตท.   โดยมีอาํนาจหนา้ท่ีกาํหนดแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน ประเมินผล และรายงานเก่ียวกบัการควบคุมภายในในภาพรวมของ ปตท. โดยมีสาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
เลขานุการบริษทั ทาํหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการฯ และเป็นหน่วยงานรับผดิชอบงานควบคุมภายในของ ปตท. 

ในปี 2552 บริษทัฯ ไดป้ระเมินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินว่าดว้ยการกาํหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการประเมินการควบคุมภายใน ซ่ึงจดัทาํข้ึน
โดยฝ่ายบริหารและสาํนกัตรวจสอบภายใน  โดยมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทาํใหก้ารควบคุมภายในเพยีงพอ  มีประสิทธิผล  เช่น    

- ปตท. ไดจ้ดัโครงสร้างขององคก์รและสายงานบงัคบับญัชาท่ีชดัเจนและเหมาะสม มีการมอบอาํนาจหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  โดยมีการกาํหนดตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators : KPIs) ในตอนตน้ปีเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบติังานของพนกังาน และวดัผลตอนปลายปี รวมทั้งมีการทบทวนเป้าหมายประจาํปีซ่ึงพนกังานทุกคนทราบ
ถึงบทบาท  อาํนาจ  หนา้ท่ี  และความรับผิดชอบของตนโดยสามารถตรวจสอบบทบาท อาํนาจ หนา้ท่ีของตนไดบ้นระบบ
คอมพิวเตอร์ภายในองคก์ร 

- ปตท. ไดว้ิเคราะห์พื้นฐานความรู้ทางการศึกษา  ทกัษะท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังาน  และประเมินความรู้ความ
ชาํนาญในการปฏิบติังาน  เพ่ือใหบุ้คลากรมีความรู้  ทกัษะ  และความสามารถในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย  และตามคาํ
บรรยายลกัษณะงาน (Job Description) แต่ละตาํแหน่ง 

- ปตท. กาํหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น การคดัเลือก  การฝึกอบรม  
การเล่ือนตาํแหน่ง  การจ่ายผลประโยชนต์อบแทน  เป็นตน้ 

- ปตท. และบริษทัในกลุ่มไดก้าํหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัความซ่ือสตัย์
และจริยธรรม (Code of Conduct) โดยกาํหนดนโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามหลกัมาตรฐานสากล  ซ่ึงคณะกรรมการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จะประชุมหารือร่วมกนั เพื่อกาํกบัดูแลใหบุ้คลากรทุกคนในองคก์รปฏิบติัตามนโยบายท่ีกาํหนด อาทิ การ
กาํหนดระเบียบการเงิน จดัซ้ือจดัจา้ง และการบริหารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งรัดกมุเพื่อป้องกนัการทุจริต และการปฏิบติัอยา่ง
เป็นธรรมต่อคู่คา้ โดยมีการจดัทาํทะเบียนผูค้า้  (Vendor List) ไวส้าํหรับการจดัซ้ือ จดัจา้ง  
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- ผูบ้ริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการทาํงาน เช่น  มีทศันคติท่ีดี  และสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการ
บญัชี  ระบบการจดัการสารสนเทศ  ทรัพยากรบุคคล  การติดตามประเมินผล  การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายนอก  
มีการบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัการดาํเนินงานท่ีสาํคญั 

- ปตท. ไดจ้ดัตั้งศูนยบ์ริหารขอ้ร้องเรียน โดยมีฝ่ายส่ือสารองคก์รเป็นผูรั้บผดิชอบหลกั ในการบริหารจดัการให้
มีการตอบสนองต่อขอ้สอบถาม และ ร้องเรียนภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด รวบรวมและบริหารประเดน็ เพ่ือการปรับปรุงและ
พฒันาองคก์รในทุกๆดา้น รวมถึงนาํเสนอคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และผูบ้ริหารระดบัสูง 

2.  การบริหารความเส่ียง  (Risk  Management)    

ปตท. มีการกาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงองคก์ร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทาํหนา้ท่ีกาํกบั
ดูแลและกาํหนดกรอบความเส่ียงเพื่อการบริหารจดัการในภาพรวมองคก์ร  มีคณะกรรมการจดัการคณะต่างๆ บริหารและติดตาม
ประเมินความเส่ียงงานท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบตามกรอบแนวทางท่ีกาํหนด  ทั้งน้ี  ครอบคลุมความเส่ียงทางการบริหารการเงิน  
การประกอบธุรกิจ  การปฏิบติัการ  การบริหารและการจดัการ  ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  และความเส่ียง
สาํคญัอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 

ปตท. มีการกาํหนดวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีชดัเจน ครอบคลุมส่ิงท่ีองคก์รตอ้งการบรรลุวตัถุประสงคร์ะดบั
กิจกรรมเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทาํงานท่ีสาํคญัขององคก์รและสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์องคก์ร 
ผูบ้ริหารมีการระบุความเส่ียงในระดบัองคก์ร  และครอบคลุมในทุกระดบักิจกรรมท่ีสาํคญั  

ในปี 2552 ไดมี้การบริหารจดัการเพื่อลดความเส่ียงท่ีสามารถควบคุมไดใ้หอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถรับไดใ้นแต่ละ
รายการตามผงัจดัระดบัความเส่ียง (Risk Profile) ประจาํปี 2552  และมีการวิเคราะห์แนวโนม้และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและ
ประเทศไทยท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจหลกัของ ปตท. ไดส้รุปผงัจดัระดบัความเส่ียงระดบัองคก์ร (Corporate Risk 
Profile) ประจาํปี 2553  จาํนวน 23 Risk Area ท่ีสาํคญัไดแ้ก่  การชะลอการดาํเนินโครงการในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ  
การบริหารจดัการการจดัหาและการแข่งขนัในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  การควบคุมราคาก๊าซหุงตม้ (LPG) และก๊าซธรรมชาติสาํหรับ
ยานยนต ์ (NGV)  การบริหารจดัการกิจการโรงกลัน่นํ้ ามนัในช่วงวฎัจกัรขาลงของธุรกิจปิโตรเคมี  ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ
ของหน่วยธุรกิจนํ้ามนัและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  การขยายการลงทุนในธุรกิจต่างประเทศ  และการบริหารทรัพยากรบุคคลในกลุ่ม 
ปตท. ทั้งน้ีความเส่ียงดงักล่าว ไดมี้การจดัทาํแผนจดัการความเส่ียงประจาํปี 2553 และแจง้ใหพ้นกังานทุกหน่วยท่ีเก่ียวขอ้ง
รับทราบและปฏิบติัตาม 

ทั้งน้ีรายละเอียดดา้นการบริหารความเส่ียง ปรากฏในหวัขอ้  “ปัจจยัความเส่ียง” 

3.  กจิกรรมการควบคุม  (Control Activities) 

ปตท. กาํหนดใหมี้นโยบายและระเบียบปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรและกาํหนดการควบคุมในส่วนท่ีมีความเส่ียงท่ี
สาํคญั เช่น ธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป โดยมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบออกจากกนัอยา่ง
ชดัเจน รวมทั้งระบุการดาํเนินงานในส่วนท่ีมีความเส่ียงสาํคญัและกาํหนดกลไกในการควบคุมเพื่อป้องกนัและลดขอ้ผิดพลาด  มี
การสอบทานผลการดาํเนินงานโดยฝ่ายบริหาร   มีการกาํหนดใหใ้ชด้ชันีวดัผลการดาํเนินงานกบัพนกังานทั้งองคก์ร  เพือ่ใหก้าร
ควบคุมกิจกรรมดา้นการบริหารมีความเหมาะสมและเพียงพอ  การควบคุมภายในดา้นการเงินการบญัชี เก่ียวกบัการเกบ็เงิน รักษา
เงิน  การรับจ่าย  เงินฝากธนาคาร  และเงินยมืทดรอง  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีกาํหนด มีการบนัทึกบญัชีครบถว้นถูกตอ้งและ
สมํ่าเสมอ มีการจดัเกบ็เอกสารทางบญัชีทั้งท่ีเป็นเอกสารและขอ้มูลทางคอมพวิเตอร์ไวอ้ยา่งเป็นระบบ    
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ในดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบและขอ้กาํหนดวา่ดว้ยการพสัดุ ซ่ึงไดก้าํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบใน
กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งไวอ้ยา่งชดัเจน  เช่น อาํนาจหนา้ท่ี และวงเงินอนุมติั  การกาํหนดความตอ้งการพสัดุ  การตรวจรับ   
การควบคุมและการเก็บรักษาพสัดุ  การตรวจนบัทรัพยสิ์น การบริหารทรัพยากรบุคคล  มีการวางระบบดา้นการบริหารทรัพยากร
บุคคล และมีการควบคุมติดตามประเมินผลอยา่งเพยีงพอในดา้นการสรรหา  คา่ตอบแทน  หนา้ท่ีความรับผดิชอบ  การพฒันา
บุคลากร   การปฏิบติังานของบุคลากรและการส่ือสาร เพื่อใหพ้นกังานมีความรู้ความสามารถและการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
บริษทัฯมีประสิทธิภาพและเหมาะสม   ทั้งน้ี ปตท. ไดก้าํหนดใหมี้ระบบการจ่ายโบนสัท่ีแตกต่างกนัตามผลงาน (Variable 
Bonus) สาํหรับผูบ้ริหารระดบัฝ่ายข้ึนไป 

ในกรณีท่ี ปตท.มีการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ปตท. 
มีมาตรการท่ีรัดกมุเพ่ือติดตามใหก้ารทาํธุรกรรมนั้นตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติัท่ีกาํหนดทุกคร้ัง ทุกรายการ โดยผูท่ี้มีส่วนได้
ส่วนเสียจะไม่ร่วมอนุมติัรายการนั้นๆ  ทั้งยงัติดตาม สอดส่องและดูแลผลการดาํเนินงานอยา่งใกลชิ้ด 

4.  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication)   

ปตท. ใหค้วามสาํคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสาร ดว้ยการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรม เขา้มา
ใชง้านเพ่ือช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร โดยจดัใหมี้ระบบ MIS/EIS ซ่ึงเป็นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศจดัเกบ็ขอ้มูล
ท่ีสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจและประมวลผลเพื่อนาํเสนอใหก้บัผูบ้ริหารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็วทนัต่อสถานการณ์ โดย
ปัจจุบนัมีระบบท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ซ่ึงใชใ้นการจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลพื้นฐาน/ 
ระบบ e-meeting สาํหรับการประชุมคณะกรรมการ และระบบฐานขอ้มูลบริษทัในเครือปิโตรเคมี เป็นตน้   

สาํหรับการติดตามไดจ้ดัใหมี้ระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม วดัผลการดาํเนินงาน และเปรียบเทียบผลการ
ดาํเนินงานกบัเป้าหมายอยา่งเพียงพอ และพฒันาระบบสารสนเทศท่ีสามารถรองรับนโยบายและโครงสร้างองคก์รในอนาคต  
โดยปัจจุบนัมีระบบท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ระบบ Business Information Warehouse (BW) ซ่ึงใชใ้นจดัเกบ็ขอ้มูลและออกรายงาน 
เพือ่การติดตามหรือวดัผลการดาํเนินงานขององคก์ร และระบบ COACH ซ่ึงใชใ้นการจดัทาํแผนงานและตวัช้ีวดัผลการ
ดาํเนินงาน (Key Performance Index: KPI) เป็นตน้  

ทั้งน้ี  ในปี 2552 มีการดาํเนินการพฒันาระบบ MIS/EIS และระบบท่ีใชใ้นการติดตาม วดัผลการดาํเนินงาน และ
เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานกบัเป้าหมายท่ีสาํคญัท่ีสาํคญั เช่น 

  ระบบช่วยวางแผนทางการเงิน (Strategic Financial Planning)  : 

เป็นซอฟทแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับการวางแผนการเงินองคก์รเชิงกลยทุธ ์ (Strategic Financial Planning System) บน
ซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับการจดัทาํตน้แบบทางการเงิน (Financial Model) เพือ่ใหห้น่วยงานกลยทุธ์การเงินองคก์รไดน้าํมา
ทดแทนการใช ้Microsoft Excel ในการจดัทาํพยากรณ์ผลการดาํเนินการของธุรกิจ และการวางแผนทางการเงิน 

  การพฒันาระบบ  E-Planning System   : 

เป็นซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับการจดัทาํ Planning & Forecasting สาํหรับหน่วยงานแผนกลยทุธ์และทุกกลุ่ม
ธุรกิจนาํมาใชท้ดแทน Microsoft Excel ในการวางแผนและการคาดการณ์ผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจและในภาพรวมองคก์ร
และในการจดัทาํวางแผนทางการเงิน อยา่งมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง แม่นยาํ และความรวดเร็ว  
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  PTT – web site และฐานขอ้มูล ของหน่วยงานส่วนวิศวกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  : 

เป็นระบบเช่ือมโยงขอ้มูลเพื่อใชใ้นการจดัทาํรายงาน และการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental 
Impact Assessment ; EIA)  เพือ่ใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถกูตอ้ง และทนัต่อสถานการณ์ 
และเปิดเผยขอ้มูล web site สาํหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

  ระบบ Balance Scorecard ในสายงานโรงแยกก๊าซฯ  : 

เป็นระบบติดตาม และวิเคราะห์ผลการดาํเนินการในระดบัองคก์ร สาํหรับผูบ้ริหารในการติดตามผล และสถานะ
ของความกา้วหนา้ของ KPIs ท่ีสะทอ้นถึงผลการปฏิบติังานขององคก์ร 

5.   ระบบติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)   

บริษทัมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบติังาน โดยกาํหนดวิธีปฏิบติังาน
เพือ่ติดตามการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ืองและเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการปฏิบติังานตามปกติของฝ่าย
บริหาร  ผูค้วบคุมงานและผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจดัทาํแบบประเมินระบบการควบคุมภายในดว้ยตนเอง (Control Self-
Assessment : CSA) ใหก้บัหน่วยงานต่างๆ เพื่อใชใ้นการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยรวบรวมและสรุปผลการประเมิน
ตนเองทัว่ทั้งองคก์ร โดยมีคณะกรรมการบริหารระบบการควบคุมภายในเป็นผูว้ิเคราะห์สาเหตุและวางแนวทางใหก้บัหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบเพือ่ดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงเป็นประจาํทุกปี   นอกจากน้ีมีการประเมินผลโดยการตรวจสอบของสาํนกัตรวจสอบ
ภายในตามแผนการตรวจสอบประจาํปีและคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน)  ไดส้อบทานผลการ
ดาํเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯอยา่งสมํ่าเสมอ กรณีพบขอ้ท่ีควรปรับปรุงไดมี้การกาํหนดวิธีปฏิบติัเพื่อใหค้วาม
มัน่ใจวา่ ขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานไดรั้บการพิจารณาสนองตอบ  และมีการวินิจฉยัสัง่การใหด้าํเนินการ
แกไ้ขขอ้บกพร่องทนัที  และมีการประเมินการควบคุมภายในดา้นบญัชีการเงินโดยสาํนกังานตรวจเงินแผน่ดิน ซ่ึงเป็นผู ้
ตรวจสอบภายนอกและผูส้อบบญัชีของ ปตท. เป็นประจาํอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

การติดตามประเมินการควบคุมภายในของบริษทัฯ  ถือปฏิบติัตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน ซ่ึงกาํหนดในเอกสารคาํแนะนาํ : การจดัทาํรายงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ขอ้ 6 การติดตาม
ประเมินผลอยูใ่นเกณฑดี์   นอกจากน้ีทุกกลุ่มธุรกิจมีการรายงานผลการดาํเนินงานทุกเดือน   มีการวดัผลดาํเนินงานเปรียบเทียบ
กบัตวัช้ีวดั  (KPI) อยา่งสมํ่าเสมอ    

ในปี 2552  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซ่ึงประเมนิโดยผู้บริหารและสํานัก
ตรวจสอบภายใน  ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคญั  ซ่ึงสอดคล้องกบัความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษทั
ฯ  ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ มคีวามเพยีงพอและมีประสิทธิผล   
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10.  รายการระหว่างกนั 

10.1 รายการระหว่างกนักบัผู้ถอืหุ้น  

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2550  2551 และ 2552  บริษทัมีรายการระหว่างกนักบัผูถ้ือหุน้ ดงันี้  
 

บริษทั ความสมัพนัธ์ รายการที่เกี่ยวโยงกนั 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 

( ลา้นบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 

( ลา้นบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 

( ลา้นบาท) 

กระทรวงการคลงั  ผูถ้ือหุน้ใหญ่  เป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินต่างประเทศ  1,823.44 1,495.51 1,040.29 

   เป็นผูค้ ํ้าประกนัหุน้กูต้่างประเทศ 

  เป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูใ้นประเทศ (ธนาคารออมสิน) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

   เป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูใ้นประเทศ (พนัธบตัร) 42,400.00 35,400.00 27,000.00 
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10.2 รายการระหว่างกนักบับริษทัย่อย   กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั   บริษทัร่วม และบริษทัอืน่ที่เกีย่วข้องกนั ปี 2550  ปี 2551 และ ปี 2552 ทีผ่่านมามีดงันี ้

10.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินคา้และใหบ้ริการแก่บริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  
การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทัย่อย 
บริษทั ปตท.สาํรวจ
และผลิตปิโตรเลียม 
จาํกดั (มหาชน)  

841.21 1,581.40 1,055.42 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 65.43 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร)  เป็นกรรมการของ  
บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศว์านิช)  เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ) เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท. คา้สากล 
จาํกดั 

6,616.81 12,735.78 28,537.16 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บลูกลุ) เป็นประธานกรรมการ  
 ของ บจ. ปตท. คา้สากล 

Subic Bay Energy 
Co., Ltd. 

686.10 473.63 3,421.18 -  ปตท.  ถือหุน้ ร้อยละ 100 
 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก)  เป็นกรรมการ 
    ของ บจ. Subic Bay Energy 

PTT Philippines 
Trading Corporation 
 

14.11 11.05 22.36 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
   ถือหุน้ ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้ Subic Bay  
   Energy Co., Ltd. ร้อยละ 100) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก)  เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. PTT Philippines Trading Corporation 

PTT Philippines 
Corporation 

22.57 46.28 24.65 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
   ถือหุน้ ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้ Subic Bay  
   Energy Co., Ltd. ร้อยละ 100) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก)  เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. PTT Philippines Corporation 

บริษทั ปตท. จาํหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

2,572.17 3,020.18 3,147.03 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายทรงวฒุิ  ชินวตัร  นายเพิ่มศกัดิ์   
    ชีวาวฒันานนท)์  เป็นกรรมการของ บจ.ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

บริษทั ปตท. 
(กมัพชูา) จาํกดั 

2,111.23 2,856.06 1,843.14 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 
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10.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินคา้และใหบ้ริการแก่บริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 

 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 
ปี 2551 

(ลา้นบาท) 
 ปี 2552 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  

การถือหุน้ การบริหาร 

Houakhong Trading 
Co., Ltd 

835.40 1,168.09 714.13 -  บจ. ปตท. (กมัพชูา)  ถือหุน้ ร้อยละ 100 
    (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.(กมัพชูา)  
   ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั บางกอก 
โพลีเอททีลีน จาํกดั  
(มหาชน) 

0.25 - - - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100 
   (ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุน้ทั้งหมดให ้ 
   บมจ. ปตท.เคมิคอล  ทั้งหมด) 
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ. ปตท.เคมิคอล ร้อยละ 49.16) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์  นายไพรินทร์   
 ชูโชติถาวร  นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม)  เป็นกรรมการ 
   ของ  บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีน 

บริษทั  ปตท.เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

29,281.38 
 

- - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.16 
- ณ 7 ธ.ค. 2548 บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ และ  
 บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ควบรวมบริษทัเป็น  
 บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์ วงศว์านิช นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  
เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็นกรรมการและ 
   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ. ปตท.เคมิคอล 

บริษทั รีเทล บิซิเนส      
อลัไลแอนซ์ จาํกดั 

360.00 472.67 0.63 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั ปตท.สผ.  
อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั 

177.11 232.63 17.60 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ร้อยละ 100   
    (ปตท. ถือหุน้ บมจ. ปตท.สผ.ร้อยละ 65.43) 

–––– 

PTTEP Siam Limited 127.45 102.04 91.89 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ. ปตท.สผ.ร้อยละ 65. 43) 

–––– 

บริษทั บิซิเนส 
เซอร์วสิเซส อลัไล
แอนซ์ จาํกดั 

- - 75.80 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม) เป็นกรรมการ 
    ของ บจ. บิซิเนส เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552 

 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  237 

10.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินคา้และใหบ้ริการแก่บริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 

 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 
ปี 2551 

(ลา้นบาท) 
 ปี 2552 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  

การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทั พทีีที ยทูิลิตี้ 
จาํกดั 

824.30 - - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ ถือหุน้ 
    ร้อยละ 20 

–––– 

บริษทั ทีโอซีไกลคอล 
จาํกดั 

9.10 - - -  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ. ปตท.เคมิคอล ร้อยละ 49.16) 

––––– 

บริษทั ปตท.
บริหารธุรกิจคา้ปลีก 
จาํกดั 

5,681.58 26,344.27 26,146.86 - บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ถือหุน้ ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก ร้อยละ 100) 

––––– 

บริษทั ปตท.บริการ
ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั 

6,289.85      -         - - บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ถือหุน้ร้อยละ 100 
  (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก ร้อยละ 100) 

––––– 

บริษทั ไทยลูบ้ 
เบลน็ดิ้ง จาํกดั 

- - 0.18 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั     

บริษทั ทรานส์ไทย-
มาเลเซีย (ประเทศ
ไทย) จาํกดั 

2.93 2.37 0.66 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวฒันานนท)์ เป็น 
 กรรมการของ บจ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษทั เอช็เอม็ซี  
โปลีเมอส์ จาํกดั 

50.46 0.90 46.77 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 41.44 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ )  เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวฒันานนท)์  เป็น 
   กรรมการของ บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์   
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ส่วนที่ 1 หนา้ที่  238 

10.2.1รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินคา้และใหบ้ริการแก่บริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 
ปี 2551 

(ลา้นบาท) 
 ปี 2552 

(ลา้นบาท) 
ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  

การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ 
นํ้าเยน็ จาํกดั 

975.62 1,188.49 1,188.92 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

Carigali – PTTEPI 
Operating Company 
Sdn Bhd. 

- - 352.65 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
   ถือหุน้ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.43) 

–––– 

บริษทัร่วม      

บริษทั อมตะ จดัจาํหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั  

610.42 751.53 662.07 - บจ .ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ ถือหุน้ 
   ร้อยละ 50  (ปตท. ถือหุน้ บจ. จาํหน่าย 
   ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 58) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั พทีีที ยทูิลิตี้ 
จาํกดั 

219.39 2,158.60 4,719.25 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่  ถือหุน้ 
    ร้อยละ 20 

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

6,806.49 8,409.96 8,370.60 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 20 
- บจ. ไทยออย เพาเวอร์  ถือหุน้ ร้อยละ 56 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นประธาน
กรรมการของ บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) 

-  ผูบ้ริหารของปตท.(นายสุรงค ์ บูลกลุ)   เป็นกรรมการของ  
บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) 

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั  
(มหาชน) 

114,037.39 226,529.50 122,494.04 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายชยัเกษม  นิติสิริ  นายนริศ  ชยัสูตร   
นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ไทยออยล ์

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ) เป็นกรรมการและเลขานุการ 
และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บมจ. ไทยออยล ์



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552 
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10.2.1รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินคา้และใหบ้ริการแก่บริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  
การถือหุน้ การถือหุน้ 

บริษทั สตาร์ปิโตรเลียม  
รีไฟน์นิ่ง จาํกดั 

95,746.92 104,642.40 45,766.35 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม)   
   เป็นกรรมการของ บจ. สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง 
จาํกดั 

0.67 0.67 0.56 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
   ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั ปิโตรเอเชีย 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

  394.12 324.50 348.14 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 35 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
   ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั เวียดนามแอลพีจี 
จาํกดั 

961.13 - - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 45 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของปตท.  
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

Keloil- PTT LPG Sdn. 
Bhd. 

1,291.39 334.95 207.59 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั อะโรเมติกส์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) 

55,488.54 - - - ณ 27 ธนัวาคม 2550 รวมกบั บมจ.  
 โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง เปลี่ยนชื่อเป็น  
  บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่      
  จาํกดั (มหาชน)  

–––– 

บริษทั ไทยออยล ์
เพาเวอร์ จาํกดั 

2,003.56 1,949.56 1,902.47 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 26 
-  บมจ. ไทยออยล ์ ถือหุน้ ร้อยละ 54.99 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

- กรรมการของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) 
  เป็นกรรมการของ บจ. ไทยออยล ์เพาเวอร์ 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียม
ไทย จาํกดั 

0.47 0.56 0.40 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 33.19 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
   ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 
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ส่วนที่ 1 หนา้ที่  240 

10.2.1รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินคา้และใหบ้ริการแก่บริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ล้านบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับงวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  

การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทั วีนิไทย จาํกดั 
(มหาชน) 

707.12 - - -  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ร้อยละ    
    24.98  (ปตท. ถือหุน้ บมจ. ปตท. 
    เคมิคอล ร้อยละ 49.16) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล)  เป็นกรรมการ 
   ของ  บมจ. วนีิไทย 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนั
ระยอง จาํกดั 
(มหาชน) 

136,734.18           - - - ณ 27 ธนัวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  
 (มหาชน)  

–––– 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 
(มหาชน) 

98,500.72 148,059.30 96,835.57 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 36.68 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  ประธานกรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ ์ )   
  เป็นประธานกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี 

-  กรรมการของ ปตท.  (นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายประเสริฐ   
  บุญสัมพนัธ์)  เป็นกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็นกรรมการ 
  ของ  บมจ. ไออาร์พีซี 

-   ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร)  เป็นกรรมการ 
    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการคณะกรรมการของ   
    บมจ. ไออาร์พีซี 

บริษทั บางจาก
ปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน) 

50,241.17 74,515.39 65,984.81 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 28.46 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
   (ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจาก 
   บริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งเป็นบริษทัร่วม ) 

- กรรมการของ ปตท.  (นายพชิยั  ชุณหวชิร)  เป็นกรรมการของ 
 บมจ. บางจากปิโตรเลียม 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศว์านิช)  เป็นกรรมการ 
   ของ  บมจ. บางจากปิโตรเลียม 
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10.2.1รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินคา้และใหบ้ริการแก่บริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  
การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทั ปตท. 
เคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน) 

8,175.51 42,831.78 40,205.85 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.16 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ. ปิโตรเคมี 
 แห่งชาติ และ บมจ.ไทยโอเลฟินส์  
 ควบรวมบริษทัเป็น บมจ. ปตท. 
 เคมิคอล 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศว์านิช  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  
เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็นกรรมการและ 
   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ. ปตท.เคมิคอล 

บริษทั ปตท. 
อะโรเมติกส์และ
การกลัน่ จาํกดั
(มหาชน) 

1,406.67 233,078.47 186,842.34 - ปตท. ถือหุน้  ร้อยละ 48.65 
- ณ 27 ธนัวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ. โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส์  
 (ประเทศไทย)  
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ)์ เป็นประธาน
กรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศว์านิช  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ 
นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวฒันานนท ์) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์  
(ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายชายนอ้ย  เผือ่นโกสุม)  เป็นกรรมการและ 
 เลขานุการคณะกรรมการ  และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ 
 ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

บริษทั พทีีที ฟีนอล 
จาํกดั 

- 20.95 17.67 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
- บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 30 
- บมจ.  ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
 ถือหุน้ ร้อยละ 30 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. พีทีที ฟีนอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชายนอ้ย  เผือ่นโกสุม  นายวีรศกัดิ์   
   โฆสิตไพศาล)  เป็นกรรมการของ  บจ. พีทีที ฟีนอล 

บริษทัอืน่ที่
เกีย่วข้องกนั 

     

บริษทั ทิพย 
ประกนัภยั จาํกดั 
(มหาชน) 

0.05 - - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 13.33 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท.  ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก) เป็นกรรมการ 
  ของ  บมจ.ทิพยประกนัภยั 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552 
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10.2.1รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินคา้และใหบ้ริการแก่บริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 

 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 
ปี 2551 

(ลา้นบาท) 
 ปี 2552 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  

การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทั ระยอง 
โอเลฟินส์ จาํกดั 

8,432.03 7,550.05 4,484.91 -  บจ. เอช็เอม็ซี โปลิเมอร์ ถือหุน้ 
   ร้อยละ 5.91  (ปตท. ถือหุน้ บจ. เอช็เอม็ซี 
   โปลิเมอร์ ร้อยละ 41.44) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ  
   บจ. ระยองโอเลฟินส์ 

บริษทั ไทย 
สไตรีนิคส์ จาํกดั 

- 156.28 122.54 -  บจ. พทีีที โพลีเอทิลีน ถือหุน้ ร้อยละ 100    
   (บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้  
   บจ. พทีีที โพลีเอทิลีน ร้อยละ 100 
   และ ปตท. ถือหุน้ บมจ. ปตท.เคมิคอล 
   ร้อยละ 49.16) 

––– 

บริษทั ไทยพารา – 
ไซลีน จาํกดั  

305.28 1.89 655.70 -  บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์  นายสุรงค ์ บลูกลุ)  
   เป็นกรรมการ บจ. ไทยพาราไซลีน 

บริษทั ไทยลูบ้เบส 
จาํกดั (มหาชน) 

4.05 8.76 8.27 -  บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นประธาน 
   กรรมการของ  บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายปรัชญา   ภิญญาวธัน์   
   นายสุรงค ์ บลูกลุ)  เป็นกรรมการ  ของ บมจ.ไทยลูบ้เบส   

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ 
จาํกดั  

613.93 10,955.97 13,678.28 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 15 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
   ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวฒันานนท ์) เป็นกรรมการของ บจ.
ราชบุรี เพาเวอร์ 

บริษทั บางกอก 
โพลีเอททีลีน จาํกดั 

0.06 0.39 1.32 - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100 
   (ณ 2 ต.ค.49  ปตท. ขายหุน้ทั้งหมดให ้ 
  บมจ.ปตท.เคมิคอล  ทั้งหมด) 
  (ปตท. ถือหุน้ บมจ. ปตท.เคมิคอล  
  ร้อยละ 49.16) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์  นายไพรินทร์   
 ชูโชติถาวร  นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม)   เป็นกรรมการ 
   ของ  บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีน 
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10.2.1  รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินคา้และใหบ้ริการแก่บริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วมและบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
  

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552) 

การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทั ทีโอซี  
ไกลคอล จาํกดั 

1.89 10.73 6.13 -  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ร้อยละ 100 
(ปตท. ถือหุน้ บมจ. ปตท.เคมิคอล ร้อยละ 49.16) 

––––– 
 

บริษทั วีนิไทย 
จาํกดั (มหาชน) 

49.20 476.76 256.44 -  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ร้อยละ 24.98       
(ปตท. ถือหุน้บมจ. ปตท.เคมิคอล ร้อยละ 49.16) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล)   
   เป็นกรรมการ ของ  บมจ. วนีิไทย 

บริษทั พทีีที โพลี -
เอทิลีน จาํกดั 

- - 17.10 - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100  
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. ปตท.เคมิคอล  
 ร้อยละ 49.16  
   (ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุน้ทั้งหมดให ้
 บมจ. ปตท.เคมิคอล ) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นประธาน 
 กรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็น 
   กรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 

 
บริษทั ศกัดิ์ไชย -
สิทธิ์ จาํกดั 

- - 18.75 - บจ. ทอ๊ปโซลเวน้ท ์ถือหุน้ ร้อยละ 80.52 
 (บจ.ไทยออยลโ์ซลเวน้ท ์ถือหุน้ บจ.  
 ทอ๊ปโซลเวน้ท ์ร้อยละ 100 / บมจ.ไทยออยล ์ 
 ถือหุน้ บจ. ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์ร้อยละ 100  
  และ ปตท. ถือหุน้ บมจ. ไทยออยล ์ 
  ร้อยละ 49.10) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.   
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั ทอ๊ป โซล -
เวน้ท ์จาํกดั 

- - 2.64 - บจ.ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์ถือหุน้ บจ.ทอ๊ป  
 โซลเวน้ท ์ร้อยละ 100 (บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ 
 บจ. ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์ร้อยละ 100  และ ปตท
 ถือหุน้ บมจ. ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 

–––– 

รวม 640,211.98 913,004.80 660,296.82 
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10.2.2  รายการซื้อสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ซื้อสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั 
 

 
บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 

ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  

การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทัย่อย      

บริษทั ปตท.สาํรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน) 

49,361.52 79,737.85 71,223.12 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 65.43 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร)  เป็นกรรมการของ  
บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศว์านิช)  เป็นกรรมการของ  
บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ) เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท.คา้สากล 
จาํกดั 

10,140.80 7,129.56 5,236.28 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บลูกลุ) เป็นประธานกรรมการ  
 ของ บจ. ปตท. คา้สากล 

บริษทั ปตท. (กมัพชูา) 
จาํกดั 

339.69 533.95 272.83 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ปตท.เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

2,220.95 - - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.16 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ 
 และ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ควบรวม 
 บริษทัเป็น บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศว์านิช  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  
เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็นกรรมการและ 
   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ. ปตท.เคมิคอล 

บริษทั ปตท.สผ. 
อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั 

6,284.64 6,082.97 5,822.56 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือ
หุน้ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ.
ร้อยละ 65.43) 

––––– 
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10.2.2   รายการซื้อสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ซื้อสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

 
บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 

 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 
ปี 2551 

(ลา้นบาท) 
 ปี 2552 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  

การถือหุน้ การบริหาร 

PTTEP Siam Limited 14,600.33 18,841.17 12,656.18 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ร้อยละ 100 (ปตท. ถือหุน้ บมจ.   
   ปตท.สผ.ร้อยละ 65.43) 

––––– 

บริษทั ปตท.
บริหารธุรกิจคา้ปลีก 
จาํกดั 

1.62 301.34 221.33 - บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ถือหุน้  
  ร้อยละ 100 (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.    
  ธุรกิจคา้ปลีกร้อยละ 100) 

––––– 

บริษทั พทีีทีอีพ ีโอมาน 
จาํกดั 

1,559.06 3,517.46 1,789.55 -  บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้ บมจ. 
  ปตท.สผ. ร้อยละ 65.43) 

––––– 

PTTEP Offshore 
Investment 
Company Limited 

  3,522.06 - - -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้ บมจ.     
  ปตท.สผ. ร้อยละ 65.43) 

––––– 

บริษทั รีเทล บิซิเนส 
อลัไลแอนซ์ จาํกดั 

     135.37 163.51 - - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั พทีีที โพลิเมอร์ 
มาร์เกต็ติ้ง จาํกดั 

- - 0.90 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 25 
-  บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุน้ ร้อยละ 25 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็นประธาน 
 กรรมการของ บจ.พีทีที โพลีเมอร์  มาร์เกต็ติ้ง 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวฒันานนท ์ นายสุรงค ์ บลูกลุ   
    นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล)  เป็นกรรมการ 
    ของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์  มาร์เกต็ติ้ง 
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10.2.2   รายการซื้อสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ซื้อสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

 
บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 

 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 
ปี 2551 

(ลา้นบาท) 
 ปี 2552 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  

การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทั บิซิเนส  
เซอร์วสิเซส  
อลัไลแอนซ์ จาํกดั 

- - 192.37 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม) เป็นกรรมการ 
    ของ บจ.บิซิเนส เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ 

บริษทั ปตท. สาํรวจ
และผลิตปิโตรเลียม 
จาํกดั (มหาชน)  

- - 1.25 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 65.43 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร)  เป็นกรรมการของ  
บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศว์านิช)  เป็นกรรมการของ  
บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ) เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง 
จาํกดั 

- - 29.78 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

กจิการที่ควบคุม
ร่วมกนั 

     

บริษทั ทรานส์ไทย-
มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

- 173.56 1,262.26 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวฒันานนท)์ เป็น 
 กรรมการของ บจ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

Orange Energy 
Limited 

3,212.83 5,143.91 4,918.84 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน้ ร้อยละ  
 53.9496 
- บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 ถือหุน้  PTTEPO ร้อยละ 100  
(ปตท. ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.43) 

–––– 
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10.2.2   รายการซื้อสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ซื้อสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั  (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  
การถือหุน้ การบริหาร 

B 8/32 Partners Limited 2,653.60 3,439.60 3,161.94 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน้ ร้อยละ  
 25.0009 
- บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
 ถือหุน้  PTTEPO ร้อยละ 100 
(ปตท.  ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.43) 

–––– 

Moattama Gas 
Transportation Co.,Ltd. 

