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สารประธาน

Chairman & CEO’s Message

ในปี 2553 ที่ผ่านมา สถานการณ์ทั่วโลกมีความผันผวนทั้งเรื่อง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง ทําให้ ปตท.สผ. ต้องเพิ่ม
ความระมัดระวังในการดําเนินธุรกิจให้รอบคอบที่สุด อย่างไรก็ดี
ในปี 2553 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น
มากเมื่อเทียบกับปี 2552 คือ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 มี
กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 88 ด้วยปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ
13 และมีผลตอบแทนต่อผ้ถ
ู ือหุ้นที่ร้อยละ 26 เสนอจ่ายเงินปันผล
ให้กับผ้ถ
ู ือหุ้นรวมหุ้นละ 5.03 บาท แบ่งเป็น 2 งวด งวดหกเดือน
แรกที่ 2.55 บาท และงวดหกเดือนหลังที่ 2.48 บาท
โครงการที่ มี ป ริ ม าณการผลิ ต โดดเด่ น ในปี 2553 คื อ
โครงการอาทิตย์เหนือ โครงการบงกช และโครงการพื้นที่พัฒนา
ร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 นอกจากนี้ ในต้นปี 2554 โครงการแคนาดา
ออยล์ แซนด์ เคเคดี ได้เริม
่ การผลิตแล้ว ส่วนโครงการทีค
่ าดว่าจะ
ดําเนินการผลิตได้เพิ่มเติมอีกในปี 2554 คือ โครงการเวียดนาม
16-1 และแหล่งมอนทาราในโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย
สําหรับเหตุการณ์มอนทารา เนื่องจาก ปตท.สผ. มุ่งมั่น
ที่จะแก้ปัญหา และดําเนินงานตามแผนปรับปรุงแก้ไขอย่างรัดกุม
ต่ อ เนื่ อ งมาโดยตลอด ส่ ง ผลให้ รั ฐ บาลออสเตรเลี ย อนุ มั ติ ใ ห้
ปตท.สผ. ดําเนินกิจการในประเทศออสเตรเลียต่อไป อย่างไรก็ดี
พี ที ที อี พี เอเอ ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของ ปตท.สผ. จะจั ด ทํ า
ข้อตกลงร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลีย โดยจะมีคณะกรรมการอิสระ
ติดตามการดําเนินการตามแผนปรับปรุงแก้ไขต่อไปอีกเป็นเวลา

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผ้จ
ู ัดการใหญ่

ประธานกรรมการ

Mr. Anon Sirisaengtaksin

Mr. Prasert Bunsumpun

President and Chief Executive Ofﬁcer

Chairman of the Board

As there were multiple changes in the Thai and global
economy, environment as well as political issues in 2010,
PTTEP had to be more prudent in planning or executing
any of our actions. However, the year turned to be a
remarkable one since PTTEP and its subsidiaries posted
operational results compared to 2009. There were a
23% increase in total revenues, an 88% increase in net
income and a 13% increase in sales volume. The return
on shareholders’ equity was 26%. We proposed annual
dividend payment to the shareholders at Baht 5.03 per
share in two periods, the ﬁrst half of 2010 at Baht 2.55
and the second half at Baht 2.48.
The improvement resulted from a higher production
rate and higher sales at higher world petroleum prices.
Mostly, the elevated supplies were generated from
our outstanding projects: Arthit North, Bongkot and
MTJDA-B17. In 2011, our Canada Oil Sands KKD Project
has started production. Additionally, we expect Vietnam
16-1 Project and Montara in PTTEP Australasia Project to
do the same so that we can respond to greater demand
for petroleum.
For the Montara incident, PTTEP is very pleased
to report that the Australian government recently ruled
that PTTEP AA - PTTEP’s subsidiary - can continue
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18 เดือนส่วนการเจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซียเรื่องการเรียกร้อง
ค่าชดเชยจากเหตุดงั กล่าว ปัจจุบน
ั ยังไม่ปรากฏหลักฐานทีช่ ด
ั เจน
ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงยังมิได้ตกลงที่จะชดเชยข้อ
เรียกร้องแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ให้ความร่วมมือเพือ
่
พิสจ
ู น์ผลกระทบทีอ
่ าจจะเกิดจากคราบน้าํ มันจากแหล่งมอนทารา
เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เรียกร้องค่าสินไหมชดเชยจาก
บริษัทประกัน และได้รับค่าเสียหายมาแล้วจํานวน 84 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และจะดําเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เหลือ
ต่อไป
ปตท.สผ. มีปณิธานในการดําเนินงานเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง
เรายังคงยึดเป้าหมายที่จะเพิ่มการผลิตปิโตรเลียมให้ได้ 900,000
บาร์ เ รลต่ อ วั น ในปี 2563 บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ดี ว่ า การวางแผน
การดําเนินงานอย่างรอบคอบ และปรับแผนกลยุทธ์ให้เหมาะกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง เรามองหา
โอกาสการขยายธุรกิจใหม่ๆ อาทิ หาแหล่งผลิตเพิ่มเติม ร่วมมือ
ทางธุ ร กิ จ พั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารผลิ ต เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ลดต้นทุน ศึกษาและวิเคราะห์ประเทศยุทธศาสตร์ในการลงทุนโดย
ละเอียด รวมถึงพิจารณาความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการทุกระยะ
เพื่อให้สามารถลงทุนและดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ปลอดภัย

การลงนามร่วมลงทุนกับ Statoil ASA บริษัทสํารวจ
และผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มจากประเทศนอร์ เ วย์ ใ นโครงการแคนาดา
ออยล์ แซนด์ เคเคดี เป็นหนึ่งในการลงทุนตามแผนยุทธศาสตร์
ของ ปตท.สผ. บริษัทฯ คาดว่าการลงทุนในครั้งนี้นอกจากจะ
เป็ น การเพิ่ ม ผลผลิ ต ในระยะยาวแล้ ว แคนาดายั ง เป็ น ประเทศที่
ปตท.สผ. สามารถขยายฐานการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ได้ ใ นอนาคต
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ออกหุ้ น กู้ เ พื่ อ ลดผลกระทบจากอั ต รา
แลกเปลีย่ นเงินตราทีผ
่ น
ั ผวน และสานต่อการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่
อย่างเรือผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (FLNG) อีกด้วย
ปตท.สผ. ตระหนักดีถึงภารกิจที่มีต่อผ้เู กี่ยวข้องทุกฝ่าย
เราจึ ง มุ่ ง ผลิ ต น้ํ า มั น และก๊ า ซธรรมชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพ ปลอดภั ย
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ตั้งใจทํางานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส
และในขณะเดียวกันก็รับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทัง
้ นี้ ขอขอบคุณทุกฝ่ายทีม
่ ส
ี ว่ นร่วมในความสําเร็จทีผ
่ า่ นมาของ
ปตท.สผ. และหวังว่าท่านจะยังคงสนับสนุน ปตท.สผ. ต่อไป
ในอนาคต บริษัทฯ จะพัฒนาองค์กรและบุคลากรต่อไปเพื่อให้
ปตท.สผ. เป็ น บริ ษั ท สํ า รวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มมื อ อาชี พ ใน
ระดับสากลอย่างมั่นคงและสง่างาม

operating the Montara Field after the government had
reviewed PTTEP AA’s Montara Action Plan. This Action
Plan effectively responded to the issues identiﬁed by the
Montara Commission of Enquiry in order to set PTTEP AA
on a path to achievement of the industry’s best-practice
standards for both good oilﬁeld practice and good
governance. The Australian government and PTTEP AA
will sign a binding Deed of Agreement to agree that the
Action Plan will be implemented, subject to an 18-month
monitoring program undertaken by independent experts
appointed by the government. On the other hand, PTTEP
is in discussion with an Indonesian government team
regarding the government’s claim, so as to seek veriﬁable
evidence proving oil spill damage. No conclusion has been
reached. However, PTTEP has received compensation of
USD 84 million from the insurer and still continues to claim
the rest.
PTTEP sets its sights on value creation and
sustainable growth and is ﬁrmly committed to the target
of boosting its petroleum production to 900 KBOED by
2020. Our strategic directions were adjusted in line with
the current situation. PTTEP continues to look for new
opportunities: exploration, investment, M&A as well as
new technological development.

Our recent partnership with Statoil ASA, a
Norwegian E&P company, in Canada Oil Sands KKD
Project, is one of our investments made after thorough
consideration. This alliance not only supplements our longterm production rates, but also enhances our connection
with another professional oil and gas organization and
potentially leads to further expansion in Canada too.
Additionally, PTTEP issued new debentures to offset the
impacts of exchange rate ﬂuctuation. On top of that,
we continue developing Floating Liqueﬁed Natural Gas
Production (FLNG).
PTTEP fully recognizes its accountability to all
stakeholder groups. We aim to reliably and safely deliver
competitively priced oil and gas with responsibility to
society and the environment while adhering to good
corporate governance and ﬁnancial discipline. All in
all, PTTEP would like to thank those involved with our
present achievement and strives to gain your continuous
trust in our shares. We are determined to be a leading
Asian exploration and production company. Therefore,
we are committed to improving our people as well as the
organization.

12

สถานการณ์ปิโตรเลียม
และการสํารวจและผลิต
ปิโตรเลียมในประเทศ

Petroleum Overview and
Thailand’s Exploration
and Production Situation

สถานการณ์ตลาดน้ํามันโลก ปี 2553

World Oil Market Review 2010

การเปลีย่ นแปลงของราคาน้าํ มัน เกิดจากปัจจัยหลักๆ 2 ประการ คือ
• ปัจจัยพืน้ ฐาน (Fundamental) ประกอบด้วย ความต้องการใช้
ปริมาณการผลิต และปริมาณน้ํามันดิบคงคลัง ซึ่งทั้ง 3 องค์
ประกอบนี้ จะส่งผลกระทบระยะยาวต่อราคาน้ํามัน
• ปัจจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเงิน (Non-Fundamental)
ซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงจิตวิทยากับนักลงทุนที่ลงทุนในตลาด
น้ํามัน ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตเศรษฐกิจ
ของสหรัฐอเมริกา และกลุม
่ สหภาพยุโรป ความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินเหรียญสหรัฐ นโยบายทางเศรษฐกิจการคลัง
ของประเทศที่เป็นผู้ใช้น้ํามันรายใหญ่ คือ สหรัฐอเมริกา และจีน
การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของกลุ่ ม ประเทศที่ เ ป็ น ตลาดเกิ ด ใหม่
(Emerging Markets) จีน อินเดีย บราซิล เป็นต้น รายงานข่าว
หรือตัวเลขแสดงดัชนีเศรษฐกิจของเรือ
่ งข้างต้น มักทําให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายเงินลงทุนสลับไปมาระหว่าง ตลาดน้ํามัน ตลาดเงิน
ตลาดหุ้น ตลอดจน Commodities ชนิดอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยง
และเพื่อสร้างผลกําไรในการบริหารกองทุนนั้นๆ จึงทําให้ราคา
น้ํามันปรับตัวตามความเคลื่อนไหวของเงินลงทุน
ในปี 2553 ราคาน้ํามันได้ปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2552 และเมื่อ
วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในภาพรวม จะพบว่า มีความต้องการใช้
น้ํามันเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 หรือประมาณ 2.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ส่ ว นใหญ่ ม าจากกลุ่ ม ตลาดเกิ ด ใหม่ แ ถบภู มิ ภ าคเอเชี ย และ
ตะวันออกกลาง ในขณะที่ปริมาณการผลิต ถึงแม้จะเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 จากกลุ่มประเทศนอกโอเปค แต่ก็ยังอย่ใู นอัตราที่น้อย
กว่าความต้องการใช้น้ํามัน และการที่กลุ่มประเทศโอเปค ยังคง
โควตาการผลิตไว้เช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง โดยรักษาไว้ที่ 24.845

World oil market price ﬂuctuation is caused two main factors:
• Fundamental factors - including demand, supply, and
crude inventory: the three elements affecting long-term prices.
• Non-fundamental factors - elements psychologically
affecting ﬁnancial community, such as events related to
the economic crises in the US and the European Union,
volatility of the USD currency, changes in ﬁscal policy
of major consumers e.g. the US and China, and rapid
economic growth of emerging markets, particularly
China, India, and Brazil. Funds move freely and rapidly
from country to country between the oil markets, money
markets, securities markets, and other commodity
markets, whenever there are reports and news related to
economic indices, in order to reduce investment risks as
well as to entertain proﬁts.
The oil price in general gained from 2009 to 2010.
Fundamental analysis showed demand growth of 3%,
equivalent to 2.4 MMBPD, mostly from the emerging
markets in Asia and the Middle East. With OPEC crude
production quota remaining at 24.845 MMBPD since
2007 and non-OPEC production rising by only 2%, gross
supply was still outpaced by demand, contributing to
higher oil prices. Despite the gradual release of the oil
traders’ 2009 inventories to meet the increasing demand
of 2010, overall supply plus inventory still could not fulﬁll
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ล้านบาร์เรลต่อวันมาตั้งแต่ปี 2550 จึงทําให้ราคาน้ํามันปรับตัว
สูงขึ้น นอกจากนี้ แม้ว่าผ้ค
ู ้าน้ํามันที่มีปริมาณน้ํามันดิบคงคลัง
สะสมไว้ตั้งแต่ปี 2552 ได้ทยอยขายน้ํามันคงคลังออกมา เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการใช้ทเ่ี พิม
่ ขึน
้ ในปี 2553 แต่ในภาพรวม
ความต้ อ งการใช้ น้ํ า มั น ก็ ยั ง คงสู ง กว่ า ปริ ม าณการผลิ ต และ
ปริมาณน้ํามันดิบคงคลังรวมกัน โดยที่ราคาน้ํามันดิบเบรนท์

the demand. As a result, the Brent price swung between
USD 67 and USD 95 per BBL in 2010, against between
USD 36 and USD 79 per BBL in 2009. The 2010 price was
more stable with a narrower window but at a higher price
range.

เฉลีย่ ปี 2553 เคลื่อนไหวอย่ใู นกรอบราคา 67-95 เหรียญสหรัฐ
ต่อบาร์เรล เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยปี 2552 ซึ่งอย่ใู นกรอบ 36-79
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จะเห็นว่าราคาของปี 2553 ค่อนข้างมี
เสถียรภาพกว่าปี 2552 จึงเคลื่อนไหวอย่ใู นกรอบราคาที่แคบกว่า
แต่ในระดับราคาที่สูงขึ้น
หน่วย: ล้านบาร์เรลต่อวัน (Unit: MMBPD)

2552
2009

2553
2010

อุปสงค์
Demand
อุปสงค์จากกลุ่ม OECD
OECD demand
อุปสงค์จากนอกกลุ่ม OECD
Non-OECD demand
อุปทานจากนอกกลุ่ม OPEC
Non-OPEC Supply
อุปทานจากนอกกลุ่มโอเปค ไม่รวมกลุ่มประเทศสหภาพโซเวียตเดิม
Non-OPEC excluding FSU
กลุ่มประเทศสหภาพโซเวียตเดิม
FSU
ก๊าซธรรมชาติเหลว (NGL) และคอนเดนเสทจากกลุ่มโอเปค
OPEC NGLS/condensate
อุปสงค์น้ํามันที่ผลิตโดยกลุ่มโอเปค
Call on OPEC Crude & Stocks
น้ํามันที่ผลิตโดยกลุ่มโอเปค
OPEC Crude
น้ํามันคงคลัง
Stock build

85.0

87.4

45.4

45.9

39.5

41.5

51.7

52.8

38.4

39.2

13.3

13.6

4.8

5.3

28.5

29.6

28.7

29.2

+0.2

-0.4

ที่มา:
International Energy Agency
Source: International Energy Agency
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อย่ า งไรก็ ต าม ปั จ จั ย อี ก ตั ว หนึ่ ง ที่ มี ผ ลต่ อ ความผั น ผวน
ของราคาน้ํ า มั น และทวี ค วามสํ า คั ญ เพิ่ ม ขึ้ น คื อ ปั จ จั ย ที่
เกี่ยวข้องเศรษฐกิจและการเงิน ซึง่ ในปี 2553 นี้ ปัจจัยดังกล่าวได้
มีบทบาทมากขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันอย่างมีนัย
สําคัญ ดังนี้

Nevertheless, ﬁnancial and economic factors in 2010
played increasingly signiﬁcant roles in volatile oil price
movement.

ในไตรมาสแรกของ ปี 2553 ราคาน้ํามันซึ่งอยู่ในระดับ 80
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลต่อเนือ
่ งมาจากไตรมาสที่ 4 ของปี 2552
ได้ปรับตัวลดลง หลังจากทีจ่ น
ี ได้ประกาศใช้มาตรการทางการเงิน
ที่เข้มงวดขึ้นหลายมาตราเพื่อชะลอความร้อนแรงทางเศรษฐกิจ
เช่น การขึน
้ อัตราดอกเบีย้ พันธบัตร และการลดปริมาณการปล่อย
สินเชื่อ มาตรการดังกล่าวมีผลกระทบทางจิตวิทยาอย่างมาก
ต่อนักลงทุน จึงเกิดการชะลอการลงทุนทั้งในตลาดหุ้นและตลาด
น้ํามัน ทําให้ราคาน้ํามันปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว มาอย่ท
ู ี่ระดับ
ประมาณ 70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล แต่เมื่อเงินยูโรอ่อนค่าลง
เมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ เนื่องจากเศรษฐกิจยุโรปยังอยู่
ในวิกฤต ทําให้ราคาน้ํามันปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ จนไปอยู่ที่ระดับราคาประมาณ 87 เหรียญสหรัฐต่อ
บาร์เรลในปลายเดือนเมษายน โดยมีแรงสนับสนุนจากกระแสข่าว
ของการที่กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป จะให้ความช่วยเหลือประเทศ
กรีซ (Bail-Out Package)
ต้ น เดื อ นพฤษภาคม ดั ช นี เ ศรษฐกิ จ หลายตั ว เริ่ ม บ่ ง ชี้ ว่ า
ประเทศ อื่นๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรป เช่น สเปน และโปรตุเกส กําลัง
อยใู่ นสภาพเศรษฐกิจทีใ่ กล้เคียงกับกรีซ จึงเกิดการลดการลงทุน
และขายทรัพย์สน
ิ ทีม
่ ค
ี วามเสีย่ งสงู ในยุโรปครัง้ ใหญ่ ส่งผลให้ราคา
น้ํามันลดลงอย่างรวดเร็วกลับมาอย่ท
ู ี่ระดับ 70 เหรียญสหรัฐต่อ
บาร์เรลอีกครั้งหนึ่ง
เป็นทีน
่ า่ สังเกตว่า เหตุการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับปัจจัยพืน
้ ฐาน เช่น
การระเบิดของแท่นขุดเจาะน้าํ มัน Deepwater Horizon ของบริษท
ั
บีพี บริเวณอ่าวเม็กซิโก ซึง่ ก่อให้เกิดน้าํ มันรัว่ ครัง้ รุนแรงทีส
่ ด
ุ ครัง้
หนึ่งในประวัติศาสตร์นั้น น่าจะมีส่วนทําให้ราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้น
กลับปรากฏว่า ไม่สามารถช่วยพยุงราคาในช่วงนั้นได้แม้แต่น้อย

In the first quarter of 2010, oil price which was
hovering around USD 80 per BBL since the fourth quarter
of 2009 started to drop after the launch of several measures
by the Chinese government intended to cool down its
overheated economic growth, for example increases in
bond interest rates and a scaling down of loans. These
Chinese measures generated signiﬁcant psychological
impacts upon investors and caused investment slowdowns
in securities and oil markets. Consequently, the oil price
plummeted to around USD 70 per BBL, but steadily climbed to
around USD 87 per BBL from February to April,
following the weakening euro due to the economic
crisis in Europe and the Greece bail-out package
by EU.
In early May, several key economic indicators pointed to
the likelihood that other EU nations with similar economic
conditions to Greece, such as Spain and Portugal, would
be facing a similar crisis. The oil price then dropped
dramatically to around USD 70 per BBL as a result of a
huge drop in investment and a series of high-risked asset
sell-outs in Europe.
Incidentally, fundamental factors such as BP’s
Deepwater Horizon rig blow-out in the Gulf of Mexico,
known to be one of the world’s worst oil spills in history,
did little to sustain the high oil price.
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อย่างไรก็ตาม ในช่วงกลางปีซึ่งเป็นฤดูกาลที่ราคาน้ํามันจะ
ลดลงเป็นปรกติ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่โรงกลั่นน้ํามันหยุด
ดําเนินการเพือ่ บํารุงรักษาประจําปี จึงทําให้ปริมาณความต้องการ
น้ํามันดิบของโรงกลั่นลดลง แต่น้ํามันกลับปรับตัวขึ้น เมื่อกลุ่ม
ประเทศโอเปคออกข่าวในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมว่า หากราคา
น้ํามันยังอย่ใู นระดับต่ํากว่า 70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โอเปค
อาจพิจารณาลดปริมาณการผลิตลง และข่าวดังกล่าวได้รบ
ั แรง
สนับสนุนจากข่าวของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ซึง
่ ได้มรี ายงาน
ว่า ความต้องการใช้นา้ํ มันของสหรัฐสําหรับปี 2553 ยังคงเติบโต
ต่อเนือ
่ ง แสดงว่า เศรษฐกิจยังฟืน
้ ตัว จึงทําให้ราคาเคลือ
่ นไหวอยู่
ในกรอบ 70-80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
ในช่วงเดือนสิงหาคม ราคาน้ํามันปรับตัวขึ้นมาอย่เู หนือระดับ
80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จากผลประกอบการ 6 เดือนแรก
ของบริษัทใหญ่ๆ และธนาคารต่างๆ ในยุโรปและอเมริกา ซึ่งดีกว่า
ที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ โดยมีสัญญาณบวกจากดัชนีเศรษฐกิจ
ของจีน ยุโรป และอเมริกา ที่ปรับตัวดีขึ้นในทิศทางเดียวกัน
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2553 ซึ่งเป็นฤดูกาลที่น้ํามัน
มีราคาสูงนั้น ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้แถลงมาตรการการเงิน
แบบผ่อนคลาย (Quantitative Easing หรือ QE) รอบที่ 2 เพิ่ม
เติม เพื่อที่จะซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาว เพื่อช่วย
ลดต้นทุนการก้ย
ู ืมของทั้งภาครัฐและเอกชน ในวงเงินประมาณ 6
แสนล้านเหรียญสหรัฐ ผลกระทบจากนโยบาย QE ของธนาคาร
กลางสหรัฐในครั้งนี้ได้กดดันให้ค่าเงินเหรียญสหรัฐลดลงเมื่อ
เทียบกับเงินสกุลยูโร ทําให้ราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้
ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานนั้น ปริมาณน้ํามันดิบคงคลังในประเทศ
ต่างๆ ปรับตัวลดลง เนือ่ งจากอากาศมีความหนาวเย็นกว่าปรกติ
จึงมีความต้องการใช้น้ํามันเพื่อความอบอุ่นเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น
เมื่อปัจจัยทั้งหมดเป็นไปในทิศทางที่สนับสนุนราคาน้ํามัน จึงทําให้
ราคาทรงตัวอย่ใู นระดับ 90 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จนถึงสิ้นปี

Conversely, despite the seasonal price decline
expected during mid-year when most reﬁneries schedule
planned annual shutdowns and the lower demand
from reﬁneries, price instead rose, partly due to OPEC
announcement in May of possible production cuts if price
fell below USD 70 per BBL. However, the oil price was
swinging in the range of USD 70-80 per BBL, thanks to
the economic recovery and rising demand for oil in 2010
forecasted by the US Department of Energy.
In August, the price rose over USD 80 per BBL, as
performance in the ﬁrst six months of major companies
and banks in the US and Europe showed better-thanexpected signs of economic recovery. All economic indices
from China, Europe, and the US were consistently positive.
During the fourth quarter of 2010, when the price
was traditionally supposed to be high, the US Federal
Reserve launched the so-called Quantitative Easing II, the
additional measure of USD 600 billion to buy back longterm US Treasury bonds to reduce both public and private
debts. The QE II measure depressed the USD currency
against the euro, which in turn drove the oil price up.
From another fundamental aspect, crude oil inventories in
many countries declined as a result of the unusually long
and cold winter which increased the need for heating
oil. All factors in this quarter supported the oil price to
stabilize in the range of USD 90 per BBL until the yearend.

แนวโน้มราคาน้ํามันโลก ปี 2554

The International Monetary Fund (IMF) forecasted that
global economy would grow at 4.3% in 2011, with a
slow recovery from 2009 at a different pace for each
region. Developed countries with severe economic crises,
the US and European nations included, would grow at
2.4% bearing no strong sign of full economic recovery
and face relatively high unemployment rates. On the other
hand, China and India, as well as other emerging markets,
would command strong economic growth, some at an
overheating rate. IMF made GDP forecasts for China and
India at 9.9% and 8.4% in 2011 respectively, resulting in
a signiﬁcant increase in oil demand.
The International Energy Agency (IEA), meanwhile,
made a projection of oil demand for 2011 at 89.1
MMBPD, an increase of 1.4 MMBPD more than that of
2010. Most of this additional demand is expected from
emerging markets in Asia and China with signs of strong
economic growth. IEA expected crude production of 53.4
MMBPD to be supplied by the non-OPEC group, including

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Funds
หรือ IMF) คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกจะเติบโตประมาณร้อยละ
4.3 ในปี 2554 โดยจะฟื้นตัวจากเศรษฐกิจตกต่ําเมื่อปี 2552
อย่างช้าๆ แตกต่างกันไปตามภูมิภาค กลุ่มเศรษฐกิจก้าวหน้า
คือ สหรัฐอเมริกา และยุโรป ที่ยังคงบอบช้ําจากสถานการณ์
เศรษฐกิจถดถอยนั้น ยังไม่มีสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
ที่ชัดเจน โดย IMF ประมาณการเติบโตของกลุ่มนี้อยู่ที่ร้อยละ
2.4 และยังมีตัวเลขอัตราคนว่างงานอยู่ในระดับสูง สําหรับกลุ่ม
เศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น จีนและอินเดียนั้น มีการเติบโตที่ค่อนข้าง
แข็ ง แกร่ ง และมี สั ญ ญาณของความร้ อ นแรงทางเศรษฐกิ จ
ทั้งนี้ IMF คาดการณ์ว่า จีนจะเติบโตในอัตราร้อยละ 9.9 และ
อินเดียร้อยละ 8.4 ในปี 2554 การเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ทั้ ง 2 ประเทศนี้ จะทํ า ให้ ค วามต้ อ งการใช้ พ ลั ง งานเพิ่ ม ขึ้ น ไป
ในทางเดียวกัน
ในส่วนของสํานักงานพลังงานสากล (International Energy
Agency หรือ IEA) นั้น ได้มีการประมาณการความต้องการใช้
น้ํามันของปี 2554 ไว้ที่ 89.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 1.4
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ล้านบาร์เรลต่อวัน จากปี 2553 โดยความต้องการใช้หลักๆ มา
จากกลุ่มตลาดเกิดใหม่แถบภูมิภาคเอเชียและจีนที่มีการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง IEA ประเมินปริมาณการผลิตจากกลุ่ม
นอกโอเปคของปี 2554 ไว้ที่ 53.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2553 ประมาณ 0.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยจะเป็นปริมาณการ
ผลิตจากรัสเซีย จีน และบราซิล สําหรับการผลิตในส่วนของ
กลุ่มประเทศโอเปคนั้น คาดว่าจะมีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 29.4
ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งยังคงสูงกว่าโควตาการผลิต (ประมาณ
24.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน) แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มโอเปคยังมีกําลัง
ผลิตสํารองคงเหลืออย่อ
ู ีก 6 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งสามารถจะ
นํามาใช้หากโอเปคตกลงใจที่จะเพิ่มการผลิต เพื่อรองรับความ
ต้องการใช้ที่สูงขึ้น
สํานักข่าวรอยเตอร์ ได้สํารวจความคิดเห็นของธนาคารและ
ผค
ู้ า้ น้าํ มันจํานวน 33 ราย เกีย่ วกับทิศทางของราคาน้าํ มันสําหรับ
ปี 2554 ส่วนใหญ่มค
ี วามเห็นว่า ราคาน้าํ มันจะปรับตัวสงู ขึน
้ ตาม
ความเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยคาดว่าราคากลางสําหรับน้าํ มันดิบ
เบรนท์ของปี 2554 จะอย่ท
ู ี่ระดับ 91 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่ง
สงู กว่าราคาเฉลีย
่ ของปี 2553 ที่ 79.97 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
จะเห็นว่า ทัง้ ปัจจัยพืน้ ฐาน และปัจจัยทางเศรษฐกิจส่งสัญญาณ
บวกที่จะสนับสนุนให้ราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้น ในปี 2554
สถานการณ์ปิโตรเลียมในประเทศไทย
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2553 มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ไปพร้อมๆ กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยขยายตัวถึงร้อย
ละ 12 ในไตรมาสแรก และชะลอตัวลงในไตรมาสท้ายๆ เนื่องจาก
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวลง โดยมีการแข็งค่า
ของเงินบาทเป็นสาเหตุสําคัญประการหนึ่ง นอกจากนี้ สภาพ
ภู มิ อ ากาศที่ แ ปรปรวนยั ง ส่ ง ผลลบต่ อ ภาคเกษตรกรรม
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในปี 2553 ส่งผลให้ความ
ต้องการพลังงานภายในประเทศสูงขึ้นประมาณร้อยละ 7.7 จาก
ปีทแ่ี ล้ว มาอยท
ู่ ร่ี ะดับ 1,869,100 บาร์เรลเทียบเท่าน้าํ มันดิบต่อวัน
ทั้งนี้ พลังงานจากปิโตรเลียมยังคงสัดส่วนใกล้เคียงกับปีที่แล้ว
คิดเป็นร้อยละ 82 จากปริมาณความต้องการพลังงานทัง้ หมดของ
ประเทศ หรือประมาณ 1,523,100 บาร์เรลเทียบเท่าน้าํ มันดิบต่อวัน
โดยแบ่งเป็นน้ํามันสําเร็จรูปและก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 40 และ 42
ตามลําดับ
ความต้ อ งการใช้ น้ํ า มั น สํ า เร็ จ รู ป มี ป ริ ม าณรวมทั้ ง สิ้ น
738,900 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
ร้อยละ 3.3 น้ํามันดีเซลยังคงสัดส่วนการใช้สูงสุด ที่ร้อยละ 43
หรือ 318,400 บาร์เรลต่อวัน อย่างไรก็ตาม ปริมาณการใช้นา้ํ มัน
ดีเซลใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักเนื่องมาจากภาคขนส่ง
ได้เปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์หรือเอ็นจีวี (NGV)
เป็นเชื้อเพลิงแทน เนื่องด้วยนโยบายตรึงราคาเอ็นจีวีของรัฐบาล
เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก และลดการสูญเสียเงินตรา
ให้ต่างประเทศ นอกจากนี้ นโยบายดังกล่าวยังส่งผลให้ปริมาณ
การใช้น้ํามันเบนซินลดลงอย่างต่อเนื่อง สําหรับก๊าซปิโตรเลียม
เหลวหรือแอลพีจี (LPG) มีปริมาณการใช้ 166,100 บาร์เรลเทียบ
เท่าน้ํามันดิบต่อวัน หรือ 14,300 ตันต่อวัน มีอัตราการใช้เพิ่มขึ้น

Russia, China, and Brazil, a 0.6 MMBPD increase from
2010. OPEC is expected to produce 29.4 MMBPD, which
is still higher than the production quota schedule of
approximately 24.9 MMBPD. However, under the quota
schedule, OPEC can exercise its additional production
capacity of 6 MMBPD if it should decide to do so to meet
the increasing demand.
Reuters news agency made a survey, known as
Reuters’ Poll, of 33 banks and oil traders on the oil price
direction for 2011, most of which agreed that the price
will rise with economic growth. The average Brent price
in 2011 is expected at USD 91 per BBL, against the 2010
price of USD 79.97 per BBL.
In conclusion, both fundamental and economic factors
support the projection of a higher oil price in 2011.
Domestic Petroleum Overview
As the global economy staged its recovery in 2010, the
domestic economy grew steadily by 12% in the ﬁrst quarter,
slowing down in subsequent quarters with decelerating
industrial exports, pretty much in line with the stronger baht.
Erratic climatic conditions also hurt the agricultural sector.
The steady economic growth of 2010 hiked the domestic call
for energy by about 7.7% from the year before to 1,869,100
barrels of oil equivalent per day (BOED), with the portion
derived from petroleum remaining comparable to the year
before, at 82% of the total domestic energy demand, or
about 1,523,100 BOED. Of this amount, reﬁned petroleum
products accounted for 40% and natural gas, 42%.
Total reﬁned petroleum product demand registered
738,900 BOED, a 3.3% rise from last year, dominated
by diesel at 43%, or 318,400 BOED. Compared with last
year, however, diesel consumption remained more or less
the same, mainly because of the transport sector’s switch
to NGV in response to the government’s NGV price ﬁxing
to promote consumption of alternative energy and to save
national expenses on energy import. This policy has also
steadily depressed gasoline consumption. As for LPG, its
consumption amounted to 166,100 BOED, or 14,300 tons
per day, which topped the consumption rise at 15.7%,
also due to retail price ﬁxing. Most LPG is consumed by
households and the petrochemical industry. Meanwhile,
the call on jet fuels rose by 6.3% in line with the growth
in air travel and domestic tourism.

17

สง
ู สุดถึงร้อยละ 15.7 สืบเนือ
่ งมาจากการตรึงราคาขายปลีกเช่น
เดียวกัน โดยแอลพีจส
ี ว่ นมากใช้ในภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรม
ปิ โ ตรเคมี สํ า หรั บ น้ํ า มั น อากาศยาน ความต้ อ งการใช้ เ พิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 6.3 สอดคล้องกับการขยายตัวของการขนส่งทางอากาศ
และธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ
ความต้องการใช้กา๊ ซธรรมชาติในปี 2553 สงู ขึน้ ถึงร้อยละ 15.0
อยท
ู่ ร่ี ะดับ 4,000 ล้านลก
ู บาศก์ฟต
ุ ต่อวัน หรือประมาณ 784,200
บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน โดยปริมาณการใช้ในทุกด้าน
เพิม่ มากขึน้ โดยมีสด
ั ส่วนการใช้สงู สุดในการผลิตไฟฟ้าทีร่ อ้ ยละ 68
รองลงมาคือ โรงแยกก๊าซธรรมชาติร้อยละ 16 ใช้เป็นเชื้อเพลิง
ในภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 12 และรถยนต์ร้อยละ 4 ตามลําดับ

Natural gas consumption for the year surged by
15.0% to 4,000 MMSCFD, or roughly 784,200 BOED,
with consumption rises from across the board: power
sector (68%), gas separation plants (16%), industrial
sector (12%), and automotive sector (4%).

การจัดหาปิโตรเลียมด้วยการนําเข้าและการผลิตในประเทศมี
อัตราเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.0 หรือมีปริมาณรวมทั้งสิ้น
1.8 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน โดยแบ่งเป็นการผลิต
ในประเทศ 807,800 บาร์เรลต่อวัน (ร้อยละ 44) และการนําเข้า
1,017,200 บาร์เรลต่อวัน (ร้อยละ 56) ทั้งนี้ สัดส่วนการผลิตใน
ประเทศสูงขึ้นร้อยละ 14.9 เทียบกับปีที่แล้ว

Petroleum supply from imports and indigenous
production edged up by 8.0%, or to 1.8 MMBOED
from last year. Of this total, 807,800 BOED came from
indigenous outputs (44%), and 1,017,200 BOED from
imports (56%). For the year, indigenous output rose by
14.9%.
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การผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มในประเทศ แบ่ ง เป็ น การผลิ ต น้ํ า มั น ดิ บ
156,600 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 คอนเดนเสท 80,000
บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 และก๊าซ
ธรรมชาติ ในปริมาณ 571,100 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9
ส่วนการนําเข้า แบ่งเป็นน้ํามันดิบ 803,700 บาร์เรลต่อวัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 คอนเดนเสท 12,500 บาร์เรลต่อวัน ลดลง
ร้อยละ 27.7 ก๊าซธรรมชาติ 147,100 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบ
ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 และน้ํามันสําเร็จรูป 53,900 บาร์เรล
ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.6 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการนําเข้า
แอลพีจีถึง 1.6 ล้านตัน
สํ า หรั บ ปี 2554 สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ
ไทยจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5-4.5 ชะลอตัวจากประมาณ
ร้อยละ 8.0 ในปี 2553 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ
ตัวลง เนื่องจากการถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
ประเทศต่างๆ ปัญหาอัตราการว่างงานทีอ
่ ยใู่ นระดับสง
ู ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปัญหาหนี้สาธารณะของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
เป็นต้น นอกจากนี้ ความผันผวนของเงินบาท ราคาน้ํามันที่
เพิ่มขึ้น และความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ ยังส่งผลลบ
ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
ส่วนปริมาณความต้องการพลังงานในประเทศในปี 2554 ยัง
คงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
คาดว่าความต้องการใช้น้ํามันและก๊าซธรรมชาติจะเพิ่มขึ้นร้อยละ
3 และ 10 ตามลําดับ จากการเพิ่มขึ้นของฐานรายได้ภาคครัว
เรือน เนื่องจากการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างขั้นต่ํา
สําหรับแนวโน้มการใช้น้ํามันในแต่ละประเภททั้งน้ํามันดีเซล และ
น้ํามันอากาศยาน มีแนวโน้มการใช้สูงขึ้นตามการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจท่องเทีย
่ ว และภาคขนส่งทางอากาศ
นอกจากนั้นนโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทนของรัฐบาล ส่งผล
ให้น้ํามันแก๊สโซฮอล์ E85 และไบโอดีเซล มีแนวโน้มการใช้สูงขึ้น
ซึง
่ อาจส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาดของน้าํ มันเบนซิน
และน้ํามันดีเซลในภาคขนส่ง สําหรับปริมาณการใช้แอลพีจีมีแนว
โน้มสงู ขึน
้ อย่างไรก็ตาม ยังมีปจั จัยจากความไม่แน่ชด
ั ในนโยบาย
การลอยตัวราคาแอลพีจี สําหรับภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้โรงแยก
ก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตได้เต็ม
กําลังภายในปี 2554 สามารถช่วยลดปริมาณการนําเข้าแอลพีจี
ได้ นอกจากนีใ้ นปี 2554 จะมีการนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (NGL)
เป็นครัง
้ แรก เพือ
่ ใช้เป็นวัตถุดบ
ิ ตัง
้ ต้นของโรงแยกก๊าซฯ เพือ
่ ตอบ
สนองความต้องการใช้กา๊ ซธรรมชาติทเี่ พิม
่ ขึน
้ ทัง้ ในด้านการผลิต
ไฟฟ้า และภาคขนส่ง

Indigenous production came from crude oil at
156,600 BPD (a 7.2% rise from last year), condensate
at 80,000 BOED (a 10.3% rise), and natural gas at
571,100 BOED (a 17.9% rise).
Imports were in the form of crude oil at 803,700 BPD
(an 1.9% rise), condensate at 12,500 BOED (a 27.7%
drop), natural gas at 147,100 BOED (a 3.3% rise), and
reﬁned petroleum products at 53,900 BOED (a 57.6%
rise) - most of these the result of 1.6 million tons in LPG
imports.
The Ofﬁce of the National Economic and Social
Development Board (NESDB) forecast that the Thai
economy in 2011 will be expanding by 3.5-4.5% in
contrast with approximately 8% in 2010, reﬂecting
the slowdown in economic recovery. This is due to the
withdrawal of economic stimulus measures by various
governments, the high unemployment rate of the US,
and the public debts of European Union countries, among
others. What is more, the volatility of the baht, rising oil
prices, and domestic political uncertainty tend to depress
the domestic economy.
In 2011, the domestic energy demand is likely to
continue its rise to sustain economic growth. Oil demand
is expected to rise by 3% and natural gas demand
by 10%, in tandem with the rise in income of the
household sector, as well as with the salary adjustment of
government ofﬁcials and the minimum wage. Diesel and
jet fuels look set for high rises to sustain the expansion of
industrial, tourism, and air travel sectors. Meanwhile, the
government’s policy of promoting alternative energy is
poised to raise consumption of E85 gasohol and biodiesel
at the expense of gasoline and diesel in the transport
sector. LPG consumption looks set to rise, but there still
remains uncertainty in the government’s policy to ﬂoat
its price for the industrial sector. Note that Unit 6 Gas
Separation Plant (GSP), projected for full-steam production
by year-end 2011, would cut LPG imports. The upcoming
year will also see the ﬁrst import of natural gas liquids
(NGL) as a raw material for the GSP to meet the growing
need for power generation and transport purposes.
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สถานการณ์การสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย

Domestic exploration and production (E&P)

การสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยในปี 2553 ภาครัฐ
ยังคงมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน และเร่งรัดการสํารวจและผลิต
ปิโตรเลียมในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงาน และลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ โดยในปีนี้
กระทรวงพลั ง งานได้ อ นุ มั ติ สั ม ปทานปิ โ ตรเลี ย มตามที่ ไ ด้
ออกประกาศเชิญชวนยื่นขอสัมปทานเพื่อสิทธิสํารวจและผลิต
ปิโตรเลียม ครั้งที่ 20 (23 พฤษภาคม 2550 - 22 พฤษภาคม
2551) เพิม
่ เติมอีก 4 สัมปทาน สําหรับแปลงสํารวจบนบกทัง้ หมด
5 แปลง ได้แก่ แปลง L3/50, L31/50, L50/50, L52/50, และ
L53/50 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประเทศไทยมีจํานวน
แปลงสัมปทานสํารวจปิโตรเลียมทั้งสิ้น 82 แปลง เป็นแปลงบน
บก 43 แปลง ในอ่าวไทย 36 แปลง และในทะเลอันดามัน 3 แปลง
ในด้านการผลิตปิโตรเลียม ปี 2553 มีการผลิตปิโตรเลียม
จาก 53 แหล่ง แบ่งเป็นแหล่งบนบก 35 แหล่ง และแหล่งในทะเล
18 แหล่ง โดยทัง้ หมดสามารถผลิตน้าํ มันดิบได้ 156,600 บาร์เรล
ต่อวัน คอนเดนเสท 80,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน และ
ก๊าซธรรมชาติ 571,100 บาร์เรลเทียบเท่าน้าํ มันดิบต่อวัน เพิม
่ ขึน
้
จากปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 7.2 10.3 และ 17.9 ตามลําดับ โดย
มีการเริ่มผลิตปิโตรเลียมใหม่จากแหล่งในโครงการพื้นที่พัฒนา
ร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 (ดําเนินการโดยบริษัท CARIGALI PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd. หรือ CPOC) แหล่ง
สงขลา (ดําเนินการโดยบริษัท นิวคอสตอล) หลุมอรุโณทัยและ
หลุมบูรพา (ดําเนินการโดยบริษัท สยามโมเอโกะ) และหลุมแอล
53A (ดําเนินการโดยบริษัท แพนโอเรียนท์ รีซอสเซส) ส่วนแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติทค
ี่ าดว่าจะเริม
่ ผลิตได้ในอนาคตอันใกล้ ได้แก่ แหล่ง
ในโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งปลาทองระยะที่ 2 และแหล่ง
บงกชใต้
นอกจากนี้ กระทรวงพลั ง งานยั ง ได้ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
ปิโตรเลียมอย่างยัง่ ยืน ควบคไู่ ปกับการดแู ลรักษาสิง่ แวดล้อม ผ่าน
ทางกลไกการพัฒนาพลังงานสะอาด หรือ Clean Development
Mechanism (CDM) เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลก ทั้งนี้ โครงการ
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนา
ที่สะอาด (CDM Executive Board หรือ CDM EB) แล้ว มีทั้ง
สิ้น 42 โครงการ สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 2.3 ล้านตัน
เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี และมีจํานวน 2 โครงการที่
ได้รับการออกหนังสือรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้
(Certiﬁed Emissions Reduction หรือ CER) สามารถซื้อขายใน
ตลาดคาร์บอนได้ คิดเป็น 8.1 แสนตันเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์
ต่อปี

This year Thailand continued to promote and accelerate
domestic E&P to forge energy security and cut energy
imports. To this end, the Ministry of Energy approved
four new petroleum concessions under the invitation to
bid announcement under the 20th round (May 23, 2007 May 22, 2008). These four new concessions accounted for
ﬁve onshore blocks, consisting of L3/50, L31/50, L50/50,
L52/50, and L53/50. As of year-end 2010, a total of 82
exploration blocks were in force in Thailand, of which 43
were onshore, 36 were in the Gulf of Thailand, and three
were in the Andaman Sea.
The year’s production came from 53 ﬁelds (35 onshore
and 18 offshore) for a total output of 156,600 BPD of crude
oil (a 7.2% rise from last year), 80,000 BOED of condensate
(a 10.3% rise), and 571,100 BOED of natural gas (a 17.9%
rise). New production this year come from Block B-17 of
the Malaysia-Thailand Joint Development Area (operated
by CARIGALI - PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd. or
CPOC), Songkhla ﬁeld (operated by NuCoastal), Arunothai
and Burapha wells (operated by Siam Moeco), and L53A
well (operated by Pan Orient Resources). Expected to come
on stream soon are ﬁelds in the Platong phase 2 project
and Bongkot South ﬁeld.
In addition, the Ministry of Energy has promoted
sustainable development of petroleum together
with environmental stewardship through the Clean
Development Mechanism (CDM), designed to promote
energy conservation and emission reduction of greenhouse
gases. About 42 projects, with greenhouse gas reduction
capability of 2.3 million tons of carbon dioxide equivalent
per year, have been registered with the CDM Executive
Board (CDM EB). Two of these have been awarded the
so-called Certiﬁed Emissions Reduction (CER), meaning
that they can trade in the carbon market 810,000 tons of
carbon dioxide equivalent per year.
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ข้อมูลทั่วไป

General Information

ข้อมูล ปตท.สผ.