2,379.30 19,207.64 18,269.16 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน้ ร้อยละ  
 25.50 
- บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
 ถือหุน้  PTTEPO ร้อยละ 100 
(ปตท.  ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.43) 

–––– 

บริษทัร่วม      

บริษทั  ไทยออยล ์จาํกดั  
(มหาชน) 

144,079.10 213,553.68 142,950.25 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายชยัเกษม  นิติสิริ  นายนริศ  ชยัสูตร   
นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ.ไทยออยล ์

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ) เป็นกรรมการและเลขานุการ 
และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  บมจ.ไทยออยล ์

บริษทั สตาร์ปิโตรเลียม  
รีไฟน์นิ่ง จาํกดั 

66,153.97 59,965.62 60,340.45 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท.  ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม)   
   เป็นกรรมการของ บจ. สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 
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10.2.2 รายการซื้อสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ซื้อสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั  (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 
ปี 2551 

(ลา้นบาท) 
 ปี 2552 

(ลา้นบาท) 
ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  

การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทั โรงกลัน่
นํ้ามนัระยอง จาํกดั 
(มหาชน) 

149,367.18 - - - ณ 27 ธนัวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  
 (มหาชน)  

–––– 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง 
จาํกดั 

128.18 138.32 81.40 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั ท่อส่ง
ปิโตรเลียมไทย จาํกดั 

848.47 993.34 986.99 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 33.19 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั อะโรเมติกส์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) 

72,669.13    - - - ณ 27 ธนัวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  
 (มหาชน)  

–––– 

บริษทั ไออาร์พีซี 
จาํกดั (มหาชน) 

8,575.66 18,270.34 7,448.54 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 36.68 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  ประธานกรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ ์ )   
  เป็นประธานกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี 

-  กรรมการของ ปตท.  (นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายประเสริฐ   
  บุญสัมพนัธ์)  เป็นกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็นกรรมการ 
  ของ  บมจ. ไออาร์พีซี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร)  เป็นกรรมการ 
  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการคณะกรรมการของ   
  บมจ. ไออาร์พีซี 
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10.2.2 รายการซื้อสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ซื้อสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั  (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  
การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 
จาํกดั (มหาชน) 

3,636.31 5,616.37 9,335.29 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 28.46 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษทัอื่นที่
เกี่ยวขอ้งเป็นบริษทัร่วม ) 

- กรรมการของ ปตท.  (นายพชิยั  ชุณหวชิร)  เป็นกรรมการของ 
 บมจ. บางจากปิโตรเลียม 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศว์านิช)  เป็นกรรมการ 
   ของ  บมจ. บางจากปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท.อะโรเมติกส์
และการกลัน่ จาํกดั
(มหาชน) 

3,943.57 217,468.08 167,194.69 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.65 
- ณ 27 ธนัวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส์  
 (ประเทศไทย)  
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ)์  เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. ( นายเทวนิทร์  วงศว์านิช  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ 
นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวฒันานนท ์) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์  
(ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายชายนอ้ย  เผือ่นโกสุม)  เป็นกรรมการและ 
 เลขานุการคณะกรรมการ  และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ 
 ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

FST Aviation Services  
Limited 

           14.98 7.46 - - บจ. Subic Bay Energy ถือหุน้ ร้อยละ 25 
- (ปตท. ถือหุน้ บจ.  Subic Bay Energy 
 ร้อยละ 100) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั พทีีที ฟีนอล จาํกดั             - 51.50 1,632.02 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
- บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 30 
- บมจ.  ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
 ถือหุน้ ร้อยละ 30 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นประธานกรรมการ 
   ของ   บจ. พทีีที ฟีนอล จาํกดั 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชายนอ้ย  เผือ่นโกสุม  นายวีรศกัดิ์   
   โฆสิตไพศาล)  เป็นกรรมการของ  บจ. พีทีที ฟีนอล 

บริษทั ปตท.เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

            - 1,815.26 1,740.52 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.16 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ และ
 บมจ. ไทยโอเลฟินส์ ควบรวมบริษทัเป็น  
 บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศว์านิช  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  
เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็นกรรมการและ 
   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ. ปตท.เคมิคอล 
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10.2.2 รายการซื้อสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ซื้อสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั  (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 
ปี 2551 

(ลา้นบาท) 
 ปี 2552 

(ลา้นบาท) 
ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  

การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทัอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั      

บริษทั ขนส่งนํ้ามนั 
ทางท่อ จาํกดั  

30.54 35.68 47.35 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 2.76 
- บมจ. บางจาก ถือหุน้ ร้อยละ 11.4 
- บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ  
 ถือหุน้ ร้อยละ 8.35 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) 

- 120.73 - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 7.06 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศว์านิช) เป็นกรรมการของ 
 บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 

บริษทั ไทยพาราไซลีน 
จาํกดั 

- 454.92 1,056.42 -  บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99    
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ   
   49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์  นายสุรงค ์ บลูกลุ)  
   เป็นกรรมการ บจ. ไทยพาราไซลีน 

บริษทั ระยองโอเลฟินส์ 
จาํกดั 

- - 123.98 -  บจ. เอช็เอม็ซี โปลิเมอร์ ถือหุน้ 
   ร้อยละ 5.91  (ปตท. ถือหุน้ บจ. เอช็เอม็ซี 
   โปลิเมอร์ ร้อยละ 41.44) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ  
   บจ. ระยองโอเลฟินส์ 

บริษทั ไทยโอลีโอเคมี 
จาํกดั 

- 467.87 2,352.90 - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100 
    (ปตท. ถือหุน้ บมจ. ปตท.เคมิคอล  
   ร้อยละ 49.16) 

––––– 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 
(มหาชน) 

3,303.23 
 
 

4,563.08  4,078.21 - บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99   
  (ปตท. ถือหุน้ บมจ. ไทยออยล ์ร้อยละ  
  49.10) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นประธาน 
   กรรมการของ  บมจ. ไทยลูบ้เบส 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายปรัชญา   ภิญญาวธัน์   
   นายสุรงค ์ บลูกลุ)  เป็นกรรมการ  ของ บมจ. ไทยลูบ้เบส   
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10.2.2 รายการซื้อสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ซื้อสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั  (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 
ปี 2551 

(ลา้นบาท) 
 ปี 2552 

(ลา้นบาท) 
ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  

การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทั นํ้ามนัไออาร์พีซี 
จาํกดั 

- - 3.52 - บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
(ปตท. ถือหุน้ บมจ. ไออาร์พีซี ร้อยละ 36.68) 

-  กรรมการของ ปตท.  (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. นํ้ามนัไออาร์พีซี 
-   ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร) เป็นกรรมการ 
    ของ บจ. นํ้ามนัไออาร์พีซี 

รวม 549,162.09 667,794.78 524,430.88 
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10.2.3  รายการดอกเบี้ยรับจากบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 
ปี 2551 

(ลา้นบาท) 
 ปี 2552 

(ลา้นบาท) 
ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  

การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทัย่อย      

Subic Bay Energy Co., Ltd. 193.33 111.95 28.46 -  ปตท.  ถือหุน้ ร้อยละ 100 
 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก)  เป็นกรรมการ 
    ของ บจ. Subic Bay Energy 

PTT   Philippines 
Corporation 
 

2.63 - - -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถือหุน้ ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้  Subic Bay  
   Energy Co., Ltd. ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั พทีีที แอลเอน็จี 
จาํกดั 

41.19 128.98 538.06 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พทีีที อินเตอร์ 
เนชัน่แนล จาํกดั 

86.91 1,167.70 1,302.86 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวนิทร์  วงศว์านิช  นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม 
   นางปริศนา  ประหารขา้ศึก)  เป็นกรรมการของ  บจ. พทีีที อินเตอร์เนชัน่แนล  

บริษทั เอนเนอร์ยี ่
 คอมเพลก็ซ์ จาํกดั 

20.79 82.16 44.56 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ปตท.สผ. ถือหุน้ ร้อยละ 50 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายทรงวฒุิ  ชินวตัร) เป็นกรรมการของ  
บจ. เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ 
 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก 
จาํกดั 

356.94 421.47 336.57 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100  –––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ
พลงังานร่วม จาํกดั 

- 0.34 27.08 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ปตท.คา้สากล จาํกดั 0.30 - - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ)  เป็นประธานกรรมการของ  
   บจ. ปตท.คา้สากล 

บริษทั พทีีที โพลิเมอร์            
โลจิสติกส์ จาํกดั 

- - 39.61 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 
 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็นประธาน 
 กรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ 
 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล )  เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ 
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10.2.3  รายการดอกเบี้ยรับจากบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 
ปี 2551 

(ลา้นบาท) 
 ปี 2552 

(ลา้นบาท) 
ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  

การถือหุน้ การบริหาร 

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั      

บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

64.63 84.42 98.02 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวฒันานนท)์ เป็น 
 กรรมการของ บจ. ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษทัร่วม      

บริษทั สตาร์ปิโตรเลียม 
รีไฟน์นิ่ง จาํกดั 

- 3.85 - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม)   
   เป็นกรรมการของ บจ. สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 

บริษทั ปตท.อะโรเมติกส์
และการกลัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 

- 303.52 240.41 - ปตท. ถือหุน้  ร้อยละ 48.65 
- ณ 27 ธนัวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)  
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ)์  เป็น 
ประธานกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. ( นายเทวนิทร์  วงศว์านิช  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ 
นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวฒันานนท ์) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์  
(ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายชายนอ้ย  เผือ่นโกสุม)  เป็นกรรมการและ 
 เลขานุการคณะกรรมการ  และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ 
 ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 
 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 
จาํกดั (มหาชน) 

- 17.62 17.57 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 28.46 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษทัอื่น 
ที่เกี่ยวขอ้งเป็นบริษทัร่วม ) 
 

- กรรมการของ ปตท.  (นายพชิยั  ชุณหวชิร)  เป็นกรรมการของ 
 บมจ. บางจากปิโตรเลียม 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศว์านิช)  เป็นกรรมการ 
   ของ  บมจ. บางจากปิโตรเลียม 
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10.2.3  รายการดอกเบี้ยรับจากบริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  
การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทั อะโรเมติกส์  
(ประเทศไทย) จาํกดั  
(มหาชน) 

298.42              - - - ณ 27 ธนัวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  
 (มหาชน)  

–––– 

บริษทั พทีีที ยทูิลิตี้ จาํกดั - - 6.24 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
   ถือหุน้   ร้อยละ 20 

–––– 

บริษทัอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั      

บริษทั ไทยสไตรีนิคส์ จาํกดั - 0.91 - - บจ. พทีีที โพลีเอทิลีน ถือหุน้ ร้อยละ 100     
  (บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ บจ. พีทีที  
  โพลีเอทิลีน ร้อยละ 100 และ ปตท. ถือหุน้ 
  บมจ. ปตท.เคมิคอล ร้อยละ 49.16) 

–––– 

รวม 1,065.14 2,322.92 2,679.44   



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552 

 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  255 

10.2.4 รายการลูกหนี้ เงินจ่ายล่วงหนา้ และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 

10.2.4.1  รายการลกูหนี้การคา้   
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  
การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทัย่อย 
     

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิต 
ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  

114.55 77.02 82.00 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 65.43 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร)  เป็นกรรมการของ  
บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศว์านิช)  เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ) เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท.คา้สากล จาํกดั  4,198.71 2,311.67 4,443.79 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บลูกลุ) เป็นประธานกรรมการ  
 ของ บจ. ปตท. คา้สากล 

Subic Bay Energy  Co., Ltd. 3,365.72 3,672.27 3,815.08 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 
 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก)  เป็นกรรมการ 
    ของ บจ. Subic Bay Energy 

PTT Philippines Trading 
Corporation  
 

5.57 - 3.67 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
   ถือหุน้ ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้   
   Subic Bay Energy Co., Ltd. ร้อยละ 100) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก)  เป็นกรรมการ 
   ของ บจ.  PTT Philippines Trading Corporation 

PTT Philippines 
Corporation  

8.57 10.17 6.53 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถือหุน้ ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้ 
    Subic Bay  Energy Co., Ltd.  
    ร้อยละ 100) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก)  เป็นกรรมการ 
   ของ บจ.  PTT Philippines Corporation 

บริษทั ปตท. จาํหน่าย 
ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

243.67 337.93 283.69 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายทรงวฒุิ  ชินวตัร  นายเพิ่มศกัดิ์   
    ชีวาวฒันานนท ์)  เป็นกรรมการของ บจ. ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
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10.2.4.1 รายการลกูหนี้การคา้   (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  
การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทั ปตท. (กมัพชูา) 
จาํกดั 

456.39 270.65 286.66 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั รีเทล บิซิเนส  
อลัไลแอนซ์ จาํกดั 

4.10 (0.18) - - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั 

21.28 8.36 14.74 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิต 
 ปิโตรเลียม ถือหุน้ร้อยละ 100   
  (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ  
  65.43) 

––––– 

PTTEP Siam Limited 20.88   9.85 17.51 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิต 
   ปิโตรเลียม  ถือหุน้ ร้อยละ 100 
  (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ  
  65.43) 

––––– 

PTTEP Offshore 
Investment Company 
Limited 

863.91 - - -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุ้น ร้อยละ 100 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. 
   ปตท.สผ. ร้อยละ 65.43) 

––––– 

บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจ
คา้ปลีก จาํกดั 
 

1,637.39 1,193.99 1,863.15 - บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก ถือหุน้
 ร้อยละ 100 
    (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก 
    ร้อยละ 100 ) 

–––– 

Houakhong Trading  
Co., Ltd 

215.40 78.85 137.86 -  บจ. ปตท. (กมัพชูา)  ถือหุน้ 
   ร้อยละ 100   (ปตท. ถือหุน้  
   บจ. ปตท. (กมัพชูา) ร้อยละ 100) 

–––– 
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10.2.4.1 รายการลกูหนี้การคา้   (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  

การถือหุน้ การบริหาร 
บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง 
จาํกดั 

- - 0.13 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั      
บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ 
จาํกดั 

0.10 0.22 0.15 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 41.44 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ )  เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวฒันานนท)์  เป็น 
   กรรมการของ บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์   

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ 
นํ้าเยน็ จาํกดั 

99.56 117.32 103.64 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

Carigali – PTTEPI 
Operating Company Sdn 
Bhd. 

- - 352.65 -  บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิต 
 ปิโตรเลียม ถือหุน้ร้อยละ 100   
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 
   65.43) 

 

บริษทัร่วม      

บริษทั อมตะ จดัจาํหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

57.24 58.04 63.95 - บจ. ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ ถือหุน้ 
   ร้อยละ 50  (ปตท. ถือหุน้ บจ. จาํหน่าย 
   ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 58) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 
 

716.18 1,761.68 1,414.89 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 20 
- บจ.ไทยออยเพาเวอร์  ถือหุน้  
   ร้อยละ 56 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
   ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นประธาน
กรรมการของ บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) 

-  ผูบ้ริหารของปตท. (นายสุรงค ์ บลูกลุ)  เป็นกรรมการของ  
บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) 
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10.2.4.1 รายการลกูหนี้การคา้   (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  

การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทั  ไทยออยล ์จาํกดั  
(มหาชน) 

20,158.01 8,771.10 9,837.04 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายชยัเกษม  นิติสิริ  นายนริศ  ชยัสูตร   
นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ.ไทยออยล ์

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ) เป็นกรรมการและเลขานุการ 
และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  บมจ.ไทยออยล ์

บริษทั ปิโตรเอเชีย  
(ประเทศไทย) จาํกดั 

258.53 255.02 240.11 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 35 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ   
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั สตาร์ปิโตรเลียม  
รีไฟน์นิ่ง จาํกดั 

7,970.47 2,956.45 1,879.12 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
   ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม)   
   เป็นกรรมการของ บจ. สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง 
จาํกดั 

0.07 0.06 - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั เวียดนามแอลพีจี 
จาํกดั 

73.98 - - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 45 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

Keloil- PTT LPG Sdn. 
Bhd. 

349.23 187.50 180.59 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั ไทยออยล ์เพาเวอร์ 
จาํกดั 

272.21 181.26 155.71 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 26 
-  บมจ. ไทยออยล ์ ถือหุน้ ร้อยละ 54.99 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

- กรรมการของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) 
  เป็นกรรมการของ บจ. ไทยออยล ์เพาเวอร์ 

 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552 

 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  259 

10.2.4.1 รายการลกูหนี้การคา้   (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  
การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 
(มหาชน) 

11,895.94 1,862.04 5,431.02 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 36.68 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  ประธานกรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ ์ )   
  เป็นประธานกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี 
-  กรรมการของ ปตท.  (นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายประเสริฐ   
  บุญสัมพนัธ์)  เป็นกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็นกรรมการ 
  ของ  บมจ. ไออาร์พีซี 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร)  เป็นกรรมการ 
   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการคณะกรรมการของ  
   บมจ. ไออาร์พีซี 

บริษทั พทีีที ยทูิลิตี้ จาํกดั 
 

124.03 321.82 489.16 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่   
   ถือหุน้ ร้อยละ 20 

–––– 

บริษทั พทีีที ฟีนอล จาํกดั - 1.72 1.59 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
- บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 30 
- บมจ.  ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
 ถือหุน้ ร้อยละ 30 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. พีทีที ฟีนอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชายนอ้ย  เผือ่นโกสุม  นายวีรศกัดิ์   
   โฆสิตไพศาล)  เป็นกรรมการของ  บจ. พีทีที ฟีนอล 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 
จาํกดั (มหาชน) 

6,325.62 3,592.63 3,908.11 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 28.46 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษทัอื่นที่
เกี่ยวขอ้งเป็นบริษทัร่วม ) 

- กรรมการของ ปตท.  (นายพิชยั  ชุณหวชิร)  เป็นกรรมการของ 
 บมจ. บางจากปิโตรเลียม 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศว์านิช)  เป็นกรรมการ 
   ของ  บมจ. บางจากปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท. 
อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
จาํกดั (มหาชน) 

19,458.55 7,939.14 12,548.43 - ปตท. ถือหุน้  ร้อยละ 48.65 
- ณ 27 ธนัวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่นํ้ ามนัระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส์  
 (ประเทศไทย)  
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ)์ เป็น 
ประธานกรรมการของ บมจ.อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. ( นายเทวนิทร์  วงศว์านิช  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ 
นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวฒันานนท ์) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์  
(ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายชายนอ้ย  เผือ่นโกสุม)  เป็นกรรมการและ 
 เลขานุการคณะกรรมการ  และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ 
 ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552 

 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  260 

10.2.4.1 รายการลกูหนี้การคา้  (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  

การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทั ท่อส่ง
ปิโตรเลียมไทย จาํกดั 

0.20 0.22 - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 33.19 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั  ปตท.เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

7,476.88 1,518.59 4,080.58 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.16 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ 
 และ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ควบรวม 
 บริษทัเป็น บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศว์านิช  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  
เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็นกรรมการและ 
   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

 
บริษทัอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั 

     

บริษทั ทิพยประกนัภยั 
จาํกดั (มหาชน) 

0.01 0.05 - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 13.33 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก) เป็นกรรมการ 
  ของ บมจ.ทิพยประกนัภยั 

บริษทั ระยองโอเลฟินส์ 
จาํกดั 

1,348.79 344.29 660.79 -  บจ. เอช็เอม็ซี โปลิเมอร์ ถือหุน้ 
   ร้อยละ 5.91  (ปตท. ถือหุน้ บจ. เอช็เอม็ซี 
   โปลิเมอร์ ร้อยละ 41.44) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ  
   บจ. ระยองโอเลฟินส์ 

บริษทั ไทยลูบ้เบส 
จาํกดั (มหาชน) 

0.85 0.36 0.64 -  บมจ. ไทยออยล ์จาํกดั  
 ถือหุน้  ร้อยละ 99.99  (ปตท. ถือหุน้  
 บมจ.ไทยออยล ์  ร้อยละ 49.10) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นประธาน 
   กรรมการของ บมจ. ไทยลูบ้เบส 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายปรัชญา   ภิญญาวธัน์   
   นายสุรงค ์ บลูกลุ)  เป็นกรรมการ  ของ บมจ.ไทยลูบ้เบส   

บริษทั ไทยพาราไซลีน 
จาํกดั 

104.86 0.25 0.25 -  บมจ. ไทยออยล ์จาํกดั  
   ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 (ปตท. ถือหุน้  
   บมจ.ไทยออยล ์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์  นายสุรงค ์ บลูกุล)  
   เป็นกรรมการ บจ. ไทยพาราไซลีน 
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ส่วนที่ 1 หนา้ที่  261 

10.2.4.1 รายการลกูหนี้การคา้  (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  
การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ 
จาํกดั 

561.59 1,636.26 2,092.05 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 15 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวฒันานนท ์) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ 

บริษทั บางกอกโพลี 
เอททีลีน จาํกดั (มหาชน) 

0.04 0.01 0.07 - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100 
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุน้ทั้งหมดให ้ 
บมจ.ปตท.เคมิคอล  ทั้งหมด) 
(ปตท. ถือหุน้ บมจ.ปตท.เคมิคอล ร้อยละ 
49.16) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์  นายไพรินทร์   
 ชูโชติถาวร  นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม)   เป็นกรรมการ 
   ของ  บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 

บริษทั ทีโอซี ไกลคอล 
จาํกดั 

1.00 0.89 0.58 -  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ร้อยละ 100 
(ปตท. ถือหุน้ บมจ. ปตท.เคมิคอล ร้อยละ 
49.16) 

–––– 
 

บริษทั วีนิไทย จาํกดั 
(มหาชน) 

27.00 17.89 29.00 -  บมจ. ปตท.เคมิคอล  ถือหุน้ร้อยละ 24.98 
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ. ปตท.เคมิคอล  
   ร้อยละ 49.16) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.    
   ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล)  เป็นกรรมการ 
   ของ  บมจ. วนีิไทย 

บริษทั ไทยสไตรีนิคส์ 
จาํกดั 

- - 0.55 -  บจ. พทีีที โพลีเอทิลีน ถือหุน้ ร้อยละ 100   
   (บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้  
   บจ. พทีีที โพลีเอทิลีน ร้อยละ 100 
   และ ปตท. ถือหุน้ บมจ. ปตท.เคมิคอล 
   ร้อยละ 49.16) 

––––– 

บริษทั พทีีที โพลีเอทิลีน 
จาํกดั 

- - 16.48 - บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุน้  ร้อยละ 100  
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ปตท.เคมิคอล ร้อยละ    
    49.16) (ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุน้ทั้งหมดให ้
 บมจ.ปตท.เคมิคอล ) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นประธาน 
 กรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็น 
   กรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 
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10.2.4.1 รายการลกูหนี้การคา้  (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  
การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทั ไทยออยลม์ารีน 
จาํกดั 

- - 7.20 - บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 
 (ปตท.  ถือหุน้ บมจ. ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายสุรงค ์ บูลกลุ) เป็นกรรมการของ 
   บจ. ไทยออยลม์ารีน 

บริษทั ศกัดิ์ไชยสิทธิ์ 
จาํกดั 

- - 2.30 - บจ. ทอ๊ปโซลเวน้ ถือหุน้ ร้อยละ 80.52 
 (บจ.ไทยออยลโ์ซลเวน้ท ์ถือหุน้ บจ. ท๊อปโซลเวน้ท ์
 ร้อยละ 100 / บมจ.ไทยออยล ์ถือหุน้ บจ. ไทยออยล ์
 โซลเวน้ท ์ร้อยละ 100  และ ปตท.  ถือหุน้  
 บมจ. ไทยออยล ์ ร้อยละ 49.10) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  ถือหุน้ 
 ส่วนที่เหลือ 
 

–––– 

บริษทั ทอ๊ป โซลเวน้ท ์
จาํกดั 

- - 2.83 - บจ.ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์ถือหุน้ บจ.ทอ๊ป  
 โซลเวน้ท ์ร้อยละ 100 (บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ 
 บจ. ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์ร้อยละ 100  และ ปตท.   
 ถือหุน้ บมจ. ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 
 

–––– 

รวมลกูหนี้การคา้ 88,437.08 39,495.39 54,454.29   

หกั ค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ (269.78) (267.83) (240.11)   

รวมลกูหนี้การคา้ทั้งหมด 88,167.30 39,227.56 54,214.18   
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ส่วนที่ 1 หนา้ที่  263 

10.2.4.2 รายการลกูหนี้อื่น 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  

การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทัย่อย      

บริษทั ปตท.สาํรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน)  

5.61 844.41 274.86 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 65.43 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร)  เป็นกรรมการของ  
บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศว์านิช)  เป็นกรรมการของ  
บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ) เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท.คา้สากล 
จาํกดั 

0.09 11.85 5.46 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บลูกลุ) เป็นประธานกรรมการ  
 ของ บจ. ปตท. คา้สากล 

บริษทั ปตท. จาํหน่าย 
ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

5.55 5.01 5.52 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายทรงวฒุิ  ชินวตัร  นายเพิ่มศกัดิ์   
    ชีวาวฒันานนท ์)  เป็นกรรมการของ บจ.ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

บริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั 

- - 0.70 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือ
หุน้ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ.
ร้อยละ 65.43) 

–––– 

บริษทั เอน็เนอร์ยี ่
คอมเพลก็ซ์ จาํกดั 

         25.49         10.29 10.58 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  บมจ. ปตท. สผ. ถือหุน้  ร้อยละ 50 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธาน 
 กรรมการของ บจ.เอน็เนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายทรงวฒุิ  ชินวตัร)   เป็นกรรมการของ  
    บจ.เอน็เนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ 

บริษทั รีเทล บิซิเนส 
อลัไลแอนซ์ จาํกดั 

14.47 8.34 0.89 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 
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10.2.4.2 รายการลกูหนี้อื่น  (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 
ปี 2550 

(ลา้นบาท) 
ปี 2551 

(ลา้นบาท) 
 ปี 2552 

(ลา้นบาท) 
ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  

การถือหุน้ การบริหาร 

PTTEP Siam Limited 0.08 0.08 - -  บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้  ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.43) 

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ
พลงังานร่วม จาํกดั 

19.71 0.58 0.75 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พทีีที แอลเอน็จี 
จาํกดั 

25.41 18.18 19.81 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ปตท.(กมัพชูา) 
จาํกดั 

- - 0.45 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

Subic Bay Energy  
Co., Ltd. 