PTTEP’s Information

ชือ่ บริษทั

Company Name PTT Exploration and Production
Public Company Limited or PTTEP
Head Ofﬁce
555/1 Energy Complex Building A,
6th & 19th-36th ﬂoor,
Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak,
Bangkok 10900, Thailand
Type of
Petroleum exploration and production,
Business
and investment in related business
Registration
0107535000206 (Former Registration
Number
No. is Bor Mor Jor. 53)
Telephone
+66 (0) 2537-4000
Facsimile
+66 (0) 2537-4444
Website
www.pttep.com
E-mail
To contact Independent Director:
independentdirector@pttep.com
To contact Investor Relations:
IR@pttep.com
To contact Corporate Secretary:
corporatesecretary@pttep.com
Registered
Baht 3,322,000,000, divided into
Capital
3,322,000,000 ordinary shares,
at Baht 1 per share
Paid-up Capital Baht 3,317,447,600, divided into
3,317,447,600 ordinary shares,
at Baht 1 per share
(as of December 31, 2010)

บริษทั ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด
(มหาชน) หรือ ปตท.สผ.
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
สํานักงานใหญ่ อาคารเอ ชั้น 6 และชั้น 19-36
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประเภทธุรกิจ
สํารวจและผลิตปิโตรเลียม
และลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง
เลขทะเบียนบริษัท 0107535000206 (เดิมเลขที่ บมจ. 53)
โทรศัพท์
0-2537-4000
โทรสาร
0-2537-4444
เว็บไซต์
www.pttep.com
อีเมล
ติดต่อกรรมการอิสระ
independentdirector@pttep.com
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
IR@pttep.com
ติดต่อเลขานุการบริษัท
corporatesecretary@pttep.com
ทุนจดทะเบียน
3,322,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน
้ สามัญ
3,322,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนชําระแล้ว
3,317,447,600 บาท แบ่งออกเป็นหุน
้ สามัญ
3,317,447,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)
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ข้อมูลบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 มกราคม 2554 ปตท.สผ. มีบริษัทย่อยทั้งหมด
51 แห่ง โดยทุกบริษัทย่อยมีสถานที่ตั้งสํานักงานใหญ่ โทรศัพท์
และโทรสาร เช่นเดียวกับ ปตท.สผ. และมีรายชื่อกรรมการของ
แต่ละบริษัทดังรายละเอียดในหน้า 154-157

ลําดับ
ที่
No.

ชื่อบริษัท

ชื่อย่อ

Company Name

Abbreviation

Subsidiary’s Information
As of January 31, 2011, there are 51 subsidiaries.
All of them have the same head ofﬁce, telephone and
facsimile as PTTEP. Details of the directors of each subsidiary appear on pages 154-157.

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้แล้ว
Number of
Share Sold

ราคาต่อหุ้น

ชนิดของหุ้น

ผู้ถือหุ้น

Share Price

Share Type

Shareholders

ธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียม / E&P Business
1

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

ปตท.สผ.อ.

PTTEP International Limited

PTTEPI

2

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ปตท.สผ.ส.

2,000 ล้านหุ้น

ปตท.สผ. 100%

10 บาท

หุ้นสามัญ

2,000 Million

Baht 10

Common Share

PTTEP 100%

1,000,000 หุ้น

100 บาท

หุ้นสามัญ

ปตท.สผ. 51%
PTTEPO 49%

PTTEP Siam Limited

PTTEPS

1,000,000

Baht 100

Common Share

บริษัท ปตท.สผ. อันดามัน จํากัด

ปตท.สผ.

100,000 หุ้น

10 บาท

หุ้นสามัญ

PTTEP 51%
PTTEPO 49%

3

100%

อันดามัน

4

ปตท.สผ.ส.

PTTEP Andaman Company Limited

PTTEPA

100,000

Baht 10

Common Share

PTTEPS 100%

PTTEP Offshore Investment Company Limited

PTTEPO

6,667 หุ้น

1 เหรียญสหรัฐ

หุ้นสามัญ

ปตท.สผ. 75%

PTTEP Offshore Investment Company Limited

PTTEPO

6,667

USD 1

Common Share

ปตท.สผ.อ. 25%
PTTEP 75%
PTTEPI 25%
5

PTTEP Southwest Vietnam Company Limited
PTTEP Southwest Vietnam Company Limited

PTTEP SV

6

PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited

PTTEP KV

PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited

PTTEP KV

PTTEP Hoang-Long Company Limited

7

8

9

10

11

12

13

14

PTTEP SV

50,000 หุ้น

1 เหรียญสหรัฐ

หุ้นสามัญ

PTTEPO 100%

50,000

USD 1

Common Share

PTTEPO 100%

50,000 หุ้น

1 เหรียญสหรัฐ

หุ้นสามัญ

PTTEPO 100%

50,000

USD 1

Common Share

PTTEPO 100%

PTTEP HL

50,000 หุ้น

1 เหรียญสหรัฐ

หุ้นสามัญ

PTTEPO 100%

PTTEP Hoang-Long Company Limited

PTTEP HL

50,000

USD 1

Common Share

PTTEPO 100%

PTTEP Hoan-Vu Company Limited

PTTEP HV

50,000 หุ้น

1 เหรียญสหรัฐ

หุ้นสามัญ

PTTEPO 100%

PTTEP Hoan-Vu Company Limited

PTTEP HV

50,000

USD 1

Common Share

PTTEPO 100%

PTTEP Oman Company Limited

PTTEP OM

50,000 หุ้น

1 เหรียญสหรัฐ

หุ้นสามัญ

PTTEPO 100%

PTTEP Oman Company Limited

PTTEP OM

50,000

USD 1

Common Share

PTTEPO 100%

PTTEP Algeria Company Limited

PTTEP AG

50,000 หุ้น

1 เหรียญสหรัฐ

หุ้นสามัญ

PTTEPO 100%

PTTEP Algeria Company Limited

PTTEP AG

50,000

USD 1

Common Share

PTTEPO 100%

PTTEP Merangin Company Limited

PTTEPM

50,000 หุ้น

1 เหรียญสหรัฐ

หุ้นสามัญ

PTTEPO 100%

PTTEP Merangin Company Limited

PTTEPM

50,000

USD 1

Common Share

PTTEPO 100%

PTTEP Iran Company Limited

PTTEP IR

50,000 หุ้น

1 เหรียญสหรัฐ

หุ้นสามัญ

PTTEP OM 100%

PTTEP Iran Company Limited

PTTEP IR

50,000

USD 1

Common Share

PTTEP OM 100%

PTTEP Bahrain Company Limited

PTTEP BH

50,000 หุ้น

1 เหรียญสหรัฐ

หุ้นสามัญ

PTTEP OM 100%

PTTEP Bahrain Company Limited

PTTEP BH

50,000

USD 1

Common Share

PTTEP OM 100%

PTTEP Holding Company Limited

PTTEPH

50,000 หุ้น

1 เหรียญสหรัฐ

หุ้นสามัญ

PTTEPO 100%

PTTEP Holding Company Limited

PTTEPH

50,000

USD 1

Common Share

PTTEPO 100%
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ลําดับ
ที่
No.

ชื่อบริษัท

ชื่อย่อ

Company Name

Abbreviation

15

PTTEP Indonesia Company Limited
PTTEP Indonesia Company Limited

PTTEP ID

16

PTTEP Bengara I Company Limited

PTTEPB

PTTEP Bengara I Company Limited

PTTEPB

PTTEP Semai II Limited
PTTEP Semai II Limited

17

18

19

20

21

22

23

24

PTTEP ID

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้แล้ว
Number of
Share Sold
50,000 หุ้น

ราคาต่อหุ้น

ชนิดของหุ้น

ผู้ถือหุ้น

Share Price

Share Type

Shareholders

1 เหรียญสหรัฐ

หุ้นสามัญ

PTTEPH 100%

50,000

USD 1

Common Share

PTTEPH 100%

50,000 หุ้น

1 เหรียญสหรัฐ

หุ้นสามัญ

PTTEP ID 100%

50,000

USD 1

Common Share

PTTEP ID 100%

PTTEP SM

50,000 หุ้น

1 เหรียญสหรัฐ

หุ้นสามัญ

PTTEP ID 100%

PTTEP SM

50,000

USD 1

Common Share

PTTEP ID 100%

PTTEP Egypt Company Limited

PTTEP EG

50,000 หุ้น

1 เหรียญสหรัฐ

หุ้นสามัญ

PTTEPH 100%

PTTEP Egypt Company Limited

PTTEP EG

50,000

USD 1

Common Share

PTTEPH 100%

PTTEP Rommana Company Limited

PTTEPR

50,000 หุ้น

1 เหรียญสหรัฐ

หุ้นสามัญ

PTTEP EG 100%

PTTEP Rommana Company Limited

PTTEPR

50,000

USD 1

Common Share

PTTEP EG 100%

PTTEP Sidi Abd El Rahman Company Limited

PTTEP SAER

50,000 หุ้น

1 เหรียญสหรัฐ

หุ้นสามัญ

PTTEP EG 100%

PTTEP Sidi Abd El Rahman Company Limited

PTTEP SAER

50,000

USD 1

Common Share

PTTEP EG 100%

PTTEP Bangladesh Limited

PTTEP BD

50,000 หุ้น

1 เหรียญสหรัฐ

หุ้นสามัญ

PTTEPH 100%

PTTEP Bangladesh Limited

PTTEP BD

50,000

USD 1

Common Share

PTTEPH 100%

PTTEP Myanmar Limited

PTTEP MYA

50,000 หุ้น

1 เหรียญสหรัฐ

หุ้นสามัญ

PTTEPH 100%

PTTEP Myanmar Limited

PTTEP MYA

50,000

USD 1

Common Share

PTTEPH 100%

PTTEP New Zealand Limited

PTTEP NZ

50,000 หุ้น

1 เหรียญสหรัฐ

หุ้นสามัญ

PTTEPH 100%

PTTEP New Zealand Limited

PTTEP NZ

50,000

USD 1

Common Share

PTTEPH 100%

PTTEP International Holding Company Limited

PTTEP IH

50,000 หุ้น

1 เหรียญสหรัฐ

หุ้นสามัญ

PTTEPH 100%

PTTEP IH

50,000

USD 1

Common Share

PTTEPH 100%

ออเร้นจ์

1,000,000 หุ้น

100 บาท

หุ้นสามัญ

PTTEPO

(เดิมชื่อ PTTEP West Africa Company Limited)
PTTEP International Holding Company Limited
(Formerly called PTTEP West Africa Company
Limited)
25

บริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

53.9496%
บ. โมเอโกะ อินเตอร์
เนชันแนล บี.วี.
36.0504%
คริสเอ็นเนอร์ยี่
(กัลฟ์ ออฟ ไทย
แลนด์) จํากัด 10%
Orange Energy Limited

Orange

1,000,000

Baht 100

Common Share

PTTEPO
53.9496%
MOECO International B.V.
36.0504%
KrisEnergy (Gulf
of Thailand) 10%

26

PTTEP Australia Pty Ltd

PTTEP AU

50,000 หุ้น

1 เหรียญ

หุ้นสามัญ

PTTEPH 100%

ออสเตรเลีย

27

PTTEP Australia Pty Ltd

PTTEP AU

50,000

AUD 1

Common Share

PTTEPH 100%

PTTEP Australia Offshore Pty Ltd

PTTEP AO

50,000 หุ้น

1 เหรียญ

หุ้นสามัญ

PTTEP AU 100%

PTTEP Australia Offshore Pty Ltd

PTTEP AO

50,000

Common Share

PTTEP AU 100%

ออสเตรเลีย
AUD 1
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ลําดับ
ที่
No.

28

ชื่อบริษัท

ชื่อย่อ

Company Name

Abbreviation

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้แล้ว
Number of
Share Sold

PTTEP Australia Perth Pty Ltd

PTTEP AP

50,000 หุ้น

PTTEP Australia Perth Pty Ltd

PTTEP AP

50,000

PTTEP Australia Browse Basin Pty Ltd

PTTEP AB

50,000 หุ้น

ราคาต่อหุ้น

ชนิดของหุ้น

ผู้ถือหุ้น

Share Price

Share Type

Shareholders

1 เหรียญ

หุ้นสามัญ

PTTEPH 100%

AUD 1

Common Share

PTTEPH 100%

1 เหรียญ

หุ้นสามัญ

PTTEP AP 100%

Common Share

PTTEP AP 100%
PTTEP AB
100%

ออสเตรเลีย

29

ออสเตรเลีย
PTTEP Australia Browse Basin Pty Ltd
30

PTTEP Australasia Pty Ltd

PTTEP Australasia Pty Ltd

31

PTTEP AB
PTTEP AA

PTTEP AA

50,000

AUD 1
1

409,895,440 หุน้

ราคาแตกต่างกัน

หุ้นสามัญ

40,000,000 หุน้

0.25 เหรียญสหรัฐ

หุ้นบุริมสิทธิ

1,575,000 หุ้น

0.24 เหรียญ
ออสเตรเลีย

หุ้น B2

409,895,440

Various Price1

Common Share

PTTEP AB

40,000,000

USD 0.25

Preferred Share

100%

2

1,575,000

AUD 0.24

Class B Share

1 เหรียญ

หุ้นสามัญ

PTTEP Australasia (Finance) Pty Ltd

PTTEP AAF

1 หุ้น

PTTEP Australasia (Finance) Pty Ltd

PTTEP AAF

1

AUD 1

Common Share

PTTEP AA 100%

PTTEP Australasia (Petroleum) Pty Ltd

PTTEP AAP

10 หุ้น

1 เหรียญ

หุ้นสามัญ

PTTEP AA

ออสเตรเลีย

32

100%

ออสเตรเลีย

33

100%

PTTEP Australasia (Petroleum) Pty Ltd

PTTEP AAP

10

AUD 1

Common Share

PTTEP AA 100%

Tullian Pty Ltd

PTTEP AAT

1 หุ้น

1 เหรียญ

หุ้นสามัญ

PTTEP AAF

(เดิมชื่อ PTTEP Australasia (Tullian) Pty Ltd)
Tullian Pty Ltd

ออสเตรเลีย
PTTEP AAT

1

100%

AUD 1

Common Share

(Formerly called PTTEP Australasia (Tullian) Pty Ltd)
34

PTTEP AA

PTTEP AAF
100%

PTTEP Australasia (Operations) Pty Ltd

PTTEP AAO

106,686,517 หุน้

0.20 เหรียญ

PTTEP Australasia (Operations) Pty Ltd

PTTEP AAO

106,686,517

AUD 0.20

หุ้นสามัญ

ออสเตรเลีย

PTTEP AAF
100%

Common Share

PTTEP AAF
100%

35

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd

PTTEP AAA

1,700,000 หุ้น

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd

PTTEP AAA

1,700,000

2 เหรียญ

หุ้นสามัญ

ออสเตรเลีย

PTTEP AAO
100%

Common Share

AUD 2

PTTEP AAO
100%

36

PTTEP Australasia (Staff) Pty Ltd

PTTEP AAS

10 หุ้น

1 เหรียญ

หุ้นสามัญ

ออสเตรเลีย
PTTEP Australasia (Staff) Pty Ltd

PTTEP AAS

10

PTTEP AAO
100%

Common Share

AUD 1

PTTEP AAO
100%

37

PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd

PTTEP AT

50 หุ้น

หุ้นสามัญ

ไม่มีกําหนด
3

100%

Par Value

38

39

40

PTTEP AB

3

PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd

PTTEP AT

50

No Par Value

Common Share

PTTEP AB 100%

PTTEP FLNG Holding Company Limited

PTTEP FH

10,000 หุ้น

1 เหรียญฮ่องกง

หุ้นสามัญ

PTTEP IH 100%

PTTEP FLNG Holding Company Limited

PTTEP FH

10,000

HKD 1

Common Share

PTTEP IH 100%

PTTEP Brazil Holding Limited

PTTEP BR

50,000 หุ้น

1 เหรียญสหรัฐ

หุ้นสามัญ

PTTEP IH 100%

PTTEP Brazil Holding Limited

PTTEP BR

50,000

USD 1

Common Share

PTTEP IH 100%

PTTEP Netherland Holding Limited

PTTEP NL

50,000 หุ้น

1 เหรียญสหรัฐ

หุ้นสามัญ

PTTEP IH 100%

PTTEP Netherland Holding Limited

PTTEP NL

50,000

USD 1

Common Share

PTTEP IH 100%
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ลําดับ
ที่
No.

41

ชื่อบริษัท

ชื่อย่อ

Company Name

Abbreviation

JV Marine Limited

JV Marine

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้แล้ว
Number of
Share Sold
50,000 หุ้น

ราคาต่อหุ้น

ชนิดของหุ้น

ผู้ถือหุ้น

Share Price

Share Type

Shareholders

1 เหรียญสหรัฐ

หุ้นสามัญ

(เดิมชื่อ PTTEP South America Holding Limited)
JV Marine Limited

PTTEP IH
100%

JV Marine

50,000

USD 1

Common Share

(Formerly called PTTEP South America Holding

PTTEP IH
100%

Limited)
42

43

44

45

46

PTTEP South Mandar Limited

PTTEP SMD

50,000 หุ้น

1 เหรียญสหรัฐ

หุ้นสามัญ

PTTEP ID 100%

PTTEP South Mandar Limited

PTTEP SMD

50,000

USD 1

Common Share

PTTEP ID 100%

PTTEP South Sageri Limited

PTTEP SS

50,000 หุ้น

1 เหรียญสหรัฐ

หุ้นสามัญ

PTTEP ID 100%

PTTEP South Sageri Limited

PTTEP SS

50,000

USD 1

Common Share

PTTEP ID 100%

PTTEP Sadang Limited

PTTEP SD

50,000 หุ้น

1 เหรียญสหรัฐ

หุ้นสามัญ

PTTEP ID 100%

PTTEP Sadang Limited

PTTEP SD

50,000

USD 1

Common Share

PTTEP ID 100%

PTTEP Malunda Limited

PTTEP ML

50,000 หุ้น

1 เหรียญสหรัฐ

หุ้นสามัญ

PTTEP ID 100%

PTTEP Malunda Limited

PTTEP ML

50,000

USD 1

Common Share

PTTEP ID 100%

PTTEP Netherlands Coöperatie U.A.

PTTEP NC

-

-

-

PTTEP IH 1%
PTTEP NL 99%

PTTEP Netherlands Coöperatie U.A.

PTTEP NC

-

-

-

PTTEP IH 1%
PTTEP NL 99%
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PTTEP Canada Limited

PTTEP CA

50,000 หุ้น

1 เหรียญแคนาดา

หุ้นสามัญ

PTTEP NC 100%

PTTEP Canada Limited

PTTEP CA

50,000

CAD 1

Common Share

PTTEP NC 100%

บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จํากัด

พีทีทีอีพี

100,000 หุ้น

10 บาท

หุ้นสามัญ

ปตท.สผ. 25%

(ให้บริการสนับสนุนบุคลากร)

เซอร์วิสเซส

PTTEP Services Limited

PTTEP Services

ธุรกิจบริการ / Service Business
48

ปตท.สผ.อ. 75%
100,000

Baht 10

Common Share

(Personel Services Support)
49

Andaman Transportation Limited

PTTEPI 75%
ATL

50,000 หุ้น

1 เหรียญสหรัฐ

หุ้นสามัญ

(ลงทุนในท่อขนส่งก๊าซสําหรับโครงการพม่า)
Andaman Transportation Limited

PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company Limited

PTTEPO
100%

ATL

50,000

USD 1

Common Share

PTTEPO
100%

(Investment in Gas Pipeline for Myanmar Project)
50

PTTEP 25%

PTTEP SVPC

50,000 หุ้น

1 เหรียญสหรัฐ

หุ้นสามัญ

PTTEPH 100%

PTTEP SVPC

50,000

USD 1

Common Share

PTTEPH 100%

PTTEP AIF

50,000 หุ้น

1 เหรียญ

หุ้นสามัญ

PTTEP AP

PTTEP AIF

50,000

Common Share

PTTEP AP

(ลงทุนในท่อขนส่งก๊าซสําหรับโครงการเวียดนาม)
PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company Limited
(Investment in Gas Pipeline for Vietnam Project)
51

PTTEP Australia International Finance Pty Ltd
(จัดหาเงินทุนเพื่อธุรกิจของ ปตท.สผ.)
PTTEP Australia International Finance Pty Ltd

ออสเตรเลีย

2

3

คิดเป็นมูลค่ารวม 233,772,000 เหรียญออสเตรเลีย
หุ้นบริษัทประเภทหนึ่งที่ออกให้สําหรับพนักงานในโครงการ Employee
Share Option Plan (ESOP)
PTTEP AB เข้าซื้อหุ้น PTTEP AT ทั้งหมด 50 หุ้น คิดเป็นมูลค่า
17,531,933 เหรียญสหรัฐ

หมายเหตุ ระหว่างปี 2553 มีการเลิกบริษท
ั ย่อย 2 แห่ง ได้แก่
บริษัท ปตท.สผ. โครงการไทย จํากัด (เลิกเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553)
และบริษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากัด (เลิกเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553)

100%

100%

(Raise Fund for PTTEP Business)

1

AUD 1

1
2

3

Total amount equals to AUD 233,772,000.
A type of common stock issued to employees under the
Employee Share Option Plan (ESOP).
PTTEP AB bought all PTTEP AT’s shares, 50 shares,
with total amount of USD 17,531,933.

Remarks During 2010, two subsidiaries have been dissolved namely
PTTEP Thai Projects Company Limited and PTTEP (Thailand) Limited
with effective from November 29, 2010 and December 24, 2010
respectively.
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ข้อมูลบริษัทร่วม
ณ วันที่ 31 มกราคม 2554 ปตท.สผ. มีบริษัทร่วมทั้งหมด
15 แห่งและมีรายชื่อกรรมการของแต่ละบริษัทดังรายละเอียดใน
หน้า 157-158

ลําดับ
ชือ
่ บริษท
ั
ชือ
่ ย่อ
ที่
No. Company Name Abbreviation
1.

2.

3.

4.

5.

สํานักงานใหญ่
Head Ofﬁce

โทรศัพท์

Associated Company’s Information
As of January 31, 2011, PTTEP has 15 associated
companies. Details of the directors of each associated
company appear on pages 157-158.

โทรสาร

Telephone Facsimile

ประเภทธุรกิจ
Type of
Business

จํานวนหุน
้ ที่ ราคาต่อหุน
้ ชนิดของหุน
้
จําหน่ายได้แล้ว
Number of
Share
Share
Share Sold
Price
Type

ผูถ
้ อ
ื หุน
้
Shareholders

บริษัท เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์ จํากัด

เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์

เลขที่ 555/1 ศูนย์
เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
อาคาร เอ
ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

66 (0)
2140-1000

66 (0)
2140-1122

ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์

180 ล้านหุ้น

10 บาท

หุ้นสามัญ

ปตท.สผ. 50%
ปตท. 50%

Energy Complex
Limited

Energy
Complex

555/1 Energy Complex
66 (0)
Building A, Vibhavadi2140-1000
Rangsit Road, Chatuchak,
Chatuchak, Bangkok
10900, Thailand

66 (0)
2140-1122

Property
Leasing

180,000,000

Baht 10

Common
Share

PTTEP 50%
PTT 50%

บริษัท พีทีที ไอซีที
โซลูชั่นส์ จํากัด

พีทีที ไอซีที

เลขที่ 555/1 ศูนย์
เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
อาคารเอ ชั้น 4-5
ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

66 (0)
2537-3456

66 (0)
2537-2935

ให้บริการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร

15 ล้านหุ้น

10 บาท

หุ้นสามัญ

ปตท.สผ. 20%
ปตท. 20%
ปตท. อะโรเมติกส์
และการกลั่น 20%
ปตท. เคมิคอล 20%
ไทยออยล์ 20%

PTT ICT Solution
Company Limited

PTT ICT

555/1 Energy Complex
Building A, ﬂoor 4-5,
Vibhavadi-Rangsit Road,
Chatuchak, Chatuchak,
Bangkok 10900, Thailand

66 (0)
2537-3456

66 (0)
2537-2935

Information
15,000,000
Technology
and
Communication
Services

Baht 10

Common
Share

PTTEP 20%
PTT 20%
PTTAR 20%
PTTCH 20%
Thaioil 20%

Carigali - PTTEPI
Operating
Company
Sendirian Berhad

CPOC

Tower 1, Petronas Twin
Towers, Kuala Lumpur
City Center, 50088,
Kuala Lumpur, Malaysia

(603)
2782-2555

(603)
2713-9877

สํารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม

1 ริงกิต
มาเลเซีย

หุ้นสามัญ

ปตท.สผ.อ. 50%
PCJDA Limited 50%

Carigali - PTTEPI
Operating
Company
Sendirian Berhad

CPOC

Tower 1, Petronas Twin
Towers, Kuala Lumpur
City Center, 50088,
Kuala Lumpur, Malaysia

(603)
2782-2555

(603)
2713-9877

Petroleum
350,000
Exploration
and Production

MYR 1

Common
Share

PTTEPI 50%
PCJDA Limited 50%

Moattama Gas
Transportation
Company

MGTC

No.5 Sacred Tooth
Relic Lake Avenue,
Punn Pin Gone
Quarter No. 5,
Mayangon Township,
Yangon, Union of
Myanmar

(951)
650-977,
660-466

(951)
650-478,
650-479

ท่อขนส่งก๊าซใน
ประเทศพม่า

1,000,000 หุ้น

0.03 เหรียญ หุ้นสามัญ
สหรัฐ

PTTEPO 25.5%
Unocal Myanmar
Offshore 28.2625%
Total E&P Myanmar
31.2375%
MOGE 15%

Moattama Gas
Transportation
Company

MGTC

No.5 Sacred Tooth
Relic Lake Avenue,
Punn Pin Gone
Quarter No. 5,
Mayangon Township,
Yangon, Union of
Myanmar

(951)
650-977,
660-466

(951)
650-478,
650-479

Gas Pipeline
in Union of
Myanmar

1,000,000

USD 0.03

Common
Share

PTTEPO 25.5%
Unocal Myanmar
Offshore 28.2625%
Total E&P Myanmar
31.2375%
MOGE 15%

Taninthayi Pipeline
Company LLC

TPC

16 Shwe Taung
Kyar Bahan, Yangon,
Union of Myanmar

(951)
526-411-4

(951)
525-698

ท่อขนส่งก๊าซ
ในประเทศพม่า

100,000 หุ้น

1 เหรียญ
สหรัฐ

หุ้นสามัญ

PTTEPO 19.31784%
Petronas Carigali
Myanmar
(Hong Kong) Ltd
40.91018%
MOGE 20.45414%
Nippon Oil Exploration (Myanmar) Ltd
19.31784%

Taninthayi Pipeline
Company LLC

TPC

16 Shwe Taung
Kyar Bahan, Yangon,
Union of Myanmar

(951)
526-411-4

(951)
525-698

Gas Pipeline
in Union of
Myanmar

100,000

USD 1

Common
Share

PTTEPO 19.31784%
Petronas Carigali
Myanmar
(Hong Kong) Ltd
40.91018%
MOGE 20.45414%
Nippon Oil Exploration (Myanmar) Ltd
19.31784%

350,000 หุ้น
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ลําดับ
ชือ
่ บริษท
ั
ชือ
่ ย่อ
ที่
No. Company Name Abbreviation
6.

7.

8.

9.

สํานักงานใหญ่
Head Ofﬁce

บริษัท บี 8/32
พาร์ทเนอร์ จํากัด

บี 8/32
พาร์ทเนอร์

19 อาคารไทยพาณิชย์
ปาร์ค พลาซ่า อีสต์
อาคาร 3 ชั้น 5
ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

B 8/32 Partners
Limited

B 8/32
Partners

Hoang Long Joint
Operating
Company

โทรศัพท์

โทรสาร

Telephone Facsimile
66 (0)
2545-5555

ประเภทธุรกิจ
Type of
Business

จํานวนหุน
้ ที่ ราคาต่อหุน
้ ชนิดของหุน
้
จําหน่ายได้แล้ว
Number of
Share
Share
Share Sold
Price
Type
110,000 หุ้น

100 บาท

หุ้นสามัญ

PTTEPO 25.0009%
MOECOI 16.7064%
KrisEnergy 4.6346%
Chevron 53.6581%

66 (0)
19 Siam Commercial
2545-5555
Bank Park Plaza, East 3rd
Building, 5th ﬂoor, Ratchadapisek Road, Chatuchak,
Bangkok 10900, Thailand

66 (0)
Petroleum
2545-5554 Exploration
and Production

110,000

Baht 100

Common
Share

PTTEPO 25.0009%
MOECOI 16.7064%
KrisEnergy 4.6346%
Chevron 53.6581%

HL JOC

Suite 2001, Me Linh
Point Tower, 2 Ngo
Duc Ke Street, District 1,
Ho Chi Minh City, S.R.
Vietnam

(848)
3829-9359

(848)
สํารวจและ
3822-6106 ผลิตปิโตรเลียม

-*

-

-

PTTEP HL 28.5%
PVEP 41%
SOCO 28.50%
OPECO 2.0%

Hoang Long Joint
Operating
Company

HL JOC

Suite 2001, Me Linh
Point Tower, 2 Ngo
Duc Ke Street, District 1,
Ho Chi Minh City, S.R.
Vietnam

(848)
3829-9359

(848)
Petroleum
3822-6106 Exploration
and Production

-*

-

-

PTEP HL 28.5%
PVEP 41%
SOCO 28.50%
OPECO 2.0%

Hoan-Vu Joint
Operating
Company

HV JOC

Suite 2006, Me Linh
Point Tower, 2 Ngo
Duc Ke Street, District 1,
Ho Chi Minh City, S.R.
Vietnam

(848)
3829-9525

(848)
สํารวจและ
3823-9526 ผลิตปิโตรเลียม

-*

-

-

PTTEP HV 25%
PVEP 50%
SOCO 25%

Hoan-Vu Joint
Operating
Company

HV JOC

Suite 2006, Me Linh
Point Tower, 2 Ngo
Duc Ke Street, District 1,
Ho Chi Minh City, S.R.
Vietnam

(848)
3829-9525

(848)
Petroleum
3823-9526 Exploration
and Production

-*

-

-

PTTEP HV 25%
PVEP 50%
SOCO 25%

Shore Air Pty Ltd

-

40 Cavenagh St,
Darwin, Northern
Territory, Australia

(61)
8-89220930

(61)
8-89220910

100 หุ้น

1 เหรียญ
หุ้นสามัญ
ออสเตรเลีย
้ สามัญ
3,277.78
หุน
เหรียญ
ออสเตรเลีย
หุน
้ สามัญ
2,836.38
เหรียญสหรัฐ

PTTEP AAO 50%
Arthur Hamilton
41.666%
Alex Wood 8.333%

100

AUD 1

200

AUD
3,277.78
USD
2,836.38

Common
Share
Common
Share
Common
Share

PTTEP AAO 50%
Arthur Hamilton
41.666%
Alex Wood 8.333%

Shore Air Pty Ltd

ฐานปฏิบัติการ
ทางเดินอากาศ

200 หุ้น

-

40 Cavenagh St,
Darwin, Northern
Territory, Australia

(61)
8-89220930

(61)
8-89220910

Operation
of Air Base

300

11.

12.

13.

Shareholders

66 (0)
สํารวจและ
2545-5554 ผลิตปิโตรเลียม

300 หุ้น

10.

ผูถ
้ อ
ื หุน
้

Troughton Island
Pty Ltd

-

40 Cavenagh St,
Darwin, Northern
Territory, Australia

(61)
8-89220930

(61)
8-89220910

ฐานสํารอง
ปฏิบัติการ
ทางเดินอากาศ

100 หุ้น

1 เหรียญ
ออสเตรเลีย

หุ้นสามัญ

PTTEP AAO 50%
Arthur Hamilton
44%
Alex Wood 6%

Troughton Island
Pty Ltd

-

40 Cavenagh St,
Darwin, Northern
Territory, Australia

(61)
8-89220930

(61)
8-89220910

Operation
of alternate
air base

100

AUD 1

Common
Share

PTTEP AAO 50%
Arthur Hamilton
44%
Alex Wood 6%

Groupement Bir
Seba

GBRS

Lot No.1, Lotissement
Belle Vue-Hydra,
Algiers, Algeria

(213)
(213)
สํารวจและ
2194-5325 / 2194-5320 / ผลิตปิโตรเลียม
26 / 27
22

-*

-

-

PTTEP AG 35%
PVEP 40%
Sonatrach 25%

Groupement Bir
Seba

GBRS

Lot No.1, Lotissement
Belle Vue-Hydra,
Algiers, Algeria

(213)
(213)
Petroleum
2194-5325 / 2194-5320 / Exploration
26 / 27
22
and Production

-*

-

-

PTTEP AG 35%
PVEP 40%
Sonatrach 25%

PTT FLNG Limited

PTT FLNG

1401 Hutchison House,
10 Harcourt Road, Hong
Kong

(66)
2537-4739

(66)
สํารวจและ
2537-4444 ผลิตปิโตรเลียม

1,000 หุ้น

10 เหรียญ
ฮ่องกง

หุ้นสามัญ

PTTEP FH 50%
PTT International
(Singapore) Company Pte. Ltd. 50%

PTT FLNG Limited

PTT FLNG

1401 Hutchison House,
10 Harcourt Road, Hong
Kong

(66)
2537-4739

(66)
Petroleum
2537-4444 Exploration
and Production

1,000

HKD 10

Common
Share

PTTEP FH 50%
PTT International
(Singapore) Company Pte. Ltd. 50%

Erawan 2 FSO
Bahamas Ltd.1

Erawan 2
FSO
Bahamas

Ocean Centre,
Montagu Foreshore,
East Bay Street,
Nassau, New
Providence, Bahamas

-

-

100 หุ้น

1 เหรียญ
สหรัฐ

หุ้นสามัญ

Chevron Global
Energy Inc. 65.91%
JV marine Ltd.
13.11%
MOECO 20.98%

ให้เช่าเรือ FSO
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ลําดับ
ชือ
่ บริษท
ั
ชือ
่ ย่อ
ที่
No. Company Name Abbreviation

14.

15.

*
1
2

สํานักงานใหญ่
Head Ofﬁce

โทรศัพท์

โทรสาร

Telephone Facsimile

ประเภทธุรกิจ
Type of
Business

จํานวนหุน
้ ที่ ราคาต่อหุน
้ ชนิดของหุน
้
จําหน่ายได้แล้ว
Number of
Share
Share
Share Sold
Price
Type

ผูถ
้ อ
ื หุน
้
Shareholders

Erawan 2 FSO
Bahamas Ltd.1

Erawan 2
FSO
Bahamas

Ocean Centre,
Montagu Foreshore,
East Bay Street,
Nassau, New
Providence, Bahamas
P.O. Box ss-19084,
Nassau, New Providence,
Bahamas

-

Lease of FSO

100

USD 1

Common
Share

Chevron Global
Energy Inc. 65.91%
JV marine Ltd.
13.11%
MOECO 20.98%

Statoil Canada
Partnership2

SCP

2100, 635-8th
Avenue S.W. Calgary,
Alberta T2P 3M3,
Canada

(403)
234-0123

(403)
234-0103

สํารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม

1,570,000 หุ้น

ไม่มีกําหนด
Par Value

หุ้น (ของ
ห้างหุ้นส่วน)

Statoil
Canada Ltd. 60%
PTTEP CA 40%
(เป็นหุ้นส่วนของ
ห้างหุ้นส่วน)

Statoil Canada
Partnership2

SCP

2100, 635-8th
Avenue S.W. Calgary,
Alberta T2P 3M3,
Canada

(403)
234-0123

(403)
234-0103

Petroleum
1,570,000
Exploration
and Production

No Par
Value

Partnership
Unit

Statoil
Canada Ltd. 60%
PTTEP CA 40%

Leismer Aerodrome LAL
Limited2

2100, 635-8th
Avenue S.W.
Calgary, Alberta T2P
3M3, Canada

(403)
234-0123

(403)
234-0103

ให้บริการการเดิน
ทางทางอากาศ

200 หุ้น

ไม่มีกําหนด
Par Value

หุ้นสามัญ

Statoil
Canada Ltd. 60%
PTTEP CA 40%

Leismer Aerodrome LAL
Limited2

2100, 635 - 8th
Avenue S.W.
Calgary, Alberta T2P
3M3, Canada

(403)
234-0123

(403)
234-0103

Operation
of Air Base

200

No Par
Value

Common
Share

Statoil
Canada Ltd. 60%
PTTEP CA 40%

ไม่มีการออกหุ้น แต่สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเป็นไปตามสัดส่วน
การถือแปลงสัมปทาน
เป็นบริษัทร่วมตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2554
เป็นบริษัทร่วมตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2554

*
1
2

No share issued. Percentage of shareholding is subject to
participation interest of the concession.
Investment in the company since January 17, 2011
Investment in the company since January 21, 2011

บุคคลอ้างอิง

References

(1)

นายทะเบียนหลักทรัพย์

(1)

ชื่อ
ที่อยู่

Name
Address

โทรสาร
อีเมล
เว็บไซต์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
0-2229-2800
TSD Call center 0-2229-2888
0-2654-5427
TSDCallCenter@set.or.th
www.tsd.co.th

(2)

นายทะเบียนหุ้นกู้

(2)

โทรศัพท์

(2.1) สําหรับหุน้ กูส้ กุลบาททัง้ หมด : หุน้ กู้ 2,500 ล้านบาท
ออกขายเดือนมีนาคม 2546, หุ้นกู้ 6,500 ล้านบาท
ออกขายเดือนมิถน
ุ ายน 2550 และหุน
้ กู้ 40,000 ล้านบาท
ออกขายเดือนพฤษภาคม 2552
ชื่อ
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง
393 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2230-5575, 0-2230-6061, 0-2230-5783
โทรสาร
0-2266-8150, 0-2266-7213
(2.2) สําหรับหุ้นกู้ 500 ล้านเหรียญสหรัฐ
ออกขายเดือนกรกฎาคม 2553
ชื่อ
The Bank of New York Mellon
หน่วยงาน Global Corporate Trust
ที่ตั้ง
One Temasek Avenue, #03-01 Millenia Tower,
Singapore 039192
โทรศัพท์ +65-6432-0354
โทรสาร
+65-6883-0338

Share Registrar

Thailand Securities Depository Company Limited
62 The Stock Exchange of Thailand Building,
Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110,
Thailand
Telephone +66 (0) 2229-2800
TSD Call Center +66 (0) 2229-2888
Facsimile +66 (0) 2654-5427
E-mail
TSDCallCenter@set.or.th
Website www.tsd.co.th

Debenture Registrar

(2.1) For following Baht Debentures:
Baht 2,500 million bonds issued in March 2003;
Baht 6,500 million bonds issued in June 2007;
Baht 40,000 million bonds issued in May 2009
Name
Thai Military Bank Public Company Limited
Address 393 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
Telephone +66 (0) 2230-5575, (0) 2230-6061, (0) 2230-5783
Facsimile +66 (0) 2266-8150, (0) 2266-7213
(2.2) For USD 500 million bonds issued in
July 2010
Name
The Bank of New York Mellon
Global Corporate Trust
Address One Temasek Avenue, #03-01 Millenia Tower,
Singapore 039192
Telephone +65-6432-0354
Facsimile +65-6883-0338
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ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

(2.3) สําหรับหุ้นกู้ 200 ล้านเหรียญสหรัฐ
ออกขายเดือนสิงหาคม 2553
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
0-2230-2971
0-2626-4545-6

(2.3) For USD 200 million bonds issued
in August 2010
Name
Bangkok Bank Public Company Limited
Address 333 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
Telephone +66 (0) 2230-2971
Facsimile +66 (0) 2626-4545-6

(3)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(3)

(3.1) สําหรับหุ้นกู้ 6,500 ล้านบาท
ออกขายเดือนมิถุนายน 2550
ชื่อ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
หน่วยงาน งานผ้แู ทนผ้ถ
ู ือหุ้นกู้ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ชั้น 20
ที่ตั้ง
1 ซอย 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-1986
โทรสาร
0-2470-3684
(3.2) สําหรับหุ้นกู้ 40,000 ล้านบาท
ออกขายเดือนพฤษภาคม 2552
ชื่อ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง
ชั้น 10 โซน A 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2256-2316
โทรสาร
0-2256-2401-4
(3.3) สําหรับหุ้นกู้ 500 ล้านเหรียญสหรัฐ
ออกขายเดือนกรกฎาคม 2553
ชื่อ
The Bank of New York Mellon
หน่วยงาน Global Corporate Trust
ที่ตั้ง
One Temasek Avenue, #03-01 Millenia Tower,
Singapore 039192
โทรศัพท์ +65-6432-0354
โทรสาร
+65-6883-0338
(3.4) สําหรับหุ้นกู้ 200 ล้านเหรียญสหรัฐ
ออกขายเดือนสิงหาคม 2553
ชื่อ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง
333 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2230-2971
โทรสาร
0-2626-4545-6

(4)

ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

ชือ่
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

Bondholder’s Representative

Name
Address
Telephone
Facsimile

(3.1) For Baht 6,500 million bonds issued
in June 2007
KASIKORNBANK Public Company Limited
Debentureholders’ representative, Securities
Services Department, 20th Floor
1 Soi 27/1 Ratburana Road, Bangkok 10140, Thailand
+66 (0) 2470-1986
+66 (0) 2470-3684
(3.2) For Baht 40,000 million bonds issued
in May 2009
Siam Commercial Bank Public Company Limited
10th Floor Zone A, 9 Ratchadapisek Road,
Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
+66 (0) 2256-2316
+66 (0) 2256-2401-4
(3.3) For USD 500 million bonds issued
in July 2010
The Bank of New York Mellon
Golbal Corporate Trust
One Temasek Avenue, #03-01 Millenia Tower,
Singapore 039192
+65-6432-0354
+65-6883-0338
(3.4) For USD 200 million bonds issued
in August 2010
Bangkok Bank Public Company Limited
333 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
+66 (0) 2230-2971
+66 (0) 2626-4545-6

(4)

Swap Counter Party

Name

Address
Telephone
Facsimile

Name
Address
Telephone
Facsimile

Name
Address
Telephone
Facsimile

Swap Counter Party
(4.1) สําหรับหุ้นกู้ 2,500 ล้านบาท
ออกขายเดือนมีนาคม 2546
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
1 ซอย 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
0-2470-2020
0-2470-2359
(4.2) สําหรับหุ้นกู้ 6,000 ล้านบาท
ออกขายเดือนมิถุนายน 2550
บริษท
ั หลักทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จํากัด
ชั้น 21 อาคาร ซี อาร์ ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0-2686-1900, 0-2686-1990/1991 (Direct Line)
0-2686-1901

(4.1) For Baht 2,500 million bonds issued
in March 2003
Name
KASIKORNBANK Public Company Limited
Address 1 Soi 27/1 Ratburana Road, Bangkok 10140, Thailand
Telephone +66 (0) 2470-2020
Facsimile +66 (0) 2470-2359
(4.2) For Baht 6,000 million bonds issued
in June 2007
Name
Barclays Capital Securities (Thailand) Ltd.
Address 21st Floor CRC Tower, All Seasons Place
Wireless Road, Lumpini, Phatumwan,
Bangkok 10330, Thailand
Telephone +66 (0) 2686-1900, (0) 2686-1990/1991
(Direct Line)
Facsimile +66 (0) 2686-1901

29

(5)

ผู้สอบบัญชี

(5)

ชื่อ
ที่อยู่

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
0-2271-8150
0-2618-5783

Name
Address

(6)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

(6)

ชื่อ
ที่อยู่

นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
8/48 ประสานมิตรคอนโดมิเนียม สุขุมวิท 23
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
0-2258-4363
นางสาวสุคนธ์ กาญจนาลัย
188 ซอย 16 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ ประชานิเวศน์ 1
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
0-2589-5566
-

Name
Address

(7)

ที่ปรึกษากฎหมาย

(7)

ชื่อ
ที่อยู่ (1)