17.14 7.05 5.50 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก)  เป็นกรรมการ 
    ของ บจ. Subic Bay Energy 

บริษทั พทีีที โพลีเมอร์  
มาร์เกต็ติ้ง จาํกดั 

0.87 1.06 2.00 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้  ร้อยละ 25 
-  บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุน้ ร้อยละ 25 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็นประธาน 
 กรรมการของ บจ.พีทีที โพลีเมอร์  มาร์เก็ตติ้ง 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. ( นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวฒันานนท ์  นายสุรงค ์ บลูกลุ   
    นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล)  เป็นกรรมการ 
    ของ บจ. พทีีที  โพลีเมอร์  มาร์เกต็ติ้ง 

PTTEP Services 
Limited 

0.03 0.04 0.03 - บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
   ถือหุน้ร้อยละ 100 (ปตท. ถือหุน้  
   บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.43) 

–––– 

บริษีท พทีีที โพลีเมอร์ 
โลจิสติกส์ จาํกดั 

5.60 5.19 3.88 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 
 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็นประธาน 
 กรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ 
 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล )  เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ 
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10.2.4.2 รายการลกูหนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  
การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทั ปตท.
บริหารธุรกิจคา้ปลีก 
จาํกดั 

- 0.68 5.66 - บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  
   ร้อยละ 100) 

–––– 

 PTT Philippines 
Corporation  
 

0.62 1.43 1.02 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
   ถือหุน้ ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้ 
   Subic Bay  Energy Co., Ltd. ร้อยละ 100) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก)  เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. PTT Philippines Corporation 

บริษทั ปตท.ธุรกิจ 
คา้ปลีก จาํกดั 

10.95 5.98 12.60 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100  –––– 

บริษทั พทีีที อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั 

96.80 101.57 96.69 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวนิทร์  วงศว์านิช  นางสาวเพญ็จนัทร์ 
   จริเกษม  นางปริศนา  ประหารขา้ศึก)  เป็นกรรมการของ   
   บจ.  พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล  

บริษทั บิซิเนส เซอร์วสิ
เซส อลัไลแอนซ์ จาํกดั 

- - 7.88 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม) เป็นกรรมการ 
    ของ บจ.บิซิเนส เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ 

บริษทั ปตท. 
กรีนเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 

173.52 10.86 1.28 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ) เป็นกรรมการของ 
   บจ. ปตท. กรีนเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง 
จาํกดั 

- - 8.89 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั พทีีที แทงค ์
เทอร์มินลั จาํกดั 

- - 0.52 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็นประธาน 
 กรรมการของ บจ. พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จาํกดั 

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั      

บริษทั ทรานส์ไทย-
มาเลเซีย(ประเทศไทย) 
จาํกดั 

196.23 263.81 257.58 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวฒันานนท)์ เป็น 
 กรรมการของ บจ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ
นํ้าเยน็ จาํกดั 

2.48 2.50 3.71 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 
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10.2.4.2 รายการลกูหนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  

การถือหุน้ การบริหาร 
บริษทั พทีีที อาซาฮี  
เคมิคอล จาํกดั 

0.54 4.34 6.91 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร)  เป็นกรรมการของ 

  บจ. พทีีที อาซาฮี เคมิคอล 
บริษทั เอช็เอม็ซี  
โปลีเมอส์ จาํกดั 

2.60 13.22 18.69 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 41.44 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 
 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ )  เป็นประธาน 
กรรมการของ บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวฒันานนท)์  เป็นกรรมการ 
ของ บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์   

บริษทัร่วม      

บริษทั อมตะ  
จดัจาํหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ จาํกดั 

- 0.13 - - บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ ถือหุน้ 
   ร้อยละ 50  (ปตท. ถือหุน้ บจ. จาํหน่าย 
   ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 58) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท.   ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั  ไทยออยล ์
จาํกดั  (มหาชน) 

113.95 95.55 22.87 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายชยัเกษม  นิติสิริ  นายนริศ  ชยัสูตร   
นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ.ไทยออยล ์

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ) เป็นกรรมการและเลขานุการ 
และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  บมจ.ไทยออยล ์

บริษทั พทีีที ยทูิลิตี้ 
จาํกดั 

7.41 9.38 9.80 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่   
   ถือหุน้   ร้อยละ 20 

–––– 

บริษทั สตาร์ 
ปิโตรเลียม  
รีไฟน์นิ่ง จาํกดั 

45.84 27.67 21.69 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม)   
   เป็นกรรมการของ บจ. สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 
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10.2.4.2 รายการลกูหนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  

การถือหุน้ การบริหาร 
บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง 
จาํกดั 

9.84 8.89 - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั ท่อส่ง
ปิโตรเลียมไทย จาํกดั 

5.55 0.74 - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 33.19 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั ปิโตรเอเซีย 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

2.04 2.04 2.04 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 35 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั ปตท. 
อะโรเมติกส์ และการ
กลัน่ จาํกดั (มหาชน) 

61.97 140.01 96.30 - ปตท. ถือหุน้  ร้อยละ 48.65 
- ณ 27 ธนัวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส์  
 (ประเทศไทย)  
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ)์  เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ.อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กิตติอาํพน  นายประเสริฐ   
บุญสมัพนัธ์)  เป็นกรรมการของ บมจ.อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. ( นายเทวนิทร์  วงศว์านิช  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ 
นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวฒันานนท ์) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์  
(ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายชายนอ้ย  เผือ่นโกสุม)  เป็นกรรมการและ 
 เลขานุการคณะกรรมการ  และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ 
 ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 
 

บริษทั พทีีที ฟีนอล 
จาํกดั 

     19.74 15.00 15.61 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
- บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 30 
-  บมจ.  ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
 ถือหุน้ ร้อยละ 30 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นประธานกรรมการ 
   ของ   บจ. พทีีที ฟีนอล จาํกดั 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชายนอ้ย  เผือ่นโกสุม  นายวีรศกัดิ์   
   โฆสิตไพศาล)  เป็นกรรมการของ  บจ. พีทีที ฟีนอล จาํกดั 
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10.2.4.2 รายการลกูหนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  

การถือหุน้ การบริหาร 
บริษทั ปตท. 
เคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน) 

    10.46 31.39 13.29 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.16 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ 
 และ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ควบรวม 
 บริษทัเป็น บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศว์านิช  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  
เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็นกรรมการและ 
   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษทั พทีีที ไอซีที 
โซลูชัน่ จาํกดั 

      138.76       184.79     333.37 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 20 
- บมจ.ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 ถือหุน้ร้อยละ 20 
- บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 20 
- บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
 ถือหุน้ ร้อยละ 20 
- บมจ.ไทยออยล ์ถือหุน้ร้อยละ 20 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศว์านิช  นายทรงวฒุิ  ชินวตัร) 
เป็นกรรมการของ  บจ.พีทีที ไอซีที โซลูชัน่  

บริษทั บางจาก
ปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน) 

23.10         20.21 37.53 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 28.46 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษทัอื่นที่
เกี่ยวขอ้งเป็นบริษทัร่วม ) 

- กรรมการของ ปตท.  (นายพชิยั  ชุณหวชิร)  เป็นกรรมการของ 
 บมจ. บางจากปิโตรเลียม 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศว์านิช)  เป็นกรรมการ 
   ของ  บมจ. บางจากปิโตรเลียม 

บริษทั ไออาร์พีซี 
จาํกดั (มหาชน) 

10.77 9.61 16.58 -  ปตท.  ถือหุน้ร้อยละ 36.68 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท.   ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  ประธานกรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ ์ )   
  เป็นประธานกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี 

-  กรรมการของ ปตท.  (นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายประเสริฐ   
  บุญสัมพนัธ์)  เป็นกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็นกรรมการ 
  ของ  บมจ. ไออาร์พีซี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร)  เป็นกรรมการ 
  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการคณะกรรมการของ   
  บมจ. ไออาร์พีซี 
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10.2.4.2 รายการลกูหนี้อื่น (ต่อ) 
 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  

การถือหุน้ การบริหาร 
บริษทั เวียดนาม 
แอลพีจี จาํกดั 

- 0.23 0.70 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 45 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

Keloil- PTT LPG Sdn. 
Bhd. Sultan 

- - 0.79 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทัอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั      

บริษทั พทีีที  โพลี- 
เอทิลีน จาํกดั 

7.57 6.34 24.45 - บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุน้  ร้อยละ 100  
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ปตท.เคมิคอล  
 ร้อยละ 49.16) 
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุน้ทั้งหมดให ้
 บมจ.ปตท.เคมิคอล ) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นประธาน 
 กรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็น 
   กรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 
 

บริษทั บางกอกโพลี 
เอทิลีน จาํกดั (มหาชน) 

3.12 1.84 1.38 - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100 
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุน้ทั้งหมดให ้ 
บมจ.ปตท.เคมิคอล  ทั้งหมด) 
(ปตท. ถือหุน้ บมจ.ปตท.เคมิคอล ร้อยละ 49.16) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์  นายไพรินทร์   
 ชูโชติถาวร  นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม)   เป็นกรรมการ 
   ของ  บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 

บริษทั ระยอง 
โอเลฟินส์ จาํกดั 

0.01 0.02 0.01 -  บจ. เอช็เอม็ซี โปลิเมอร์ ร้อยละ 5.91 
(ปตท. ถือหุน้ บ.เอช็เอม็ซี โปลิเมอร์ ร้อยละ 41.44) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ  
   บจ. ระยองโอเลฟินส์ 

บริษทั ปตท. มาร์ท 
จาํกดั 

133.33 133.33 133.33 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49 
-  รอจาํหน่ายออก 

–––– 
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10.2.4.2 รายการลกูหนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  

การถือหุน้ การบริหาร 
บริษทั ไทยลูบ้เบส 
จาํกดั (มหาชน) 

0.01 0.01 - - บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้  ร้อยละ 99.99 
(ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นประธาน 
   กรรมการของ  บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายปรัชญา   ภิญญาวธัน์   
   นายสุรงค ์ บลูกลุ)  เป็นกรรมการ  ของ บมจ.ไทยลูบ้เบส   

บริษทั ทีโอซี ไกลคอล 
จาํกดั 

- - 0.03 -  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ร้อยละ 100 
(ปตท. ถือหุน้ บมจ. ปตท.เคมิคอล ร้อยละ 49.16) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการ 
  ของ บจ.ราชบุรี เพาเวอร์ 

บริษทั ทิพยประกนัภยั 
จาํกดั (มหาชน) 

- 1.68 67.86 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 13.33 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก) เป็นกรรมการ 
  ของ  บมจ.ทิพยประกนัภยั 

รวมลกูหนี้อื่น  1,197.26 2,005.33 1,549.49   

หกั ค่าเผือ่หนี้สงสัยจะ
สูญ 

(148.14) (141.75) (135.37)   

รวมลกูหนี้อื่น - สุทธิ 1,049.12 1,863.58 1,414.12   
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10.2.4.3 รายการเงินจ่ายล่วงหนา้ระยะสั้น 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  
การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทัย่อย      

บริษทั ไทยลูบ้       
เบลน็ดิ้ง จาํกดั 

- - 364.73 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทัร่วม 
     

บริษทั ไทยลูบ้ 
เบลน็ดิ้ง จาํกดั 

325.98 354.07 - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั ปตท.เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

0.32 0.43 0.30 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.16 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมี 
 แห่งชาติและ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ 
 ควบรวมบริษทัเป็น บมจ. ปตท. 
 เคมิคอล 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศว์านิช  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 
เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็นกรรมการและ 
   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษทัอืน่ทีเ่กีย่วข้อง
กนั 

     

บริษทั ทิพย
ประกนัภยั จาํกดั 
(มหาชน) 

176.26 247.25 244.71 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 13.33 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก) เป็นกรรมการ 
  ของ  บมจ.ทิพยประกนัภยั 

บริษทั อีสเทิร์น ฟลู
อิด ทรานสปอร์ต 
จาํกดั 

0.11 - - -  บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 15 
    (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ปตท.เคมิคอล  
 ร้อยละ 49.16)  
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

––––– 
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10.2.4.3 รายการเงินจ่ายล่วงหนา้ระยะสั้น (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  
การถือหุน้ การบริหาร 

รวมเงินจ่ายล่วงหนา้ 502.67 601.75 609.74   

หกั ค่าเผือ่หนี้สงสัยจะ
สูญ 

(325.98) (354.07) -   

รวมเงินจ่ายล่วงหนา้ - 
สุทธิ 

176.69 247.68 609.74   
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10.2.4.4 รายการเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น  
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  
การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทัย่อย      
บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้
ปลีก จาํกดั 

9,900.00 - - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100  –––– 

บริษทั พทีีที อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั 

16,479.21 17,632.25 18,935.61 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศว์านิช  นางสาวเพญ็จนัทร์ 
   จริเกษม  นางปริศนา  ประหารขา้ศึก)  เป็นกรรมการของ   
   บจ.  พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล  

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั      

บริษทั ทรานส์ ไทย-
มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

1,324.10 1,685.29 1,855.40 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวฒันานนท)์ เป็น 
 กรรมการของ บจ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษทัร่วม      

บริษทั ปตท. 
อะโรเมติกส์และ 
การกลัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 

757.64 - - - ปตท. ถือหุน้  ร้อยละ 48.65 
- ณ 27 ธนัวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส์  
 (ประเทศไทย)  
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ)์  เป็น 
ประธานกรรมการของ บมจ.อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กิตติอาํพน  นายประเสริฐ   
บุญสมัพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. ( นายเทวนิทร์  วงศว์านิช  นายปรัชญา  
ภิญญาวธัน์ นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวฒันานนท ์) เป็นกรรมการของ บมจ. 
อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายชายนอ้ย  เผือ่นโกสุม)  เป็นกรรมการ 
 และเลขานุการคณะกรรมการ  และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
 และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 
 

รวม 28,460.95 19,317.54 20,791.01   
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10.2.5    รายการลกูหนี้  เงินจ่ายล่วงหนา้ และเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 
 

10.2.5.1  รายการลกูหนี้อื่น 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  
การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทัย่อย      

บริษทั ปตท. สาํรวจ
และผลิตปิโตรเลียม
จาํกดั (มหาชน) 

1,076.79 278.44 - - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 65.43 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร)  เป็นกรรมการของ  
บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศว์านิช)  เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ) เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

 
บริษทัร่วม 

     

บริษทั ปตท. 
อะโรเมติกส์และการ
กลัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

1,193.04 1,450.07 1,653.23 - ปตท. ถือหุน้  ร้อยละ 48.65 
- ณ 27 ธนัวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่นํ้ ามนัระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)  
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ)์  เป็น 
ประธานกรรมการของ บมจ.อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กิตติอาํพน  นายประเสริฐ   
บุญสมัพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. ( นายเทวนิทร์  วงศว์านิช  นายปรัชญา  
ภิญญาวธัน์ นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวฒันานนท ์) เป็นกรรมการของ บมจ. 
อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายชายนอ้ย  เผือ่นโกสุม)  เป็นกรรมการ 
 และเลขานุการคณะกรรมการ  และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
 และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 
 

รวมลกูหนี้อื่น 2,269.83 1,728.51 1,653.23   
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10.2.5.1  รายการลกูหนี้อื่น  (ต่อ)  

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  
การถือหุน้ การบริหาร 

หกั ค่าเผือ่หนี้สงสัย
จะสูญ 

- - -   

 
รวมลกูหนี้อื่น-สุทธิ 

 
2,269.83 1,728.51 1,653.23 
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10.2.5.2 รายการเงินจ่ายล่วงหนา้ 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  
การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทัร่วม      

บริษทั ปตท. 
เคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน) 

0.65 0.22 1.10 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.16 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ 
 และ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ควบรวม 
 บริษทัเป็น บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศว์านิช  นายปรัชญา   
ภิญญาวธัน์)  เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็นกรรมการและ 
   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

รวมเงินจ่ายล่วงหนา้ 0.65 0.22 1.10 
  

หกั ค่าเผือ่หนี้สงสัย
จะสูญ 

- - -   

รวมเงินจ่ายล่วงหนา้ 
สุทธิ 

0.65 0.22 1.10 
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10.2.5.3 รายการเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  
การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทัย่อย      

บริษทั พทีีที แอลเอน็จี 
จาํกดั 

1,120.00 5,232.00 12,082.00 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั เอนเนอร์ยี ่
คอมเพลก็ซ์ จาํกดั 

600.00 1,835.00 490.00 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ปตท.สผ. ถือหุน้ ร้อยละ 50 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายทรงวฒุิ  ชินวตัร) เป็นกรรมการของ  
บจ. เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ 
 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ
พลงังานร่วม จาํกดั 

- 260.00 495.00 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้
ปลีก จาํกดั 

- 4,900.00 4,900.00 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100  –––– 

บริษทั พทีีที โพลีเมอร์ 
โลจิสติกส์ จาํกดั 

- - 1,480.00 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 
 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็นประธาน 
 กรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ 
 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล )  เป็นกรรมการ 

ของ บจ. พทีีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ 
บริษทัร่วม      

บริษทั ปตท. 
อะโรเมติกส์และการ
กลัน่ จาํกดั (มหาชน) 

5,050.05 5,050.05 5,050.05 - ปตท. ถือหุน้  ร้อยละ 48.65 
- ณ 27 ธนัวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่นํ้ ามนัระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)  
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ)์  เป็น 
ประธานกรรมการของ บมจ.อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กิตติอาํพน  นายประเสริฐ   
บุญสมัพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. ( นายเทวนิทร์  วงศว์านิช  นายปรัชญา  
ภิญญาวธัน์ นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวฒันานนท ์) เป็นกรรมการของ บมจ. 
อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายชายนอ้ย  เผือ่นโกสุม)  เป็นกรรมการ 
 และเลขานุการคณะกรรมการ  และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
 และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 
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10.2.5.3 รายการเงินใหกู้ย้มืระยะยาว  (ต่อ)  
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  
การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทั พทีีที ยทูิลิตี้ 
จาํกดั 

- - 419.45 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่   
   ถือหุน้   ร้อยละ 20 

–––– 

รวม    6,770.05 17,277.05 24,916.50   
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10.2.6 รายการเจา้หนี้กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 
10.2.6.1 รายการเจา้หนี้การคา้ 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  
การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทัย่อย      

บริษทั ปตท.สาํรวจ
และผลิตปิโตรเลียม 
จาํกดั (มหาชน)  

6,012.41 6,144.59 7,555.52 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 65.43 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร)  เป็นกรรมการของ  
บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศว์านิช)  เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ) เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท.คา้สากล 
จาํกดั 

2,284.79 2,205.72 191.88 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บลูกลุ) เป็นประธานกรรมการ  
 ของ บจ. ปตท. คา้สากล 

บริษทั ปตท. 
(กมัพชูา) จาํกดั 

42.81 33.57 21.35 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

PTTEP Offshore 
Investment Company 
Limited 

786.64 - - -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียม  จาํกดั (มหาชน)  ถือหุน้ ร้อย
ละ 100   
(ปตท. ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 
65.43) 

–––– 

บริษทั ปตท.
บริหารธุรกิจ 
คา้ปลีก จาํกดั 

1.73 99.54 0.01 - บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ร้อยละ 100 
  (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  
  ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั ปตท.สผ. 
อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั 

948.58 1,053.42 751.15 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
ถือหุน้ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้ บมจ.
ปตท.สผ.ร้อยละ 65.43) 

–––– 
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10.2.6.1 รายการเจา้หนี้การคา้ (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  
การถือหุ้น การบริหาร 

PTTEP Siam Limited 1,532.36 771.25 1,306.26 -  บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้  ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.43) 

–––– 

บริษทั พทีีทีอีพ ีโอมาน 
จาํกดั 

251.23 230.72 258.31 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ ร้อยละ 100  
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.43) 

–––– 

บริษทั ปตท. สาํรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน)  

- - 0.26 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 65.43 
    ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร)  เป็นกรรมการของ  
บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศว์านิช)  เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ) เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง 
จาํกดั 

- - 1.54 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั      
บริษทั ทรานส์ไทย-มาเลเซีย
(ประเทศไทย) จาํกดั 

- 52.90 49.03 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวฒันานนท)์ เป็น 
 กรรมการของ บจ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

Orange Energy Limited 311.56 598.17 300.45 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน้ ร้อยละ  
 53.9496 
- บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 จาํกดั (มหาชน)  ถือหุน้  PTTEPO  
 ร้อยละ 100  (ปตท.  ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ.   
    ร้อยละ 65.43) 

–––– 
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10.2.6.1 รายการเจา้หนี้การคา้ (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  
การถือหุ้น การบริหาร 

B 8/32 Partners Limited 252.41 325.83 242.56 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน้ ร้อยละ  
 25.0009 
- บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
 จาํกดั (มหาชน)  ถือหุน้  PTTEPO  
 ร้อยละ 100 
(ปตท.  ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.43) 
 

–––– 

Moattama Gas 
Transportation Co.,Ltd. 

2,376.83 3,514.29 2,443.77 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน้ ร้อยละ  
 25.50 
- บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
 จาํกดั (มหาชน)  ถือหุน้  PTTEPO  
 ร้อยละ 100 
(ปตท.  ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.43) 
 

–––– 

บริษทัร่วม      

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั  
(มหาชน) 

14,329.10 5,121.14 7,403.16 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายชยัเกษม  นิติสิริ  นายนริศ  ชยัสูตร   
นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ.ไทยออยล ์

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ) เป็นกรรมการและเลขานุการ 
และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  บมจ.ไทยออยล ์
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10.2.6.1 รายการเจา้หนี้การคา้ (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  
การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั สตาร์ปิโตรเลียม  
รีไฟน์นิ่ง จาํกดั 

6,660.13 2,547.22 4,008.60 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม)   
   เป็นกรรมการของ บจ. สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง 
จาํกดั 

8.27 5.80 - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียม
ไทย จาํกดั 

88.86 50.38 52.53 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 33.19 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั ปตท.เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

424.19 75.71 173.14 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.16 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ 
 และ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ควบรวม 
 บริษทัเป็น บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศว์านิช  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  
เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็นกรรมการและ 
   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษทั บางจาก
ปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน) 

111.72 182.54 726.16 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 28.46 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษทัอื่น 
ที่เกี่ยวขอ้งเป็นบริษทัร่วม ) 
 

- กรรมการของ ปตท.  (นายพชิยั  ชุณหวชิร)  เป็นกรรมการของ 
 บมจ. บางจากปิโตรเลียม 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศว์านิช)  เป็นกรรมการ 
   ของ  บมจ. บางจากปิโตรเลียม 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552 

 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  283 

 10.2.6.1 รายการเจา้หนี้การคา้ (ต่อ)  
  

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  

การถือหุ้น การบริหาร 
บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 
(มหาชน) 

1,220.49 305.40 990.50 -  ปตท.  ถือหุน้ร้อยละ 36.68 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท.   ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  ประธานกรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ ์ )   
  เป็นประธานกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี 

-  กรรมการของ ปตท.  (นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายประเสริฐ   
  บุญสัมพนัธ์)  เป็นกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็นกรรมการ 
  ของ  บมจ. ไออาร์พีซี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร)  เป็นกรรมการ 
  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการคณะกรรมการของ   
  บมจ. ไออาร์พีซี 

บริษทั ปตท. 
อะโรเมติกส์และ 
การกลัน่ จาํกดั(มหาชน) 

18,752.15 5,039.56 14,718.34 - ปตท. ถือหุน้  ร้อยละ 48.65 
- ณ 27 ธนัวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)  
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ)์  เป็น 
ประธานกรรมการของ บมจ.อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กิตติอาํพน  นายประเสริฐ   
บุญสมัพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. ( นายเทวนิทร์  วงศว์านิช  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ 
นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวฒันานนท ์) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์ 
(ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายชายนอ้ย  เผือ่นโกสุม)  เป็นกรรมการ 
 และเลขานุการคณะกรรมการ  และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
 และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 
 

บริษทั พทีีที ฟีนอล 
จาํกดั 

- 55.09 146.71 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
- บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 30 
- บมจ.  ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
 ถือหุน้ ร้อยละ 30 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นประธานกรรมการ 
   ของ   บจ. พทีีที ฟีนอล จาํกดั 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชายนอ้ย  เผือ่นโกสุม  นายวีรศกัดิ์   
   โฆสิตไพศาล)  เป็นกรรมการของ  บจ. พีทีที ฟีนอล จาํกดั 
 

 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552 

 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  284 

10.2.6.1 รายการเจา้หนี้การคา้ (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  

การถือหุ้น การบริหาร 
บริษทัอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั      

บริษทั ขนส่งนํ้ามนั 
ทางท่อ จาํกดั  

3.50 4.13 6.96 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 2.76 
- บมจ.บางจาก ถือหุน้ ร้อยละ 11.4 
- บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ  
 ถือหุน้ ร้อยละ 8.35 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั ไทยลูบ้เบส 
จาํกดั (มหาชน) 

175.92 122.83 182.43 - บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้  ร้อยละ 99.99 
(ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ 
49.10) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นประธาน 
   กรรมการของ  บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายปรัชญา   ภิญญาวธัน์   
   นายสุรงค ์ บลูกลุ)  เป็นกรรมการ  ของ บมจ.ไทยลูบ้เบส   

บริษทั ไทยพาราไซลีน 
จาํกดั  

- - 64.81 -  บมจ. ไทยออยล ์ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 
(ปตท.ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์  นายสุรงค ์ บลูกลุ)  
   เป็นกรรมการ บจ. ไทยพาราไซลีน 

บริษทั ไทยโอลีโอเคมี  
จาํกดั 

- 102.55 132.82 -  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100  
 (ปตท.  ถือหุน้ บมจ. ปตท.เคมิคอล  
 ร้อยละ 49.16) 

––––– 

รวม 56,575.68 28,642.35 41,728.25   

 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552 

 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  285 

 

10.2.6.2 รายการเจา้หนี้อื่น 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทย่อย      

บริษทั ปตท.สาํรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน)  

246.27 3.37 963.39 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 65.43 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร)  เป็นกรรมการของ  
บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศว์านิช)  เป็นกรรมการของ  
บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ) เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

Subic Bay Energy 
Co.,Ltd. 

0.34 - - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก)  เป็นกรรมการ 
    ของ บจ. Subic Bay Energy 

บริษทั ปตท. จาํหน่าย 
ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

1.04 38.88 14.83 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายทรงวฒุิ  ชินวตัร  นายเพิ่มศกัดิ์   
    ชีวาวฒันานนท ์)  เป็นกรรมการของ บจ.ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

บริษทั รีเทล บิซิเนส 
อลัไลแอนซ์ จาํกดั 

30.04 27.32 0.06 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั พทีีทีโพลิเมอร์  
มาร์เกต็ติ้ง จาํกดั 

0.82 0.37 0.76 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้  ร้อยละ 25 
-  บมจ.ไออาร์พีซี ถือหุน้ ร้อยละ 25 
 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็นประธาน 
 กรรมการของ บจ.พีทีที โพลีเมอร์  มาร์เกต็ติ้ง 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. ( นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวฒันานนท ์  นายสุรงค ์  บูลกลุ   
    นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล)  เป็นกรรมการ 
    ของ บจ. พทีีที  โพลีเมอร์  มาร์เกต็ติ้ง 

บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจ
คา้ปลีก จาํกดั 

- 1.99 - - บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  
ร้อยละ 100) 

–––– 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552 

 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  286 

10.2.6.2 รายการเจา้หนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  
การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์ -
เนชัน่แนล จาํกดั  

0.03 - 15.80 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
ถือหุน้ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้ บมจ.
ปตท.สผ.ร้อยละ 65.43) 

–––– 

บริษทั บิซิเนส เซอร์วสิเซส 
อลัไลแอนซ์ จาํกดั 

- 0.50 51.04 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม) เป็นกรรมการ 
ของ บจ.บิซิเนส เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ 

บริษทั ปตท.สผ.สยาม จาํกดั - - 0.11 -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
    จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 100   
    (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ   
    65.43) 

–––– 

บริษทั พทีีที โพลีเมอร์       
โลจิสติกส์ จาํกดั 

- - 0.57 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 
 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็นประธาน 
 กรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ 
 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล )  เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ 

บริษทั พทีีที อินเตอร์เนชัน่ -
แนล จาํกดั 

- - 1.30 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวนิทร์  วงศว์านิช  นางสาวเพญ็จนัทร์ 
   จริเกษม  นางปริศนา  ประหารขา้ศึก)  เป็นกรรมการของ   
   บจ.  พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล  

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง จาํกดั - - 5.57 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั      

บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

0.52 - 949.44 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวฒันานนท)์ เป็น 
กรรมการของ บจ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
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10.2.6.2 รายการเจา้หนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  
การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ 
จาํกดั 

0.72 0.72 0.72 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ 
จาํกดั 

- 1.04 0.97 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 41.44 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ )  เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวฒันานนท)์  เป็น 
   กรรมการของ บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์   

บริษทัร่วม      

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั  
(มหาชน) 

103.76 4.12 7.72 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายชยัเกษม  นิติสิริ  นายนริศ  ชยัสูตร   
นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ.ไทยออยล ์

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ) เป็นกรรมการและเลขานุการ 
และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  บมจ.ไทยออยล ์

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 
จาํกดั (มหาชน) 

1.88 16.61 24.26 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 28.46 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษทัอื่นที่
เกี่ยวขอ้งเป็นบริษทัร่วม ) 

- กรรมการของ ปตท.  (นายพชิยั  ชุณหวชิร)  เป็นกรรมการของ 
 บมจ. บางจากปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศว์านิช)  เป็นกรรมการ 
ของ  บมจ. บางจากปิโตรเลียม 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง จาํกดั 5.57 5.57 - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั สตาร์ปิโตรเลียม        
รีไฟน์นิ่ง จาํกดั 

- - 90.32 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม)   
เป็นกรรมการของ บจ. สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 
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10.2.6.2 รายการเจา้หนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  
การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
จาํกดั 

        2.37 3.39 3.35 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 33.19 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั พทีีที ฟีนอล จาํกดั        0.50 0.62 1.24 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
- บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 30 
- บมจ.  ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
 ถือหุน้ ร้อยละ 30 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นประธานกรรมการ 
   ของ   บจ. พทีีที ฟีนอล จาํกดั 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชายนอ้ย  เผือ่นโกสุม  นายวีรศกัดิ์   
   โฆสิตไพศาล)  เป็นกรรมการของ  บจ. พีทีที ฟีนอล จาํกดั 

FST Aviation Services 
Limited 

1.39 - - - บริษทั Subic Bay Energy Co., Ltd.  
 ถือหุน้ ร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั พทีีที ยทูิลิตี้ จาํกดั 1.27 1.05 87.76 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
   ถือหุน้   ร้อยละ 20 

–––– 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 
(มหาชน) 

- 0.42 1.12 -  ปตท.  ถือหุน้ร้อยละ 36.68 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท.   ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  ประธานกรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ ์ )   
  เป็นประธานกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี 

-  กรรมการของ ปตท.  (นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายประเสริฐ   
  บุญสัมพนัธ์)  เป็นกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็นกรรมการ 
  ของ  บมจ. ไออาร์พีซี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร)  เป็นกรรมการ 
  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการคณะกรรมการของ   
  บมจ. ไออาร์พีซี 

บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน) 

23.60 8.62 8.66 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.16 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ 
 และ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ควบรวม 
 บริษทัเป็น บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศว์านิช  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  
เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็นกรรมการและ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
บมจ.ปตท.เคมิคอล 
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10.2.6.2 รายการเจา้หนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  
การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทั อลัลายแอนซ์ แพ
ลนท ์เซอร์วสิ จาํกดั  
(ชื่อเดิมบริษทั เอน็พีซี 
เมนเทนแนนซ์ แอนด ์
เอนจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส 
จาํกดั) 

0.21 1.97 13.72 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 60 
(ปตท. ถือหุน้ บมจ.ปตท.เคมิคอล ร้อยละ 49.16

––––– 

บริษทั ปตท. อะโรเม
ติกส์และการกลัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 

103.64 42.16 48.59 - ปตท. ถือหุน้  ร้อยละ 48.65 
- ณ 27 ธนัวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)  
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ)์  เป็น 
ประธานกรรมการของ บมจ.อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กิตติอาํพน  นายประเสริฐ   
บุญสมัพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. ( นายเทวนิทร์  วงศว์านิช  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ 
นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวฒันานนท ์) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์ 
(ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายชายนอ้ย  เผือ่นโกสุม)  เป็นกรรมการ 
 และเลขานุการคณะกรรมการ  และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
 และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

บริษทั พทีีที ไอซีที 
โซลูชัน่ จาํกดั 

125.44 138.72 248.76 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 20 
- บมจ.ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 ถือหุน้ร้อยละ 20 
- บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 20 
- บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
 ถือหุน้ ร้อยละ 20 
- บมจ.ไทยออยล ์ถือหุน้ร้อยละ 20 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวนิทร์  วงศว์านิช  นายทรงวฒุิ  ชินวตัร) 
   เป็นกรรมการของ  บจ.พทีีที ไอซีที โซลูชัน่  
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10.2.6.2 รายการเจา้หนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552) 

การถือหุน้ การบริหาร 
บริษทัอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั      

บริษทั ทิพยประกนัภยั 
จาํกดั (มหาชน) 

74.45 19.99 4.31 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 13.33 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก) เป็นกรรมการ 
  ของ  บมจ.ทิพยประกนัภยั 

บริษทั บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จาํกดั
(มหาชน) 

56.48 35.35 46.98 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 7.06 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ   
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ   
 

- ผูบ้ริหารของ ปตท.  ( นายเทวินทร์  วงศว์านิช ) เป็นกรรมการของ 
 บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ 
จาํกดั 

1,355.84 32.24 32.24 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 15 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวฒันานนท ์) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ.ราชบุรี เพาเวอร์ 

บริษทั ขนส่งนํ้ ามนัทาง
ท่อ จาํกดั 

0.03 0.01 0.01 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 2.76 
- บมจ.บางจาก ถือหุน้ ร้อยละ 8.35 
- บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ  
   ถือหุน้ ร้อยละ 8.35 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั ทีโอซี ไกลคอล 
จาํกดั 

0.16 0.14 0.14 -  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ร้อยละ 100 
(ปตท. ถือหุน้ บมจ. ปตท.เคมิคอล  
ร้อยละ 49.16) 

–––– 
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10.2.6.2 รายการเจา้หนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  
การถือหุน้ การบริหาร 

บริษทั บางกอกโพลีเอท
ทีลีน จาํกดั (มหาชน) 