Herbert Smith
Herbert Smith (Thailand) Ltd
1403 อาคารอับดุลราฮิม เพลส
เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500
0-2657-3888
0-2636-0657
23rd Floor Gloucester Tower,
15 Queen’s Road, Central, Hong Kong
+852-2845-6639
+852-2845-9099
Minter Ellison Perth
Level 49, Central Park, 152-158 St George’s Terrace,
Perth WA 6000, Australia
+61-8-9429-7444
+61-8-9429-7666
Mallesons Stephen Jaques
Level 10 Central Park, 152 St George’s Terrace,
Perth WA 6000, Australia
+61-8-9269-7000
+61-8-9269-7999
Blake Dawson
Level 32 Exchange Plaza, 2 The Esplanade,
Perth WA 6000, Australia
+61-8-9366-8000
+61-8-9366-8111
Mochtar Karuwin Komar
14th Floor Wisma Metropolitan II, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 31, Jakarta 12820, Indonesia
+62-21-571-1130
+62-21-571-1162, 570-1686
Siam Premier International Law Ofﬁce Limited
อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 26 เลขที่ 999/9
ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0-2646-1888
0-2646-1919

Name
Herbert Smith
Address 1 Herbert Smith (Thailand) Ltd
1403 Abdulrahim Place, 990 Rama IV Road,
Bangkok 10500, Thailand
Telephone +66 (0) 2657-3888
Facsimile +66 (0) 2636-0657
Address 2 23rd Floor Gloucester Tower, 15 Queen’s Road,
Central, Hong Kong
Telephone +852-2845-6639
Facsimile +852-2845-9099
Name
Minter Ellison Perth
Address Level 49, Central Park, 152-158 St George’s Terrace,
Perth WA 6000, Australia
Telephone +61-8-9429-7444
Facsimile +61-8-9429-7666
Name
Mallesons Stephen Jaques
Address Level 10 Central Park, 152 St George’s Terrace,
Perth WA 6000, Australia
Telephone +61-8-9269-7000
Facsimile +61-8-9269-7999
Name
Blake Dawson
Address Level 32 Exchange Plaza, 2 The Esplanade,
Perth WA 6000, Australia
Telephone +61-8-9366-8000
Facsimile +61-8-9366-8111
Name
Mochtar Karuwin Komar
Address 14th Floor Wisma Metropolitan II, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 31, Jakarta 12820, Indonesia
Telephone +62-21-571-1130
Facsimile +62-21-571-1162, 570-1686
Name
Siam Premier International Law Ofﬁce Limited
Address The Ofﬁces at Central World, 26th Floor, 999/9
Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Telephone +66 (0) 2646-1888
Facsimile +66 (0) 2646-1919

โทรศัพท์
โทรสาร

โทรศัพท์
โทรสาร
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

โทรศัพท์
โทรสาร
ที่อยู่ (2)
โทรศัพท์
โทรสาร
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

Auditor

Ofﬁce of the Auditor-General of Thailand
Soi Areesumpun, Rama VI Road, Phayathai,
Bangkok 10400, Thailand
Telephone +66 (0) 2271-8150
Facsimile +66 (0) 2618-5783

Advisors to the Board of Directors

Mr. Tongchat Hongladarom
8/48 Prasanmit Condominium, Sukhumvit 23,
Klongteoy-nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand
Telephone +66 (0) 2258-4363
Facsimile Name
Ms. Sukon Kanchanalai
Address 188 Soi 16, Tesbanimit Tai Road, Prachanivej I,
Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Telephone +66 (0) 2589-5566
Facsimile -

Legal Advisor
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

Nature of Business

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

Business Overview

ปตท.สผ. ประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ด้ า นการสํ า รวจและผลิ ต
ปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 มกราคม 2554
ปตท.สผ. บริษท
ั ย่อยและบริษท
ั ร่วมมีโครงการด้านการสํารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมจํานวน 44 โครงการ ใน 13 ประเทศ โดยอยใู่ นระยะ
การสํารวจ 21 โครงการ ระยะการพัฒนา 3 โครงการ และระยะ
การผลิต 20 โครงการ ดังแสดงในหน้า 32-33

PTTEP’s core business is petroleum exploration and
production in Thailand and other countries. As of January
31, 2011, the Company had 44 petroleum exploration and
production projects in 13 countries. Twenty-one projects
are currently under the exploration phase, three in the
development phase, and 20 under commercial production.
Details appear on pages 32-33.

นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
Structuring Policy for PTTEP Group
ปตท.สผ. จั ด ตั้ ง บริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว มขึ้ น เพื่ อ ดํ า เนิ น
ธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นหลัก เนื่องจากบริษัทมีการ
ขยายกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง บริษัท
จึ ง มี ความจําเป็น ต้องจัดตั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมขึ้นตาม
ภูมิภาคที่เข้าไปลงทุน เพื่อความสะดวก คล่องตัว มีประสิทธิภาพ
ในการดํ า เนิ น งาน และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
กั บ บริ ษั ท น้ํามันนานาชาติ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น
บทบังคับของกฎหมาย โครงสร้างทางการเงิน ภาษีอากร และ
การบริหารความเสี่ยง
สําหรับนโยบายการบริหารบริษท
ั ย่อยและบริษท
ั ร่วมนัน
้ ปตท.
สผ.มีนโยบายบริหาร บริษัทย่อยในรูปบริษัทเดียว โดยกําหนด
ให้ บริษัทย่อยมีการดําเนินธุรกิจตามนโยบายและทิศทางกลยุทธ์
ของ ปตท.สผ. มีผบ
ู้ ริหารและพนักงาน ปตท.สผ. เป็นผด
ู้ าํ เนินการ
หลัก มีการบริหารจัดการและกํากับดูแลอย่างเป็นระบบในลักษณะ
เดี ย วกั บ ปตท.สผ. สํ า หรั บ การบริ ห ารบริ ษั ท ร่ ว ม ปตท.สผ.
จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้นและ/หรือคณะ
กรรมการของบริษัทเพื่อร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกันนโยบายและ
แผนการดําเนินงาน โดยการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมของ ปตท.สผ. ยึดถือตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท.สผ. เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม บรรลุผลการดําเนินงาน
ตามเป้าหมายที่วางไว้
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม ปตท.สผ.
ณ วันที่ 31 มกราคม 2554 ปตท.สผ. มีการลงทุนในนิตบ
ิ ค
ุ คล
ทั้งสิ้น 66 แห่ง แบ่งเป็นบริษัทย่อย 51 แห่ง และบริษัทร่วม 15
แห่ง ดังแสดงในหน้า 31 โดยมีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละบริษัท
แสดงไว้ดังหน้า 21-27

PTTEP established subsidiaries and associated
companies mainly to conduct its core business. Its
continuous expansion in domestic territory and overseas
necessitates the establishment of subsidiaries and/
or associated companies for ﬂexible, efﬁcient business
operations and competitive advantages comparable with
other international oil companies. To achieve this, PTTEP
considered factors such as rules & regulations, ﬁnancial
structure, tax regimes, and risk management.
PTTEP’s policy is to manage its subsidiaries as “One
Company” with a clear direction that its subsidiaries follow
PTTEP’s business direction and strategy and being mainly
managed as one team by PTTEP executives and employees.
In addition, its management and internal control systems
are also to be adopted and implemented in all PTTEP
subsidiaries in the same way that they are standardized at
PTTEP. To manage associated companies, PTTEP nominates
a representative to serve as a shareholder and/or a member
of each board of directors to participate in deﬁning the
overall business strategy and policy for these companies.
To manage subsidiaries and associated companies, PTTEP
adheres to its Good Corporate Governance principles
as its compelling philosophy to ensure effectiveness,
transparency, fairness, and achievement of its business
goals.
Shareholding Structure of PTTEP Group
As of January 31, 2011, PTTEP invested in 66 legal
entities, comprising 51 subsidiaries and 15 associated
companies. Detailed appear on page 31. The PTTEP Group
shareholding structure is illustrated on pages 21-27.
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กลยุทธ์และทิศทางการดําเนินงาน

Strategic Directions

ปตท.สผ. มีภารกิจในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน
ให้ กั บ ประเทศ และมี เ ป้ า หมายที่ จ ะเป็ น บริ ษั ท สํ า รวจและผลิ ต
ปิโตรเลียมชัน
้ นําในภม
ู ภ
ิ าคเอเชีย สามารถสร้างมลู ค่าเพิม
่ สงู สุดให้
กับแหล่งพลังงานที่มีอยู่ และขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนโดยมีมาตรฐานการดําเนินงานที่เป็นเลิศ มีการลงทุนตาม
แผนยุทธศาสตร์ และมีความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลง
สําหรับกลยุทธ์และทิศทางการดําเนินงาน ปตท.สผ. มีเป้าหมาย
ระยะยาวในการเพิ่มปริมาณการผลิตในระดับ 900,000 บาร์เรล
เทียบเท่าน้าํ มันดิบต่อวันในปี 2563 เพือ
่ ให้บรรลุเป้าหมายการผลิต
ที่ท้าทายดังกล่าว ปตท.สผ. ได้มีการวางแผนกลยุทธ์และทิศทาง
การดําเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยมีการติดตามและวิเคราะห์
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจอย่าง
สม่ําเสมอ เพื่อนํามาใช้กําหนดทิศทางและแนวนโยบายการดําเนิน
งานให้สะท้อนกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอด
เวลา สําหรับปี 2554 ปตท.สผ. มีกลยุทธ์และทิศทางการดําเนินงาน
สําคัญ ดังนี้

With a mission to foster national energy security and a goal
to be the one of Asia’s leading petroleum E&P company,
PTTEP strives to add maximum value to its energy resources
and expand its business for sustainable growth through
excellence in operation, investment under its strategic plans,
and agility for change.
PTTEP’s long-term output goal is 900,000 BOED
by the year 2020. To achieve this goal, it has deﬁned
strategic plans and directions while continually
monitoring the situation and analyzing economic and
business circumstances to map out the directions and
operating policy approach. Below are its strategic
directions and execution approach for 2011.

การขยายการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ปตท.สผ. มีแผนดําเนินงานเชิงกลยุทธ์ในการขยายการลงทุน
เพือ่ นําไปสก
ู่ ารเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยให้ความสําคัญกับการขยาย
การลงทุ น ในประเทศไทย พื้ น ที่ ค าบเกี่ ย วไทย-กั ม พู ช า พม่ า
อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย รวมทั้งโอกาสการลงทุนในประเทศ
เป้าหมายอื่นๆ ที่มีศักยภาพทางปิโตรเลียม และสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงโครงการที่เป็น Conventional และ
Unconventional ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้มีการพิจารณาและทบทวน
กลุม
่ ประเทศเป้าหมายอย่างต่อเนือ
่ ง เพือ
่ ปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ในการ
ลงทุน ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีเ่ ปลีย
่ นแปลง และ
ยังมีแผนเร่งขยายธุรกิจโดยการเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษทั เพือ่ สร้างมลู ค่าเพิม่ ในระยะยาว
การสร้างมูลค่าสูงสุดในโครงการที่มีอยู่ปัจจุบัน
ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับโครงการที่มีอยู่
โดยการรักษาระดับการผลิตและพัฒนาการผลิตปิโตรเลียมให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง การพั ฒ นาโครงการให้ ไ ด้ ต ามแผนงาน
สอดคล้องกับความต้องการพลังงานของประเทศ และยังตระหนัก
ถึงความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมเป็นสําคัญ นอกจากนี้ ยังจัดให้
มีกระบวนการบริหารการลงทุน เพือ่ บริหารความเสีย่ ง และกําหนด

Investment expansion for sustainable growth
To execute its strategies for investment expansion,
PTTEP’s strategic plans for investment expansion stress
domestic and overlapped territories with Cambodia,
together with Myanmar, Indonesia, and Australia. In
addition, it investigates expansion possibilities in other target
countries with petroleum potential matching its strategies,
including conventional and unconventional projects. These
target countries are constantly deliberated and revised, as
are investment strategies, to suit prevailing circumstances.
PTTEP also plans to fast-track business expansion by way of
acquisitions and mergers with businesses aligning with its
own strategic plan so as to create long-term value addition.
Asset value maximization
Committed to maximizing the value of existing
projects, PTTEP maintains its outputs and aims for efﬁcient
production while keeping aligned with national energy
demand-apart from valuing safety and the environment.
Its portfolio management is designed to manage risks and
deﬁne investment proportions to ﬁt strategic plans together
with a sound funding strategy for its scope of operation
and future investment expansion.
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สําหรับกลยุทธ์และทิศทางการดําเนินงาน ปตท.สผ. มีเป้าหมายระยะยาวในการเพิ่มปริมาณการผลิตในระดับ 900,000 บาร์เรลเทียบ
เท่าน้ํามันดิบต่อวัน ในปี 2563 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการผลิตที่ท้าทายดังกล่าว ปตท.สผ. ได้มีการวางแผนกลยุทธ์และทิศทางการ
ดําเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยมีการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจอย่างสม่ําเสมอ
PTTEP’s long-term output goal is 900,000 BOED by the year 2020. To achieve this goal, it has deﬁned strategic plans and directions while continually monitoring the situation and analyzing economic and business
circumstances to map out the directions and operating policy approach.

สั ด ส่ ว นการลงทุ น ในโครงการต่ า งๆ ให้ มี ค วามเหมาะสมและ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ตลอดจนจัดให้มีการบริหารและจัดหา
เงินทุน เพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการดําเนินงาน และการ
ขยายการลงทุนของบริษัทในอนาคต
การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร
ปตท.สผ. ให้ความสําคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถ
ขององค์กร โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มค
ี วามรค
ู้ วามสามารถ
เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท และได้นําเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลต่างๆ มาใช้ เพื่อเร่งพัฒนาทีมงานที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และพนักงานในระดับบริหาร นอกจาก
นี้ ยังปรับปรุงวิธก
ี ารปฏิบต
ั งิ านเพือ่ เพิม
่ ประสิทธิภาพและลดต้นทุน
ในการดําเนินงาน
ปตท.สผ. มุ่งเน้นในการปลูกฝังค่านิยมองค์กร (Corporate
Value) ได้แก่ Adaptability and Will to Learn (A), Boundaryless
(B), Clear Thinking Leads to Clear Communication (C), และ
Determination and Dedication (D) เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
การทํางานที่ดี มีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์ รวมทั้งเน้นการนํา
ไปปฏิบัติกับโครงการต่างประเทศให้ทั่วถึง

Organization capability development
To sustain its own growth, PTTEP values organization
capability through personnel competence development.
Assorted management techniques are in place to speed
up the development of teams with specialized skills and
executives alike. Work procedure improvement both raises
business efﬁciency and cuts operating costs.
As for corporate values, PTTEP strives to cultivate
among its people the Adaptability and Will to Learn
(A), Boundaryless (B), Clear Thinking Leads to Clear
Communication (C), and Determination and Dedication
(D)-aimed at good, efﬁcient, and creative work behavior.
Emphasis is on the implementation of these values in
international projects.
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ตลาดและภาวะการแข่งขัน

Marketing and Competition

ปตท.สผ. ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมรวมทั้งสิ้น 44
โครงการ เป็นโครงการในประเทศจํานวน 19 โครงการ และเป็น
โครงการในต่างประเทศจํานวน 25 โครงการ โดยบริษท
ั มีนโยบาย
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท
หรือก๊าซธรรมชาติเหลวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตร่วมจาก
การผลิตก๊าซธรรมชาติ น้ํามันดิบ รวมทั้งก๊าซแอลพีจี ให้แก่
ตลาดในประเทศเป็นหลัก ทั้งนี้การที่บริษัทได้ขยายกิจการสํารวจ
ผลิต และจําหน่ายปิโตรเลียมไปยังต่างประเทศถือเป็นการสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานและนํารายได้กลับคืนสู่ประเทศไทยอีก
ทางหนึ่ง
ในปี 2553 ปตท.สผ. และบริษท
ั ย่อยจําหน่ายปิโตรเลียมเฉลีย
่
ต่อวัน 264,575 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบ เพิ่มขึ้นประมาณ
ร้ อ ยละ 13 จากปี 2552 ปริ ม าณจํ า หน่ า ยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น มี ปั จ จั ย
สนับสนุนจากการผลิตที่เพิ่มขึ้น จากโครงการพื้นที่พัฒนาร่วม
ไทย-มาเลเซีย-บี 17 ซึ่งได้เริ่มดําเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติแล้ว
เมือ
่ เดือนกุมภาพันธ์ และสามารถเพิม
่ ระดับการผลิตเป็น 335 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
โดยสรุปปริมาณและรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม
ในปี 2553 มี สั ด ส่ ว นปริ ม าณการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก๊ า ซฯ ต่ อ
ผลิตภัณฑ์ น้ํามันดิบ และคอนเดนเสทเป็น 70 ต่อ 30 หรือคิดเป็น
สัดส่วนมูลค่าการขายผลิตภัณฑ์ก๊าซฯ ต่อผลิตภัณฑ์น้ํามันดิบ
และคอนเดนเสทเป็น 47 ต่อ 53 โดยมีรายละเอียดแสดงได้ดังนี้

PTTEP has invested in 44 E&P activities, with 19 projects
being domestic and 25 projects being overseas. The
Company’s policy is to supply its products, namely natural
gas, condensate, crude oil, and LPG from both domestic and
overseas sources primarily to the Thai market. Moreover,
its expansion abroad of E&P activities represents an
additional way of forging energy security and generating
income for Thailand.
In 2010, sales by PTTEP and its subsidiaries averaged
264,575 BOED, a 13% rise from the previous year. The
incremental sales of this year resulted from gas production
start-up from Block B17 of the Malaysia-Thailand Joint
Development Area (JDA) since February, which has since
late October seen an output of 335 MMSCFD.
For the year 2010, the total sales ratio was 70% natural
gas to 30% crude oil and condensate by volume, or 47%
to 53% by sales revenue, as illustrated in the following
table.

ผลิตภัณฑ์
Products

ปริมาณการขาย
Volume

มูลค่าการขาย (ล้านบาท)
Value (Million Baht)

421,922.40

72,866.11

คอนเดนเสท (ล้านบาร์เรล)
Condensate (MMBBL)

13.36

30,939.21

น้ํามันดิบ (ล้านบาร์เรล)
Crude Oil (MMBBL)

14.45

33,957.83

ก๊าซแอลพีจี (เมตริกตัน)
LPG (Metric Tons)

72,689.38

710.78

ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต)
Natural Gas (MMSCF)
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ลักษณะการตลาด

Marketing Characteristics

ปตท.สผ. จําหน่ายผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมทีผ
่ ลิตได้จากโครงการใน
ประเทศ และภม
ู ภ
ิ าคใกล้เคียงให้ตลาดในประเทศเป็นหลัก โดยทําการ
จําหน่ายให้แก่บริษท
ั ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึง่ เป็นผน
ู้ าํ ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมไปผ่านกระบวนการแยกและผลิตเพื่อจําหน่ายเป็นเชื้อ
เพลิงและวัตถุดิบสําหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจ
ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และการใช้ในครัวเรือน สําหรับน้าํ มัน
ดิบที่ผลิตได้จากแหล่งผลิตในประเทศบางส่วนซึ่งมีข้อจํากัดใน
เรื่องคุณสมบัติที่ไม่สามารถกลั่นโดยโรงกลั่นในประเทศได้ บริษัท
จะจําหน่ายน้ํามันดิบดังกล่าว ในตลาดต่างประเทศ
สําหรับแหล่งผลิตในต่างประเทศ การจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ปัจจุบน
ั บริษท
ั จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศดังนี้
โครงการยาดานาและเยตากุน ในประเทศสหภาพพม่า ก๊าซฯ
ที่ผลิตได้จากทั้ง 2 โครงการจําหน่ายให้แก่ประเทศไทยเป็นหลัก
และก๊าซฯ บางส่วนจําหน่ายให้กับประเทศสหภาพพม่าเพื่อใช้เป็น
เชื้ อ เพลิ ง ในการผลิ ต ไฟฟ้ า สํ า หรั บ คอนเดนเสทจากโครงการ
เยตากุนจะจําหน่ายเพือ
่ ใช้ในประเทศสหภาพพม่า และจําหน่ายส่วน
ที่เหลือในตลาดจรภายในภูมิภาค
โครงการโอมาน 44 ในประเทศโอมาน บริษัทจําหน่ายก๊าซฯ
ที่ผลิตได้ทั้งหมดให้กับรัฐบาลรัฐสุลต่านโอมาน ส่วนคอนเดนเสท
ที่ผลิตได้บริษัทจําหน่ายให้กับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพื่อ
นํามาใช้ในประเทศไทย
โครงการเวียดนาม 9-2 ในประเทศเวียดนาม น้าํ มันดิบทีผ
่ ลิต
ได้จะจําหน่ายทั้งในตลาดจรและในรป
ู แบบสัญญาการซื้อขายระยะ
สั้น ส่วนก๊าซฯ ที่ผลิตได้จะจําหน่ายให้กับ Vietnam Oil and Gas
Group ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลเวียดนามเพื่อใช้
ในประเทศ
โครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี17 ก๊าซฯ ที่ผลิต
ได้จากโครงการฯ ปัจจุบันจําหน่ายให้กับบริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) เพื่อนํามาใช้ในประเทศไทยทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในปี

PTTEP’s goals and policies are to source and supply
petroleum to the Thai market. PTT Plc is currently the
major buyer of all products which, after processing, are
supplied to power plants, the petrochemical industry, the
transportation sector, industries, and households. A portion
of the indigenous crude oil whose composition does not
match domestic reﬁnery conﬁguration is exported.
The sales of petroleum products from the international
ﬁelds vary from country to country as detailed below:
Yadana and Yetagun projects in Myanmar:
The gas produced from both projects is primarily sold
to Thailand, and some is sold to Myanmar for domestic
power generation. The condensate from Yetagun is sold
and consumed domestically, with the excess volume sold
in regional spot markets.
Oman 44 Project: The gas produced under this project
is sold to the Sultanate of Oman. The condensate is sold
to PTT Plc for consumption in Thailand.
Vietnam 9-2 Project: The crude oil produced is sold
in spot markets and by short-term contracts, whereas the
gas is sold to Vietnam Oil and Gas Group, a state enterprise
of that country, for domestic consumption.
MTJDA-B17 Project: All the gas output is currently
sold to PTT Plc for consumption in Thailand. However,
starting in 2015, it is due to be equally split with Petronas
for consumption in Malaysia. The condensate output will
be sold by PTT Plc and Petco Trading Labuan Company
Limited (Petronas’s subsidiary), jointly serving as marketing
agents in spot markets.
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2558 มีกาํ หนดจะแบ่งขาย 50:50 ให้กบ
ั Petronas เพือ่ ใช้ในประเทศ
มาเลเซียด้วย สําหรับคอนเดนเสททีผ
่ ลิตได้จะให้บริษท
ั ปตท. จํากัด
(มหาชน) และ Petco Trading Labuan Company Limited ซึง่ เป็น
บริษท
ั ย่อยของ Petronas ร่วมกันเป็นตัวแทน (Marketing Agent)
สําหรับการขายในตลาดจร
ทัง้ นี้ ปตท.สผ. เป็นผจู้ าํ หน่ายผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมในประเทศ
เป็นอันดับ 1 จากผู้จําหน่ายทั้งสิ้น 18 ราย (รวมการผลิตของ
โครงการยาดานาและโครงการเยตากุน)
การซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแต่ละชนิดมีความแตกต่าง
กัน ทั้งในเรื่องระยะเวลาของสัญญาและโครงสร้างราคา โดยมี
รายละเอียดดังนี้

PTTEP ranked first among 18 domestic sellers of
petroleum products, including its Yadana and Yetagun
ﬁeld outputs.
The trading of each petroleum product varies with
the timeframe of the contract and the price structure as
described below.

ก๊าซธรรมชาติ
เนือ่ งจากการพัฒนาแหล่งก๊าซฯ ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจํานวน
มากจึงจําเป็นต้องมีสัญญาซื้อขายก่อนทําการลงทุน โดยเป็น
สัญญาระยะยาว 15-30 ปี และมีการกําหนดราคา ปริมาณและ
จุดซื้อขายไว้ในสัญญาฯ การจําหน่ายก๊าซฯ จากแหล่งผลิตใน
ประเทศทั้งหมดจะกําหนดจุดส่งมอบที่ปากหลุมผลิต โดยผู้ซื้อ
ทําการลงทุนวางระบบท่อมารับก๊าซฯ ทีแ่ หล่งผลิต ส่วนก๊าซฯ จาก
ประเทศสหภาพพม่าทีส
่ ง่ มาจําหน่ายยังประเทศไทย จุดส่งมอบอยู่
ที่เขตชายแดน โดยผู้ขายเป็นผู้ลงทุนวางระบบท่อจากแหล่งผลิต
มาถึงชายแดน ราคาทีใ่ ช้ซอื้ ขายก๊าซฯ จะอ้างอิงกับราคาน้าํ มันเตา
และดัชนีเศรษฐกิจเพื่อสะท้อนต้นทุนการผลิตและสามารถแข่งขัน
กับเชื้อเพลิงอื่นได้ตลอดอายุสัญญา
ปริมาณซื้อขายถูกกําหนดขึ้นจากปริมาณสํารองที่ทําการ
ประเมิ น ณ วั น เจรจาสั ญ ญา ทั้ ง ผู้ ซื้ อ และผู้ ข ายมี ข้ อ ผู ก พั น ที่
ต้ อ งทํ า การซื้ อ ขายตามปริ ม าณที่ กํ า หนด ในกรณี ที่ ผู้ ซื้ อ ไม่
สามารถรับก๊าซฯ ได้ตามปริมาณในสัญญา ผู้ขายจะได้รับหลัก
ประกั น โดยผู้ ซื้ อ ต้ อ งจ่ า ยเงิ น ให้ แ ก่ ผู้ ข ายครบตามจํ า นวน และ
ผู้ซื้อมีสิทธิรับก๊าซฯ นี้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในปีถัดๆ
ไป (Take-or-Pay) และหากผู้ขายไม่สามารถจัดส่งก๊าซฯ ตาม
ปริมาณที่ผ้ซู ื้อสั่งในวันใดวันหนึ่งได้ ผ้ซู ื้อสามารถรักษาสิทธิปรับ
ผู้ขายโดยการซื้อก๊าซฯ ปริมาณดังกล่าวด้วยราคาลดลงตามที่
กําหนดในแต่ละสัญญา

Natural gas
Due to the capital-intensive investment in developing
gas ﬁelds, gas sales agreements (GSAs) must be effective
or signed before any major investment is made. GSAs are
typically long-term, ranging from 15 to 30 years. Prices,
volumes, and points of sale are speciﬁc and stipulated
for each contract. The designated transfer points for all
domestically sold gas are at the wellhead, from which the
buyer will invest in the distribution system. The gas sold
from Myanmar to Thailand has its delivery point at the
border between the two countries. The seller is responsible
for the investment in the pipelines from the wellhead to
the border. The gas prices are usually indexed to fuel
oil and economic indices, so that the cost of production
could reﬂect the investment and also be competitive with
competing fuels for the GSA period.
Sales volumes are based on the assessed reserves
on the negotiation date. GSAs stipulate buyer and seller
obligations for the committed amount according to each
year’s take-or-pay conditions. If the buyer is unable to take
the volume of gas as committed in the GSA, it must pay
for the committed volume whether the gas is taken or not.
As a consequence, the buyer is entitled to take delivery of
gas free of charge in subsequent years. Conversely, should
the seller fail to honor the contract, the buyer is entitled
to preserve the rights and levy a ﬁne through discounts of
its volumes stipulated in the agreement.

คอนเดนเสทและน้ํามันดิบ
บริษท
ั จําหน่ายคอนเดนเสทและน้าํ มันดิบส่วนใหญ่ให้แก่ตลาด
ในประเทศในราคาตามภาวะตลาด โดยอ้างอิงราคาน้ํามันดิบและ
คอนเดนเสททีซ่ อ
ื้ ขายในภม
ู ภ
ิ าค โดยมีรป
ู แบบทีเ่ ป็นทัง้ สัญญาระยะ
ยาวและสัญญาระยะสั้นและบางส่วนจําหน่ายในตลาดจร

Condensate and crude
The Company sells the majority of its condensate and
crude to the domestic market at market prices or regional
prices. Contracts could be either short-term or long-term,
and some are sold in spot markets.

ก๊าซแอลพีจี
บริษัทจําหน่ายก๊าซแอลพีจีจากโครงการเอส 1 ให้แก่ บริษัท
ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยมีรูปแบบเป็นสัญญาระยะยาว ราคา
ขายอ้างอิงตามราคาประกาศหน้าโรงกลั่นที่กําหนดโดยรัฐบาล

LPG
LPG produced from S1 Project is sold to PTT Plc under
a long-term contract at a price referenced to the ex-reﬁnery
prices announced by the government.
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ภาวะการแข่งขัน

Competition

ธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยมีการแข่งขันที่ไม่
รุนแรงนัก ซึ่งเป็นผลมาจากลักษณะของตลาดที่ปริมาณความ
ต้องการใช้มากกว่าปริมาณทีผ
่ ลิตได้ และรป
ู แบบการซือ
้ ขายทีเ่ ป็น
สัญญาระยะยาว โดยมีการกําหนดเงื่อนไขเพื่อเป็นการรับประกัน
ตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้
ในปี 2553 เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีในอัตราร้อยละ 7.5 ถึง
8 ต่อปี ซึ่งปรับขึ้นมากจากปี 2552 ที่หดตัวโดยติดลบร้อยละ
2.3 ต่อปี สะท้อนให้เห็นว่าภาพรวมทางเศรษฐกิจขยายตัวในระดับ
สูงมาก โดยปัจจัยหลักมาจากการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์
สหรัฐ ที่ขยายตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก
รวมถึงการฟืน
้ ตัวของการบริโภค และการลงทุนภาคเอกชน ทัง
้ นี้
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว
ต่อเนือ
่ งในปี 2554 ทัง้ ในการบริโภค และการลงทุน โดยการลงทุน
มีแนวโน้มอัตราการใช้กําลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมในระดับ
ค่อนข้างสงู โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทีเ่ น้นการผลิตเพือ่ การส่งออก
คาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้พลังงานของประเทศ
ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกัน
สําหรับภาวะตลาดในระยะปานกลางถึงระยะยาว ปริมาณ
ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ปตท.สผ. จึงยังมุ่งมั่นที่จะเสาะหาแหล่งพลังงานใหม่ทั้ง
ภายในและต่างประเทศให้เพียงพอกับความต้องการในประเทศทีเ่ พิม
่
ขึ้น โดยเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์
เนชั่นแนล จํากัด หรือ ปตท.สผ.อ. (บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.)
ซึ่งเป็นผ้ด
ู ําเนินการและถือหุ้นทั้งหมดในโครงการพม่าซอติก้า ซึ่ง
ประกอบด้วยแปลง M9 และบางส่วนของแปลง M11 ในอ่าวเมาะ
ตะมะ สหภาพพม่า และ Myanmar Oil and Gas Enterprise ใน
ฐานะผขู้ าย ได้ทาํ การลงนามในสัญญาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติ (Gas
Sales Agreement) ของโครงการพม่าซอติก้า กับ บริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) ในฐานะผ้ซู ื้อ โดยมีสาระสําคัญ คือ ปริมาณการ
ซื้อขายก๊าซธรรมชาติรวม 300 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ขายให้
ประเทศไทยในอัตรา 240 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันและขายให้กับ
สหภาพพม่า 60 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) โดย ปตท.สผ. คาดว่า
จะสามารถเริ่มทําการผลิตก๊าซธรรมชาติได้ในปี 2556
นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการในระยะสํารวจ ทั้งในและต่าง
ประเทศอีกหลายโครงการ ซึ่งถือเป็นความพยายามในการขยาย
ฐานการผลิ ต เพื่ อ สร้ า งความมั่ น คงในการจั ด หาพลั ง งานแก่
ประเทศในระยะยาว

The competition in the E&P industry of Thailand can be
regarded as non-threatening due to the nature of the
market where demand usually exceeds supply. Contracts
are predominantly long-term, with conditions stipulating
take-or-pay clauses for gas to guarantee its market.
In 2010, the Thai economy grew between 7.5% to
8% from last year, in contrast with the minus 2.3% from
the year before - in short, dramatic growth this year.
Accounting for this rise were more dollar - denominated
exports of goods, in line with the economic recovery of
core business partners and the revival of consumption
and private-sector investment. The Fiscal Policy Ofﬁce,
Ministry of Finance, expected the Thai economy to keep
growing in 2011 in both consumption and investment.
Investment looks set to employ rather high industrial-sector
capacity, particularly export-oriented industries. Naturally,
high domestic energy consumption is expected.
As for the medium-term to long-term market, the
demand for petroleum products is projected to keep
growing. To meet this increase in demand, PTTEP is
committed to its search for new petroleum resources,
both domestic and overseas. On July 30, 2010, PTTEP
International Co., Ltd. (PTTEPI) - a PTTEP subsidiary and
sole shareholder in Myanmar Zawtika Project, consisting
of M9 block and a part of M11 block which located in the
Gulf of Moattama of Myanmar - and Myanma Oil and Gas
Enterprise (the seller) signed a GSA on the project with PTT
Plc, the buyer. Under the deal, 300 MMSCFD will be sold
to Thailand (240 MMCFD) and Myanmar (60 MMSCFD).
PTTEP expects the ﬁeld to come on stream in 2013.
In addition, it is engaged in many other exploration
projects, both domestic and international. All these projects
illustrate PTTEP’s continuing endeavor to expand its output
base for long-term national energy security.
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ปัจจัยความเสี่ยง

Risk Factors

ปั จ จั ย เสี่ย งที่มีผ ลกระทบต่ อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ สํ า รวจและผลิ ต
ปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. แบ่งเป็นสองประเภท คือปัจจัยเสีย่ งทีเ่ กิด
จากปัจจัยภายใน และปัจจัยเสีย่ งทีเ่ กิดจากปัจจัยภายนอก

The major risks associated with PTTEP’s petroleum
exploration and production result from internal and external
factors.

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน

Internal Risk Factors

ความเสี่ยงในการลงทุนในโครงการใหม่
ปตท.สผ. มีนโยบายขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศโดยพิจารณาโครงการทีม
่ ศ
ี ก
ั ยภาพและสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ในการเพิม
่ ปริมาณการผลิตและปริมาณสํารองปิโตรเลียม
เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการพลังงาน จึงมุ่งเน้น
การลงทุนในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางปิโตรเลียมสูง ซึ่งจะส่งผลให้
บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ปตท.สผ. ยังได้
จัดทําแผนกลยุทธ์การลงทุนในแต่ละประเทศ (Country Strategy)
เพื่อเป็นแนวทางการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเป็นการ
ทบทวนกลุ่มประเทศเป้าหมายเพื่อขยายการลงทุน ปตท.สผ. ได้
เร่งขยายธุรกิจโดยการเข้าซื้อโครงการและกิจการที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ทม
ี่ ค
ี วามเสีย
่ งอยใู่ นระดับทีย
่ อมรับได้ การลงทุนใน
ภม
ู ภ
ิ าคต่างๆ เป็นการกระจายความเสีย
่ งทัง
้ การลงทุนและรายได้
อย่างไรก็ตามการลงทุนใหม่ๆ อาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้น

New Project Investment Risks
PTTEP’s policy is to invest more, both domestically
and internationally, with a focus on promising projects
and those aligning with its strategic plan of increasing
petroleum production and reserves. To achieve solid, longterm growth, it therefore focuses on investments made in
territories of high petroleum potential. A country strategy has
been developed to provide investment guidelines for both
the short and long terms and to review target countries for
investment expansion. PTTEP has taken the business expansion
opportunity by acquiring valued assets with acceptable risks.
Investment in different regions diversiﬁes investment and
revenue risks alike. Yet, each new investment accompanies
risks.
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ในการลงทุนแต่ละครั้งจึงมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง
โดยพิ จ ารณาปั จ จั ย ความเสี่ ย งต่ า งๆ ทั้ ง ทางด้ า นศั ก ยภาพ
ของปิโตรเลียม การดําเนินการ ความสามารถของผู้ดําเนินการ
เงื่อนไขและความชัดเจนของการแบ่งผลประโยชน์และการปฏิบัติ
ตามข้อสัญญา ความมั่นคงทางด้านการเมือง ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ รวมถึงลักษณะและขนาดของโครงการ เพื่อนํามา
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกโครงการ รวมทัง้ การชดเชยความ
เสี่ยงเหล่านี้ไว้ในกระบวนการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน
จากความเสี่ ย งดั ง กล่ า วในข้ า งต้ น ปตท.สผ. มี ร ะบบ
การพิจารณา การลงทุนในโครงการใหม่อย่างรอบคอบ โดย
คณะกรรมการกลั่ น กรองโอกาสการลงทุ น เบื้ อ งต้ น (Early
Opportunity Review Committee) เพื่อให้การดําเนินงานด้าน
การขยายการลงทุนเป็นไปตามทิศทางและแนวนโยบายการลงทุน
ตามแผนของบริษัท โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านต่างๆ เพื่อ
ให้เกิดความเหมาะสมต่อการลงทุนในประเภทธุรกิจและเทคโนโลยี
ทั้งที่เป็น Conventional และ Unconventional โดยการลงทุน
ในโครงการใหม่ทุกโครงการตลอดจนการร่วมทุน Farm-in และ
Farm-out จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรอง
โอกาสการลงทุนเบื้องต้นก่อนเข้าขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งแล้วจึงเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริษท
ั เพือ
่
อนุมัติในลําดับขั้นสุดท้าย
ในปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. ตัดสินใจเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุน
ร้อยละ 40 ในโครงการ Oil Sands Kai Kos Dehseh (KKD) ใน
แคนาดา โดยการซือ้ แหล่งนีเ้ ป็นไปตามยุทธศาสตร์ทจี่ ะเพิม
่ ปริมาณ
สํารองน้ํามันให้มากขึ้นโดยการพัฒนาแหล่งใต้ดิน (IN-SITU) ใช้
ไอน้ําแบบ Steam Assisted Gravity Drainage (SAGD) ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีทเี่ ป็นทีย่ อมรับ และมี Statoil ซึง่ เป็นบริษท
ั ชัน
้ นําทีม
่ ค
ี วาม
เชี่ยวชาญเป็นผ้ด
ู ําเนินการ
ความเสี่ยงในการสํารวจ
การสํารวจเพื่อหาแหล่งปิโตรเลียมใหม่ๆ มีความสําคัญและ
จําเป็นอย่างยิ่งในธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งเป็นธุรกิจ
ที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูง แต่เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยง
สงู ด้วยเช่นกัน เนือ่ งด้วยข้อจํากัดทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
ในปัจจุบน
ั การศึกษาเพือ
่ เข้าใจในลักษณะธรณีวท
ิ ยาปิโตรเลียมแม้
จะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว แต่ยังไม่สามารถมั่นใจอย่างเต็มที่ได้
กล่าวคือยังคงมีความไม่แน่นอนทางด้านธรณีวิทยาอยู่
อย่างไรก็ตามการมีข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเพียงพอและการ
ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะธรณี วิ ท ยาปิ โ ตรเลี ย มในรายละเอี ย ด
จะสามารถลดความไม่แน่นอนและความเสี่ยงของการสํารวจลง
มาอย่ใู นระดับที่ยอมรับได้
ปัจจัยทีเ่ ป็นความเสีย
่ งทีส
่ าํ คัญเกีย
่ วกับการสํารวจปิโตรเลียม
ซึง่ ต้องเน้นการศึกษาและวิเคราะห์ เพือ่ ทําความเข้าใจในรายละเอียด
ก่อนพิจารณาลงทุนในโครงการสํารวจปิโตรเลียม ประกอบด้วย

Therefore, PTTEP has instituted risk mitigation
measures designed for each investment as part of its
screening process - taking into account petroleum potential,
operating risks, operators’ capability, attractiveness
of ﬁscal regime, contract adherence, political stability,
economic and fiscal stability, international relations,
geographical conditions, and project types and sizes. These
risk factors are taken into account in feasibility analyses.
In view of such risks, PTTEP has instituted a process to
scrutinize investment for each new project by running it
through the Early Opportunity Review Committee so that
investment expansion may follow the corporate investment
direction and policy. The committee analyzes assorted
factors for investment in conventional and unconventional
technology. Each new investment, including M&A farm-in
and farm-out projects, must secure endorsement from the
above-mentioned committee before securing another
endorsement from the Risk Management Committee. Then,
the Board provides the ﬁnal approval.
In the past year, PTTEP bought shares worth 40% of the
Oil Sands Kai Kos Dehseh (KKD) Project in Canada, which
aligned with its strategy to increase oil reserves through
the development of in-situ deposits by Steam Assisted
Gravity Drainage (SAGD), an accepted technology. Statoil,
a leading company and expert on this development, is
responsible for distribution of the developed resources.
Exploration Risks
Exploration for new petroleum sources is vital to this
high-risk, high-return business. Exploration projects deal with
petroleum reserves potentially lying kilometers beneath the
surface of the earth. Given the current level of advanced
technology, it is still difﬁcult to visualize and understand
the petroleum geology at such depths. Absolute geological
conﬁdence is therefore rare and considerable geological
uncertainty prevails. Still, the availability of sufficient
data and detailed geological analyses could reduce this
uncertainty and exploration risks to acceptable levels.
Here are the major risk factors and uncertainty
often stressed in PTTEP’s detailed investigation before
exploration decisions are made:
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1) การประเมินความเสี่ยงในการพบแหล่งปิโตรเลียม หรือ
โอกาสของการพบแหล่ ง ปิ โ ตรเลี ย ม ซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย ทาง
ธรณีวท
ิ ยา อาทิ ความน่าจะเป็นและความเหมาะสมของโครงสร้าง
ที่จะเป็นแหล่งกักเก็บ หินกักเก็บ และปริมาณปิโตรเลียมที่เกิดขึ้น
2) การประเมินขนาดแหล่งปิโตรเลียมหรือการประเมินปริมาณ
สํารองปิโตรเลียมทีอ่ ยใู่ นพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย ซึง่ จะอาศัยข้อมลู จากผลการ
เจาะหลุม การศึกษาวิเคราะห์ และการแปลความหมายข้อมลู ธรณีวทิ ยา
ปิโตรเลียม ธรณีฟสิ กิ ส์ และปิโตรฟิสกิ ส์ ในรายละเอียดอย่างเพียงพอ
3) ค่าใช้จา่ ยในการสํารวจพบแหล่งปิโตรเลียม ซึง่ การสํารวจ
ธรณีฟิสิกส์และการเจาะหลุมสํารวจเป็นค่าใช้จ่ายที่สําคัญนั้น จะ
ต้องควบคุมให้อยใู่ นระดับทีเ่ หมาะสม เพือ่ ควบคุมต้นทุนในการดําเนิน
งานและเพิ่มประสิทธิภาพในการสํารวจและเจาะสํารวจ แต่ท้ง
ั นี้จะ
ต้องมีขอ
้ มลู ทีม
่ ากเพียงพอในการศึกษาและการวิเคราะห์ทจ่ี าํ เป็น
เพือ
่ ลดความเสีย
่ งทัง้ สามประการให้สม
ั ฤทธิผ
์ ลอย่างดี บริษท
ั
จึงให้ความสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใน
สาขาธรณีศาสตร์ (Geosciences) การจัดการบริหารและจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในสาขานี้ และจัดการพัฒนาฐาน
ข้อมูล E&P ให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น จัดเก็บ Best Practice และ
Lessons Learned ที่ได้จากการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ เพื่อ
ให้พนักงานได้ศก
ึ ษา นําไปเป็นแนวทางปฏิบต
ั ิ นอกจากนีย
้ ง
ั ได้จด
ั
ทํา Expert Directory เพื่อให้ทุกคนได้ทราบ
อี ก ทั้ ง เพื่ อ ให้ ก ารสํ า รวจสามารถดํ า เนิ น การได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ปตท.สผ. จึ ง ได้ พั ฒ นากระบวนการกลั่ น
กรองภายในบริษัท โดยใช้ Peer Review ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างสูง เพื่อกลั่นกรองและให้
ความเห็นต่อประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหารเพือ่ ใช้เป็นข้อมลู ในการตัดสิน
ใจในงานสํารวจและรวมทั้งโครงการสํารวจที่สําคัญๆ นอกจาก
นั้น ปตท.สผ. ได้มีการพิจารณาการวางแผนหลุมสํารวจอย่าง
รอบคอบในช่วงการวางแผนงานประจําปี (Exploration Portfolio
Review) ทัง
้ นีเ้ พือ
่ ประโยชน์ในการใช้งบประมาณทีม
่ จ
ี าํ กัดให้เหมาะ
สมกับความเสี่ยงที่จะรับได้
ความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการ
บริษัทมีความเสี่ยงภายใต้การพัฒนาโครงการที่เกิดขึ้นได้แก่
ความล่าช้าและค่าใช้จ่ายเกินวงเงินงบประมาณ ดังนั้นจึงกําหนด
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้สามารถดําเนินโครงการ
ได้ตามคุณภาพงานที่ต้องการ ภายในระยะเวลาและงบประมาณ
ที่กําหนด ดังนี้
1) ด้านการบริหารโครงการ จะให้ความสําคัญต่อการกําหนด
นโยบาย การวางแผนโครงการ และการออกแบบระบบวิศวกรรม
ที่เหมาะสม การบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การติดตามงาน
และการบริหารควบคุมการก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถ
ดําเนินโครงการได้ทน
ั ตามกําหนด อีกทัง้ พยายามจะลดต้นทุนเพือ
่
ให้มั่นใจว่าได้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2) ด้านบุคลากรและระบบงาน จะให้ความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรด้านการบริหารโครงการ นําระบบการบริหารจัดการ