2.25 - - - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100 
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุน้ทั้งหมดให ้ 
บมจ.ปตท.เคมิคอล  ทั้งหมด) 
(ปตท. ถือหุน้ บมจ.ปตท.เคมิคอล  
ร้อยละ 49.16) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์  นายไพรินทร์   
ชูโชติถาวร  นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม)   เป็นกรรมการ 
ของ  บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 

บริษทั ระยองโอเลฟินส์ 
จาํกดั 

- - 0.29 -  บจ. เอช็เอม็ซี โปลิเมอร์ ร้อยละ 5.91 
(ปตท. ถือหุน้ บ.เอช็เอม็ซี โปลิเมอร์ ร้อยละ 
41.44) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ  
 บจ. ระยองโอเลฟินส์ 

บริษทั ไทยพาราไซลีน 
จาํกดั 

- - 1.05 -  บมจ. ไทยออยล ์ ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
(ปตท.ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์  นายสุรงค ์ บลูกลุ)  
   เป็นกรรมการ บจ. ไทยพาราไซลีน 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 
(มหาชน) 

- - 1.01 - บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้  ร้อยละ 99.99 
(ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นประธาน 
   กรรมการของ  บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายปรัชญา   ภิญญาวธัน์   

   นายสุรงค ์ บลูกลุ)  เป็นกรรมการ  ของ บมจ.ไทยลูบ้เบส   
บริษทั พทีีที โพลีเอทิลีน 
จาํกดั 

- - 0.04 - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้  ร้อยละ 100  
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ปตท.เคมิคอล  
 ร้อยละ 49.16) 
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุน้ทั้งหมดให ้
 บมจ.ปตท.เคมิคอล ) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นประธาน 
 กรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็น 
   กรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 
 

บริษทั ไทยโอลีโอเคมี 
จาํกดั 

- - 0.60 -  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100  
 (ปตท.  ถือหุน้ บมจ. ปตท.เคมิคอล  
 ร้อยละ 49.16) 

–––– 

รวม 2,138.62 385.17 2,626.73  
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10.2.6.3 รายการเจา้หนี้อื่นระยะยาว 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทัย่อย 
     

บริษทั ปตท.สาํรวจและ
ผลิต ปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน) 

59.04 - - - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 65.43 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร)  เป็นกรรมการของ  
บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศว์านิช)  เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ) เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั รีเทล บิซิเนส 
อลัไลแอนซ์ จาํกดั 

- 0.43 - - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั ปตท. จาํหน่าย 
ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

11.67 10.70 9.74 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายทรงวฒุิ  ชินวตัร  นายเพิ่มศกัดิ์   
    ชีวาวฒันานนท ์)  เป็นกรรมการของ บจ.ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

บริษทั บิซิเนส เซอร์วสิ
เซส อลัไลแอนซ์ จาํกดั 

- - 0.02 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม) เป็นกรรมการ 
    ของ บจ.บิซิเนส เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ 

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั      

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ
นํ้าเยน็ จาํกดั 

16.04 15.32 14.60 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 
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10.2.6.3 รายการเจา้หนี้อื่นระยะยาว 
 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ปี 2550 
(ลา้นบาท) 

ปี 2551 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2552 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552)  

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทัร่วม      

บริษทั ปตท.อะโร       
เมติกส์และการกลัน่ 
จาํกดั (มหาชน) 

- 22.38 20.66 - ปตท. ถือหุน้  ร้อยละ 48.65 
- ณ 27 ธนัวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)  
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ)์  เป็น 
ประธานกรรมการของ บมจ.อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กิตติอาํพน  นายประเสริฐ   
บุญสมัพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. ( นายเทวนิทร์  วงศว์านิช  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ 
นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวฒันานนท ์) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์ 
(ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายชายนอ้ย  เผือ่นโกสุม)  เป็นกรรมการ 
 และเลขานุการคณะกรรมการ  และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
 และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 
 

บริษทัอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั      

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ 
จาํกดั 

- 749.89 718.09 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 15 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศกัดิ์  ชีวาวฒันานนท ์) เป็นกรรมการ 
 ของ บจ.ราชบุรี เพาเวอร์ 

รวม 86.75 798.72 763.11   
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10.3 รายการระหว่างกนัดังกล่าวเกดิจากสัญญาต่างๆ ซ่ึงมลีกัษณะของรายการและสัญญาโดยสรุปดังต่อไปนี ้

(1) รายการระหว่าง ปตท. กบัรัฐวิสาหกิจท่ีถือหุน้โดยรัฐบาล 

 ลกัษณะของรายการ 

ปตท. มีสถานะเป็นบริษทันํ้ ามนัแห่งชาติซ่ึงรัฐบาลไดมี้นโยบายโดยมีมติคณะรัฐมนตรีลงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2545 ให้
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีจะซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงจาํนวนตั้งแต่ 10,000 ลิตรข้ึนไป ตอ้งซ้ือจาก ปตท. หรือบริษทั บางจาก
ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) เท่านั้น ดงันั้น ปตท. จึงมีการขายผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัเช้ือเพลิงใหรั้ฐวิสาหกิจไดแ้ก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม หากรัฐวิสาหกิจมียอดคา้งชาํระค่า
ซ้ือนํ้ามนัเช้ือเพลิง ปตท. สามารถคิดดอกเบ้ียจากยอดคา้งชาํระดงักล่าว 

(2) รายการระหวา่ง ปตท. กบับริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะของรายการ 
   ผลิตภณัฑท่ี์ PTTEP และบริษทัยอ่ยทาํการผลิตเพ่ือจาํหน่ายมี 4 ชนิด คือ นํ้ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสทและก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว (LPG)  สาํหรับ ปี 2552 ปตท.เป็นผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑเ์กือบทั้งหมดของ PTTEP และบริษทัยอ่ย คิดเป็นร้อยละ 
86.67 ของผลิตภณัฑข์อง  PTTEP  ไดแ้ก่ นํ้ามนัดิบ 8.68 ลา้นบาร์เรล  ก๊าซธรรมชาติ  324,754 ลา้นลูกบาศกฟ์ตุ คอนเดนเสท 11.42 
ลา้นบาร์เรลและก๊าซแอลพีจี 72,410 เมตริกตนั สาํหรับการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ ปตท. ไดท้าํสญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติระยะยาว
กบั PTTEP อายสุญัญาประมาณ 25-30 ปี มีการกาํหนดปริมาณซ้ือขายขั้นตํ่าเป็นรายปี ส่วนการซ้ือขายนํ้ามนัดิบและคอนเดนเสท 
ปตท. ทาํสญัญาซ้ือขายนํ้ ามนัดิบและคอนเดนเสทกบั PTTEP  ในขณะท่ี ปตท.เป็นผูข้ายนํ้ามนัอากาศยาน และดีเซลหมุนเร็วใหก้บั 
PTTEP  ทั้งน้ีราคาซ้ือขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมดงักล่าวขา้งตน้เป็นราคาท่ีเป็นราคาอา้งอิงจากราคาตลาดโลก และเป็นราคาท่ีผูร่้วม
ทุนของโครงการขายให ้ปตท. หรือเป็นราคาอา้งอิงมาตรฐานท่ีแข่งขนัไดใ้น และมีเง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล 

(3) รายการระหว่าง ปตท. กบับริษทัในเครือกลุ่มการกลัน่ 

 ลกัษณะของรายการ 

 ปตท. ทาํสญัญาจดัหานํ้ามนัดิบและรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปจากบริษทัโรงกลัน่นํ้ ามนัในเครือ โดย ปตท. จะจดัหา
นํ้ ามนัดิบและรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ี ปตท. ถือหุน้อยูใ่นโรงกลัน่นํ้ามนันั้นๆ โดยลกัษณะของ
สญัญาสามารถสรุปแยกในแต่ละโรงกลัน่นํ้ ามนัไดด้งัน้ี 

 ลกัษณะของสญัญากบับริษทั ไทยออยล ์จาํกดั  (มหาชน) (TOP) 

 ปตท. จดัหานํ้ ามนัดิบและรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปจาก TOP ในสัดส่วนร้อยละ 49.99  ของกาํลงัการกลัน่ในราคา
ตลาด โดยคู่สัญญาสามารถท่ีจะขอยกเลิกสัญญาไดต้ั้งแต่ครบรอบปีท่ี 13 เป็นตน้ไป นบัจากวนัท่ีปรับโครงสร้างหน้ีสาํเร็จ หรือ
ตั้งแต่วนัท่ี 19 เมษายน 2556 โดยส่งหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน หรือคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงอาจบอกเลิกสัญญาได้
ในกรณีท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงผิดสัญญา ทั้งน้ี ปตท. สามารถรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปส่วนท่ีเกินร้อยละ 49.99 ไดใ้นราคา
ตลาด 

 ปตท. จดัหานํ้ ามนัดิบในประเทศให ้ TOP ตามสัญญาซ้ือขายนํ้ ามนัดิบเพชร โดยทาํสัญญาซ้ือขายนํ้ ามนัดิบระยะยาว
ตลอดอายุการผลิต มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปี 2528 และจดัหานํ้ ามนัดิบจากต่างประเทศให ้ TOP ตามสัญญาซ้ือขายนํ้ ามนัดิบจาก
ต่างประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยสัญญาดงักล่าวจะมีการเจรจาต่ออายสุญัญาปีต่อปี 
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ปตท. จดัหาก๊าซธรรมชาติให ้TOP เพื่อใชใ้นโรงกลัน่ของบริษทัฯ ตามปริมาณในสัญญาในราคาตลาดตามปกติของธุรกิจ 
โดยสญัญามีระยะเวลา 8 ปี (2549-2556) และระยะเวลา 15 ปี (2550-2564) โดยใชร้าคาตลาดตามปกติของธุรกิจ 

ลกัษณะของสญัญากบับริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) (PTTAR) 

ลกัษณะสญัญาระหว่าง ปตท. และ PTTAR แยกตามประเภทธุรกิจประกอบดว้ย 

ธุรกิจการกลัน่ 

ปตท. จดัหานํ้ ามนัดิบให ้PTTAR ตามสัญญาจดัหานํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน (Feedstock Supply Agreement) มีระยะเวลา 
18 ปี โดย มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2552  จนถึงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2567 โดย ปตท. เป็นผูจ้ดัหานํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบ
อ่ืนทั้งหมดใหแ้ก่ PTTAR ตามชนิดและปริมาณท่ี PTTAR กาํหนดดว้ยราคาตลาด   

ปตท. รับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากโรงกลัน่ในปริมาณขั้นตํ่าไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตได้
ตามราคาตลาดในประเทศ สัญญารับซ้ือผลิตภณัฑมี์ระยะเวลา 18 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2549 หลงัจาก 18 ปี ใหถื้อว่าสัญญามี
ผลต่อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด เวน้แต่จะมีการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

ปตท. จดัทาํสัญญารับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปของโครงการขยายการลงทุน (New Complex Product Offtake 
Agreement)  กบั PTTAR มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2549 โดย ปตท. จะรับซ้ือผลิตภณัฑร้์อยละ 100 ของปริมาณ
ผลิตภณัฑท่ี์ PTTAR ผลิตไดจ้าก Upgrading Complex โดย ปตท. จะรับซ้ือผลิตภณัฑอ์ยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ของจาํนวนผลิตภณัฑ์
ทั้งหมดในราคาตลาดในประเทศ  

ปตท. ทาํสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติใหก้บั PTTAR เพื่อใชใ้นกระบวนการผลิตนํ้ ามนัสาํเร็จรูป และทาํสัญญาซ้ือขาย
ก๊าซธรรมชาติใหก้บั PTTAR เพือ่ใชใ้นการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงสญัญาจะส้ินสุดปี 2561  

ปตท. ทาํสัญญาจดัหาคอนเดนเสทใหก้บั PTTAR โดยทาํสัญญาซ้ือขายคอนเดนเสทระยะยาว มีอายุสัญญา 20 ปี 
นบัตั้งแต่ปี 2540 ในปริมาณ 4.6 – 6.1 ลา้นตนัต่อปี   

ธุรกิจอะโรเมติกส์ 

ปตท. ทาํสัญญาขายก๊าซธรรมชาติให ้PTTAR เพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์มีอายสุัญญาขั้นตน้ 
10 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมส่งมอบก๊าซธรรมชาติ โดยสัญญาขายก๊าซธรรมชาติใหโ้รงงานอะโรเมติกส์หน่วยท่ี 1 (AR2) จะส้ินสุดใน
เดือนมิถุนายน 2558 และสัญญาขายก๊าซธรรมชาติใหโ้รงงานอะโรเมติกส์หน่วยท่ี 2 (AR3) จะส้ินสุดในเดือนเมษายน 2561 

ปตท. ทาํสัญญาระยะยาวเป็นผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์หลกัทั้งหมดของ PTTAR และให ้ PTTAR เป็นผูจ้ดัส่ง
ผลิตภณัฑโ์ดยตรงใหก้บัลูกคา้ การทาํสัญญาซ้ือผลิตภณัฑจ์าก PTTAR เป็นสัญญา “Take-or-Pay” ท่ี ปตท. รับประกนัการซ้ือ
ผลิตภณัฑข์ั้นตํ่าตามสัญญา โดย ปตท. จะไดรั้บค่าดาํเนินการในการทาํตลาดใหก้บั PTTAR และสัญญา “Take and Pay” ซ่ึงระบุ
ปริมาณท่ี ปตท.จะรับผลิตภณัฑโ์ดยมิไดรั้บประกนัการจดัจาํหน่าย  เพื่อรองรับการจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นปริมาณส่วนท่ีเหลือจาก
สญัญา “Take or Pay” สาํหรับผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ไดแ้ก่  คอนเดนเสทเรซิดิว  แนฟทาชนิดเบา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) PTTAR 
จะเป็นผูจ้ดัส่งโดยตรงใหก้บัลูกคา้ของ ปตท. โดยเป็นสัญญาระยะยาว 15 ปี สาํหรับผลิตภณัฑค์อนเดนเสทเรซิดิว ผลิตภณัฑแ์นฟ
ทาชนิดเบา และ สําหรับผลิตภณัฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นสัญญาระยะยาว 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2540ภายใตเ้ง่ือนไข 
Evergreen Basis โดยหลงัจากปี 2550 ใหถื้อว่าสัญญามีผลต่อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด เวน้แต่จะมีการบอกกล่าวล่วงหนา้ โดยหลงัจาก
ปี 2550 ใหถื้อวา่สญัญามีผลต่อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด เวน้แต่จะมีการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2552 

 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 296 

 ลกัษณะของสญัญากบับริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟนน่ิ์ง จาํกดั (SPRC) 

 ผูถื้อหุน้ของ  SPRC  จะจดัหานํ้ ามนัดิบทั้งหมด และรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากโรงกลัน่ ในปริมาณขั้นตํ่า
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของกาํลงัการกลัน่ท่ี 126,000 บาร์เรลต่อวนั หรือคิดเป็น 88,200 บาร์เรลต่อวนั ตามราคาตลาดในประเทศ 
ปริมาณส่วนเกินจากการผลิตดงักล่าวโรงกลัน่สตาร์จะให้สิทธิ ปตท. และบริษทั เชฟรอน (ไทย) จาํกดั ในฐานะผูถื้อหุน้ในการ
พิจารณารับซ้ือส่วนเกินตามราคาตลาดภายในประเทศ ก่อนท่ีจะนาํไปเสนอขายแก่บุคคลท่ีสาม 

 ลกัษณะของสญัญากบับริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (BCP) 

ปตท. จดัหานํ้ ามนัดิบให ้ BCP ตามสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบ (Feedstock Supply Agreement) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 16 
พฤษภาคม 2549 และส้ินสุดในระยะเวลา 12 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีโครงการ Product Quality Improvement เร่ิมดาํเนินการทางการคา้ได ้
(Commercial Operation Date : COD) โดย ปตท. จะจดัหานํ้ามนัดิบทั้งหมดใหก้บั BCP ซ่ึงราคาซ้ือขายเป็นไปตามราคาตลาด 

ปตท. จดัทาํสัญญาการรับผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูป (Product Offtake Agreement) กบั  BCP  มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 16 
พฤษภาคม 2549 และส้ินสุดในระยะเวลา 12 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีโครงการ Product Quality Improvement เร่ิมดาํเนินการทางการคา้ได ้
(Commercial Operation Date : COD) โดยหลงั COD ของโครงการ PQI แลว้เสร็จ  ปตท. จะรับผลิตภณัฑจ์าก BCP ไม่นอ้ยกว่า 
30% ของปริมาณการผลิต ท่ีผลิตไดใ้นแต่ละเดือน ซ่ึงราคาซ้ือขายเป็นไปตามราคาตลาด 

ปตท. และ BCP ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2551 โดยปตท.เป็นผุล้งทุนก่อสร้างโรงผลิต
ไอนํ้ าและกระแสไฟฟ้าท่ีมีกาํลงัการผลิตไอนํ้าขนาด 90 ตนัต่อชัว่โมง และไฟฟ้าขนาด 19.7 เมกกะวตัต ์เพ่ือจาํหน่ายสาธารณูปการ
ท่ีผลิตไดท้ั้งหมดใหแ้ก่ BCP โดยคาดวา่โรงไฟฟ้าจะแลว้เสร็จสามารถดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้น ปี 2553 

ลกัษณะรายการและสญัญากบับริษทั ไออาร์พีซี  จาํกดั (IRPC)  

ปตท. ทาํสัญญาจดัหานํ้ ามนัดิบให ้ IRPC ตามสัญญาจดัหานํ้ ามนัดิบ มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2552 เป็น
ระยะเวลา 1 ปี ซ่ึงราคาซ้ือขายเป็นไปตามราคาตลาด และจะเจรจาจดัทาํสญัญาในปีต่อปี  

ปตท. ทาํสญัญาซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป กบั IRPC ท่ีคลงัชุมพร IRPC มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2552 เป็น
ระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงราคาซ้ือขายเป็นไปตามราคาตลาด  

ปตท. ทาํสัญญาใชบ้ริการคลงันํ้ ามนั  IRPC จ.ชุมพร เพื่อใชบ้ริการรับ เก็บรักษา และจ่ายนํ้ ามนั มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม 2552 เป็นระยะเวลา 3 ปี  

ปตท. จดัทาํสญัญาขายก๊าซธรรมชาติใหก้บั IRPC เพือ่ใชใ้นกระบวนการผลิตไฟฟ้าและพลงัความร้อนร่วม มีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 9 มิถุนายน 2552  เป็นระยะเวลา 12 ปี ซ่ึงราคาซ้ือขายเป็นไปตามราคาตลาด 

 

(4) รายการระหว่าง ปตท. กบับริษทัในเครือในกลุ่มปิโตรเคมี 

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

ปตท. เป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตของ PTTCH ไดแ้ก่ ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
โดยทาํสญัญาระยะยาว 15 ปี ตั้งแต่ปี 2538 และสามารถต่อสญัญาไดอี้ก 5 ปี  

ในปี 2542 ปตท.ไดรั้บโอนสิทธิและภาระผูกพนัจาก ATC ในสัญญาซ้ือขายแนฟทาเบาและราฟฟิเนทกบั PTTCH อายุ
สัญญา 15 ปี นบัตั้งแต่ปี 2542  ต่อมา ปตท. ไดท้าํสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบและสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบั PTTCH มีผลใชบ้งัคบั
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ตั้งแต่ปี 2542 โดยท่ีสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบมีผลต่อเน่ืองไปอีก 12 ปี และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 5 ปี  สําหรับสัญญาซ้ือขายก๊าซ
ธรรมชาติ มีผลต่อเน่ืองไปอีก 20 ปี และสามารถต่อสญัญาไดอี้ก 4 ปี  

ในปี 2544 ปตท.ไดท้าํสญัญาซ้ือขายก๊าซอีเทนกบั PTTCH โดยสัญญามีผลบงัคบัใช ้15 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 
และสามารถต่อสญัญาไดอี้ก 5 ปี 

ในปี 2547 ปตท. ไดท้าํสัญญาซ้ือขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) กบั PTTCH  โดย 
ปตท. จะจดัส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพ่ิมข้ึน 13,000 ตนัต่อเดือน และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) เพิ่มข้ึนเป็น 380,000 – 
470,000 ตนั/ปี เพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบสําหรับโครงการเพิ่มกาํลงัการผลิตโอเลฟินส์ของ PTTCH  จากการปรับปรุงหน่วยการผลิตซ่ึง
แลว้เสร็จในปี 2550 

ในปี 2549 ปตท.ไดท้าํสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบก๊าซอีเทน กบับริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTCH  
ระยะเวลาสัญญา 15 ปี นบัจากวนัท่ีโรงงานเร่ิมเดินเคร่ือง โดยโครงสร้างราคาวตัถุดิบอีเทนจะแปรผนัตามราคาผลิตภณัฑ์เม็ด
พลาสติก HDPE ประเภทฟิลม ์(HDPE Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ในปี 2551 ปตท. ไดแ้กไ้ขสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพนและก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) ฉบบัใหม่กบั 
PTTCH  สัญญามีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2551 อายุสัญญา 15 ปี และต่ออายุไดค้ราวละ 5 ปี  โดยสัญญามีโครงสร้าง
ราคาวตัถุดิบก๊าซอีเทนแปรผนัตามราคาผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก HDPE ประเภทฟิลม ์(HDPE Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้ซ่ึงจะสะทอ้นภาวะของตลาดปิโตรเคมีทั้งสายไปถึงตลาดเม็ดพลาสติก HDPE ท่ีบริษทัไดเ้ร่ิมผลิตในปี 2547 ท่ีผ่านมา  
ส่วนโครงสร้างราคาวตัถุดิบก๊าซโพรเพนและก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) แปรผนัตามราคาผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก PP ประเภทฟิลม ์
(PP Film Grade)  

ลกัษณะรายการและสญัญากบับริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC) 

ปตท.ทาํสญัญาจดัหาวตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตใหแ้ก่ HMC  โดยทาํสญัญาซ้ือขายวตัถุดิบก๊าซโพรเพนระยะยาว  มี
อายุสัญญา 15 ปีนบัตั้งแต่ปี 2552 และสามารถต่ออายุไดค้ราวละ 5 ปี  โดยโครงสร้างราคาจะแปรผนัตามราคาผลิตภณัฑเ์ม็ด
พลาสติก PP  ประเภทฟิลม ์(PP Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ลกัษณะรายการและสญัญากบับริษทั พีทีที อาซาฮี  จาํกดั (PTTAC) 

ปตท. ทาํสญัญาจดัหาวตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตใหแ้ก่ PTTAC โดยทาํสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบก๊าซโพรเพนระยะยาว  
มีอายสุัญญา 15 ปี นบัตั้งแต่โรงงานเร่ิมดาํเนินการผลิต (ไตรมาส 4 ปี 2553) และสามารถต่ออายุไดค้ราวละ 5 ปี  โดยโครงสร้าง
ราคาจะแปรผนัตามราคาผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก PP  ประเภทฟิลม ์(PP Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

10.4 นโยบายเกีย่วกบัรายการระหว่างกนัในอนาคต 

รายการระหว่างกนัของ ปตท. ในอนาคต จะเป็นรายการท่ีดาํเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ 
ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง ปตท. บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และผูถื้อหุน้ ส่วนนโยบายการกาํหนดราคา
ระหว่าง ปตท. กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักาํหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีกาํหนดใหก้บับุคคล/กิจการอ่ืนท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนั สาํหรับราคาสินคา้ท่ีซ้ือจากบริษทัยอ่ยจะเป็นไปตามราคาขายของบริษทัยอ่ยท่ีอา้งอิงจากราคาตลาด 

การเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัจะเป็นไปตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์ และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ซ่ึงกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
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11.   ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

  11.1 งบการเงนิรวม 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีนาํเสนอประกอบดว้ย ผลการดาํเนินงานจากงบการเงินสาํหรับสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2552 ท่ีผา่นการตรวจสอบจาก สตง. โดยแสดงเปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงานจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 ซ่ึงไดมี้การปรับปรุง (Restated) และจดัประเภท (Reclassification) บญัชีบางรายการในงบการเงินรวม
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินรวมสาํหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบดุล 
ปี 2550 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2551 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2552 

(ตรวจสอบ) 

 สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวยีน    
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 74,958.29 90,818.70 104,055.91 
   เงินลงทุนชัว่คราว 6,231.25 1,218.02 8,802.92 
   ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ-กิจการอ่ืน-สุทธิ 116,935.78 66,879.46 85,898.36 
   ลูกหน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 76,934.64 31,211.60 42,918.37 
   ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินให้กูย้มืระยะสั้น    
       - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 1,392.78 800.62 1,002.12 
   ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น-กิจการอ่ืน-สุทธิ 7,429.37 20,082.00 19,504.24 
   สินคา้คงเหลือ 13,522.24 14,687.59 13,118.69 
   พสัดุคงเหลือ – สุทธิ 6,374.45 9,003.80 11,404.24 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,047.84 8,711,.89 7,909.82 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 314,826.63 243,413.69 294,614.68 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    
   เงินลงทุนในบริษทัร่วม 189,951.19 179,286.62 194,073.42 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-สุทธิ 3,170.87 7,784.74 10,504.07 

   ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินให้กูย้มืระยะยาว 
       - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 

 
6,243.74 

 
6,500.34 

 
7,138.57 

   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 315,143.11 374,614.11 474,586.64 
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 19,569.51 16,057.72 19,634.20 
   สินทรัพยเ์หมือง -สุทธิ - - 34,007.25 
   ค่าความนิยม-สุทธิ 12,432.06 12,107.22 17,964.04 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,354.38 1,550.91 10,063.54 

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 12,702.08  24,055.93 16,735.20 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16,130.48 19,821.51 24,268.12 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 576,697.42 641,779.09 808,975.04 

รวมสินทรัพย์ 891,524.05 885,192.78 1,103,589.72 
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หน่วย : ลา้นบาท 

งบดุล (ต่อ) 
ปี 2550 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2551 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2552 

(ตรวจสอบ) 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น    

หนีสิ้นหมุนเวยีน    
   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 5,768.06 6,201.73 4,144.87 
   เจา้หน้ีการคา้-กิจการอ่ืน 116,525.55 72,319.27 69,459.03 
   เจา้หน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 44,760.62 15,395.79 32,522.65 
   เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,871.06 417.91 651.91 
   เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน 5,917.70 11,587.26 9,843.32 
   เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 8,611.83 10,774.76 33,934.49 
   เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 626.87 3,819.16 2,814.77 
   ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 26,849.60 26,478.17 26,438.06 
   คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 28,177.14 29,537.89 38,251.54 
   ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตระยะส้ัน - - 661.20 
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 4,663.40 3,514.30 3,960.14 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 243,771.84 180,046.25 222,681.98 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน    
   เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 772.27 738.75 
   เงินกูร้ะยะยาว 212,387.29 228,350.57 320,953.65 
   หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15,023.39 19,924.96 29,272.14 
   ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตระยะยาว 10,990.90 16,309.67 22,894.70 
   เงินมดัจาํถงัก๊าซ 4,647.66 5,042.49 5,480.86 
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น 6,051.45 4,211.07 3,477.04 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 249,100.69 274,611.03 382,817.15 

รวมหนีสิ้น 492,872.53 454,657.28 605,499.13 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    
   ทุนจดทะเบียน 28,572.46 28,572.46 28,572.46 
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 28,173.88 28,240.57 28,337.85 
   ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 21,624.24 22,801.96 24,552.67 
   ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั

ยอ่ยและบริษทัร่วม 
3,851.32 3,862.09 3,874.47 

   กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 671.70 (398.16) 1,289.19 
   ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน (914.24) (817.51) (1,341.44) 
   กาํไรสะสม    
      จดัสรรแลว้    
         ทุนสาํรองตามกฎหมาย 2,857.25 2,857.25 2,857.25 
         ทุนสาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 928.76 963.26 988.61 
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 304,303.84 326,069.10 368,621.34 

   รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  361,496.76 383,578.55 429,179.94 
   ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  37,154.76 46,956.95 68,910.65 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 398,651.52 430,535.50 498,090.59 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 891,524.05 885,192.78 1,103,589.72 
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หน่วย : ลา้นบาท 

งบกาํไรขาดทุน 
ปี 2550 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2551 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2552 

(ตรวจสอบ) 

รายได้    
   รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 1,508,129.42 2,000,815.83 1,586,174.45 
   ตน้ทุนขายและการให้บริการ 1,351,816.45 1,829,820.84 1,438,463.91 

   กาํไรข้ันต้น 156,312.97 170,994.99 147,710.55 

รายไดอ่ื้น 15,762.43 19,082.00 12,454.05 
กาํไร(ขาดทุน) จากการจาํหน่ายเงินลงทุน 8,428.00 - - 

   กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 180,503.40 190,076.99 160,164.60 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 10,493.94 16,302.68 12,637.81 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 23,411.94 18,190.84 22,322.70 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 252.09 389.39 508.34 
ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจปิโตรเลียม 3,542.83 8,273.39 7,377.27 
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม 12,529.16 17,328.16 15,458.43 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 9,085.88 
(กาํไร)ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (5,392.40) 1,982.18 (4,682.72) 

   กาํไรจากการดาํเนินงาน 135,665.83 127,610.36 97,456.89 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 31,080.23 (6,250.68) 18,766.83 

   กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 166,746.06 121,359.67 116,223.71 

ตน้ทุนทางการเงิน 10,964.99 11,476.84 14,219.00 

   กําไรก่อนภาษีเงินได้ 155,781.07 109,882.83 102,004.71 

ภาษีเงินได ้ 42,224.00 43,347.57 33,314.76 

   กาํไรสุทธิ 113,557.07 66,535.26 68,689.95 

การแบ่งปันกําไรสุทธิ    
   กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 15,753.48 14,830.46 9,142.36 
   กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 97,803.59 51,704.80 59,547.59 

กําไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน    

กาํไรก่อนรายการพเิศษ 34.82 18.33 21.06 

รายการพิเศษ - - - 

กาํไรสุทธิ 34.82 18.33 21.06 

กําไรต่อหุ้นปรับลด    

   กาํไรก่อนรายการพเิศษ 34.58 18.26 20.95 

   รายการพิเศษ - - - 

   กาํไรสุทธิ 34.58 18.26 20.95 
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      หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 
ปี 2550 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2551 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2552 

(ตรวจสอบ) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน    

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 97,803.59 51,704.80 59,547.59 

รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไรสุทธิ    

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน:    
ค่าเส่ือมราคา ค่าสูญส้ิน และค่าตดัจาํหน่าย 28,450.03 32,169.93 43,149.76 
(โอนกลบั) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (97.62) 69.61 (409.71) 
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ (29.90) 34.32 4,552.42 
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (8,428.00) 1.03 - 
โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นค่าใชจ่้าย (29.39) (223.50) 383.81 
ส่วนแบ่ง(กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (31,080.23) 6,250.68 (18,766.83) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในกาํไรสุทธิ 15,753.48 14,830.46 9,142.36 
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (4,463.10) 4,680.12 (4,500.36) 
(โอนกลบั) หน้ีสงสยัจะสูญ (1.59) (46.86) 6.43 
ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจตดัจาํหน่าย 1,959.86 6,306.83 5,671.14 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูต้ดัจาํหน่าย 5.11 4.38 - 
ส่วนลดมูลค่าหุน้กูต้ดัจาํหน่าย 32.47 27.55 27.55 
ดอกเบ้ียจากสญัญาเช่าการเงินตดัจาํหน่าย 53.45 34.10 21.64 
(โอนกลบั) ค่าเผื่อการลดลงมูลค่าสินคา้คงเหลือ (75.80) 889.84 (784.98) 
เงินปันผลรับ (364.11) (66.92) (53.68) 
ภาษีเงินได ้ 42,223.99 43,347.57 33,314.76 
ดอกเบ้ียรับ (3,925.21) (4,527.76) (3,551.92) 
ดอกเบ้ียจ่าย 10,633.12 12,208.82 15,220.03 
ค่าความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหล - - 3,105.53 
อ่ืน ๆ 336.87 (445.08) (5.97) 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และ
หน้ีสินดาํเนินงาน 

148,757.03 167,249.94 146,069.56 
 

สินทรัพย ์และหน้ีสินดาํเนินการ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 5,398.29 (2,825.48) (9,266.39) 
เงินสดรับจากดอกเบีย้ 1,672.73 1,262.20 641.66 

เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (346.18) (375.54) (958.93) 

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (34,233.43) (39,833.48) (40,836.43) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 121,248.44 125,477.64 95,649.48 
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 หน่วย : ลา้นบาท

งบกระแสเงนิสด 
ปี 2550 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2551 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2552 

(ตรวจสอบ) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 86.66 631.78 16.80 
เงินจ่ายสาํหรับท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (91,202.41) (84,806.31) (125,308.22) 
เงินล่วงหนา้สาํหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (788.00) (115.04) 
เงินจ่ายสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (951.61) (317.31) (4,550.94) 
เงินจ่ายสาํหรับพฒันาสินทรัพยเ์หมือง - - (2,163.17) 
เงินจ่ายสาํหรับคา่เช่าท่ีดิน-อาคารตามสัญญาระยะยาว - (1,296.33) (744.16) 
เงินกูย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน (72.95) (431.42) (107.14) 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (434.19) 
เงินใหกู้ร้ะยะสั้นแก่กิจการอื่น - (180.59) (85.06) 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (91.31) 
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  (10,324.09) - (9,708.62) 
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม (17,102.30) (7,030.84) (624.73) 
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (508.90) (6,081.52) (211.73) 
เงินลดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 16,169.30 61.45 - 
รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 757.64 - 
เงินสดรับจากการยกเลิกสิทธิการเช่าในสถานีบริการนํ้ ามนั 23.69 22.99 8.53 
เงินลงทุนชัว่คราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง (4,773.19) 5,023.71 (7,301.20) 
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 1,776.46 2,877.26 2,634.75 
เงินปันผลรับ 8,316.08 17,392.80 5,888.79 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (98,563.25) (74,164.70) (142,896.63) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 1,165.49 639.43 1,339.41 
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,628.02 1,177.72 1,750.72 
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาว 9,342.50 4,127.98 24,509.20 
เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ 45,305.20 18,000.00 89,950.12 
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้น 211.48 3,170.56 1,824.68 
เงินสดรับจากการออกตัว๋เงินจ่าย 1,500.00 750.00 - 
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (8,109.77) (440.14) (4,824.97) 
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้น - - (6,033.35) 
จ่ายคืนตัว๋เงินจ่าย - (2,250.00) - 
จ่ายคืนหุน้กู ้ (8,386.22) - - 
จ่ายคืนพนัธบตัร (5,000.00) (8,000.00) (9,400.00) 
เงินจ่ายคา่งวดตามสัญญาเช่าการเงิน (280.13) (201.78) (207.40) 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน  2,523.44 1,850.67 676.28 
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                                                                                                                                                                                หน่วย : ลา้นบาท  

งบกระแสเงินสด 
ปี 2550 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2551 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2552 

(ตรวจสอบ) 

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู ้ - - (95.46) 
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย - 1.80 3.36 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (13,111.52) (13,533.47) (15,843.06) 
เงินปันผลจ่าย (36,516.70) (40,755.52) (23,246.89) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกจิกรรมจดัหาเงิน (8,728.22) (35,462.76) 60,402.63 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 41.86 210.56 (198.58) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 32.14 (200.33) 280.30 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 14,030.97 15,860.41 13,237.21 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 86,806.25 74,958.29 90,818.70 
เงินสดปลายงวดของบริษทัยอ่ยท่ีเปล่ียนสถานะเป็นบริษทัร่วม (25,878.94) - - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 74,958.29 90,818.70 104,055.91 

 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.29 1.35 1.32 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.13 1.06 1.09 
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ เท่า 9.57 13.45 13.68 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 37.63 26.76 26.31 
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 94.40 129.73 103.46 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 3.81 2.78 3.48 
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี เท่า 10.99 14.70 15.17 
ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั 32.77 24.49 23.74 
Cash Cycle วนั 8.68 5.04 6.05 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร     

อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ % 10.36 8.55 9.31 
อตัราส่วนกาํไรสุทธิ % 6.28 2.57 3.68 
อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุ้น % 25.92 12.47 12.82 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน     

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 11.89 5.82 5.99 
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 39.28 24.28 24.19 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 1.89 2.27 1.63 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 1.24 1.06 1.22 
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย เท่า 16.63 17.09 15.71 
อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash Basis)  เท่า 0.74 0.94 0.93 
อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล  % 33.03 43.64   40.43 
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11.2 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) 

 ในการอ่านคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ นกัลงทุนควรศึกษาเอกสารประกอบ ซ่ึงไดแ้ก่ งบการเงินรวม 
ขอ้มูลทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ตวัเลขการดาํเนินงานโดยสรุปทั้งในอดีต และท่ีมีการปรับปรุง ควบคู่ไปกบัหมายเหตุประกอบ
งบการเงินและขอ้มูลท่ีนาํเสนอไวใ้นเอกสารน้ี 

11.2.1 การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานของ ปตท. และบริษทัย่อย สําหรับปี 2552 เปรียบเทยีบกบัปี 2551 

ในปี 2552 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายจาํนวน 1,586,174 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2551 จาํนวน 414,642 
ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 20.7 มี EBITDA จาํนวน 142,704 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2551 จาํนวน 13,535 ลา้นบาท หรือลดลง ร้อย
ละ 8.7 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากราคาขายผลิตภณัฑท่ี์ปรับตวัลดลงตามราคาในตลาดโลก แมว้่าปริมาณขายผลิตภณัฑจ์ะเพิ่มข้ึน 
นอกจากน้ี ในปี 2552 ปตท.และบริษทัยอ่ยมีส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 18,767 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2551 
มีส่วนแบ่งขาดทุนฯ จาํนวน 6,251 ลา้นบาท  ทั้งน้ี ส่วนใหญ่เน่ืองจากบริษทัในเครือกลุ่มธุรกิจการกลัน่ท่ีมีผลประกอบการดีข้ึน 
จากค่าการกลัน่ที่สูงข้ึน โดยเฉพาะจากผลกระทบจากสต็อกนํ้ ามนั รวมถึงในปี 2551 มีผลขาดทุนจากสินคา้คงเหลือเน่ืองจาก
ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2551 ราคานํ้ามนัดิบและนํ้ามนัสาํเร็จรูปปรับตวัลงอย่างรวดเร็ว  ในขณะที่ธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์
มีผลประกอบการที่ลดลง จากส่วนต่างราคาฯ ที่ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน อนัเน่ืองมาจากความตอ้งการผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีท่ี
ลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจ นอกจากน้ีในปี 2552 มีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 4,683 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2551 มีขาดทุน
จากอตัราแลกเปล่ียน จาํนวน 1,982 ลา้นบาท ส่งผลใหป้ตท.และบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิ จาํนวน 59,548 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 
2551 จาํนวน 7,843 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)   แบบ 56-1 ประจาํปี 2552 
 

  
ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 305 

 

11.2.2 การวเิคราะห์ผลดําเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกจิ: EBITDA แยกตามกลุ่มธุรกจิ                           หน่วย : ลา้นบาท 
กาํไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษแีละ 

กาํไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2550 2551 2552 

กลุ่มธุรกจิปิโตรเคมีข้ันต้นและก๊าซธรรมชาติ 
   

หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ    
รายไดจ้ากการขาย 267,408 312,822 313,738 
ตน้ทุนขาย 210,748 253,161 266,368 
กาํไรขั้นตน้ 56,660 59,661 47,370 
คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร 4,440 6,120 6,299 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 1,012 1,090 253 
รวมกาํไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 53,232 54,631 41,329 
คา่เส่ือมราคา และคา่ตดัจาํหน่าย 5,007 6,126 8,408 

     รวมกาํไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษี (EBIT) 48,225 48,505 32,921 

ธุรกจิสํารวจและผลิตปิโตรเลยีม (ปตท. สผ.)    
รายไดจ้ากการขาย 94,059 136,752 119,311 
ตน้ทุนขาย 7,791 10,529 11,930 
กาํไรขั้นตน้ 86,268 126,223 107,381 
คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร 4,244 4,809 4,817 
คา่ใชจ่้ายในการสาํรวจและค่าภาคหลวง 16,072 25,601 21,443 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 898 1,947 302 
รวมกาํไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 66,850 97,760 81,423 
คา่เส่ือมราคา และคา่ตดัจาํหน่าย 16,360 23,117 29,853 

     รวมกาํไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษี (EBIT) 50,490 74,643 51,570 

รวมกาํไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษขีองกลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นต้น 
และก๊าซธรรมชาติ (EBIT) 98,715 123,148 84,491 

กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมข้ันปลาย 
หน่วยธุรกิจนํา้มัน     
รายไดจ้ากการขาย 417,116 513,151 398,686 
ตน้ทุนขาย 406,015 504,947 379,389 
กาํไรขั้นตน้ 11,101 8,204 19,297 
คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร 8,202 9,202 9,475 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 2,252 1,724 1,914 
รวมกาํไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 5,151 726 11,732 
คา่เส่ือมราคา และคา่ตดัจาํหน่าย 2,486 2,446 2,732 

     รวมกาํไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษี (EBIT) 2,665 (1,720) 9,000 

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ    
รายไดจ้ากการขาย 809,602 1,188,523 861,897 
ตน้ทุนขาย 806,347 1,184,748 859,645 
กาํไรขั้นตน้ 3,255 3,775 2,252 
คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร 3,415 8,148 5,353 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 3,190 8,691 5,127 
รวมกาํไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 3,030 4,318 2,026 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 3 8 10 
     รวมกาํไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษี (EBIT) 3,027 4,310 2,016 
รวมกาํไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษขีองกลุ่มธุรกจินํา้มัน 5,692 2,590 11,016 
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           หน่วย : ลา้นบาท 

กําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษแีละ 
กาํไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 
2550 2551 2552 

หน่วยธุรกิจการกลัน่    
รายไดจ้ากการขาย - - - 
ตน้ทุนขาย - - - 
กาํไรขั้นตน้ - - - 
คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร - - - 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน - - - 
รวมกาํไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) - - - 
คา่เส่ือมราคา และคา่ตดัจาํหน่าย - - - 

     รวมกาํไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษี (EBIT) - - - 

หน่วยธุรกิจปิโตรเคมี    
รายไดจ้ากการขาย 70,749 36,256 32,423 
ตน้ทุนขาย 49,036 34,711 30,424 
กาํไรขั้นตน้ 21,713 1,545 1,998 
คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร 2,221 853 945 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 259 3 24 
รวมกาํไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 19,751 695 1,077 
คา่เส่ือมราคา และคา่ตดัจาํหน่าย 2,772 147 176 

     รวมกาํไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษี (EBIT) 16,979 548 901 

ธุรกจิถ่านหิน    
รายไดจ้ากการขาย - - 20,200 
ตน้ทุนขาย - - 11,418 

กาํไรขั้นตน้ - - 8,782 
คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร - - 2,027 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน - - 563 

รวมกาํไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) - - 7,317 
คา่เส่ือมราคา และคา่ตดัจาํหน่าย - - 1,623 

     รวมกาํไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษี (EBIT) - - 5,694 

รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษีก่อนหกัรายการท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรและรายการระหวา่งกนั 104,407 126,286 102,102 

บวก (หกั) รายการระหวา่งกนั (1,865) 284 167 
บวก (หกั) รายการท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร (2,389) (2,501) (2,714) 

รวมกาํไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษ ี 100,153 124,069 99,555 

 กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาต ิ

  ธุรกจิสํารวจและผลติปิโตรเลยีม : บมจ. ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม หรือ ปตท.สผ. 

จากเหตุการณ์นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหลระหวา่งการเจาะหลุมพฒันา Montara H1 แหล่งมอนทารา ในทะเล
ติมอร์ของโครงการพีทีทีอีพ ีออสตราเลเซีย ในเดือนสิงหาคม 2552 และเกิดเพลิงไหมบ้ริเวณแท่นเจาะ West Atlas ของผูรั้บเหมา 
และแท่นหลุมผลิต (Wellhead Platform) ในเดือนพฤศจิกายน 2552 ซ่ึง ปตท.สผ.สามารถควบคุมสถานการณ์ไดเ้รียบร้อยแลว้ โดย
สามารถหยดุการร่ัวไหลของนํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติและไม่ปรากฏคราบนํ้ามนัในทะเลอีก รวมถึงไดด้าํเนินการปิดหลุมพฒันา 
Montara H1 แลว้เสร็จในตน้เดือนมกราคม 2553 นั้น ปตท.สผ.ไดป้ระเมินค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีใชใ้นการควบคุมสถานการณ์ โดยใน 
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ไตรมาส 3 ปี2552 ก่อนเหตุการณ์เพลิงไหม ้ปตท.สผ.ไดบ้นัทึกค่าใชจ่้ายเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 5,174 ลา้นบาท และในไตรมาส 4 ปี 
2552 ไดป้ระมาณการค่าใชจ่้ายเพิม่เติมเพือ่สะทอ้นแผนการดาํเนินงานเพื่อควบคุมสถานการณ์ในระยะยาว และผลของการเกิด
เพลิงไหมใ้นเดือนพฤศจิกายน 2552 เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 5,253 ลา้นบาท ซ่ึงค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีไดร้วมการตดัจาํหน่ายแท่นหลุม
ผลิตส่วนบนท่ีไดรั้บความเสียหายเป็นจาํนวน 3,325 ลา้นบาทแลว้ อยา่งไรกต็าม ปตท.สผ.ไดซ้ื้อประกนัภยัคุม้ครองความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนในวงเงินประมาณ 270 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 9,000 ลา้นบาท โดยใน ไตรมาส 4 ปี 2552 ปตท.สผ.ไดรั้บรู้ค่า
สินไหมทดแทนเป็นจาํนวนเงิน 1,341 ลา้นบาท และไดน้าํไปบนัทึกบญัชีเพื่อลดค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าความเสียหายจาก
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงค่าใชจ่้ายและค่าสินไหมทดแทนสุทธิสามารถนาํไปคาํนวณเป็นคา่ใชจ่้ายทางภาษีได ้และ ปตท.สผ.อยู่
ระหวา่งการดาํเนินการเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในส่วนท่ีเหลือจากผูรั้บประกนัภยัต่อไป โดยจาํนวนเงินท่ีจะไดรั้บชดเชย
นั้น จะข้ึนอยูก่บัคา่ใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและเง่ือนไขความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยั 

ปตท.สผ. มีรายไดจ้ากการขายในปี 2552 จาํนวน 119,310 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2551 จาํนวน 17,442 ลา้นบาทหรือ
ลดลงร้อยละ 12.8 ซ่ึงเป็นผลจากราคาขายผลิตภณัฑเ์ฉล่ียท่ีเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯฯ ท่ีลดลงจาก 49.69 เหรียญสหรัฐฯฯ ต่อบาร์เรล
เทียบเท่านํ้ ามนัดิบในปี 2551 เป็น 39.53 เหรียญสหรัฐฯฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบในปี 2552 หรือลดลงร้อยละ 20.5 ในขณะท่ี
ปริมาณการขายผลิตภณัฑเ์พิม่ข้ึนจาก 219,314 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนัในปี 2551 เป็น 233,756 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบ
ต่อวนัในปี 2552  โดยปริมาณขายท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่มาจากการขายก๊าซฯ และคอนเดนเสทของโครงการอาทิตย ์ รวมถึงการขาย
ก๊าซฯ และนํ้ามนัดิบของโครงการเวียดนาม 9-2 ซ่ึงเร่ิมผลิตระหวา่งปีท่ีแลว้ การขายก๊าซฯ ของโครงการอาทิตยเ์หนือและการขาย
นํ้ามนัดิบของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย ซ่ึงเร่ิมผลิตในปีน้ี อยา่งไรกต็าม ปริมาณการขายก๊าซฯ และคอนเดนเสทของ
โครงการบงกชและโครงการไพลินลดลง 

EBITDA และ EBIT ในปี  2552 ลดลงจากปี 2551 จาํนวน 16,337 ลา้นบาทและ 23,073 ลา้นบาทตามลาํดบั อนัเป็น
ผลมาจากราคาขายผลิตภณัฑเ์ฉล่ียท่ีเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯฯ ท่ีลดลง แมว้่าค่าใชจ่้ายในการสาํรวจปิโตรเลียมจะลดลง เน่ืองจากการ
ตดัจาํหน่ายหลุมแหง้ท่ีตํ่ากวา่ปี 2551 และค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนปิโตรเลียมจะลดลง 3,262 ลา้นบาทตามรายไดจ้ากการขายท่ี
ลดลง แต่มีค่าใชจ่้ายดาํเนินงานเพิ่มข้ึน เป็นผลจากค่าใชจ่้ายดาํเนินงานและค่าซ่อมแซมหลุมผลิตของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเล
เซีย ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานของโครงการอาทิตยแ์ละโครงการอาทิตยเ์หนือเพิ่มข้ึนตามกิจกรรมการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงค่าใชจ่้ายใน
การบริหารท่ีเพิ่มข้ึน ส่วนใหญ่จากค่าชดเชยความเสียหายสาํหรับท่อขนส่งก๊าซฯ ของโครงการเยตากุน และค่าใชจ่้ายการบริหาร
ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซียท่ีเพิ่มข้ึนตามกิจกรรม นอกจากน้ีค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายเพ่ิมข้ึน 6,735 ลา้นบาท จาก
โครงการอาทิตยต์ามสินทรัพยพ์ร้อมใชง้านและปริมาณการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน รวมถึงจากโครงการอาทิตยเ์หนือ โครงการพีทีทีอีพี ออ
สตราเลเซีย และโครงการเวียดนาม 9-2 ตามปริมาณการผลิตท่ีเพิม่ข้ึน  

  หน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาติ 

รายไดจ้ากการขายใน ปี 2552 เพิม่ข้ึนจาํนวน 916 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.3 จาก 312,822 ลา้นบาทในปี 2551 
เป็น 313,738 ลา้นบาท ในปี 2552 สาเหตุหลกัจาก 

- ปริมาณขายผลิตภณัฑร์วมของโรงแยกก๊าซฯ เพิ่มข้ึนจาก 4,065,912 ตนั ในปี 2551 เป็น 4,213,359 ตนัในปี 2552 
(ไม่รวมการขาย LPG ท่ี ปตท.ซ้ือมาจากผูผ้ลิตปิโตรเคมีประมาณ 157,928 ตนั ในปี 2551 และ 190,942 ตนั ในปี 2552 เพื่อนาํมา
ขายต่อ) หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.6 ซ่ึงเพิ่มข้ึนในทุกผลิตภณัฑ ์ ยกเวน้ LPG และ NGL ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน) (PTTCH) ซ่ึงเป็นลูกคา้ปิโตรเคมีหลกัท่ีซ้ือผลิตภณัฑมี์ความตอ้งการเพิ่มข้ึนจากภาวะเศรษฐกิจปี 2552 ท่ีฟ้ืนตวั ทั้งน้ี
ความสามารถในการใชก้าํลงัการผลิต (Utilization Rate) เฉล่ียของโรงแยกก๊าซฯ เพิ่มข้ึนจากระดบัร้อยละ 94.18 ในปี 2551 มาท่ี
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ระดบัร้อยละ 96.05 ในปี 2552  สาเหตุหลกัเน่ืองจากปี 2551 มี Major Shutdown ของโรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 2 และ 3 เป็นเวลา 22 
วนั และ 34 วนัตามลาํดบั ในขณะท่ีปี 2552 มี Planned Shutdown ของโรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 4 เป็นเวลา 10 วนั 

- ราคาขายผลิตภณัฑโ์รงแยกก๊าซฯ เฉล่ียลดลงตามราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในตลาดโลกท่ีปรับตวัลดลงในทิศทาง
เดียวกบัราคานํ้ ามนัดิบ โดยราคาแนฟทาในตลาดเอเชียปี 2552 เฉล่ียอยูท่ี่ 505 เหรียญสหรัฐฯฯ ต่อตนั ลดลงร้อยละ 31.6 จากราคา 
เฉล่ียปี 2551 ท่ี 740 เหรียญสหรัฐฯฯ ต่อตนั สําหรับราคาผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีในสายโอเลฟินส์ ราคาเอทิลีนในตลาดเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ (SEA Ethylene) เฉล่ียปี 2552 อยูท่ี่ 864 เหรียญสหรัฐฯฯ ต่อตนั ตํ่ากว่าปี 2551 ซ่ึงอยูท่ี่ 1,193 เหรียญสหรัฐฯฯ 
ต่อตนัหรือลดลงร้อยละ 27.6 ส่วนราคาโพรพิลีน (Propylene) เฉล่ียลดลงร้อยละ 33.1 จาก 1,320 เหรียญสหรัฐฯฯ ต่อตนัในปี 2551 
เหลือ 883 เหรียญสหรัฐฯฯ ต่อตนั ในปี 2552 ในขณะท่ีราคาโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene หรือ 
HDPE) และโพลีโพรพิลีน (Polypropylene)) เฉล่ียปี 2552 อยูท่ี่ 1,134 และ 1,088 เหรียญสหรัฐฯฯ ต่อตนัตามลาํดบั ตํ่ากว่าปี 2551 
ซ่ึงอยูท่ี่ 1,536 และ 1,535 เหรียญสหรัฐฯฯต่อตนัตามลาํดบั 

  - ราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉล่ียปรับตวัสูงข้ึน โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากราคาขายก๊าซธรรมชาติใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้ผูผ้ลิต
ไฟฟ้าและโรงแยกก๊าซฯ ในขณะท่ีปริมาณจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติโดยรวม (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติท่ีไดจ้ากหน่วยควบคุมจุดกลัน่
ตวัของก๊าซธรรมชาติ) เพิม่สูงข้ึน 111 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั (mmcfd) จาก 3,443 mmcfd ใน ปี 2551 เป็น 3,554 mmcfd ใน ปี 
2552 (ท่ีค่าความร้อน 1,000 บีทียตู่อ 1 ลูกบาศกฟุ์ต) หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.2 โดยเป็นการเพิม่ข้ึนในทุกกลุ่มลกูคา้ ยกเวน้ลกูคา้ IPP 
และ SPP ท่ีปริมาณขายลดลงเน่ืองจากผูผ้ลิตก๊าซฯ แหล่งยาดานา Shut Down เพือ่ติดตั้งอุปกรณ์ Compressor ทาํใหส่้งก๊าซฯ ได้
นอ้ยลงรายละเอียดปริมาณการขายผลิตภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็น ดงัน้ี 
 

หน่วย : ตัน ปี 2551 ปี 2552 
เปลีย่นแปลง 

ตัน % 
LPG 2,383,649 2,356,176     (27,473) (1.2%) 
ก๊าซอีเทน 968,335 1,064,948     96,613 10.0% 
ก๊าซโพรเพน 179,909 269,399    89,490 49.7% 
ก๊าซโซลีนธรรมชาติ 534,020 522,836    (11,184) (2.1%) 
รวม 4,065,912 4,213,359  147,447 3.6% 

รายละเอียดราคาผลิตภณัฑอ์า้งอิงท่ีใชป้ระกอบการคาํนวณราคาขายผลิตภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็น ดงัน้ี  

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯฯ/ตัน ปี 2551 ปี 2552 
เปลีย่นแปลง 

เหรียญสหรัฐฯฯ/ตัน % 
LPG 1/, 4/ 777 511 (266) (34.2%) 
Ethylene 2/ 1,193 864 (329) (27.6%) 
Propylene 2/ 1,320 883 (437) (33.1%) 
High Density Polyethylene 2/ 1,536 1,134 (402) (26.2%) 
Polypropylene 2/ 1,535 1,088 (447) (29.1%) 
Naphtha 3/ 740 505 (235) (31.8%) 

     หมายเหตุ 1/เป็นราคา Contract Price (CP) 
 2/ราคาตลาดจรของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(South East Asia – Spot) 
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 3/ราคาตลาดจรของประเทศญ่ีปุ่น (MOP’J) 
 4/ ราคา LPG ณ โรงกลัน่ในประเทศยงัคงถูกควบคุมโดยภาครัฐ โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) ให้คงราคา LPG ณ 

โรงกลัน่ (ราคา LPG ท่ีโรงแยกก๊าซธรรมชาติจาํหน่าย) ไวท่ี้ 10.996 บาทต่อกิโลกรัม อยา่งไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2552 กบง.ได้

เห็นชอบหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคา ณ โรงกลัน่โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเป็นระบบลอยตวั โดยให้คงราคา LPG ณ โรงกลัน่ฯ ไวเ้ท่ากบั 

332.7549 เหรียญสหรัฐฯฯ ต่อตนั และให้เปล่ียนแปลงข้ึนลงโดยอิงอตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียในเดือนก่อนหนา้  แต่ยงัคงราคาขายปลีกไวท่ี้ 
18.13 บาท/กิโลกรัม เช่นเดิม โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือนกนัยายน 2552 จนถึงสิงหาคม 2553 

 
EBITDA ของธุรกิจก๊าซฯ ในปี 2552 ลดลงจากปี 2551 จาํนวน 13,303 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 24.4 ส่วนใหญ่

เป็นผลมาจากการลดลงของราคาขายผลิตภณัฑโ์รงแยกก๊าซฯ และราคาขายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมตามราคาตลาด
ของนํ้ ามนัและปิโตรเคมีอา้งอิงท่ีลดลง ในขณะท่ีตน้ทุนค่าก๊าซธรรมชาติสูงข้ึน ประกอบกบัมีผลขาดทุนจากการขาย NGV เพิ่มข้ึน
ตามปริมาณขาย NGV ท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผลใหเ้กิดผลขาดทุนเพิ่มข้ึน เน่ืองจากราคาขายตํ่ากว่าราคาตน้ทุน ซ่ึงรัฐยงัคงควบคุมราคาขาย
ปลีก NGV ไวท่ี้ 8.50 บาทต่อกิโลกรัม ขณะท่ีกาํไรจากกิจการท่อส่งก๊าซฯ เพิ่มข้ึนตามปริมาณขายและอตัราค่าบริการผ่านท่อท่ี
ปรับตวัสูงข้ึนตามมติคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานท่ีอนุมติัให้ปรับอตัราค่าบริการผ่านท่อเพิ่มข้ึน 2.0218 บาท/MMBTU 
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2552 เป็นตน้ไป 

EBIT ในปี 2552 ลดลงตาม EBITDA ท่ีลดลงดงักล่าวขา้งตน้ ประกอบกบัค่าเส่ือมราคาเพิ่มข้ึน ส่วนใหญ่เป็นการ
เพิ่มข้ึนของค่าเส่ือมราคาของสถานีบริการ NGV และท่อเส้นท่ี 3 ในส่วนของท่อส่งก๊าซฯ จากแหล่ง JDA – แหล่งอาทิตย ์และ
อุปกรณ์แท่นพกัท่อ PRP ท่ีแลว้เสร็จในเดือนธนัวาคม 2551 

� กลุ่มธูรกจิปิโตรเลยีมขั้นปลาย 

  หน่วยธุรกจินํา้มันและหน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ  

รายไดจ้ากการขายในปี 2552 ลดลง 441,090 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 25.9 เป็นผลมาจากราคาขายนํ้ ามนัเฉล่ียใน 
ปี 2552 ท่ีลดลงตามราคานํ้ ามันในตลาดโลก โดยราคานํ้ ามันดิบดูไบเฉล่ียในปี 2552 ปรับตัวลดลงร้อยละ 33.7  จาก 93.4  
เหรียญสหรัฐฯฯ ต่อบาร์เรลในปี 2551 มาอยู่ท่ีระดบั 61.9 เหรียญสหรัฐฯฯ ต่อบาร์เรลในปี 2552 สาํหรับปริมาณขายในงวดน้ี
เพิ่มข้ึน 4,408 ลา้นลิตร หรือคิดเป็นร้อยละ 6.0 จาก 73,252 ลา้นลิตร หรือเทียบเท่า 1,258,870 บาร์เรลต่อวนัในปี 2551 เป็น 77,660  
ลา้นลิตร หรือเทียบเท่า 1,338,289 บาร์เรลต่อวนัในปี 2552 ทั้งน้ีส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มข้ึนของปริมาณขายนํ้ ามนัดิบ คอนเดนเสท 
และนํ้ ามนัสาํเร็จรูปในหน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ  

EBITDA ในปี 2552 เพิ่มข้ึนจากปี 2551 จาํนวน 8,714 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เน่ืองจากมีกาํไรขั้นต้นต่อหน่วย 
จากการขายนํ้ ามันสํา เร็จรูปในประเทศสูงข้ึน  ขณะท่ีหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีกําไรลดลงส่วนใหญ่เป็น 
ผลมาจากกาํไรจากการขายคอนเดนเสทซ่ึงลดลงตามราคานํ้ ามันดิบในตลาดโลกท่ีลดลง สําหรับ EBIT ในงวดน้ีเพ่ิมข้ึน  
8,427 ล้านบาทตาม EBITDA ท่ีเพิ่มข้ึนดังกล่าวข้างต้น  ขณะท่ีค่าเส่ือมราคาเพิ่มข้ึนจากการโอนงานระหว่าง 
ก่อสร้างสถานีบริการ คลงัและอุปกรณ์ต่างๆ ระหวา่งก่อสร้างเป็นสินทรัพย ์

  หน่วยธุรกจิปิโตรเคมี  
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รายไดจ้ากการขายในปี 2552 จาํนวน 32,423 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2551 จาํนวน 3,833 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 
10.6 สาเหตุหลกัเน่ืองจากราคาขายผลิตภณัฑเ์ฉล่ียของ PTTPM ลดลงร้อยละ 21.3 เม่ือเทียบกบัปี 2551 แมว้า่ปริมาณขายจะเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 16.9  

EBITDA เพ่ิมข้ึนจากปี 2551 จาํนวน 382 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 55.0 รวมทั้ง EBIT ในปีน้ีกเ็พิ่มข้ึนจาํนวน  
353 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 64.4   

 

 

กาํไรสุทธิ ปี 2552 จํานวน 59,548 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 15.2 จากกาํไรสุทธิ ปี 2551   

ในปี 2552 ปตท.และบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิจาํนวน 59,548 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 21.06 บาทต่อหุน้ เพิ่มข้ึนจากปี 
2551 จาํนวน 7,843 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.2 ทั้งน้ี นอกจากผลประกอบการของแต่ละหน่วยธุรกิจของ ปตท.บริษทัยอ่ย
และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัเป็นผลมาจาก 

: ในปี 2552 มีส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 18,767 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2551 มีส่วนแบ่ง
ขาดทุนฯ  6,251 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 

 - ผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมธุรกิจการกลัน่เพ่ิมข้ึน จากค่าการกลัน่ของโรงกลัน่แบบ Complex (รวมผลจาก
สตอ็กนํ้ามนัและผลของการทาํ hedging) ของกลุ่ม ปตท.ท่ีเพิ่มข้ึนจาก 0.26 เหรียญสหรัฐฯฯ ต่อบาร์เรลในปี 2551 เป็น 4.11 เหรียญ
สหรัฐฯฯ ต่อบาร์เรล ในปี 2552 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลกระทบจากสต๊อกนํ้ ามนั รวมทั้งผลของการทาํ Hedging  นอกจากน้ี ผล
ประกอบการของธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์กดี็ข้ึนตาม P2F margin ท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะผลิตภณัฑพ์าราไซลีน  

 - ผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ท่ีลดลง เน่ืองจาก Product-to-Feed margin ท่ี
ปรับตวัลดลง โดยเฉพาะ MEG เน่ืองจากมีกาํลงัการผลิตใหม่เขา้มาจากประเทศซาอุดิอาระเบีย 

: ในปี 2552 ปตท.และบริษทัยอ่ยมีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 4,683 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2551 มีขาดทุน
จากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 1,982 ลา้นบาท 

: ภาษีเงินไดใ้นปี 2552 มีจาํนวน 33,315 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2551 จาํนวน 10,033 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
23.1 ตามผลกาํไรจากการดาํเนินงานท่ีลดลง  

สาํหรับรายละเอียดส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท ปี 2551 ปี 2552 เปล่ียนแปลง % 

บริษทัร่วมธุรกิจการกลัน่ (11,695) 15,742 27,437 234.6% 
บริษทัร่วมธุรกิจปิโตรเคมี 5,661 3,322 (2,339) (41.3%) 
บริษทัร่วมธุรกิจนํ้ามนั 363 441 78 21.5% 
บริษทัร่วมธุรกิจก๊าซ - (1,144) (1,144) n.m. 
บริษทัร่วมธุรกิจอ่ืน (579) 406 985 170.0% 
รวม (6,251) 18,767 25,017 400.2% 
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การวเิคราะห์ฐานะการเงนิของ ปตท.และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 

ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 แสดงไดด้งัน้ี 

                         หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงนิรวม 
สินทรัพย์ 31 ธ.ค. 2552 31 ธ.ค. 2551 เปลีย่นแปลง % 
สินทรัพยห์มุนเวียน 294,614 243,414 51,200 21.0 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 204,577 187,072 17,505 9.4 
ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 474,587 374,614 99,973 26.7 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนๆ 129,812 80,093 49,719 62.1 
รวมสินทรัพย์ 1,103,590 885,193 218,397 24.7 
หนีสิ้น     
หน้ีสินหมุนเวียน 188,748 169,271 19,477 11.5 
เงินกูย้มืระยะยาว (รวมเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายใน 1 ปี) 354,888 239,125 115,763 48.4 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนๆ 61,863 46,261 15,602 33.7 
รวมหนีสิ้น 605,499 454,657 150,842 33.2 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น     
ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 429,180 383,579 45,601 11.9 
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 68,911 46,957 21,954 46.8 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 498,091 430,536 67,555 15.7 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,103,590 885,193 218,397 24.7 
 

สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 สินทรัพยมี์มูลค่ารวมทั้งส้ิน 1,103,590 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2551 จาํนวน 218,397 

ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 24.7 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 

: สินทรัพยห์มุนเวียนเพิ่มข้ึน 51,200 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 21.0 ซ่ึงสาเหตุหลกัเกิดจากลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงิน
รับท่ีเพิม่ข้ึน 30,725 ลา้นบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัว่คราวเพิม่ข้ึนรวม 20,822 ลา้นบาท  

: เงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเพิ่มข้ึน 17,505 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.4 สาเหตุหลกัจาก
การรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมสาํหรับผลประกอบการประจาํปี 2552 จาํนวน 18,767 ลา้นบาท ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงิน
ลงทุนระยะยาวจาํนวน 2,375 ลา้นบาท รวมทั้งจากการซ้ือธุรกิจของ PTT INTER  จาํนวน 1,268 ลา้นบาท ในขณะท่ีปีน้ี มีเงินปัน
ผลรับจากบริษทัร่วมจาํนวน 5,834 ลา้นบาท 

: ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน 99,973 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.7 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) สินทรัพยเ์พื่อ
การสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมเพิม่ข้ึน 39,379 ลา้นบาท ซ่ึงสาเหตุหลกัมาจากสินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างท่ี Montara ของ
โครงการพทีีทีอีพี ออสตราเลเซีย ซ่ึงเป็นโครงการท่ีไดจ้ากการเขา้ซ้ือหุน้ทั้งหมดของบริษทั Coogee Resources Limited (CRL) 
(ภายหลงัเปล่ียนช่ือเป็น PTTEP Australasia Limited (PTTEP AA)) เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2552 ของ ปตท.สผ. รวมทั้งสินทรัพย์
สุทธิเพ่ือการผลิตของโครงการพื้นท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี17 และโครงการบงกช (2) จากโครงการต่างๆ ของ ปตท.ท่ีเพิ่มข้ึน
รวม 35,960 ลา้นบาท จากโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 6, โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซอีเทนและโครงการก๊าซ
ธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์ (Natural Gas for Vehicle – NGV) เช่น การก่อสร้างสถานี NGV, รถขนก๊าซฯ, ถงัและอปุกรณ์ NGV 
สาํหรับติดตั้งรถขนส่งก๊าซฯ เป็นตน้ (3) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวของ PTTLNG จาํนวน
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ประมาณ 6,614 ลา้นบาท (4) การท่ี PTT Mining Limited (PTTML) (เดิมช่ือ Lints Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTT INTER) ได้
เขา้ซ้ือหุน้สามญัร้อยละ 60 ใน บริษทั Straits Bulk and Industrial Pty Limited (SBI) ซ่ึงภายหลงัเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั PTT Asia 
Pacific Mining Pty. Ltd. (PTTAPM) โดยมีมูลค่าสินทรัพยท์ั้งส้ิน 6,108 ลา้นบาท และ (5) การก่อสร้างโรงงานผลิต Acrylonitrile 
(AN) และ Methyl Methacrylate (MMA) ของ PTTAC จาํนวนประมาณ 5,633 ลา้นบาท 

: สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 49,719 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 62.1 สาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของ
สินทรัพยเ์หมืองจาํนวน 34,007 ลา้นบาท จากการเขา้ซ้ือ PTTAPM นอกจากน้ี สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เพิ่มข้ึน 8,513 
ลา้นบาท รวมทั้งค่าความนิยมเพิ่มข้ึน 5,857 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่จากการซ้ือกิจการ PTTAPM ของ PTTML จาํนวน 4,508 ลา้น
บาท ในขณะท่ีเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ ลดลง 7,321 ลา้นบาท 

 หนีสิ้น 
หน้ีสินรวมมีจาํนวน 605,499 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2551 เป็นจาํนวน 150,842 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 33.2 

โดยเป็นการเพิ่มข้ึนของหน้ีสินหมุนเวียน 19,477 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.5 สาเหตุหลกัจากเจา้หน้ีการคา้เพิ่มข้ึน 14,267 
ลา้นบาท  

เงินกูย้มืระยะยาว (รวมเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี) มีจาํนวน 354,888 ลา้นบาท เพิม่ข้ึน 115,763 ลา้น
บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 48.4 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการออกหุน้กูข้อง ปตท. 50,000 ลา้นบาท และ ปตท.สผ. 40,000 ลา้นบาท เงิน
กูย้มืระยะยาวของ ปตท. 14,000 ลา้นบาท และเงินกูย้มืระยะยาวของ HMC, PTTAC, PTT INTER และ ENCO ทั้งน้ี เงินกูย้มื ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 จาํนวน 28,040 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั  

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน 15,602 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 33.7 สาเหตุหลกัเกิดจากการเพิม่ข้ึนของภาษี 
เงินไดร้อการตดับญัชีจาํนวน 9,347 ลา้นบาท และประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตจาํนวน 6,585 ลา้นบาท  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ส่วนของผูถื้อหุน้มีจาํนวนรวม 498,091 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2551 จาํนวน 67,555 
ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.7 เน่ืองจากกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิ่มข้ึน 42,552 ลา้นบาท จากผลประกอบการในปี 2552 
ของ ปตท.และบริษทัยอ่ยจาํนวน 59,548 ลา้นบาท ในขณะท่ีปีน้ีมีการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการคร่ึงหลงัของปี 2551 
และคร่ึงแรกของปี 2552 จาํนวนรวมทั้งส้ิน 16,970 ลา้นบาท นอกจากน้ีมีกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายเพ่ิมข้ึน 1,687 
ลา้นบาทและผลขาดทุนจากผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินเพิม่ข้ึน 524 ลา้นบาท   

ในช่วงปี 2552 ปตท.มีการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหาร 
พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. เพื่อซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ 
(ESOP Scheme) ในเดือนกมุภาพนัธ์ เดือนมีนาคม เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนสิงหาคมและเดือนกนัยายน ซ่ึงส่งผลให้
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้เพิ่มข้ึน 97.28 ลา้นบาท (9,728,200 หุน้) และมีส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัเพิ่มข้ึน 1,751 ลา้นบาท ทาํให ้ณ 31 
ธนัวาคม  2552 มีใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจาํนวน 23.46 ลา้นหน่วย ประกอบดว้ยใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 1 ท่ีออก
และเสนอขายเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2548 จาํนวน 8.14 ลา้นหน่วย (กาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 31 สิงหาคม 2553) และใบสาํคญั
แสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 ท่ีออกและเสนอขายเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2549 จาํนวน 15.32 ลา้นหน่วย (กาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 28 
กนัยายน 2554) 
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ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเพิ่มข้ึน 21,954 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 46.8 ส่วนใหญ่จากผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยใน 
PTTAPM ดว้ยสัดส่วนร้อยละ 40จาํนวน 18,780 ลา้นบาท รวมทั้งจากกาํไรสุทธิจากผลประกอบการในปี 2552 ในส่วนของผูถื้อ
หุน้ส่วนนอ้ยจาํนวน 9,142 ลา้นบาท แมว้า่จะมีการจ่ายเงินปันผลของ ปตท.สผ. จาํนวน 4,610 ลา้นบาท 

 

สภาพคล่อง 
สภาพคล่องของ ปตท.และบริษทัยอ่ยสาํหรับงวด 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 มีกระแสเงินสดสุทธิเพิม่ข้ึน

จาํนวน 13,237 ลา้นบาท โดย ปตท.และบริษทัยอ่ยมีเงินสดสุทธิตน้งวดท่ียกมาจากปีท่ีแลว้จาํนวน 90,819 ลา้นบาท เป็นผลใหเ้งิน
สดสุทธิปลายงวดเท่ากบั 104,056 ลา้นบาท ทั้งน้ี รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดงัน้ี 

 
จาํนวน (ลา้นบาท)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 95,649                    
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (142,897)
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 60,403
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (198)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 280
เงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 13,237
เงินสดสุทธิตน้งวด 90,819
เงินสดสุทธิปลายงวด 104,056

 
 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานมีจาํนวน 95,649 ลา้นบาท มาจากกาํไรสุทธิตามงบกาํไรขาดทุน

จาํนวน 59,548 ลา้นบาท ปรับปรุงดว้ยรายการกระทบยอดกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน โดยรายการหลกั
ท่ีมีผลใหก้าํไรสุทธิในรูปกระแสเงินสดเพิม่ข้ึน ไดแ้ก่ ค่าเส่ือมราคา ค่าสูญส้ิน และค่าตดัจาํหน่ายรวมจาํนวน 43,150 ลา้นบาท ภาษี
เงินได ้ 33,315 ลา้นบาท ดอกเบ้ียจ่าย 15,220 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในกาํไรสุทธิ 9,142 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการ
สาํรวจตดัจาํหน่าย 5,671 ลา้นบาท ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์4,552 ลา้นบาท และค่าความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้ามนัและ
ก๊าซธรรมชาติร่ัวไหล 3,106 ลา้นบาท สาํหรับรายการหลกัท่ีมีผลใหก้าํไรสุทธิในรูปกระแสเงินสดลดลง ไดแ้ก่ ส่วนแบ่งกาํไรจาก
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 18,767 ลา้นบาท กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 4,500 ลา้นบาท ดอกเบ้ียรับ 3,552 ลา้นบาท และโอนกลบั
สาํรองปรับมูลค่าสินคา้คงเหลือ 785 ลา้นบาท รวมทั้งการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงานสุทธิเพิม่ข้ึน 9,266 ลา้นบาท และเงิน
สดจ่ายภาษีเงินได ้จาํนวน 40,836 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนมีจาํนวน 142,897 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เน่ืองมาจาก 
: เงินจ่ายลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จาํนวน 125,308 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากการลงทุนเพิ่มข้ึนของสินทรัพย์

เพือ่การสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมจาํนวน 59,389 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่จากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย รวมทั้งการลงทุน
ในโครงการต่างๆ ของ ปตท. ไดแ้ก่ โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซฯหน่วยท่ี 6, โครงการก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์ และ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซอีเทน รวมจาํนวนประมาณ 43,383 ลา้นบาท นอกจากน้ีมีโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-
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จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวของ PTTLNG จาํนวนประมาณ 6,959 ลา้นบาท และการก่อสร้างโรงงานผลิต Acrylonitrile (AN) และ 
Methyl Methacrylate (MMA) ของ PTTAC จาํนวนประมาณ 4,728 ลา้นบาท  

: เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จาํนวน 9,709 ลา้นบาท จากการเขา้ลงทุนใน PTTAPM ของ PTTML  
: เงินจ่ายเพื่อลงทุนชัว่คราว 7,301 ลา้นบาท 
: เงินจ่ายสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,551 ลา้นบาท ส่วนใหญ่จากปริมาณสาํรองท่ีคาดวา่จะพบ (Probable Reserves) 

จากการเขา้ซ้ือ PTTEP AA ของ ปตท.สผ.  
: เงินจ่ายสาํหรับพฒันาสินทรัพยเ์หมือง 2,163 ลา้นบาท จากการเขา้ซ้ือ PTTAPM ของ PTTML 
: เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมและบริษทัอ่ืนจาํนวน 5,889 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินปันผลรับจาก TOP, PTTCH, 

IRPC, PTTAR และ BCP  
: เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 2,635 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นดอกเบ้ียรับจากการใหกู้ย้มืบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินมีจาํนวน 60,403 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสดรับจากการออกหุน้กู้
ของ ปตท. 50,000 ลา้นบาท และ ปตท.สผ. 40,000 ลา้นบาท รวม 90,000 ลา้นบาท จากเงินกูย้มืระยะยาวของ ปตท., HMC, 
PTTAC, PTT INTER และ ENCO รวมจาํนวน 24,509 ลา้นบาท และเงินสดรับจากการออกหุน้สามญัและส่วนเกินมูลค่าหุน้ 
จาํนวน 3,090 ลา้นบาท  ในขณะท่ีมีการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 23,247 ลา้นบาท จ่ายชาํระดอกเบ้ียจาํนวน 15,843 ลา้นบาท ชาํระคืน
พนัธบตัรของ ปตท.จาํนวน 9,400 ลา้นบาท รวมทั้งชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวของ ปตท.และบริษทัยอ่ยรวม 10,858 ลา้น
บาท  
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11.3 ภาระการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในเครือ 

ณ 31 ธนัวาคม 2552 ปตท. มีภาระในการใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษทัในกลุ่ม รายละเอียด ดงัน้ี 

     หน่วย : ลา้น 

    ให้ความสนับสนุนแล้ว   
 

ยังไม่ได้ให้
ความ

สนับสนุน 

บริษทั สกลุเงิน วงเงิน เงินกู้ การขยาย
วงเงิน
สินเช่ือ

ทางการค้า 

อืน่ๆ 

บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน)  
(PTTAR) 

เหรียญสหรัฐฯ  90 - - - 90 

บาท 5,050.05/1 5,050.05   - - - 

บริษทั ปตท. เคมิคอล   จาํกดั (มหาชน) (PTTCH) เหรียญสหรัฐฯ 100 - - - 100 

บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จาํกดั (TTM(T)) เหรียญสหรัฐฯ 227.5 - - - 227.5 

 เหรียญสหรัฐฯ 73.8/2 52.5 - - 21.3 

บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จาํกดั 
(TTM(M)) 

เหรียญสหรัฐฯ 15.45 - - - 15.45 

Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) เหรียญสหรัฐฯ 100 - 99.81 - 0.19 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั (PTTLNG) บาท 23,408/3 12,082 - - 11,326 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRB) บาท 4,900 4,900 - - - 

บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จาํกดั (EnCo) บาท 1,250/4 490 - - 760 

PTT International Co., Ltd. (PTT INTER) บาท 21,735/5 18,935.61 - - 2,799.39 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (BCP) บาท 585.6 - - 585.6 - 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังงานร่วม จาํกดั (CHPP) บาท 540 495 - - 45 

บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั (PTTAC) เหรียญสหรัฐฯ 194 - - - 194 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั (PTTPL) บาท 1,700/6 1,480 - - 220 

รวม 
เหรียญสหรัฐฯ 800.75 52.5 99.81 - 648.44 

บาท 59,168.65 43,432.66 - 585.6 15,150.39 
 

/1   ตามสญัญาเงินกูจ้ากผูถื้อหุน้ (Shareholder loan) ระหวา่ง ปตท. และบริษทั PTTAR ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2552 วงเงิน 5,050.05 ลา้นบาท โดยมีวงเงินกู้
สูงสุด 6,162 ลา้นบาท เพ่ือรักษาระดบัยอดหน้ีเงินกูจ้ากผูถื้อหุน้คงคา้งท่ีจาํนวน 6,162 ลา้นบาท ตามเง่ือนไขสญัญาหุ้นกูเ้หรียญสหรัฐฯของบริษทั  

/2 ตามสญัญาเงินกูจ้ากผูถื้อหุน้ Supplemental NO. 2 ระหวา่ง ปตท. และบริษทั TTM(T) ลงวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2552 
/3   ตามสัญญาเงินกูจ้ากผูถื้อหุ้น (Shareholder loan) ระหว่าง ปตท. และ บริษทั PTTLNG ลงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2551 เพ่ือนาํเงินมาใชเ้ป็นค่าใชจ่้าย ใน

การก่อสร้างและดาํเนินโครงการใหแ้ลว้เสร็จ 
/4   ตามสญัญาเงินกูด้อ้ยสิทธ์ิจากผูถื้อหุ้น (Shareholder loan) ระหว่าง ปตท. และ บริษทั EnCo ลงวนัท่ี 2 เมษายน 2552 เพ่ือนาํไปใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการ

ก่อสร้างและดาํเนินโครงการให้แลว้เสร็จตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกูร้ะหว่าง บริษทั Enco และ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ลงวนัท่ี 2 เมษายน 
2552 

/5    ตามสญัญาเงินกูจ้ากผูถื้อหุน้ (Shareholder loan) ระหว่าง ปตท. และ บริษทั PTT INTER ลงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2552 เพ่ือใชใ้นการเขา้ซ้ือหุ้นของ East 
Mediterranean Gas Company S.A.E. (EMG) จาํนวนรวม 36,750,000 หุน้ จาก Mediterranean Gas Pipeline Company Limited (MGPC) 
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/6    ตามสญัญาเงินกูจ้ากผูถื้อหุน้ (Shareholder loan) ระหว่าง ปตท. และ บริษทั PTTPL ลงวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2552 ระยะเวลา 9 ปี เพื่อนาํไปใชเ้ป็น
ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างและดาํเนินโครงการให้แลว้เสร็จ 

      ปตท. มีนโยบายไม่สร้างภาระผกูพนัทางการเงินใหม่เพิ่มจากท่ีมีอยูเ่ดิม ยกเวน้ในกรณีจาํเป็นและเป็นประโยชนต่์อ ปตท. 
ในระยะยาว ปตท. จะพิจารณาใหค้วามสนบัสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู ้และ/หรือสินเช่ือทางการคา้เป็นรายกรณี ซ่ึง ปตท. มี
ความเช่ือวา่นโยบายและการดาํเนินการดงักล่าวจะสามารถสร้างความแขง็แกร่งใหก้บับริษทัในกลุ่ม ปตท. ได ้

11.4   แผนการลงทุนในอนาคต 

 ปตท. มีแผนการลงทุนภายใน 5 ปีขา้งหนา้ (ปี 2553-2557) เป็นเงินรวมประมาณ 243,518 ลา้นบาท โดยมีสรุป
รายละเอียดประมาณการใชเ้งินรายปี ดงัน้ี  

หน่วย : ลา้นบาท 

ธุรกจิ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 รวม 

ก๊าซธรรมชาติ 34,606 36,936 21,507 8,125 9,843 111,017 

นํา้มนั 3,430 1,826 1,671 1,518 1,521 9,966 

ร่วมทุน   32,990 32,114 18,331 16,096 13,758 113,289 

สํานักงานใหญ่ และอืน่ๆ 4,134 2,633 1,252 664 563 9,246 

รวม 75,160 73,509 42,761 26,403 25,685 243,518 
หมายเหตุ: แผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2553-2557) ไม่รวมงบสาํรอง  

 
คณะกรรมการ ปตท.ในการประชุมคร้ังท่ี 12 /2552 ไดมี้มติอนุมติัแผนการลงทุนใน 5 ปี (ปี 2553 – 2557)  ทั้งน้ีการ

ลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ไดแ้ก่ การลงทุนในโครงการท่อส่งก๊าซฯเส้นท่ี 4 บนบกจากระยอง- แก่งคอย โครงการก่อสร้างสถานี 
NGV เป็นตน้ ส่วนการลงทุนในบริษทัร่วมทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนสาํหรับธุรกิจพลงังานต่างประเทศ  การลงทุนในธุรกิจถ่าน
หิน การลงทุนในธุรกิจปลกูปาลม์ สถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว เป็นตน้ 

แหล่งเงินหลกัท่ี ปตท. คาดวา่จะนาํมาใชใ้นการลงทุนตามแผนดงักล่าวขา้งตน้ จะมาจากเงินสดจากการดาํเนินงาน รวมถึง 
จากการก่อหน้ีทั้งระยะส้ันและระยะยาว  ทั้งน้ีแผนการลงทุนขา้งตน้เป็นแผนการลงทุนของ ปตท.เท่านั้น ไม่รวมแผนการลงทุนของ
บริษทัในเครือ อน่ึง แผนการลงทุนในอนาคตของบริษทัในเครือหลกัไดน้าํเสนอในหวัขอ้ 3 ลกัษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละธุรกิจ 

11.5 โครงการหลกัในอนาคตของ ปตท. 

11.5.1 โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) 

คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2546 มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ (กพช.) เม่ือวนัท่ี  
26 พฤศจิกายน 2546 ในการขยายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2544 - 2554 
(ปรับปรุง) จาํนวน 10 โครงการ โดยแบ่งการลงทุนเป็น 2 ระยะ เพื่อใชเ้ป็นกรอบการลงทุนในการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ 

ต่อมาคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2547 มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ (กพช.) เม่ือวนัท่ี 
28 กรกฎาคม 2547 ในแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2547-2558 (PDP 2004) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย หรือ กฟผ. โดยความตอ้งการไฟฟ้ามีการขยายตวัเพิ่มข้ึนตามการขยายตวัทางเศรษฐกิจ จากอตัราการขยายตวัเฉล่ีย
ประมาณร้อยละ 4.5 ต่อปีตามแผน PDP 2003 เป็นเฉล่ียประมาณร้อยละ 6.5 ต่อปีตามแผน PDP 2004 ซ่ึงมีผลใหค้วามตอ้งการก๊าซ
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ธรรมชาติเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงข้ึนและเร็วข้ึนจากแผนเดิม กอปรกับความต้องการก๊าซธรรมชาติใน
ภาคอุตสาหกรรมและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไดมี้การปรับขยายตวัเพ่ิมข้ึนตามการประมาณการการขยายตวัของเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
ปตท.จึงจาํเป็นตอ้งทบทวนรายละเอียดแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุง) เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัประมาณการความตอ้งการก๊าซธรรมชาติล่าสุดขา้งตน้ โดย ปตท. จะไดเ้พิ่มขีดความสามารถของระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติทั้งในทะเลและบนบก และเร่งการดาํเนินโครงการในระยะท่ี 2 

ทั้งน้ีการทบทวนแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุง) ไดรั้บอนุมติัจาก
คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2548 เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการลงทุนก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาํนวน 11 โครงการ 
ในวงเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 157,102 ลา้นบาท โดยแบ่งการลงทุนเป็น 3 ระยะ ต่อมาเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผนการจดัหาก๊าซ
ธรรมชาติ และแผนการขยายโรงไฟฟ้าใหม่ตามแผน PDP 2007 รวมทั้งใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการลงทุนขยายระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ  ปตท. จึงไดท้าํการทบทวนแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) ซ่ึง
ไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2550 เพือ่ใชเ้ป็นกรอบในการลงทุนก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาํนวน 
14 โครงการ ในวงเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 165,077 ลา้นบาท โดยแบ่งการลงทุนเป็น 3 ระยะ และการเพ่ิมการลงทุนในระบบท่อเช่ือม
ในทะเลดงัน้ี 

โครงการในระยะท่ี 1   

• โครงการติดตั้งหน่วยเพิ่มความดนัท่ี Block Valve West 7 (BVW#7) จงัหวดักาญจนบุรี เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
รับและส่งก๊าซธรรมชาติเพิม่เติมจากสหภาพพม่า สูงสุด 1,300 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั ซ่ึงโครงการดงักล่าวแลว้เสร็จ
ในเดือนกรกฎาคม 2549 

• โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรนอ้ย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและพระนครใต ้หรือเดิมเรียกว่าโครงการท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติรอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพ่ือเป็นการรองรับความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติของโครงการโรง ไฟฟ้า
พลงัความร้อนร่วมพระนครเหนือและพระนครใตร้วมทั้งการใชใ้นภาคอุตสาหกรรม และคมนาคมขนส่ง เพื่อช่วย
ลดมลภาวะในบริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปตท. มีโครงการท่ีจะวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 30 น้ิว เป็นระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร โดยจะเช่ือมจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วงันอ้ย ท่ี
อาํเภอไทรนอ้ย ไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครใต ้และท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 24 น้ิว เป็นระยะทาง 10 
กิโลเมตร จากบางใหญ่ไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 480 ลา้น
ลูกบาศก์ฟุตต่อวนั ระบบท่อส่งก๊าซฯ จากไทรนอ้ยไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครใตก่้อสร้างแลว้เสร็จ และเร่ิมส่งก๊าซ
ธรรมชาติไดใ้นไตรมาสท่ี 4 ปี 2549 และส่วนท่ีต่อไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือจะแลว้เสร็จพร้อมกบัโครงการ
ปรับปรุงโรงไฟฟ้าพระนครเหนือของ กฟผ.  

• โครงการติดตั้ งหน่วยเพิ่มความดันสํารองท่ีเขตปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จังหวดัราชบุรี เพ่ือเพิ่ม
เสถียรภาพและความยืดหยุ่นในการส่งก๊าซธรรมชาติจากสหภาพพม่าไปยงัผูใ้ช้ก๊าซธรรมชาติในส่วนกลาง ซ่ึง
โครงการแลว้เสร็จและเร่ิมดาํเนินงานเม่ือตน้เดือนพฤษภาคม 2549 

• โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเลและบนบก ซ่ึงประกอบดว้ย 

- โครงการก่อสร้างแท่นพกัท่อพอีาร์พี (PTT Riser Platform – PRP) โครงการแลว้เสร็จเม่ือตน้ปี 2551 

- โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 42 น้ิว จากแท่นพกัท่อพีอาร์พี ต่อไปยงัจงัหวดั
ระยอง เป็นระยะทาง 418 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด 700 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)   แบบ 56-1 ประจาํปี 2552 
 

  
ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 318 

 

และจะเพิ่มข้ึนเป็น 1,900 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั ภายหลงัติดตั้งหน่วยเพิ่มความดนัในทะเล ซ่ึงก่อสร้างแลว้
เสร็จและเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติไดเ้ม่ือตน้ปี 2550 

- โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 42 น้ิว จากแหล่งอาทิตยไ์ปยงัแท่นพกัท่อ 
พีอาร์พี เป็นระยะทาง 200 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด 1,500 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อ
วนั โครงการแลว้เสร็จและเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติเม่ือตน้ปี 2551 

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 36 น้ิว จากระยองเพื่อเช่ือมกบัระบบท่อคู่ขนานบน
บกท่ีสถานีเพิ่มความดนับางปะกง เป็นระยะทางรวม 110 กิโลเมตร ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด 400 
ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั และจะเพิ่มข้ึนเป็น 1,200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวนัภายหลงัติดตั้ งหน่วยเพิ่มความดัน 
บนบก ซ่ึงโครงการแลว้เสร็จและเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติไดต้ั้งแต่เดือนมีนาคม 2549 

โครงการระยะท่ี 2 

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 42 น้ิว จากแหล่งเจดีเอไปยงัแหล่งอาทิตย ์เป็น
ระยะทาง 95 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,000 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั  ซ่ึง
โครงการดงักล่าวแลว้เสร็จเม่ือปลายปี 2551 

• โครงการติดตั้งหน่วยเพิ่มความดนัของท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ทั้งในทะเลและบนบก เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด ซ่ึงหน่วยเพ่ิมความดนัของท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 บนบก ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และ
เร่ิมดาํเนินการเม่ือตน้ปี 2550 สาํหรับหน่วยเพ่ิมความดนัของท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเล คาดว่าจะแลว้
เสร็จประมาณปลายปี 2554 

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 36 น้ิว  จากอาํเภอวงันอ้ย  ไปยงัอาํเภอแก่งคอย  
จงัหวดัสระบุรี  เป็นระยะประมาณ 72 กิโลเมตร  มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 510 ลา้น
ลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั  ซ่ึงโครงการไดเ้ร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติไดเ้ม่ือส้ินปี 2549 

• โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนัระหว่างทาง เพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติจากวงันอ้ยของท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติบนบก ในการส่งก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยไปยงัราชบุรีและโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรนอ้ย-
พระนครใต/้พระนครเหนือ   

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 42 น้ิว จากจงัหวดัระยอง ไปยงัอาํเภอแก่งคอย 
จงัหวดัสระบุรี (โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นท่ี 4) เป็นระยะประมาณ 300 กิโลเมตร มีความสามารถใน
การส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,400 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั ทั้งน้ี ปตท. ไดเ้ร่ิมดาํเนินโครงการในส่วนของระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่ีเช่ือมระหว่าง LNG Receiving Terminal กบัโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ท่ีจงัหวดัระยอง ระยะทาง
ประมาณ 13 กม. คาดว่าจะแลว้เสร็จและเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติไดใ้นตน้ปี 2554 สําหรับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
หลกั (ระยอง – แก่งคอย) คาดวา่จะแลว้เสร็จและเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติไดใ้นตน้ปี 2555   

โครงการในระยะท่ี 3 

• โครงการติดตั้งหน่วยเพิ่มความดนับนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฝ่ังตะวนัตก เพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งก๊าซ
ธรรมชาติระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฝ่ังตะวนัตก  
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การเพิม่การลงทุนในระบบท่อเช่ือมในทะเล 

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 18 น้ิว จากแหล่งผลิตอาทิตยเ์หนือส่วนเพิ่ม มายงัระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเล ระยะทางรวม 40 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 150 ลา้น
ลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ซ่ึงโครงการดงักล่าวแลว้เสร็จเม่ือปลายปี 2551 

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 24 น้ิว จากแหล่งผลิตเชฟรอนส่วนเพิ่ม มายงัระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเล ระยะทางรวม 45 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 330 ลา้น
ลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดวา่โครงการจะแลว้เสร็จประมาณปลายปี 2554 

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 24 น้ิว จากแหล่งผลิตบงกชใตส่้วนเพิ่ม มายงัระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเล ระยะทางรวม 50 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 350 ลา้น
ลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดวา่โครงการจะแลว้เสร็จในปลายปี 2555 

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 24 น้ิว จากแหล่งผลิตไพลินส่วนเพิ่ม มายงัระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเล ระยะทางรวม 40 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 200 ลา้น
ลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดวา่โครงการจะแลว้เสร็จประมาณตน้ปี 2561 

แผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดงักล่าว จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งฝ่ัง
ตะวนัออกและฝ่ังตะวนัตกของ ปตท.(รวมท่อส่งก๊าซฯจากแหล่งนํ้ าพอง) จาก 3,680 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั (ณ ค่าความร้อนจริง) 
(ณ 31 ธนัวาคม 2552) เพิ่มเป็น 7,680 ลา้นลูกบาศกฟ์ตุต่อวนั (ณ ค่าความร้อนจริง) 

ทั้งน้ี ปตท. ไดด้าํเนินการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซ่ึงคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2547 มีมติเห็นชอบใหก้ารส่งเสริมการลงทุนโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรนอ้ย
โรงไฟฟ้าพระนครใต ้และ เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2547 มีมติเห็นชอบใหก้ารส่งเสริมการลงทุนกบัโครงการต่างๆ ตามแผนแม่บท
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดงัน้ี 

 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเลและบนบก 

 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล จากแหล่งเจดีเอ - แหล่งอาทิตย ์

 โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนัของท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ทั้งในทะเลและบนบก 

 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติวงันอ้ย – แก่งคอย 

นอกจากน้ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดมี้มติเห็นชอบใหก้ารส่งเสริมการลงทุนกบัโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
จากแหล่งอาทิตย ์FPSO มายงัท่อส่งก๊าซธรรมชาติเสน้ท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2550 และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไป
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2550 ตามลาํดบั 
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ต่อมา คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2552 มีมติเห็นชอบตามมติ กพช. ในแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
พ.ศ. 2551-2564 ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 2 (PDP 2007: ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 2) ของ กฟผ.   ปตท.จึงจาํเป็นตอ้งทบทวนรายละเอียดแผนจดัหา
ก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2551-2564 เพื่อใหส้อดคลอ้งแผน PDP 2007: ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 2 ซ่ึง กพช. เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2552 ไดมี้มติ
เห็นชอบแผนการจดัหาก๊าซธรรมชาติปี 2552-2558 และรับทราบแผนการจดัหาก๊าซธรรมชาติในระยะยาว อยา่งไรกต็าม ไม่มีการทบทวน
แผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) 
 