1) Risk assessment or probability of success, which
depends on the likelihood of ﬁnding traps and reservoirs,
as well as the volume of petroleum generated
2) Assessment of the sizes of resources or reserves in
each target area, which relies on subsurface and drilling data,
analytical ﬁndings, and sufﬁciently detailed interpretation of
geological, geophysical, and petrophysical data
3) Finding costs, in particular those of geophysical
study and drilling - typically the bulk of such costs - need
to be controlled to keep track on operating costs and raise
drilling and exploration efﬁciency. As a result, the more
data one commands, the more effective one’s investigation
and analysis.
To minimize the risks associated with these three
factors, PTTEP values capability development of relevant
personnel, such as through knowledge management efforts
and further E&P database development to store best
practices and lessons learned from projects for everyone’s
reference and applications. In addition, an expert directory
has been prepared for reference by everyone.
To achieve efﬁcient decision-making as required by
industry practices, PTTEP set up a ‘Peer Review’ that
comprises of experienced and competent personnel to
review and recommend exploration projects to the CEO.
The exploration portfolio has undergone stringent reviews
during the annual Work Program and Budget formulation
period. Such process ensures efﬁcient fund allocation based
on risk proﬁles.
Project Development Risks
Recognizing potential project development delays and
cost overruns, PTTEP has drawn up the following risk
mitigation measures to enable successful and timely project
completion:
1) Project management: To ensure timely project
implementation, suitable construction costs, and maximum
beneﬁt to all parties involved, PTTEP focuses on detailed
engineering study, a prudent project execution plan,
contracting strategy, and project monitoring.
2) Personnel and procedures: This is achieved through
a development focus on project management personnel,
application of knowledge management procedures for data
and experience sharing among projects, and improvement
of its procurement processes for greater ﬂexibility.
3) Contract: There exist risks arising from contractual
matters, ranging from contract drafting, contract obligation,
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องค์ความรม
ู้ าใช้เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมลู และประสบการณ์ในโครงการ
ต่างๆ พร้อมทัง
้ ปรับปรุงกระบวนการจัดซือ
้ จัดจ้างให้รวดเร็วและ
คล่องตัวขึ้น
3) ด้านสัญญา จะให้ความสําคัญตัง้ แต่การร่างสัญญา การ
เข้าผูกพัน และการบริหารสัญญาซึ่งอาจนําไปสู่การฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหาย และความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด
ของสัญญาที่มีต่อกัน ความเสี่ยงเหล่านี้สามารถควบคุมได้โดย
เริ่มจากการเจรจา ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถจากบุคลากร
ในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สัญญาก่อสร้างแท่นผลิต
ต้องประกอบด้วยฝ่ายวิศวกรรมการก่อสร้าง เพื่อพิจารณาราย
ละเอียดทางเทคนิค ฝ่ายจัดหาที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้รับจ้างและเปรียบเทียบราคา ฝ่ายการเงินและบัญชีดูแลด้าน
ภาษีและการประกันภัย ฝ่ายกฎหมายดแู ลรับผิดชอบด้านกฎหมาย
หน้าที่และความรับผิดระหว่างค่ส
ู ัญญา
ปตท.สผ. ได้ให้ความสําคัญในด้านการพัฒนาโครงการ โดย
ได้มหี น่วยงานบริหารโครงการเพือ
่ ทีจ่ ะให้คาํ แนะนําในเชิงบริหารแก่
โครงการพัฒนาที่มีความสําคัญ
นอกจากนี้ ก ารบริ ห ารสั ญ ญาที่ ร อบคอบจะช่ ว ยลดความ
เสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดจากความล่าช้าของงาน ซึ่งจะ
กระทบต่อ แผนการดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัทโดย
ภาพรวม และอาจส่งผลให้เกิดข้อพิพาทระหว่างค่ส
ู ัญญา ดังนั้น
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้องกับการบริหารสัญญาต้องทําความเข้าใจใน
เงื่อนไขและข้อกําหนดต่างๆ ในสัญญาอย่างถ่องแท้ และปรึกษา
ฝ่ายกฎหมายอย่างใกล้ชิด
ความเสี่ยงในการผลิต
ความเสี่ยงทางด้านการผลิตอันมีสาเหตุมาจากอุปกรณ์และ
ระบบการผลิต หรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ทีส
่ ง่ ผลให้การผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีเ่ กิดจากการหยุดผลิต
ในการป้องกันความเสี่ยงทางด้านการผลิต บริษัทให้ความ
สําคัญตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างฐานผลิต ระบบการผลิต
รวมถึงระบบควบคุมด้านการผลิตและระบบการบํารุงรักษาเชิง
ป้องกัน โดยมีระบบ Automatic Detection และ Emergency
Shutdown System เพื่อป้องกันความสูญเสีย ส่วนในด้านที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนั้นได้จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงาน พร้อมทั้งโครงการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่เข้าใจ
และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการ
ประเมินระบบการผลิตและความปลอดภัย (Opersafe) โดยหน่วย
งานภายนอกอย่างเข้มงวดและเนื่องจากมีระบบการป้องกันและ
การวางแผนการบํารุงรักษาอย่างรอบคอบทําให้ความเสี่ยงนี้มี
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างต่ํา
ในปี ที่ ผ่ า นมา บริ ษั ท ได้ มี ก ารพั ฒ นานํ า ระบบปรั บ ปรุ ง
ความเชื่อมั่นของอุปกรณ์การผลิตมาใช้ (Asset Reliability &
Integrity Management System หรือ ARIMs) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการ Operation Excellence โดยโครงการ ARIMs
นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการสูญเสียการผลิตอันเนื่องมาจาก

to contract administration, violation of which could lead
to litigation. These risks are controllable, starting at
the negotiation stage, which calls for knowledgeable
and competent personnel attached to related units. For
instance, in negotiating production platform construction
agreements, knowledge and competence of civil
engineering is required for technical detail scrutiny.
In addition, procurement personnel need to examine
contractors’ qualiﬁcations and compare prices; ﬁnance and
accounting personnel need to consider tax and insurance
matters; law personnel need to ensure compliance with
laws, duties and responsibility of the parties, etc.
Having learned from its experience and developed a
body of knowledge, the Company has set up a central unit
called Project Management Group to provide management
advice to critical development projects.
Prudent contract management lessens risks and
damage potentially resulting from delays, which could not
only affect plans and performance at large, but result in
potential litigation and disputes. Therefore, departments
charged with contract management must ensure that PTTEP
personnel master contractual terms and conditions and that
they consult the Legal Department.
Production Risks
Production disruption tends to result from aging
production equipment and operation errors, which may
make output targets unachievable.
To prevent such risks, PTTEP focuses on every detail,
starting from production platform designs, production
systems, and production control and preventive maintenance.
Automatic detection and emergency shutdown systems are
in place to prevent losses, as are work procedures and
operation manuals, together with training programs to
instill greater understanding and efﬁciency of operation.
In addition, stringent Operation and Safety assessment is
conducted by external auditor. Because of the prudent
prevention and maintenance planning systems, these risks
are now minimized.
The past year saw PTTEP implement ARIMs (Asset
Reliability & Integrity Management System), which forms
part of the Operation Excellence Project. ARIMs cuts
production losses due to worn-out equipment and raises
equipment efﬁciency, as well as raising the efﬁciency of
preventive maintenance and inspection, all of which sharply
reduced production risks during the year. The ultimate goal
is zero unplanned shutdowns.
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เสื่อมสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการบํารุงรักษาเชิงป้องกันและ
การตรวจสอบ ซึ่งทําให้ความสี่ยงในการผลิตลดลงอย่างมากใน
ปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายหลักสุดท้ายคือ ไม่มีการสูญเสีย หรือ
Zero Unplanned shutdown
ความเสี่ยงในด้านการตลาดและการจําหน่ายปิโตรเลียม
เนือ่ งจากผลิตภัณฑ์สว่ นใหญ่ของบริษท
ั เป็นก๊าซธรรมชาติ ซึง่
ต้องพึง่ พาตลาดภายในประเทศเป็นหลัก หากความต้องการใช้กา๊ ซ
ธรรมชาติเปลีย่ นแปลงไปจากทีค
่ าดการณ์ไว้ อาจส่งผลกระทบต่อ
รายได้ของบริษท
ั ดังนัน
้ จึงมีนโยบายขยายการลงทุนในโครงการ
สํารวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ โดยเฉพาะแหล่งทีม
่ น
ี า้ํ มัน
เพื่อเพิ่มสัดส่วนปริมาณสํารองน้ํามัน ซึ่งเป็นการกระจายความ
เสี่ ย ง แทนที่ จ ะพึ่ ง พาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก จากก๊ า ซธรรมชาติ เ พี ย ง
อย่างเดียว นอกจากนั้น ปตท.สผ. ยังได้ศึกษาการพัฒนาแหล่ง
ก๊าซขนาดเล็ก (Stranded Gas Field) โดยนําเทคโนโลยี FLNG
(Floating Liqueﬁed Natural Gas Production) ซึ่งเป็นการแปร
สภาพก๊าซธรรมชาติให้กลายเป็นของเหลว แล้วขนส่งทางเรือไป
ยังตลาด ทําให้การพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดกลางและ
เล็กมีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น ซึ่งก๊าซธรรมชาติเป็น
เชือ
้ เพลิงสะอาดและยังมีปริมาณสํารองทัว่ โลกอยเู่ ป็นจํานวนมาก
โดยสามารถเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศซึ่ง
สอดรับกับแผนการนําเข้า LNG ของ ปตท. ในอนาคต
ในส่วนของการจําหน่ายก๊าซธรรมชาติในประเทศ ซึ่งมีลูกค้า
รายใหญ่ คื อ ปตท. นั้ น ปตท.สผ. ได้ ทํ า สั ญ ญาซื้ อ ขายก๊ า ซ
ธรรมชาติกับ ปตท. เป็นสัญญาระยะยาว มีอายุสัญญาประมาณ
25-30 ปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันจะเกิดจากผู้ซื้อไม่รับซื้อก๊าซ
ธรรมชาติ ในสัญญาจึงระบุให้ผซู้ อ
ื้ รับก๊าซธรรมชาติตามปริมาณ
การซือ
้ ขัน
้ ต่าํ ต่อปีไว้ หากผซู้ อ
ื้ ไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติได้ตาม
ทีต
่ กลงไว้ในสัญญา จะต้องชําระค่าก๊าซธรรมชาติในส่วนทีไ่ ม่รบ
ั ให้
แก่ ปตท.สผ. ซึ่งเป็นการประกันรายได้ส่วนหนึ่ง
เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการพลั ง งานของประเทศ
ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจ ปตท.สผ. ได้ติดตามแนว
โน้มเศรษฐกิจและความต้องการพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้
ประสานงานกับ ปตท. และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วม
กันวางแผนการจัดหาพลังงานและจัดทําแผนการพัฒนาโครงการ
แบบองค์รวม เพื่อพัฒนาและเพิ่มปริมาณสํารองจากโครงการ
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการพลังงานของประเทศทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว
ความเสี่ยงในด้านขีดความสามารถขององค์กร
บุคลากรและกระบวนการธุรกิจเป็นส่วนประกอบหลักในการ
กําหนดขีดความสามารถที่จะนําความสําเร็จมาสู่องค์กร ดังนั้น
บริษัทจึงดําเนินการเพื่อเสริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถของ
องค์กรทางด้านบุคลากรและกระบวนการธุรกิจในรายละเอียด
ดังนี้

Commercial Risks
Since PTTEP’s main product is natural gas, which
relies heavily on the domestic market, its revenue could
drop if domestic demand proved lower than projected. As
a result, PTTEP has expanded its investments in overseas
E&P projects, in particular those with crude oil potential,
to increase its oil reserves and diversify risks of excessive
dependence on natural gas. In addition, PTTEP has been
seeking opportunities to develop stranded gas ﬁelds by
employing Floating Liqueﬁed Natural Gas Production (FLNG),
a process of liquefying gas for subsequent barge transport
to the market. Such technology will make stranded gas
ﬁeld projects commercially feasible. A clean and abundant
energy from in the world today, natural gas could enhance
Thailand’s national energy security and ﬁts in well with PTT
Plc’s plan to import LNG.
Although PTT Plc is the sole customer of natural gas,
PTTEP has concluded long-term gas sales agreements
(GSAs) with PTT to guarantee income over 25-30 years,
thereby mitigating the risks if PTT should refuse to take
delivery of the gas. Under these GSAs, a take-or-pay clause
is included in case the buyer cannot take delivery of at least
the net annual contract quantity (ACQ), which serves as a
guarantee for PTTEP’s revenue.
In response to the dynamics of energy demand, PTTEP
closely monitors petroleum demand in coordination with
PTT and related government agencies to collectively
outline an optimal supply plan. PTTEP reviews and adjusts
its production as well as project development plans to
match energy requirements. This also included the project
development master plan to optimize reserves and resources
of existing assets to match the country’s energy demand.
Organization Capability Risks
Personnel and business processes dictate an
organization’s success. PTTEP has taken the following
actions to enhance its business process and organizational
capability:
1) Develop recruitment process and HR development
plans through the Competency Management System for
many functions, especially core professionals; develop
competency assessment to deﬁne development plans so
that PTTEP personnel can attain the desired capability. A
Technical Career Ladder (TCL) has been implemented to
provide career growth opportunities to technical personnel,
who are now able to acquire comparable job values
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1) จัดทําแผนจัดหาและพัฒนาบุคลากร เพื่อสรรหาคนที่มี
ความรคู้ วามสามารถมาร่วมงาน แล้วพัฒนาขีดความสามารถของ
พนักงานตามระดับงาน โดยการทํา Competency Management
System มาใช้ในการพัฒนาพนักงานในสายวิชาชีพต่างๆ อย่าง
เป็นรป
ู ธรรม พร้อมทัง้ ได้มก
ี ารประกาศใช้ระบบการพัฒนาวิชาชีพ
พนักงานในสายเทคนิค (Technical Career Ladder หรือ TCL) ซึง่
ช่วยพัฒนาบุคลากรให้สามารถเติบโตในสายอาชีพเทคนิคเทียบเท่า
ระดับบริหารและระบบการพัฒนาเพือ่ เร่งความพร้อมในการทํางาน
ของพนักงานเทคนิค (Accelerated Development Program
หรือ ADP) ในการพัฒนาพนักงานให้มีความพร้อมและสามารถ
ปฏิบัติงานและตัดสินใจเองได้เร็วขึ้น ซึ่งคาดว่าระบบดังกล่าวจะ
ช่วยดึงดูดพนักงานเทคนิคทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรที่
มีศักยภาพ ให้เข้าร่วมทํางานกับบริษัทเพิ่มขึ้นด้วย
2) จั ด ทํ า แผน Talent Management เพื่ อ พั ฒ นากลุ่ ม
พนักงานที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้มีความพร้อมที่จะไปรับผิดชอบ
งานในระดับที่สูงขึ้น
3) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการต่ า งๆ ที่ เ ป็ น สาเหตุ ข อง
ความเสี่ยงได้แก่
• เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ได้ ว าง
แผนการจัดหาแท่นขุดเจาะในระยะยาว
• เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารโครงการ
• เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประเมินผลทางด้าน
ธรณีวิทยาปิโตรเลียมและพัฒนาโครงการบริหารจัดการ
ความรู้
• เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจและบริหารความ
เสี่ยงในการลงทุน
• เพิม
่ ประสิทธิภาพทางด้านวิศวกรรมการขุดเจาะโดยเฉพาะ
ในบริเวณใต้ทะเลลึก
ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
เนือ
่ งจาก ปตท.สผ. และบริษท
ั ในเครือ มีการดําเนินธุรกิจเกีย่ ว
กับการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงที่หลากหลาย
รวมถึงความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มาจากภายในและภายนอก
และความเสียหายอาจมีความรุนแรงมากน้อยต่างกันไป ปัจจัย
เสี่ยงที่เป็นภัยจากภายใน เช่น น้ํามันและก๊าซธรรมชาติรั่วไหล
ระหว่างปฏิบต
ั งิ าน เพลิงไหม้ทบ
ี่ ริเวณปฏิบต
ั งิ าน หรืออุบต
ั ก
ิ ารณ์
ต่างฯ สําหรับปัจจัยเสี่ยงที่เป็นภัยจากภายนอก อาจเกิดจากภัย
ธรรมชาติ เช่น คลื่นลม พายุ แผ่นดินไหว น้ําท่วมเฉียบพลัน หรือ
จากสภาพดินฟ้าอากาศและภูมิประเทศของพื้นที่ปฏิบัติงานนั้น
อาทิ พืน
้ ทีป
่ ฏิบต
ั ง
ิ านนอกชายฝัง
่ ทะเลทราย ป่าเขา อากาศหนาว
เย็น และในสถานการณ์ปัจจุบันยังอาจพบปัจจัยเสี่ยงจากการก่อ
วินาศกรรมและก่อการร้าย นอกจากปัจจัยเสีย่ งจากภายนอกแล้ว
ยังมีปัจจัยเสี่ยงอีกนานัปการที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงานเอง ซึ่งสิ่ง
เหล่านีจ
้ าํ เป็นต้องมีมาตรการรองรับเพือ
่ เป็นการป้องกันและแก้ไข

as management by staying on the technical track. An
Accelerated Development Program (ADP) has been also
implemented to speed up staff competency development
to be ready to perform on given assignments. It is expected
that such schemes will attract technical professionals with
high potential from external and internal sources to join
PTTEP.
2) Set up a talent management plan to develop highpotential personnel to take on greater responsibility
3) Raise the efﬁciency for risk-prone processes:
• Procurement processes, including long-term rig
procurement plans
• Project management processes
• Subsurface evaluation processes and knowledge
management
• Investment decision-making and risk management
processes
• Drilling engineering, particularly deepwater drilling.
Safety, Security, Health, and Environmental Risks
Since PTTEP and its subsidiaries conduct the E&P
business, they are inherently faced with assorted risks,
including safety, security, occupational health, and the
environmental ones (all of which come from inside and
outside) with various degrees of severity. Internal risk
factors include oil and gas leakage during operation or
ﬁres around operating areas, as well as other incidents.
Offshore operations face external risks, including natural
risks in the forms of waves, storms, and earthquakes, while
onshore operations could also suffer from earthquakes and
ﬂashﬂoods or weather conditions and terrains of operation,
including offshore, deserts, jungles and mountains, and
frigid weather conditions. Other potential threats arise
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ปตท.สผ. ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้ประกาศเป็นนโยบายด้านความปลอดภัย มั่นคง
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะ
นํานโยบายไปสู่การปฏิบัติงานให้อยู่ในกฎเกณฑ์หรือสูงกว่าข้อ
กําหนดของกฎหมายและระเบียบ รวมถึงมาตรฐานอย่างเคร่งครัด
โดยให้ความสําคัญทุกขั้นตอน เริ่มจากการออกแบบแท่นผลิต
กระบวนการผลิต การควบคุมระบบการผลิต การเฝ้าระวังและ
ติดตามด้านสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงระบบการเฝ้าระวังภัยอันตราย
อย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ ให้ น โยบายดั ง กล่ า วมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลใน
ภาพรวมขององค์กร ปตท.สผ.ได้ดําเนินการจัดทําขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและปรับข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ มีการฝึก
อบรมพนั ก งานเพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพของบุ ค ลากรอย่ า ง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงวิธีการป้องกันอุบัติเหตุและวิธีปฏิบัติ
งานอย่างปลอดภัย รวมทั้งการแก้ไขสถานการณ์กรณีฉุกเฉิน
ต่างๆ รวมถึงการฝึกร่วมกับหน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย
่ วข้อง อาทิ
การแก้ไขเหตุการณ์น้ํามันและก๊าซธรรมชาติรั่วไหลระหว่างการ
เจาะหลุมพัฒนามอนทารา H1 ซึ่งสามารถหยุดการรั่วไหลได้
ในเดือนพฤศจิกายน 2552 และเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้บริเวณ
แท่นขุดเจาะ West Atlas ซึ่งเป็นของผ้รู ับเหมา และแท่นหลุมผลิต
(Wellhead Platform) โดยสามารถดําเนินการปิดหลุมพัฒนา
มอนทารา H1 แล้วเสร็จในต้นเดือนมกราคม 2553 และต่อมา
บริษัท ได้จัดทําแผนการปรับปรุงแก้ไขของ พีทีทีอีพี เอเอ (PTTEP
AA’s Action Plan) ที่ประกอบด้วย 9 ข้อหลัก เช่น การปรับปรุง
อุปกรณ์ปอ
้ งกันหลุมเจาะ (Well Barrier) ระบบการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE
Management System) ระบบการบริหารจัดการงานขุดเจาะ
(Drilling Management System) และการจัดการกรณีที่มีน้ํามัน
รั่วเกิดขึ้น
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและดําเนินธุรกิจอย่าง
ยัง่ ยืน ปตท.สผ. ได้นาํ ระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
ISO 14001:2004 มาใช้ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ภายในองค์กร และระบบมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 มาใช้ในการบริหาร
จัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยโครงการเอส 1
ได้รบ
ั การรับรองมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 เมือ
่ เดือนตุลาคม 2553 อีกทัง้ ได้
นําแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ของสมาคม
ผู้ผลิตน้ํามันและก๊าซ (International Association of Oil and
Gas Producers หรือ OGP) มาใช้ในการบริหารจัดการในเรื่อง
ดังกล่าวของ ปตท.สผ. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายความ
ปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