11.5.2  โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

คณะกรรมการบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ไดอ้นุมติัให ้ปตท.ดาํเนินการจดัจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการโรงแยกก๊าซ
อีเทน ซ่ึงมีกาํลงัการผลิตอีเทนจาํนวน 630,000 ตนัต่อปี และโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 ขนาด 800 ลา้นลูกบาศกฟ์ุต
ต่อวนั ซ่ึงมีกาํลงัการผลิตอีเทนจาํนวน 630,000 ตนัต่อปี  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) จาํนวน 1,030,000 ตนัต่อปี และ ก๊าซโซลีน
ธรรมชาติ (NGL) จาํนวน 180,000 ตนัต่อปี โดยอีเทนท่ีผลิตไดจ้ากโครงการทั้งสองจะจาํหน่ายเป็นวตัถุดิบใหโ้ครงการอีเทนแครก
เกอร์ (Ethane Cracker) ของบริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั (PTTPE) ทั้งน้ี ตามแผนการดาํเนินโครงการโรงแยกก๊าซอีเทน และโรง
แยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 จะสามารถดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2553  

11.5.3 การเตรียมความพร้อมเพือ่รองรับพระราชบัญญัติการประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ. 2550 
ตามท่ี พระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 ไดมี้ผลใชบ้งัคบัแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2550 ปัจจุบนั 

ปตท. ไดมี้การเตรียมความพร้อมในการดาํเนินงานภายใตพ้ระราชบญัญติัฯ ดงักล่าว ซ่ึงในเบ้ืองตน้ ปตท. ไดมี้การจดัสัมมนาเพื่อ
ช้ีแจง  ทาํความเขา้ใจ เตรียมความพร้อมในการดาํเนินงาน ใหมี้ประสิทธิภาพและถูกตอ้งตาม พระราชบญัญติัการประกอบกิจการ
พลงังานแลว้ เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2550 นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดมี้การเตรียมความพร้อมในประเดน็ต่างๆ  อีก อาทิ 

1. การจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อใหค้วามคิดเห็นประกอบการออกระเบียบ/ประกาศ ของ คณะกรรมการฯ  ในประเด็นต่างๆ ซ่ึง
เป็นอาํนาจคณะกรรมการฯ อาทิ   การให้ขอ้มูลประกอบการพิจารณาในการออกระเบียบของ คณะกรรมการในการ
กํากับกิจการแต่ละประเภท  ซ่ึงเ ก่ียวกับ  ประเภทของกิจการท่ีไม่ควรถูกกํากับ  ระดับความเข้มข้นในการ
กาํกบั   หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการใหใ้บอนุญาตท่ีเหมาะสม อายขุองใบอนุญาต  ระดบัการเปิดเผยขอ้มูล  

2. การเตรียมจดัทาํแผนการขยายโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ทั้งท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และท่อย่อยจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
เพือ่เสนอแผนขยายโครงขา่ยพลงังานต่อคณะกรรมการฯพิจารณา 

3. การจดัเตรียมระบบบญัชีแบ่งแยกตามประเภทใบอนุญาต  

4. การเขา้ช้ีแจงขอ้มูลประกอบกิจการพลงังาน ทั้งกิจการก๊าซธรรมชาติ และกิจการไฟฟ้า  และร่วมยกร่าง ระเบียบ/
ประกาศของคณะกรรมการฯ 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลงังานไดมี้ผล
ใชบ้งัคบัแลว้ เม่ือ 9 มกราคม 2552 และ ปตท. เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ  ซ่ึงประกอบดว้ย ใบอนุญาต
การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผา่นระบบส่งก๊าซธรรมชาติ  ใบอนุญาตการจดัหาและคา้ส่งก๊าซธรรมชาติ  และใบอนุญาตการคา้ปลีก
ก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ แลว้เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2552   ส่งผลให ้การประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ
ของ ปตท. ถูกกาํกบัโดย คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน ภายใต ้พระราชบญัญติั  การประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2552 และ
พระราชกฤษฎีกากาํหนดอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  (ฉบบัท่ี 2) ไม่ใชบ้งัคบักบัการประกอบ
กิจการก๊าซธรรมชาติของ ปตท. อีกต่อไปแลว้ นอกจากน้ี  ปตท. อยูร่ะหว่างการดาํเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า 
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ซ่ึงในเบ้ืองตน้ประกอบดว้ย กิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าสําหรับโรงกลัน่นํ้ ามนับางจาก  กิจการผลิตไฟฟ้าเพื่อใชเ้องในโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติระยองและขนอม และกิจการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองตามสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงคาดว่า ปตท.จะได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าภายใน ไตรมาส 3 ปี 2552 

11.5.4 โครงการก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicle หรือ NGV)   

เพื่อส่งเสริมการใชก๊้าซธรรมชาติใหเ้ป็นเช้ือเพลิงทางเลือกในภาคขนส่ง ลดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจอนัเน่ืองมาจาก
ราคานํ้ ามนัดิบและนํ้ ามนัสําเร็จรูปในตลาดโลกได้ปรับตัวสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงเป็นการ
สนบัสนุนยทุธศาสตร์พลงังานของประเทศท่ีสนบัสนุนใหใ้ชเ้ช้ือเพลิงท่ีสามารถจดัหาไดจ้ากแหล่งภายในประเทศ ปตท. ไดเ้ร่ิมนาํ 
NGV มาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงใหก้บัรถโดยสารประจาํทาง NGV ของ องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแต่ปี 2536 และมีการ
ขยายตลาด NGV อยา่งต่อเน่ือง ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม2552 มียานยนตท่ี์ใช ้NGV ประมาณ  162,023คนั โดยมีสถานีบริการก๊าซ 
NGV ท่ีเปิดใหบ้ริการแลว้ 391 สถานี ประกอบดว้ยสถานีบริการในกรุงเทพและปริมณฑล 191 สถานี และต่างจงัหวดั 200 สถานี 
และยอดจาํหน่าย NGV เฉล่ียเดือน มีนาคม 2552 ประมาณ 154 ลา้นลูกบาศกฟ์ุต/วนั โดย ปตท. มีเป้าหมายใหใ้ชก้๊าซธรรมชาติ
ทดแทนนํ้ามนัในภาคขนส่งร้อยละ 14.6 เป็นปริมาณประมาณ 326 ลา้นลูกบาศกฟ์ุต/วนั ณ ส้ินปี 2557 (ณ ราคานํ้ ามนัดิบ ดูไบ  72 
US$/BBL) 

ทั้งน้ีเพือ่เป็นการช่วยประเทศชาติประหยดัการนาํเขา้นํ้ามนัเพือ่ใชใ้นภาคการขนส่ง ปตท. ไดจ้ดัทาํแผนแม่บทเร่งรัดขยาย
การใช ้ก๊าซธรรมชาติในรถยนตโ์ดยมีเป้าหมายในปี 2557 มีรถยนตใ์ช ้NGV จาํนวน 291,540 คนั และมีสถานีบริการ 566 สถานี 
และมีแผนการขยายสถานีทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และภูมิภาค ตามแนวถนนสายหลกัและตามแนวท่อส่งก๊าซฯ ของ ปตท. 
รวมทั้งในอู่จอดรถของ Fleet ต่างๆ  

 เน่ืองจากค่าติดตั้งอุปกรณ์ใช ้ NGV มีราคาค่อนขา้งสูง ปตท. ตระหนกัถึงภาระของผูบ้ริโภค ดงันั้นจึงจดัตั้งเงินทุน
หมุนเวียน ข้ึน 7,000 ลา้นบาท (ปตท. 5,000 ลา้นบาท และ กองทุนเพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน 2,000 ลา้นบาท) สาํหรับเงินทุน
หมุนเวียนของ ปตท. 5,000 ลา้นบาทไดจ้ดัสรรเพื่อใหผู้บ้ริโภคมีแหล่งเงินกูเ้พื่อการดดัแปลง/ติดตั้ง NGV ในโครงการทุน
หมุนเวียนสาํหรับยานยนต ์NGVโดยมีดอกเบ้ียตํ่าและเง่ือนไขผอ่นผนัต่อผูกู้ ้ ผ่าน 11 ธนาคาร ( กรุงเทพ ,กสิกรไทย, ไทยธนาคาร, 
ไทยพาณิชย,์  กรุงไทย, กรุงศรีอยธุยา, ทหารไทย, ออมสิน, ธนชาต, นครหลวงไทย, ธ.ก.ส.) ณ 31 ธนัวาคม 2552  สามารถปล่อย
สินเช่ือไดท้ั้งส้ิน 1,655 ลา้นบาท เป็นกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ 142 ราย วงเงิน 1,487 ลา้นบาท รายยอ่ย 1,747 ราย วงเงิน 168 ลา้นบาท 
สาํหรับเงินทุนโครงการเงินทุนหมุนเวียนฯท่ีบริหารผา่นคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ของ ปตท. อนุมติัแลว้ 2 บริษทั 
วงเงิน 32 ลา้นบาท และเงินทุนท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากกองทุนเพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน 2,000 ลา้นบาท ใชส้นบัสนุน
ผูป้ระกอบการรถร่วม ขสมก. ในโครงการกรุงเทพฯฟ้าใสดว้ย NGV ณ 31 ธนัวาคม 2552 อนุมติัแลว้ 43 บริษทั วงเงินรวมประมาณ 
1,353ลา้นบาท โรงงานผลิต LNGขนาดเลก็ท่ีหนองตูม ขนาด 18 ตนัต่อวนั เร่ิม Commissioning ไดต้ั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2552 
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11.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

  บริษทัและบริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบ
บญัชีสังกดั  ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม 22,643,444 บาท (ยีสิ่บสองลา้นหกแสนส่ีหม่ืนสามพนัส่ีร้อยส่ีสิบส่ีบาท) 

 2. ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 

บริษทัจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซ่ึงไดแ้ก่ คา่ธรรมเนียมในการจดัทาํ Letter of Comfort  เพ่ือประกอบการ
ออกหนงัสือช้ีชวนในการจดัจาํหน่ายหุน้กูข้องบริษทั ใหแ้ก่ สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั ในรอบปีท่ีผา่นมาปตท. ไม่มี
การจ่ายค่าบริการอ่ืนๆ 
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ส่วนที ่2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั  บริษทัขอรับรอง

ว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี 
บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ี
อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให ้นายสุพจน ์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้ก
หนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน ์เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล กาํกบัไว ้บริษทัจะถือ
วา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

   

ผู้รับมอบอาํนาจ   

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน ์เหล่าสุอาภา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สาํนกักฎหมาย 

 

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กลุ ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารการเงิน 
รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายผูล้งทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552  

  
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั  บริษทัขอรับรอง
ว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี 
บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ี
อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให ้นายสุพจน ์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้ก
หนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน ์เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล กาํกบัไว ้บริษทัจะถือ
วา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายณอคุณ  สิทธิพงศ ์ ประธานกรรมการ  

นายอนุวฒัน ์เมธีวิบูลวฒิุ กรรมการอิสระ 
 

นายสุรพล  นิติไกรพจน์ กรรมการอิสระ 
 

นายสุรชยั  ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ 
 

  

ผู้รับมอบอาํนาจ   

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน ์เหล่าสุอาภา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สาํนกักฎหมาย 

 

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กลุ ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารการเงิน 
รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายผูล้งทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552  

  
 

ส่วนที ่2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั  บริษทัขอรับรอง

ว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี 
บริษทัขอรับรองวา่ 

(2) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ี
อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให ้นายสุพจน ์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้ก
หนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน ์เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล กาํกบัไว ้บริษทัจะถือ
วา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายณอคุณ  สิทธิพงศ ์ ประธานกรรมการ  

   

ผู้รับมอบอาํนาจ   

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน ์เหล่าสุอาภา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สาํนกักฎหมาย 

 

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กลุ ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารการเงิน 
รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายผูล้งทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552  

  
 

ส่วนที ่2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั  บริษทัขอรับรอง

ว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี 
บริษทัขอรับรองวา่ 

(3) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ี
อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให ้นายสุพจน ์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้ก
หนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน ์เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล กาํกบัไว ้บริษทัจะถือ
วา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช กรรมการอิสระ  

   

ผู้รับมอบอาํนาจ   

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน ์เหล่าสุอาภา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สาํนกักฎหมาย 

 

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กลุ ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารการเงิน 
รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายผูล้งทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552  

  
 

ส่วนที ่2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั  บริษทัขอรับรอง

ว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี 
บริษทัขอรับรองวา่ 

(4) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ี
อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให ้นายสุพจน ์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้ก
หนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน ์เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล กาํกบัไว ้บริษทัจะถือ
วา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายอาํพน  กิตติอาํพน กรรมการอิสระ  

   

ผู้รับมอบอาํนาจ   

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน ์เหล่าสุอาภา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สาํนกักฎหมาย 

 

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กลุ ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารการเงิน 
รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายผูล้งทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552  

  
 

ส่วนที ่2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั  บริษทัขอรับรอง

ว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี 
บริษทัขอรับรองวา่ 

(5) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ี
อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให ้นายสุพจน ์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้ก
หนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน ์เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล กาํกบัไว ้บริษทัจะถือ
วา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายชยัเกษม  นิติสิริ กรรมการอิสระ  

   

ผู้รับมอบอาํนาจ   

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน ์เหล่าสุอาภา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สาํนกักฎหมาย 

 

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กลุ ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารการเงิน 
รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายผูล้งทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552  

  
 

ส่วนที ่2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั  บริษทัขอรับรอง

ว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี 
บริษทัขอรับรองวา่ 

(6) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ี
อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให ้นายสุพจน ์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้ก
หนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน ์เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล กาํกบัไว ้บริษทัจะถือ
วา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายจุลยทุธ  หิรัณยะวสิต กรรมการอิสระ  

   

ผู้รับมอบอาํนาจ   

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน ์เหล่าสุอาภา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สาํนกักฎหมาย 

 

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กลุ ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารการเงิน 
รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายผูล้งทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552  

  
 

ส่วนที ่2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั  บริษทัขอรับรอง

ว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี 
บริษทัขอรับรองวา่ 

(7) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ี
อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให ้นายสุพจน ์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้ก
หนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน ์เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล กาํกบัไว ้บริษทัจะถือ
วา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

คุณพรทิพย ์ จาละ กรรมการอิสระ  

   

ผู้รับมอบอาํนาจ   

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน ์เหล่าสุอาภา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สาํนกักฎหมาย 

 

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กลุ ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารการเงิน 
รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายผูล้งทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552  

  
 

ส่วนที ่2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั  บริษทัขอรับรอง

ว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี 
บริษทัขอรับรองวา่ 

(8) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ี
อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให ้นายสุพจน ์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้ก
หนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน ์เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล กาํกบัไว ้บริษทัจะถือ
วา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายสุรชยั  ภู่ประเสริฐ   กรรมการอิสระ  

   

ผู้รับมอบอาํนาจ   

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน ์เหล่าสุอาภา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สาํนกักฎหมาย 

 

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กลุ ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารการเงิน 
รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายผูล้งทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552  

  
 

ส่วนที ่2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั  บริษทัขอรับรอง

ว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี 
บริษทัขอรับรองวา่ 

(9) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ี
อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให ้นายสุพจน ์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้ก
หนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน ์เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล กาํกบัไว ้บริษทัจะถือ
วา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายสุรพล  นิติไกรพจน ์  กรรมการอิสระ  

   

ผู้รับมอบอาํนาจ   

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน ์เหล่าสุอาภา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สาํนกักฎหมาย 

 

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กลุ ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารการเงิน 
รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายผูล้งทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552  

  
 

ส่วนที ่2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั  บริษทัขอรับรอง

ว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี 
บริษทัขอรับรองวา่ 

(10) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ี
อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให ้นายสุพจน ์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้ก
หนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน ์เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล กาํกบัไว ้บริษทัจะถือ
วา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายวชัรกิติ  วชัโรทยั   กรรมการอิสระ  

   

ผู้รับมอบอาํนาจ   

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน ์เหล่าสุอาภา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สาํนกักฎหมาย 

 

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กลุ ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารการเงิน 
รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายผูล้งทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552  

  
 

ส่วนที ่2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั  บริษทัขอรับรอง

ว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี 
บริษทัขอรับรองวา่ 

(11) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ี
อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให ้นายสุพจน ์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้ก
หนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน ์เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล กาํกบัไว ้บริษทัจะถือ
วา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายอนุวฒัน ์ เมธีวิบูลวฒิุ กรรมการอิสระ  

   

ผู้รับมอบอาํนาจ   

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน ์เหล่าสุอาภา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สาํนกักฎหมาย 

 

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กลุ ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารการเงิน 
รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายผูล้งทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552  

  
 

ส่วนที ่2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั  บริษทัขอรับรอง

ว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี 
บริษทัขอรับรองวา่ 

(12) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ี
อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให ้นายสุพจน ์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้ก
หนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน ์เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล กาํกบัไว ้บริษทัจะถือ
วา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นางเบญจา  หลุยเจริญ   กรรมการ  

   

ผู้รับมอบอาํนาจ   

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน ์เหล่าสุอาภา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สาํนกักฎหมาย 

 

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กลุ ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารการเงิน 
รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายผูล้งทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552  

  
 

ส่วนที ่2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั  บริษทัขอรับรอง

ว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี 
บริษทัขอรับรองวา่ 

(13) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ี
อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให ้นายสุพจน ์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้ก
หนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน ์เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล กาํกบัไว ้บริษทัจะถือ
วา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายนริศ  ชยัสูตร กรรมการ  

   

ผู้รับมอบอาํนาจ   

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน ์เหล่าสุอาภา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สาํนกักฎหมาย 

 

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กลุ ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารการเงิน 
รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายผูล้งทุนสมัพนัธ์ 

 

 

 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2552  

  
 

ส่วนที ่2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั  บริษทัขอรับรอง

ว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี 
บริษทัขอรับรองวา่ 

(14) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ี
อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให ้นายสุพจน ์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้ก
หนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน ์เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล กาํกบัไว ้บริษทัจะถือ
วา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายพิชยั  ชุณหวชิร   กรรมการ  

   

ผู้รับมอบอาํนาจ   

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน ์เหล่าสุอาภา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สาํนกักฎหมาย 

 

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กลุ ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารการเงิน 
รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายผูล้งทุนสมัพนัธ์ 
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PTT X / / / / / / / / / / / / /
*0
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// // // // // // // // // // // //

กลุ่มสํารวจฯ 1 บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) PTTEP / X / *0
/

2 บริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกัด PTTNGD / /

3 บริษัท พีทที ีแอลเอ็นจี จาํกัด PTTLNG

4 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จาํกัด CHPP

5 บริษัท รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ์ จาํกัด RBA

6 บริษัท ปตท. (กัมพูชา) จาํกัด PTTCL

7 บริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จาํกัด PTTRB

8 Subic Bay Energy Co., Ltd. SBECL /

9 บริษัท ปตท.กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จาํกัด PTTGE /

10 บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จาํกัด BSA /

11 บริษัท พีทที ีโพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จาํกัด PTTPM X / / / /

12 บริษัท พีทที ีโพลีเมอร์โลจิสติกส์ จาํกัด PTTPL X /

13 บริษัท พีทที ีแท้งค์ เทอร์มินัล จาํกัด PTT TANK X

Trading 14 บริษัท ปตท. ค้าสากล จาํกัด PTTT X

15 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จาํกัด EnCo /

16 บริษัท พีทที ีอินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด PTTINTER / / /

17 บริษัท พีทที ียูทลิิตี ้จาํกัด PTTUT

18 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จาํกัด TP / /

19 บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกัด IPT X /

20 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกัด TTM-T /

21 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จาํกัด TTM-M /

22 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและนํา้เย็น จาํกัด DCAP

23 บริษัท ราชบุรี เพาเวอร์ จาํกัด RPCL /

24 บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิง้ จาํกัด TLBC

25 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกัด THAPPLINE

26 บริษัท ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จาํกัด PA-Thai

27 บริษัท บริการเชือ้เพลิงการบินกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) BAFS /

28 บริษัท บริการนํา้มันอากาศยาน จาํกัด IPS

29 บริษัท ขนส่งนํา้มันทางท่อ จาํกัด FPT

30 บริษัท เวียดนามแอลพีจี จาํกัด VLPG

31 Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. KPL

32 Petro Asia (Huizhou) Co., Ltd. PA-Huizhou

33 Petro Asia (Maoming) Co., Ltd PA-Maoming

34 Petro Asia (Shantou) Co., Ltd. PA-Shantou

35 Petro Asia (Sanshui) Co., Ltd. PA-Sanshui

36 บริษัท ปตท. มาร์ท จาํกัด PTTMart

37 บริษัท ปตท. เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) PTTCH / / / 0/

38 บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกล่ัน จาํกัด (มหาชน) PTTAR X / / / / / *0/

39 บริษัท พีทที ีฟีนอล จาํกัด PPCL X / /

40 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกัด SPRC /

41 บริษัท ไทยออยล์ จาํกัด (มหาชน) TOP / / / / / */

42 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) BCP / /

43 บริษัท ไออาร์พีซี จาํกัด (มหาชน) IRPC X / / / 0/

44 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ จาํกัด HMC X /

45 บริษัท พีทที ีอาซาฮี เคมิคอล จาํกัด PTTAC X /

46 บริษัท พีทที ีเมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด PTTME  /

47 บริษัท ทพิยประกันภัย จาํกัด (มหาชน) TIP /

48 บริษัท พีทที ีไอซีท ีโซลูช่ันส์ จาํกัด PTTICT / /

บริษัท
ร่วม
และ
บริษัท
ที่

เก่ียว
ข้อง

กลุ่มก๊าซ

กลุ่มนํา้มนั

กลุ่ม
ปิโตรเคมี
และการ
กลั่น

อ่ืนๆ

กลุ่มก๊าซ

อ่ืนๆ

การดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหาร  และผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

                                                           รายช่ือผู้บริหารฯ
                  รายช่ือบริษัท

บริษัท ปตท.จาํกัด (มหาชน)

กลุ่มนํา้มนับริษัท
ย่อย

กลุม
ปิโตรเคมี

และการกล ั่น

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ข้อมูล  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2552

1   :  สัญลักษณ์          X = ประธานกรรมการ      * = ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร      O  = กรรมการผูจั้ดการใหญ ่            /  = กรรมการ             //  =  
้ ิ



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52 

หน้าที่ 1 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายณอคณุ 
สทิธิพงศ์ 
 
• ประธาน 
 กรรมการ 

56 
 

 

 

 

 

ไมม่ี ไมม่ี คุณวุฒกิารศึกษา 
• วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.) เครื่องกล        
 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• M.Sc. (Mechanical Engineering),  
 Oregon State University, U.S.A. 
• Ph.D. (Mechanical Engineering),  
 Oregon State University, U.S.A. 
ประวตัิการอบรม 
• วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที่ 47 
• สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ หลกัสตูรผู้บริหาร
 ระดบัสงู รุ่นที่ 4 (วตท.4)     
• สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RPC) 
 รุ่นที่ 21/2009 

  2541 - 2543 รองอธิการบดีฝ่ายวจิยั และทรัพย์สนิ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

  2544 - 2546 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

  2546 - ปัจจบุนั รองปลดักระทรวงพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
• ประธานกรรมการ    บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ    บริษัท ปตท. อะโรเมตกิส์และการกลัน่ จํากดั (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ    บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั)  
 - 
 
กิจกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบัน) 
• ผู้ อํานวยการสํานกัพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52 

หน้าที่ 2 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

คณุหญิงชฎา 
วฒันศริิธรรม 
 
• กรรมการ 
 อิสระ  
 
• ประธาน 
 กรรมการ 
 ตรวจสอบ  
 
• กรรมการ 
 กําหนด 
 คา่ตอบแทน 

64 ไมม่ี ไมม่ี คุณวุฒกิารศึกษา 
• 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. 
ประวตัิการอบรม 
• สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลกัสตูร  DCP 2/2002 , MFR 6/2008 , 
 MIA 2/2008 

  2542 กรรมการและรองผู้จดัการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

  2542 - 2550 กรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบญัญตัแิหง่ชาติ  

2550 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการอิสระ / กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน / ประธานกรรมการตรวจสอบ   บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการและกรรมการบริหาร  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ   บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
• กรรมการ   บริษัท สยามพิวรรธน์ จํากดั 
• ประธานกรรมการ  บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากดั 
 
กิจกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ  สถาบนั AIT (Asian Institute of Technology) 
• กรรมการ  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
• รองประธานกรรมการ  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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หน้าที่ 3 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายจกัรมณฑ์ 
ผาสกุวนิช 
 
• กรรมการ 
 อิสระ 
 
• ประธาน 
 กรรมการ 
 สรรหา 

61 ไมม่ี ไมม่ี คุณวุฒกิารศึกษา 
• เศรษฐศาสตรบณัฑิต  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• M.A. (Economics), California State University 
 in Northridge, U.S.A 
ประวตัิการอบรม 
• ประกาศนียบตัร นกับริหารระดบัสงู รุ่นที่ 12 
• วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที่ 39 
• สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลกัสตูร  DAP 20/2004 , FND 13/2004   
 ACP 14/2006 , DCP 71/2006 , RCP 20/2008 
 R-CIS 1/2008 , R-Forum 1/2009 

  2544 - 2545 เลขาธิการ คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 

  2545 - 2547 เลขาธิการ คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ

  2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบญัญตัแิหง่ชาติ  

  2547 - 2551 ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา  บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   บริษัท อินโดรามาเอนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
 - 
 
กิจกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ     คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่) 5 
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หน้าที่ 4 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวชัรกิต ิ
วชัโรทยั 
 
• กรรมการ 
 อิสระ 
 
• กรรมการ 
 กํากบัดแูล 
 กิจการที่ดี 

49 ไมม่ี ไมม่ี คุณวุฒกิารศึกษา 
• ศลิปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์)  
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
• M.P.A. (Master of Public Administration), 
 Roosevelt University, IL  U.S.A. 
ประวตัิการอบรม 
• อบรมหลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร 
 ภาครัฐร่วมเอกชนและการเมือง วปม. รุ่นที่ 4 
• สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ หลกัสตูรผู้บริหาร 
 ระดบัสงู รุ่นที่ 9 (วตท.9) 
• สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
 รุ่นที่ 121/2009 
 

  2544 - 2550 ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวงั 
ฝ่ายที่ประทบั 

สํานกัพระราชวงั 

2550 - ปัจจบุนั กรมวงัผู้ใหญ่ สํานกัพระราชวงั 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการอิสระ / กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี     บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน)  
• กรรมการ   บริษัท กฤษดามหานคร จํากดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
 - 
 
กิจกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบัน) 
• คณะกรรมการดําเนินการจดังานกาชาด สภากาชาดไทย 
• อปุนายกสมาคมนกัเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา 
• กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ โรงเรียนราชวนิิตประถม 
• นายกสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนราชวนิิตประถม 
• กรรมการผู้ทรงคณุวฒุมิหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 
• กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภทผู้ทรงคณุวฒุิ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุติ 
• ที่ปรึกษา ธนาคารออมสนิ 
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ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52 

หน้าที่ 5 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายอําพน 
กิตตอิําพน 
 
• กรรมการ 
 อิสระ 
 
• ประธาน 
 กรรมการ 
 กําหนด 
 คา่ตอบแทน   
 
• กรรมการ 
 สรรหา 

54 ไมม่ี ไมม่ี คุณวุฒกิารศึกษา 
• ศลิปศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
• M.S. (Economics),  
 Northeastern University Boston, U.S.A. 
• Ph.D. (Applied Economics),  
 Clemson University, South Carolina, U.S.A. 
ประวตัิการอบรม 
• ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสงู รุ่น 3 (CIO) 
• วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที่ 45 
• สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   
 DCP 80/2006 

  2545 / 2547 รองปลดักระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

  2546 
   

ผู้ อํานวยการสํานกังานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

  2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบญัญตัแิหง่ชาติ  

  2547 - ปัจจบุนั เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการ  บริษัท ปตท. อะโรเมตกิส์และการกลัน่ จํากดั (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ   บริษัท การบนิไทย จํากดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
 - 
 
กิจกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ / กรรมการนโยบายการเงิน     ธนาคารแห่งประเทศไทย 
• กรรมการข้าราชการพลเรือน    สํานกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
• กรรมการสง่เสริมการลงทนุ สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
• กรรมการกฤษฎีกา     สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7 
• ประธาน อ.ก.พ. วิสามญัเกี่ยวกบัการเตรียมการกําลงัพลภาครัฐ 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52 

หน้าที่ 6 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

คณุพรทิพย์ 
จาละ 
 
• กรรมการ 
 อิสระ 
 
• กรรมการ 
 ตรวจสอบ 

60 ไมม่ี ไมม่ี คุณวุฒกิารศึกษา 
• นิตศิาสตรบณัฑิต (เกียรตนิิยมดี)   
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• Master of Laws (LL.M)  
 University of Michigan, U.S.A. 
ประวตัิการอบรม 
• วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที่ 43 
• สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD)  
 หลกัสตูร  FSD 3/2008 

  2543 - 2547 รองเลขาธิการคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบญัญตัแิหง่ชาติ  

  2547 - ปัจจบุนั เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ     บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
 - 
 
กิจกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบัน) 
•    กรรมการ  คณะอนกุรรมการข้าราชการพลเรือนวสิามญัเกี่ยวกบัการอทุธรณ์   และการร้องทกุข์สํานกังาน ก.พ. 
•    กรรมการกฤษฎีกา สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
•    กรรมการวธิีปฏิบตัริาชการทางปกครอง     สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
•    กรรมการ  คณะกรรมการองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย 
•    กรรมการ  คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองสํานกังานศาลปกครอง 
•    กรรมการคดีพิเศษ กระทรวงยตุธิรรม 
•    กรรมการ  คณะกรรมการกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการกระทรวงการคลงั 
•    กรรมการ  คณะกรรมการวนิิจฉยัอทุธรณ์ สํานกังาน ก.ล.ต. 
•    กรรมการ  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52 

หน้าที่ 7 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายชยัเกษม 
นิตสิริิ 
 
• กรรมการ 
 อิสระ 
 
• ประธาน 
    กรรมการ 
 กํากบัดแูล 
 กิจการที่ดี  
 

61 ไมม่ี ไมม่ี คุณวุฒกิารศึกษา 
• นิตศิาสตรบณัฑิต (เกียรตนิิยมอนัดบั 2)    
 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• เนตบิณัฑิตไทย สํานกัอบรมศกึษากฎหมาย 
 แหง่เนตบิณัฑิตยสภา 
• LL.M. Columbia University, U.S.A. 
• นิตศิาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ 
 มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
• ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 คณะนิตศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตัิการอบรม 
• Cert. In International Procurement,   
 Georgetown  University 
• วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที่ 38 
• ประกาศนียบตัรชัน้สงู สถาบนัพระปกเกล้า  
 หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบ 
 ประชาธิปไตยสําหรับนกับริหารระดบัสงู  
 (ปปร.) รุ่นที่ 9 
• สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ   
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 5 (วตท.5) 
• สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   
 หลกัสตูร  DCP 8/2001,  RCP 16/2007 และ 
 FSD 5/2009 

  2543 - 2544 อธิบดีอยัการฝ่ายคดีทรัพย์สนิทาง

ปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศ 
สํานกังานอยัการสงูสดุ 

  2544 - 2545 อธิบดีอยัการฝ่ายคดีอยัการสงูสดุ  สํานกังานอยัการสงูสดุ 

  2545 - 2546 อธิบดีอยัการฝ่ายปรึกษา   สํานกังานอยัการสงูสดุ 

  2546 - 2550 รองอยัการสงูสดุ   สํานกังานอยัการสงูสดุ 

  2550 - ก.ย. 2552 อยัการสงูสดุ   สํานกังานอยัการสงูสดุ 

ต.ค. 52 - ปัจจบุนั อยัการอาวโุส (ที่ปรึกษาอยัการสงูสดุ) สํานกังานอยัการสงูสดุ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี   บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการ   บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการ   บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
 - 
 
กิจกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
• กรรมการ  คณะกรรมการตํารวจ 
• กรรมการ  สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
• กรรมการ  สภามหาวทิยาลยัเซนต์จอห์น 
• กรรมการ  สภามหาวทิยาลยัโยนก 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52 

หน้าที่ 8 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายจลุยทุธ 
หิรัณยะวสติ 
 
• กรรมการ 
 อิสระ 
 
• กรรมการ 
 ตรวจสอบ   
 
• กรรมการ 
 สรรหา 

61 ไมม่ี ไมม่ี คุณวุฒกิารศึกษา 
• นิตศิาสตรบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ)   
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประวตัิการอบรม 
• วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที่ 40 
• สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลกัสตูร  DCP 111/2008 

  2547 - 2549 รองปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี สํานกันายกรัฐมนตรี 

  2549 - 2551 ปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี สํานกันายกรัฐมนตรี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
•   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา     บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
     - 
 
กิจกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ  การประปานครหลวง 
• กรรมการ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52 

หน้าที่ 9 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายอนวุฒัน์ 
เมธีวิบลูวฒุิ 
 
• กรรมการ 
 อิสระ 

58 ไมม่ี ไมม่ี คุณวุฒกิารศึกษา 
• นิตศิาสตรบณัฑิต (เกียรตนิิยมอนัดบั2)   
 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต   
 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตัิการอบรม 
• วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที่ 45 
• อบรมหลกัสตูรนกัปกครองระดบัสงู   
 กระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 36 ปี 2540 

  2547 - 2548 ผู้วา่ราชการจงัหวดัพงังา  

  2548 - 2549 ผู้วา่ราชการจงัหวดัสมทุรสงคราม  

  2549 - 2551 ผู้วา่ราชการจงัหวดัสมทุรปราการ  

2551 - ปัจจบุนั อธิบดีกรมที่ดนิ กระทรวงมหาดไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการอิสระ  บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
• กรรมการ  บริษัท ยนูิเวอร์แซล ยทูิลติี ้จํากดั 
• กรรมการ  บริษัท ประปา บางประกง จํากดั 
• กรรมการ  บริษัท ประปา ฉะเชิงเทรา จํากดั 
• กรรมการ  บริษัท ประปา นครสวรรค์ จํากดั 
 
กิจกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ  องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52 

หน้าที่ 10 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสรุชยั 
ภูป่ระเสริฐ 
 
• กรรมการ 
 อิสระ 
 
• กรรมการ 
 กําหนด 
 คา่ตอบแทน 

58 ไมม่ี ไมม่ี คุณวุฒกิารศึกษา 
• นิตศิาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวตัิการอบรม 
• วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูรการ
ป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที่ 42 
• หลกัสตูร นบส.1 รุ่นที่ 19 สํานกังาน ก.พ. 

  2540 - 2544 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

  2544 - 2550 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

  2550 - ปัจจบุนั เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการอิสระ / กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน     บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน)  
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
 - 
 
กิจกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52 

หน้าที่ 11 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายนริศ 
ชยัสตูร 
 
• กรรมการ 
     

54 ไมม่ี ไมม่ี คุณวุฒกิารศึกษา 
• เศรษฐศาสตรบณัฑิต (เกียรตนิิยมดี)   
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (ภาษาองักฤษ)   
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• Ph.D. Economics, University of Hawaii, U.S.A. 
ประวตัิการอบรม 
• วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที่ 39 
• สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ  
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 4 (วตท.4) 
• สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลกัสตูร  DAP 32/2005 , FND 19/2005 ,  
 DCP 82/2006 , R-CDC 3/2008 

  2541 - 2547 อธิการบดี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

  2547 - 2549 ผู้ อํานวยการ สํานกังานเศรษฐกิจการคลงั 

  2549 - 2551 ผู้ตรวจราชการ   กระทรวงการคลงั 

2551 - 2552 หวัหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลงั 

2552 - ปัจจบุนั รองปลดักระทรวง กระทรวงการคลงั 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ   บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน)  
• กรรมการ   บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน)  
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
• กรรมการ   บริษัท ฟอร์จนู พาร์ท อินดสัตรี จํากดั 
 
กิจกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบัน) 
• ประธาน  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
• ประธานสภาวจิยัแหง่ชาต ิ สาขาเศรษฐศาสตร์ 
• ประธานชมรมศษิย์เก่าอีสเวสเซนเตอร์และฮาวายในประเทศไทย 
• ประธานคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแหง่ประเทศไทย 
• นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
• กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลงัใน “สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก” 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52 

หน้าที่ 12 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสรุพล 
นิตไิกรพจน์ 
 
• กรรมการ 
 อิสระ 
 
• กรรมการ 
 กํากบัดแูล 
 กิจการที่ดี 

49 ไมม่ี ไมม่ี คุณวุฒกิารศึกษา 
• นิตศิาสตรบณัฑิต (เกียรตนิิยมอนัดบั 2)  
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• Diplome d’ etdes approfondies (D.E.A.) 
 de droit public มหาวทิยาลยั Strasbourg III 
 ประเทศฝรั่งเศส 
• Doctorat de I’ Universite Robert Schuman de 
 Strasbourg (mention treshonorable) 
 มหาวทิยาลยั Robert Schuman ประเทศฝรั่งเศส 
ประวตัิการอบรม 
• ประกาศนียบตัรการอบรมหลกัสตูร 
 “การกระจายอํานาจและการปกครองท้องถิ่น” 
 ณ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์นานาชาติ 
 กรุงปารีส, ประเทศฝรั่งเศส 
• สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลกัสตูร DCP 102/2008 

  2542 - 2544 หวัหน้าภาควชิากฎหมายมหาชน 
คณะนิตศิาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

  2544 - 2547 คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ต.ค. 2549 - 
มี.ค. 2551 

สมาชิกสภานิติบญัญตัแิหง่ชาติ  

 
2547 - ปัจจบุนั อธิการบดี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการอิสระ / กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี     บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ     บริษัท อสมท. จํากดั (มหาชน) 
  
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
        - 
 
กิจกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ มหาวทิยาลยัรังสติ 
• กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกา และกรรมการพฒันากฎหมาย 
• กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการกระจายอํานาจ สํานกันายกรัฐมนตรี 
• กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
• กรรมการผู้ทรงคณุวฒุสิภาการศกึษา 
• ที่ปรึกษาพเิศษสํานกังานศาลปกครอง 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52 

หน้าที่ 13 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางเบญจา 
หลยุเจริญ 
 
• กรรมการ 

56 ไมม่ี ไมม่ี คุณวุฒกิารศึกษา 
• บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• นิตศิาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวตัิการอบรม 
• Middle Management Professional 
 Development Revenue Canada 
• EDI Taxation Technology 
 สําหรับผู้บริหารระดบักลาง กรมสรรพากร 
 (Australia and New Zealand) 
• Strategic Thinking and Executive Action, 
 Kellogg School of Management, U.S.A. 
• วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูรการ 
    ป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน  
    (วปรอ.4616) 
• สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ หลกัสตูรผู้บริหาร
 ระดบัสงู รุ่นที่ 8 (วตท.8) 
• สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร DCP 75/2006 , ACP 27/2009 

  2544 ผู้ อํานวยการสํานกัตรวจสอบภาษี สํานกัตรวจสอบภาษี 

  2545 ผู้ อํานวยการสํานกับริหารภาษี 
ธรุกิจขนาดใหญ่ 

สํานกับริหารภาษีธรุกิจขนาดใหญ่ 

2546 รองอธิบดี กรมสรรพากร 

2547 ที่ปรึกษาด้านพฒันาฐานภาษี กรมสรรพากร 

2548 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลงั 

2551 - ปัจจบุนั รองปลดักระทรวงการคลงั 
หวัหน้ากลุม่ภารกิจด้านทรัพย์สนิ 

กระทรวงการคลงั 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ   บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการ   บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการ   บริษัท เอราวณั จํากดั (มหาชน) 
  
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
• กรรมการ  บริษัท ธนารักษ์พฒันสนิทรัพย์ จํากดั 
 
กิจกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ  การไฟฟ้านครหลวง 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52 

หน้าที่ 14 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายพิชยั 
ชณุหวชิร 
 
• กรรมการ 

60 0.000078 ไมม่ี คุณวุฒกิารศึกษา 
• บญัชีบณัฑิต (การบญัชี)  
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• M.B.A. (Business Administration) Indiana  
 University of Pennsylvania, U.S.A. 
• ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิท์างบญัชี  
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์
 สาขาวชิาบริหารการเงิน 
 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ประวตัิการอบรม 
• ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 2918 
• วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร 
 ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 13 
• สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูรุ่นที่ 5 (วตท. 5) 
• สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลกัสตูร  DAP 49/2005 , DCP 111/2008 

 ต.ค. 2544 - 
 31 ธ.ค. 2550 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
การเงินและบญัชีองค์กร 

บริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน) 

 ก.ย. 2546 - 
 ธ.ค. 2547 

รักษาการกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 

 1 ม.ค. 2551 - 
 22 มิ.ย. 2552 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการ  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการ  บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการ  บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
• กรรมการ  บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จํากดั 
• กรรมการ  บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จํากดั 
• กรรมการ บริษัท ไทยลู้บเบส จํากดั (มหาชน) 
 
 
กิจกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบัน) 
• อปุนายกและประธานคณะกรรมการวชิาชีพบญัชี สภาวชิาชีพบญัชีด้านบญัชีบริหาร 
• กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิสภามหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
• กรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลยัมหิดล 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52 

หน้าที่ 15 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายประเสริฐ 
บญุสมัพนัธ์ 
 
• กรรมการและ 
    เลขานกุาร 
 คณะกรรมการ 
 
• ประธาน 
 เจ้าหน้าที่ 
 บริหารและ 
 กรรมการ 
 ผู้จดัการใหญ่ 

57 0.000282 ไมม่ี คุณวุฒกิารศึกษา 
• วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วิศวกรรมโยธา)  
 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• MBA. Utah State University, U.S.A. 
• ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์  
 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• ปริญญาบริหารธรุกิจดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ 
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
• ปริญญาบริหารธรุกิจดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ 
 สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป 
 มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี 
ประวตัิการอบรม 
• วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร 
 ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 10 
• Certificate in Advanced Management 
 Program, Harvard Business School, U.S.A. 
• ประกาศนียบตัรชัน้สงู สถาบนัพระปกเกล้า 
 หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบ 
 ประชาธิปไตย สําหรับนกับริหารชัน้สงู 
 (ปปร.) รุ่นที่ 6 
• สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูรุ่นที่ 3 (วตท. 3) 
• สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 DAP 26/2004 

 ต.ค. 2544 - 2546 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่ธรุกิจก๊าซธรรมชาต ิ

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
 

 ส.ค. 2546 - 2550 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

 2549 - มี.ค. 2551 สมาชิกสภานิติบญัญตัแิหง่ชาต ิ  

 2551 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการและเลขานกุาร  บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 
• รองประธานกรรมการ  บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากดั (มหาชน)  
• รองประธานกรรมการ  บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการ  บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน)  
• กรรมการ บริษัท ปตท.อะโรเมตกิส์และการกลัน่ จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการ  ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
• ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยลู้บเบส จํากดั (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ  บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จํากดั 
• กรรมการ  บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จํากดั 
• กรรมการ  บริษัท นํา้มนั ไออาร์พีซี จํากดั 
• กรรมการ  บริษัท ไทย เอ บี เอส จํากดั 
• กรรมการ  บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จํากดั 
กิจกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบัน) 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52 

หน้าที่ 16 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายปรัชญา 
ภิญญาวธัน์ 
 
•  ประธาน 
    เจ้าหน้าที่ 
    ปฏิบตักิาร 
    กลุม่ธรุกิจ 
    ปิโตรเลียม 
    ขัน้ปลายและ 
    รองกรรมการ 
    ผู้จดัการใหญ่ 
    หน่วยธรุกิจ 
    นํา้มนั 

58 0.000252 ไมม่ี คุณวุฒกิารศึกษา 
• วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมโยธา)  
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• M.S. (Civil Engineering),  
 Stanford University, U.S.A. 
• Ph.D. (Civil Engineering),  
 University of Texas at Austin, U.S.A. 
ประวตัิการอบรม 
• วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร 
 ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 15 
• สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 7 (วตท.7) 
• สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลกัสตูร  DCP 14/2002 

  2545 - 2546 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กลยทุธ์และพฒันาองค์กร 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
 

  2546 - 2547 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
บริหารองค์กร 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

  2547 - 2550 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
กลุม่ธรุกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

  2551 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 
กลุม่ธรุกิจปิโตรเลียมขัน้ปลาย 
และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
หน่วยธรุกิจนํา้มนั 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ  บริษัท ปตท. อะโรเมตกิส์และการกลัน่ จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการ  บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการ  บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการ  บริษัท ไออาร์พีซี  จํากดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
• ประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากดั 
• ประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ จํากดั 
• ประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที ฟีนอล จํากดั 
• ประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากดั 
• ประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จํากดั 
• ประธานกรรมการ  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จํากดั 
• ประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินลั จํากดั 
• กรรมการ  บริษัท ไทยลู้บเบส จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการ  บริษัท บางกอกโพลีเอททิลีน จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการ  บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากดั 
• กรรมการ  บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จํากดั 
กิจกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52 

หน้าที่ 17 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายเทวนิทร์ 
วงศ์วานิช 
 
• ประธาน 
 เจ้าหน้าที่ 
 บริหาร 
 การเงิน 

51 0.000142 ไมม่ี คุณวุฒกิารศึกษา 
• วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเคมี)   
 (เกียรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• M.S. (Chemical Engineering)  
 Rice University, U.S.A. 
• M.S. (Petroleum Engineering) 
 University of Houston, U.S.A. 
ประวตัิการอบรม 
• ประกาศนียบตัรโครงการอบรมผู้บริหารระดบัสงู  
 สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศนิทร์ 
 แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  (S.E.P. รุ่น 7) 
• ประกาศนียบตัรโครงการอบรมผู้ นําสากล  
 (Program for Global Leadership – PGL)   
 สถาบนั Harvard Business School, U.S.A. 
• ประกาศนียบตัรชัน้สงู สถาบนัพระปกเกล้า  
 หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบ 
 ประชาธิปไตยสําหรับผู้บริหารระดบัสงู  
 (ปปร.) รุ่น 10 
• สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 6 (วตท.6) 
• สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลกัสตูร  DCP 21/2002 , FSD 6/2009 
 
 
 
 
 
 

  2551 -2552 
   

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
กลยทุธ์และพฒันาองค์กร 

บริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน) 

2552 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและ 
รักษาการรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กลยทุธ์และพฒันาองค์กร 

บริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน) 

1 ม.ค. 2553 - 
ปัจจบุนั 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการ  บริษัท บริการเชือ้เพลงิการบนิกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการ  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการ  บริษัท ปตท. อะโรเมตกิส์และการกลัน่ จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการ  บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
• กรรมการ  บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
• กรรมการ  บริษัท พีทีที ไอซีที โซลชูัน่ส์  จํากดั 
กิจกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบัน) 
- 
 
 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52 

หน้าที่ 18 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายทรงวฒุ ิ
ชินวตัร 
 
•  รองกรรมการ 
    ผู้จดัการใหญ่ 
    บริหาร 
    องค์กร 

59 0.000108 ไมม่ี คุณวุฒกิารศึกษา 
• วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมโยธา)  
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
• M.Eng. (Civil Engineering) Lamar University,  
 Beaumont, Texas, U.S.A. 
ประวตัิการอบรม 
• Certificate in Advanced Management 
 Program, Harvard Business School, U.S.A. 
• Certificate in Advanced Management 
 Program, Banff School, Canada 
• วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร 
 ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 16 
• สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลกัสตูร  DAP 35/2005 

  2541 - 2545 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบตังิานในตําแหน่งผู้จดัการทัว่ไป 

บริษัท ปตท.จําหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจํากดั 
 

  2546 - 
  ธ.ค. 2552 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายงานบริหารองค์กร 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
 

ม.ค. 2553 - 
18  ก.พ. 2553 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ทรัพยากรบคุคล 
และศกัยภาพองค์กร 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 - 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (สิน้สุด ณ วันที่ 18 ก.พ. 2553) 
• กรรมการ  บริษัท ปตท.จําหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจํากดั 
• กรรมการ  บริษัท เอนเนอร์ยี่คอมเพลก็ซ์ จํากดั 
• กรรมการ  บริษัท พีทีที ไอซีที โซลชูัน่ส์ จํากดั 
 
กิจกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52 

หน้าที่ 19 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายเพิม่ศกัดิ์ 
ชีวาวฒันานนท์ 
 
• รองกรรมการ 
    ผู้จดัการใหญ่ 
    หน่วยธรุกิจ 
    ก๊าซ 
    ธรรมชาต ิ

59 0.000257 ไมม่ี คุณวุฒกิารศึกษา 
• B.Eng. (Mechanical) University of Santo 
 Tomas Manila, Philippines 
ประวตัิการอบรม 
• ประกาศนียบตัร Asian Executive Program 
 (AEP), GE Management Development  
    Institute 
• ประกาศนียบตัรโครงการอบรมผู้บริหารระดบัสงู  
 สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศนิทร์ 
 แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (S.E.P.) 
• สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลกัสตูร  DCP 52/2004 

  2547 -  2549 
   

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบตังิานในตําแหน่ง 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

  2549 -  2550 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบตังิานในตําแหน่ง 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท ปตท. อะโรเมตกิส์ และการกลัน่ จํากดั  (มหาชน) 

  2550 - 2551 
 

 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบตังิานในตําแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ปตท. อะโรเมตกิส์ และการกลัน่ จํากดั  (มหาชน) 

2551 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
หน่วยธรุกิจก๊าซธรรมชาต ิ

บริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ     บริษัท ปตท. อะโรเมตกิส์ และการกลัน่ จํากดั  (มหาชน) 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
• กรรมการ     บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จํากดั 
• กรรมการ     บริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จํากดั 
• กรรมการ     บริษัท ปตท. จําหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจํากดั 
• กรรมการ     บริษัท ราชบรุีเพาเวอร์ จํากดั 
• กรรมการ     บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากดั 
• กรรมการ     บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากดั 
 
กิจกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52 

หน้าที่ 20 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสรุงค์ 
บลูกลุ 
 
•  ประธาน 
    เจ้าหน้าที่ 
    บริหาร 
    บริษัท 
    ไทยออยล์ 
    จํากดั  
   (มหาชน) 

54 0.000274 ไมม่ี คุณวุฒกิารศึกษา 
• 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, 
  New York, U.S.A. 
• Master of Business Administration,  
 Cornell University, New York, U.S.A. 
ประวตัิการอบรม 
• PMD, Harvard University, Boston, U.S.A. 
• ประกาศนียบตัรชัน้สงู สถาบนัพระปกเกล้า 
 หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบ 
 ประชาธิปไตยสําหรับนกับริหารระดบัสงู  
 (ปปร.) รุ่นที่ 8 
• หลกัสตูรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 (วปรอ. รุ่น 4919) 

  2548 - 2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
หน่วยธรุกิจการค้าระหวา่งประเทศ 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
 

2551 - 
30 ก.ย. 2552 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
หน่วยธรุกิจการค้าระหวา่งประเทศ 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
 

1 ต.ค. 2552 -  
ปัจจบุนั 
 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ปฏิบตังิานในตําแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการและเลขานกุาร  บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
• ประธานกรรมการ   บริษัท PTT International Trading DMCC (Dubai) 
• ประธานกรรมการ   บริษัท  PTT International Trading fte. Ltd. (Singapore) 
• กรรมการ  บริษัท ไทยลู้บเบส จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการ  บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยีโซลชูัน่ จํากดั 
• กรรมการ  บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จํากดั 
• กรรมการ  บริษัท ไทยออยล์มารีน จํากดั 
• กรรมการ  บริษัท ปตท. กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จํากดั 
• กรรมการ  บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จํากดั 
• กรรมการ  บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จํากดั 
• กรรมการ  บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากดั 
 
กิจกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบัน) 
     - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52 

หน้าที่ 21 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายไพรินทร์ 
ชโูชตถิาวร 
 
• กรรมการ 
    ผู้จดัการใหญ่ 
    บริษัท 
    ไออาร์พีซี 
    จํากดั  
   (มหาชน) 

53 0.000146 ไมม่ี คุณวุฒกิารศึกษา 
• วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (เกียรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง)   
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• Master of Engineering in Chemical 
 Engineering, Tokyo Institution of Technology, 
 Japan 
• Doctor of Engineering in Chemical 
 Engineering, Tokyo Institution of Technology, 
 Japan 
ประวตัิการอบรม 
• 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 
• สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลกัสตูร  DAP 24/2004 , DCP  51/2004 

  2549 - 2551 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่  

กลุม่ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ ปตท. 

ปฏิบตัิงานในตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ 

 

 

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมคิอล จํากดั 

  2551 -  

  31 ธ.ค. 2551 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  

หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ ปตท. 

ปฏิบตัิงานในตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ 

 

 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จํากดั และ 

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมคิอล จํากดั 

  1 ม.ค. 2552 - 

  ปัจจบุนั 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปฏิบตัิงาน 

ในตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 
บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั) 

• กรรมการและเลขานกุาร    บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 

• กรรมการ       บริษัท บางกอก โพลีเอททีลีน จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการ       บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จํากดั 

• กรรมการ       บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมคิอล จํากดั 

• กรรมการ       บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จํากดั 

• กรรมการ       บริษัท ไทย เอ บี เอส จํากดั  

• กรรมการ       บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จํากดั  

• กรรมการ       บริษัท นํา้มนัไออาร์พีซี จํากดั  

• กรรมการ       บริษัท นํา้มนัทีพีไอ (2001) จํากดั  

• กรรมการ       บริษัท ทีพีไอ อินเตอร์เน็ต พอร์ทลั จํากดั • กรรมการ       บริษัท ไออาร์พีซี พลงังาน จํากดั 

• กรรมการ       บริษัท ไออาร์พีซี เอ & แอล จํากดั • กรรมการ       บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จํากดั 

• กรรมการ       บริษัท อตุสาหกรรมโพลียรูีเทนไทย จํากดั • กรรมการ       บริษัท ไออาร์พีซี เซอร์วิส จํากดั 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ปัจจุบนั) 

• กรรมการบริหาร ศนูย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดแุหง่ชาติ (MTEC) 
• กรรมการบริหาร วิทยาลยัปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• กรรมการบริหาร ศนูย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานกังานพฒันา วทิยาศาสตร์ 
  และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52 

หน้าที่ 22 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายอนนต์ 
สริิแสงทกัษิณ 
 
•  ประธาน 
    เจ้าหน้าที่ 
    บริหาร 
    บริษัท ปตท.  
    สํารวจ 
    และผลติ 
    ปิโตรเลียม  
    จํากดั 
    (มหาชน) 

57 0.000495 ไมม่ี คุณวุฒกิารศึกษา 
• วทิยาศาสตรบณัฑิต (ธรณีวิทยา)  
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• พาณิชยศาสตร์และการบญัชีมหาบณัฑิต  
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวตัิการอบรม 
• Certificates in Project Investment Appraisal 
 and Management and Global Leadership,  
 Harvard University 
• สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูรุ่นที่ 1 (วตท.1) 
• สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
  หลกัสตูร  DAP 52/2006 , DCP 73/2006 

 2545 - 2551 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
กลยทุธ์และพฒันาองค์กร 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
 

 ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบตังิานในตําแหน่ง  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ     บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
       - 
 
กิจกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบัน) 
• ที่ปรึกษาสมาคมธรณีวทิยาแหง่ประเทศไทย 
• นายกสมาคมนิสิตเก่าวทิยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• กรรมการสมาคมมิตรภาพไทย-กมัพชูา 
• กรรมการสรรหาตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
• นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
• กรรมการ  บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั (บสก.) 
• กรรมการสภาสถาบนัผู้ทรงคณุวฒุขิองสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52 

หน้าที่ 23 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายมารุต 
มฤคทตั 
 
•  กรรมการ 
    ผู้จดัการใหญ่ 
    บริษัท ปตท.  
    สํารวจ 
    และผลติ 
    ปิโตรเลียม  
    จํากดั 
    (มหาชน) 

57 0.000119 ไมม่ี คุณวุฒกิารศึกษา 
• B.S. (Petroleum Engineering)  
 University of Texas at Austin, U.S.A. 
• M.S. (Petroleum Engineering)  
 University of Texas at Austin, U.S.A. 
ประวตัิการอบรม 
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร  
 Advance Management  
 สถาบนั Insead ประเทศฝรั่งเศส 
• วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร 
 ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 
• สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลกัสตูร  DAP 13/2004 , DCP 46/2004 

  2546 - 2549 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบตังิานในตําแหน่ง 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 

2549–30 พ.ย.52 
 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. 
ชว่ยปฏิบตังิานในตําแหน่ง 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 

1 พ.ย.52 -  
31 ธ.ค. 52 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. 
ช่วยปฏิบตังิาน 
 

บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 - 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
 - 
 
กิจกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบัน) 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52 

หน้าที่ 24 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายชายน้อย 
เผื่อนโกสมุ 
 
•  ประธาน 
    เจ้าหน้าที่ 
    บริหารและ 
    กรรมการ 
    ผู้จดัการใหญ่ 
    บริษัท ปตท.  
    อะโรเมตกิส์ 
    และการกลัน่  
    จํากดั 
    (มหาชน) 

59 0.000175 ไมม่ี คุณวุฒกิารศึกษา 
• Bachelor Degree in Higher  Accounting  
 California College of Commerce, U.S.A. 
• ปริญญาโทการบริหาร  
 สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศนิทร์ 
 แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตัิการอบรม 
• ประกาศนียบตัรชัน้สงู สถาบนัพระปกเกล้า  
 หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบบ

 ประชาธิปไตยสําหรับนกับริหารชัน้สงู 
 (ปปร.) รุ่นที่ 6 
• สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 9 (วตท.9) 
• สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลกัสตูร  DAP 63/2007 
 

  2548 - 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สงักดัธุรกิจปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ ปตท. ปฏิบตังิานใน
ตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท โรงกลัน่นํา้มนัระยอง จํากดั (มหาชน) 

  2550 - 2551 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  ปตท. 
ปฏิบตังิานในตําแหน่ง  
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท ปตท. อะโรเมตกิส์และการกลัน่ จํากดั (มหาชน) 

  2551 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  ปตท. 
ปฏิบตังิานในตําแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท ปตท. อะโรเมตกิส์และการกลัน่ จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการและเลขานกุาร  บริษัท ปตท. อะโรเมตกิส์และการกลัน่ จํากดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
• กรรมการ   บริษัท พีทีที ฟีนอล จํากดั 
 
กิจกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบัน) 
• ประธานกลุม่อตุสาหกรรมโรงกลัน่นํา้มนัปิโตรเลียม  สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
• Council of Trustees, Petroleum Institute of Thailand 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52 

หน้าที่ 25 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวีรศกัดิ์ 
โฆสิตไพศาล 
 
•  กรรมการ 
    ผู้จดัการ ใหญ่ 
    บริษัท ปตท.  
    เคมิคอล  
    จํากดั 
    (มหาชน) 
 

54 0.000018 ไมม่ี คุณวุฒกิารศึกษา 
• วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาเครื่องกล   
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• Master of Science (Mechanical Engineering),  
    Texas A&I University, U.S.A. 
ประวตัิการอบรม 
• สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลกัสตูร  DCP 82/2006 , FND 30/2006 

  2549 - 2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบตังิานในตําแหน่ง 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายงานธรุกิจการค้า  
และกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 
บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากดั (มหาชน) 

  2551 - 
  1 ต.ค. 2551 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท.
ปฏิบตังิานในตําแหน่ง 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่ธรุกิจผลิตภณัฑ์โพลเิมอร์ 

บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 

1 ต.ค. 2551 - 
31 มี.ค. 2552 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
รักษาการรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ปตท. ปฏิบตังิานในตําแหน่ง 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 

1 เม.ย. 2552 - 
ปัจจบุนั 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบตังิานในตําแหน่ง 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการและเลขานกุาร  บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการ     บริษัท วีนิไทย จํากดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
• กรรมการ     บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จํากดั 
• กรรมการ     บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากดั 
• กรรมการ     บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จํากดั 
• กรรมการ     บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี ้แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วสิ จํากดั 
• กรรมการ     บริษัท ไทยแท้งค์ เทอร์มินอล จํากดั 
• กรรมการ     Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. 
• กรรมการ     บริษัท พีทีที ฟีนอล จํากดั 
• กรรมการ     PTT Chemical Internation (Asia Pacific ROH) Limited 
• กรรมการ     PTT Chemical Internation Private Limited 
กิจกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบัน) 
• ประธานกลุม่อตุสาหกรรมพลาสตกิ  สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
• นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
• กรรมการสถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
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หน้าที่ 26 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางสาว 
เพ็ญจนัทร์ 
จริเกษม 
 
• ผู้ช่วย
 กรรมการ 
    ผู้จดัการ ใหญ่  
 การเงิน

 องค์กร 

54 
 

 

 

 

 

0.000042 ไมม่ี คุณวุฒกิารศึกษา 
• อกัษรศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• พาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต  
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวตัิการอบรม 
•หลกัสตูร Finance for Senior Executive โดย 
สถาบนั Harvard Business School of New York  
ปี 2548 
•หลกัสตูร Executive Leadership Program โดย 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมกบั 
The Wharton School University of Pennsylvania, 
U.S.A. ปี 2549 
•หลกัสตูร Capital Market Academy Leadership 
Program รุ่นที่ 4 โดย สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ
(CMA) ปี 2550 
•หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นที่ 
75 โดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
(IOD) ปี 2551 
•หลกัสตูร Director Certificated Program รุ่นที่ 113 
โดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 
ปี 2552 
•หลกัสตูร Audit Committee Program รุ่นที่ 28 โดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 
 ปี 2552 

 2541 - ก.ย. 2544 ผู้ อํานวยการฝ่ายจดัหา 
และบริหารเงินทนุ 

การปิโตรเลียมแหง่ประเทศไทย 

 1 ต.ค.44 - มี.ค.48 ผู้จดัการฝ่ายจดัหาและบริหารเงินทนุ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
 1 เม.ย.48 - 6 ธ.ค.48 ผู้จดัการฝ่ายกลยทุธ์การเงินองค์กร บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
  7 ธ.ค.48 - 31 พ.ค.49 ผู้จดัการฝ่ายกลยทุธ์การเงินองค์กร 

รักษาการ ผู้ชว่ยกรรมการ 
ผู้จดัการใหญ่การเงินองค์กร 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

 1 มิ.ย.49 - ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
การเงินองค์กร 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
- 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั)  
• กรรมการ     บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จํากดั 
• กรรมการ     บริษัท บิซิเนส เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จํากดั 
• กรรมการ     บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
 
กิจกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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หน้าที่ 27 
 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางปริศนา 
ประหารข้าศกึ 
 
• ผู้ช่วย
 กรรมการ 
    ผู้จดัการ ใหญ่ 
 บญัชีองค์กร 
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0.000276 ไมม่ี คุณวุฒกิารศึกษา 
• พาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ 
 และการบญัชีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• บริหารธรุกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวทิยาลยัเกริก 
• M.B.A. (Business Administration),  
 Tarleton State University, U.S.A. 
ประวตัิการอบรม 
• Certificate of International Oil & Gas 
 Accounting, Professional Development 
 Institute, University of North Texas, U.S.A. 

  2539 - 2540 ผู้จดัการสว่นบญัชีบริหาร  
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

การปิโตรเลียมแหง่ประเทศไทย 

  2540 - 2541 นกับญัชีอาวโุส 
รักษาการผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี

สํานกังานใหญ่ 

การปิโตรเลียมแหง่ประเทศไทย 

  2541 - ก.ย.44 ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 
สํานกังานใหญ่ 

การปิโตรเลียมแหง่ประเทศไทย 

  ต.ค.44 - 31 พ.ค.49 ผู้จดัการฝ่ายบญัชี สํานกังานใหญ่ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
 1 มิ.ย.49 - 30 พ.ย.49 ผู้จดัการฝ่าย ประจํารองกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่การเงินและบญัชีองค์กร

รักษาการ ผู้ชว่ยกรรมการ 
ผู้จดัการใหญ่บญัชีองค์กร  

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

 1 ธ.ค.49 - ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
บญัชีองค์กร สํานกังานใหญ่ 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ     บริษัท ทิพยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั)  
• กรรมการ     บริษัท Subic Bay Energy Co.,Ltd. 
• กรรมการ     บริษัท PTT Phillippines Trading Corp. 
• กรรมการ     บริษัท PTT Phillippines Corp. 
• กรรมการ     บริษัท พีทีที อินเตอร์ เนชัน่แนล จํากดั 
• กรรมการ     บริษัท PTT Mining Limited 
• กรรมการ     บริษัท PTT International Trading PTE. LTD. 
 
กิจกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ ในคณะกรรมการวชิาชีพบญัชีด้านการบญัชีบริหาร สภาวชิาชีพบญัชี 
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