from sabotage and terrorist acts. Besides external factors,
of course, human beings could cause risky situations. All
these need preventive and mitigating measures.
In view of SSHE risks, PTTEP has drawn up a clear SSHE
policy with a commitment to strict compliance with, or
even exceeding, governing laws and regulations. It pays
attention to every step of operations, including the design
of production platforms, production processes, production
control, vigilance and monitoring, and hazard control.
For efﬁcient and effective policy implementation for
PTTEP as a whole, the Company has not only deﬁned
operating procedures, but regularly updated its data.
Training is continually provided to enhance employees’
potential and educate them about accident prevention
and safe work practices, as well as emergency responses
through drills, including joint ones with relevant external
agencies. For example, there was an incident of oil and
gas leakage during Montara H1 development well drilling.
A ﬁre broke out at the contractor’s West Atlas drilling
rig and, later, at a PTTEP-owned wellhead platform.
PTTEP has responded well to such emergency and put
the situation under control, stopping oil and gas leakage
in November 2009. The development well, Montara H1,
was successfully capped in early January 2010. PTTEP later
deﬁned its PTTEP AA’s Action Plan, which consisted of
nine main items, including well barrier improvement, SSHE
Management System, Drilling Management System, and
oil spill management.
To achieve its objectives and sustainable business
operation, PTTEP has internally implemented the ISO
14001:2004 environmental management system and
the TIS/OHSAS 18001 occupational health and safety
management system. S1 Project achieved certiﬁcation for
the latter system in October 2010. The safety management
approach of the International Association of Oil and Gas
Production (OGP) is implemented at PTTEP in support of
the SSHE policy, as well as risk prevention and remedy.
Financial Risks
Two risk factors are categorized as internal ﬁnancial
risk: credit and liquidity. PTTEP ensures that products are
sold to customers with acceptable credit proﬁles, with the
overwhelming majority of sales currently being made to
PTT Plc, PTTEP’s parent company. Bank deposits, accounts
receivable trading and derivatives, and counterparty credit
risks are carefully assessed and regularly reviewed.
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ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงทางด้านการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายในนั้นมี 2
ปัจจัยเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อและความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง ในด้านการให้สินเชื่อนั้น ปตท.สผ. มีนโยบายให้ทํา
ธุ ร กรรมกั บ คู่ ค้ า ที่ มี ร ะดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ดี โดย
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่นั้นจะขายให้กับ ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ
ปตท.สผ. สําหรับเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้าและตราสาร
อนุพน
ั ธ์นน
ั้ ความเสีย่ งด้านการให้สน
ิ เชือ
่ จะได้รบ
ั การประเมินอย่าง
ถี่ถ้วนและตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ
ความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ งนั้ น คื อ ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จาก
การที่บริษัทไม่สามารถจัดหาเงินทุนมาใช้ในการดําเนินธุรกิจได้
กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยมีการจัดทํา
ประมาณการเงินสด และการปรับปรุงข้อมูลประมาณการทาง
การเงินอย่างสม่ําเสมอ รวมถึงการจัดทําโครงการกู้เงินระยะ
สั้น เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงตลาดทุนภายในประเทศ โดย
การออกตราสารหนี้ระยะสั้น และการจัดทําวงเงินสินเชื่อแบบมี
ภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชย์
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
ความเสี่ยงในด้านการเมืองในประเทศที่เข้าไปลงทุน
ตามนโยบายขยายการลงทุนไปต่างประเทศเพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางพลังงานของตลาดไทย และเพือ
่ สนับสนุนการเจริญ
เติบโตของบริษัทในระยะยาวนั้น ปตท.สผ. ได้กําหนดพื้นที่และ
ประเทศที่สนใจเข้าลงทุน (Focused Countries) โดยมุ่งเน้นการ
ลงทุนทั้งในประเทศที่มีศักยภาพปิโตรเลียมสูงแถบเอเชียแปซิฟิก
ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และแอฟริกาตะวันตก เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ประเทศเหล่านี้มักมีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์
(Geopolitical Risk) สง
ู บริษท
ั จึงตัง
้ ทีมงานทีร่ บ
ั ผิดชอบติดตาม
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเหล่านั้นอย่างใกล้ชิด และจัดให้มี
บทวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ แ ละความเสี่ ย งทางภู มิ รั ฐ ศาสตร์ เ ป็ น
ระยะ หรือเมื่อมีเหตุการณ์สําคัญ (Risk Alert) โดยกําหนดเป็น
Scenario ต่างๆ แจ้งผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ สําหรับใช้ประเมินความเสี่ยงเพื่อดูแลการลงทุน ตลอดจน
ความปลอดภัยของพนักงาน (Security Risk) ที่ประจําอย่ใู นแต่ละ
ประเทศ และยังได้ใช้การวิเคราะห์ดังกล่าวจัดทําเป็น Risk Rating
Score เพือ
่ นํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในโครงการ
ใหม่ในประเทศที่มีการลงทุนในปัจจุบันและในประเทศที่มีศักยภาพ
ด้วย ทั้งนี้ ทีมงานดังกล่าวจะนําเสนอการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของประเทศที่ ปตท.สผ. มีพนักงานประจํา มีการลงทุนสูง และ
มีผลกระทบต่อสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยสูง ให้กับ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบเป็นระยะด้วย นอกจากนั้น
บริษัทยังประสานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศและ
สถานทูตไทยในประเทศที่ไปลงทุนและสนใจจะลงทุนด้วย เพื่อส่ง
เสริมความสัมพันธ์ทด
ี่ ี และเพือ
่ สร้างความมัน
่ ใจว่าการดําเนินงาน

Liquidity risk is the risk that arises from the unavailability
of viable sources of funding for the PTTEP Group’s business
activities. The Group manages its liquidity risks by preparing
cash ﬂows forecasts and adjusting ﬁnancial estimates
regularly. The Group operates a Short-Term Financing
Program in order to access Thailand’s capital market
by issuing short-term debts securities, and enters into
committed credit facilities with commercial banks.
External Risk Factors
Political Risks in Other Countries
Under PTTEP’s foreign investment policy to supply the
expanding domestic energy market and sustain its own
growth in the long term, it has focused on investing in
high-potential petroleum areas in Asia Paciﬁc and Middle
Eastern countries as well as countries regarded as emerging
markets, including northern African and western African
countries. Some of these bear substantial political risks,
and therefore PTTEP appointed a geopolitical risk team
to monitor all these factors and periodically analyze their
development in the forms of risk alerts and scenarios for the
consideration of management and relevant units for their
decision-making on new investments and assess security
risks in countries of existing investments including security
risk in countries where PTTEP staff are based. PTTEP bases
its risk rating scores on such assessment before investing in
new projects in countries of existing investment and those
with investment potential alike. The above-mentioned team
presents to the Risk Management Committee its periodical
risk analyses of countries where PTTEP mans its staff, where
investment is high, and whose impacts on Thailand’s
security of energy supply are high. In addition, PTTEP
liaises closely with the Ministry of Foreign Affairs and Thai
embassies in all these countries to promote cordial relations
and ensure that PTTEP’s execution is well-supported by the
public sector and aligns with the national policy.
Litigation Risks
These risks result from violation or non-conformance
with relevant laws, requirements, or standards, leading to
disputes or potential revocation of licenses. An instance is
violation of laws or requirements dealing with safety and
the environment, which directly causes losses of revenue
and immeasurable losses, such as PTTEP’s reputation.
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ของ ปตท.สผ. นัน
้ ได้รบ
ั การสนับสนุนจากรัฐ และได้ดาํ เนินไปตาม
แนวนโยบายของประเทศเช่นกัน
ความเสี่ยงในด้านกฎหมายและข้อกําหนด
ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อกําหนดเป็นความเสี่ยง
ที่เกิดจากการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัตตามกฎหมายหรือข้อกําหนด
ต่างๆ หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัท
ทํ า ให้ เ กิ ด ข้ อ พิ พ าททางกฎหมาย หรื อ อาจถู ก ยึ ด ใบอนุ ญ าต
ประกอบกิจการ เช่น การฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกําหนดในด้าน
ความปลอดภัย ด้านสิง่ แวดล้อม ซึง่ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ
องค์กรในเรื่องรายได้ที่หายไป และยังทําความเสียหายต่อองค์กร
ในเรื่องที่ไม่สามารถคํานวณเป็นเงินได้ อาทิ ชื่อเสียงของบริษัท
ความเสีย่ งทางด้านกฎหมายและข้อกําหนดอยภ
ู่ ายใต้ความรับ
ผิดชอบและถือเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในบริษัท ตั้งแต่
ระดับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่
ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการตรวจสอบ ควบคุม และกํากับ
ดูแลให้การดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเคร่ ง ครั ด ตลอดจนแจ้ ง ข้ อ กํ า หนดหรื อ ข้ อ
กฎหมายใหม่ๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อให้ปฏิบัติ
สอดคล้ อ งกั บ ที่ ก ฎหมายกํ า หนด รวมทั้ ง การติ ด ตามผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
ความเสี่ยงทางด้านราคาน้ํามันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ในปี 2553 ราคาน้าํ มันมีความผันผวนค่อนข้างมาก โดยราคา
น้าํ มันดิบเบรนท์อยใู่ นกรอบราคา 70-95 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
ราคาผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมของ ปตท.สผ. อิงอยก
ู่ บ
ั ราคาน้าํ มันใน
ตลาดโลกซึง
่ มีความผันผวนเกิดจากหลายปัจจัยทีไ่ ม่อาจควบคุม
ได้ เช่น อุปสงค์และอุปทานของตลาด เสถียรภาพทางการเมือง
และเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการกําหนดสัดส่วนการ
ผลิตน้าํ มันของประเทศในกลุม
่ โอเปค ปริมาณน้าํ มันสํารองในแต่ละ
ประเทศ ภาวะภูมิอากาศของโลกที่แปรเปลี่ยนในแต่ละฤดูกาล การ
เปลีย่ นแปลงของราคาน้าํ มันจากสาเหตุดงั กล่าว ย่อมมีผลกระทบ
ต่อรายได้ของบริษท
ั และอาจส่งผลต่อการวางแผนใช้เงินลงทุนใน
โครงการต่างๆ
ด้วยปัจจัยดังกล่าว ทําให้การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามัน
ในตลาดโลก มี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ ราคาน้ํ า มั น ดิ บ และก๊ า ซ
ธรรมชาติเหลวของบริษท
ั ในทันที ในขณะทีร่ าคาขายก๊าซธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทมีโครงสร้างสูตรราคาซื้อขายที่มีกลไก
ของการป้องกันความผันผวนของราคาน้ํามัน (Natural Hedge)
อยู่ เมือ
่ ราคาน้าํ มันอ้างอิงมีการเปลีย่ นแปลง ราคาก๊าซธรรมชาติ
ก็จะปรับไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ การซื้อขายก๊าซธรรมชาติจะ
มีการปรับราคาเป็นระยะ เช่น ทุก 6 หรือ 12 เดือน ตามแต่ที่ได้
กําหนดไว้ในสูตรราคาของแต่ละโครงการ ซึ่งจะทําให้ราคาก๊าซฯ
มีความมั่นคงทางราคามากกว่าน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลว
ปตท.สผ. ดําเนินการบริหารความเสี่ยงทางราคา โดยจัดให้
มีการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันที่ระดับ

These risks are the responsibility of all relevant parties
in PTTEP. All Directors, management, and employees are
responsible for audits, control, and strict compliance with
all related laws and regulations and for keeping all parties
informed of new and upcoming regulations.
Price Risks
In 2010, the price of oil faced rather high volatility,
with Brent crude in the USD 70-95 per BBL range. PTTEP’s
product prices vary with those of the world oil market,
which are subjected to factors beyond its control, including
market demand and supply, political and economic stability
of various countries, OPEC’s production policy, oil reserves
in individual countries, and the global climate. Fluctuations
in world oil prices affect revenue and investment planning.
When oil prices drop, so do the prices of PTTEP’s oil
and condensate. However, because of built-in gas pricing
mechanisms of GSAs, which cushion gas prices from
oil price volatility (Natural Hedge), the typical prices of
natural gas, do not immediately drop. Most of PTTEP’s
contractual gas prices are adjusted every six or twelve
months. A reference oil price is usually found in each gas
price formula. Should this price rise or fall, the gas price
will do the same to a certain degree.
PTTEP has realized the impact of prices on its revenue
and proﬁts. Therefore, the risk mitigation plan is routinely
reviewed by the Risk Management Committee and
endorsed by the Board for further action. In order to
manage risks from oil price volatility and the effect of the
unsteady economy on the oil price, PTTEP conducted oil
price hedging programs for relevant petroleum products,
using the Brent crude price as a reference. For 3.6 million
BBL from April to December 2010, the guaranteed price
was about USD 70 per BBL.
Exchange Rate Risks
Although the vast majority of PTTEP’s domestic and
international revenues and expenses are tied to the USD, its
functional currency remains in Thai Baht. Therefore, foreignexchange risk arises when transactions are denominated in
a currency other than the Baht.
PTTEP has in place a treasury policy designed to measure and manage its foreign-currency exposures based
on the reporting currency and reports foreign exchange
gains and losses. To manage foreign-exchange risks, PTTEP
employs forward foreign-exchange contracts.
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ราคาต่างๆ ต่อรายได้และกําไรของบริษัทเป็นประจําทุกปี เพื่อ
วางแผนการบริหารความเสี่ยงราคาน้ํามัน โดยแผนดังกล่าวจะ
ต้องได้รบ
ั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งก่อน
จะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางให้
บริษท
ั ดําเนินการต่อไป ทัง้ นี้ ปตท.สผ. ได้ดาํ เนินการประกันความ
เสีย
่ งราคาน้าํ มันล่วงหน้า (Oil Price Hedging) โดยได้ดาํ เนินการ
ทําประกันความเสีย่ งราคาน้าํ มันสําหรับผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมของ
กลุ่มบริษัท โดยใช้ราคาน้ํามันดิบเบรนท์เป็นราคาอ้างอิง สําหรับ
ช่วงเวลาเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม 2553 จํานวน 3.6 ล้าน
บาร์เรล ทีร่ ะดับราคาประกันประมาณ 70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ธุรกิจส่วนใหญ่ของกลุม
่ บริษท
ั ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศนัน
้
จะมีรายได้และรายจ่ายหลักเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ แต่ในปัจจุบน
ั
กลุม
่ บริษท
ั ได้ใช้สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการรายงาน ดังนัน
้
ความเสีย
่ งจากอัตราแลกเปลีย
่ นจึงเกิดขึน
้ เมือ
่ ธุรกรรมต่างๆ เป็น
สกุลอืน
่ ทีม
่ ใิ ช่สกุลเงินทีใ่ ช้ในการรายงาน โดยกําไรหรือขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่ ม บริ ษั ท บริ ห ารความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นของ
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส
้ น
ิ ทางการเงินทีเ่ ป็นสกุลเงินตราต่าง
ประเทศ โดยการบริหารสินทรัพย์และหนีส
้ น
ิ ด้วยการจัดโครงสร้าง
และลักษณะของรายการในสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผ้ถ
ู ือหุ้น
ให้สอดคล้องกัน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
หนี้สินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทเป็นหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่ ซึ่งทําให้บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายคงที่ แต่มีความเสี่ยงที่จะ
ต้องจ่ายดอกเบีย
้ ทีส
่ ง
ู กว่าอัตราดอกเบีย
้ ในตลาดในช่วงดอกเบีย
้
ขาลง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงดังกล่าว
โดยการรักษาสัดส่วนของหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทจะพิจารณา
การกู้ยืมเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และการใช้เครื่องมือทาง
การเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย เช่น สัญญา
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หรือ Interest Rate Swap
เพือ
่ แปลงอัตราดอกเบีย้ คงทีเ่ ป็นอัตราดอกเบีย้ ลอยตัว โดยบริษท
ั
จะคํานึงถึงต้นทุน สภาวะตลาด และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
นอกจากนี้ บริษัทได้ออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นซึ่งมี
กําหนดชําระคืนโดยเฉลีย
่ ประมาณหนึง
่ ถึงหกเดือน โดยมีดอกเบีย
้
อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนล่าสุดของตั๋วเงินคลัง

Interest Rate Risks
The majority of PTTEP’s debts are long-term under
ﬁxed interest rates, giving it constant cashﬂow expenses;
yet, there are risks of paying higher interests than market
interest rates during periods of declining interest rates. To
cope with this, PTTEP’s policy is to maintain a balance of
its proportion of debts with ﬁxed interest rates and those
with ﬂoating interest rates. PTTEP favors borrowing funds
at ﬂoating interest rates and applies ﬁnancial instruments
to ward off interest-rate risks, including interest-rate swap
agreements, to convert ﬁxed into ﬂoating rates. In so doing,
PTTEP takes into consideration costs, market conditions,
and acceptable risks.
Furthermore, PTTEP’s short-term commercial papers
outstanding (Bills of Exchange), featuring average tenures
of one to six months, are subject to pricing based on the
latest comparable yield on Thai government treasuries.
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คําอธิบาย
และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Management Discussion
and Analysis of Operation Results

ผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานปี 2553

PTTEP Performance in 2010

เศรษฐกิจโลกมีการฟืน
้ ตัวขึน
้ มากในปี 2553 โดยเฉพาะในช่วงครึง่
ปีแรก ก่อนจะเริ่มชะลอลงในช่วงครึ่งปีหลัง สําหรับเศรษฐกิจไทย
ก็เช่นเดียวกัน มีการคาดการณ์ว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 8
เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่ติดลบร้อยละ 2.3 โดยมีปัจจัยหลักมาจาก
การส่งออกทีข่ ยายตัวสงู ขึน
้ ตามการฟืน
้ ตัวของประเทศคค
ู่ า้ ส่วน
การลงทุนภาคเอกชนก็มก
ี ารปรับตัวสง
ู ขึน
้ สอดคล้องกับแนวโน้ม
การบริโภคและการส่งออกทีข่ ยายตัว นอกจากนัน
้ การใช้จา่ ยของ
ภาครัฐยังมีส่วนสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่องขึ้น
ด้วย สําหรับปี 2554 มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยยังคง
ขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2553 ตามอุปสงค์ภายในประเทศที่ยัง
คงมีแนวโน้มขยายตัวทั้งการบริโภคและการลงทุน อย่างไรก็ตาม
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ความเสี่ยงจากการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักที่อาจส่งผลต่อภาคการส่งออกของ
ไทย ปัญหาหนีส
้ าธารณะของกลุม
่ ประเทศยุโรป ราคาน้าํ มันทีป
่ รับ
ตัวสูงขึ้น ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วโลก และสถานการณ์ทางการ
เมืองในประเทศที่ยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อภายในประเทศได้
ปตท.สผ. ได้ตระหนักถึงผลกระทบของสถานการณ์ดังกล่าว
และมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
โดยมี ก ารทบทวนทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานเชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่ ชั ด เจน
รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการดําเนินงาน ซึ่ง
ผลจากการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานและการดําเนินตาม
แผนกลยุทธ์ ทําให้ผลการดําเนินงานในปี 2553 เพิ่มสูงขึ้น โดย
ปตท.สผ. และบริษท
ั ย่อยมีกาํ ไรสุทธิ 41,739 ล้านบาท เพิม
่ ขึน
้ จาก
ปี 2552 ร้อยละ 88 เมื่อเทียบกับกําไรสุทธิปีก่อนจํานวน 22,154
ล้านบาท ซึ่งผลการดําเนินงานตามแผน สรุปได้ดังนี้
ด้ า นการสํ า รวจ ในปี 2553 ปตท.สผ. มี ก ารสํ า รวจพบ
ปิโตรเลียมจํานวน 15 หลุม จากหลุมสํารวจและประเมินผลทัง้ หมด
19 หลุม คิดเป็นอัตราส่วนความสําเร็จในการค้นพบปิโตรเลียม
15:19 หรือร้อยละ 79 โดยมีการค้นพบที่สําคัญในแปลงสํารวจ
AC/P33 ซึ่งอยู่ในโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ถือเป็นการ
ยืนยันศักยภาพของแหล่งทีจ
่ ะนําไปสก
ู่ ารค้นพบปิโตรเลียมในพืน
้ ที่
บริเวณอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในปี 2553 มีการตัดจําหน่ายหลุม
สํารวจจํานวน 4 หลุม หรือคิดเป็นเงินประมาณ 1,340 ล้านบาท
ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการตัดจําหน่ายหลุมสํารวจในไตรมาสที่ 4

The world economy recovered in the ﬁrst half of 2010,
before slowing down in the second half. Thailand’s
economic growth also followed the world economic
recovery, and is expected to expand 8% versus 2009’s
contraction of 2.3%. The positive factors are attributed
to the high export growth in the recovery of trading
partners, combined with the revival in private investment
in line with the growth in consumption and export. In
addition, government expenditures also contributed to Thai
economic expansion. For 2011, it is estimated that the Thai
economy will continue to expand as domestic demand is
still likely to grow in both consumption and investment.
However, the growth of the Thai economy still depends on
many factors, including ﬂuctuations in the global economy,
risk from the vulnerability of the economic recovery in major
trading partners that could affect Thailand’s export sector,
public debt problems of European nations, the rise in oil
prices, natural disasters that occur around the world and
potentially more political strife in the country.
PTTEP recognizes the impact of the current economic
situation and monitors ongoing changes in economic
conditions. Its strategic direction has been reviewed, and
the company has worked to increase efﬁciency and reduce
operating costs. The result of improved efﬁciency and
adherence to the Company strategy has enabled PTTEP
and its subsidiaries to increase their net income to Baht
41,739 million, an 88% increase from Baht 22,154 million
in 2009.
PTTEP succeeded in implementing its plan with the
following details:
Exploration and Appraisal: In 2010, PTTEP succeeded
in discovering petroleum at 15 out of a total of 19
exploration and appraisal wells drilled, representing a
79% ratio of success in the discovery of petroleum or
15:19. A key exploration success in 2010 was Block AC/
P33 in PTTEP Australasia Project. The successful result

51

จํานวน 2 หลุม คือ หลุมสํารวจ Hooreya-1X ในโครงการซิดิ อับ
เอล รามาน ออฟชอร์ และหลุมสํารวจ G9/48-14-1X ในแปลง
G9/48
ด้านการพัฒนาโครงการ ปตท.สผ. ได้เร่งรัดการพัฒนา
โครงการต่างๆ เพือ
่ เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน และเพือ
่ รองรับ
ความต้ อ งการพลั ง งานของประเทศ โดยในช่ ว งต้ น ปี 2553
โครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 ได้เริ่มการผลิต
ก๊าซธรรมชาติตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติที่ 135 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และได้เพิ่มอัตราการผลิตตามสัญญาซื้อขาย
ก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนือ
่ ง โดยในไตรมาสที่ 4 โครงการมีอต
ั รา
การผลิตก๊าซธรรมชาติที่ระดับประมาณ 335 ล้านลูกบาศก์ฟุต
ต่อวัน
โครงการบงกชใต้ ในปี 2553 ปตท.สผ. ได้ดําเนินการติดตั้ง
โครงสร้างขาตัง
้ แท่นผลิต (Processing Platform Jacket) ในอ่าว
ไทยแล้วเสร็จ และกําลังดําเนินการก่อสร้างแท่นผลิต (Processing
Platform Topside) โดยคาดว่าจะนําไปติดตั้งในอ่าวไทยช่วง
กลางปี 2554 ส่วนการก่อสร้างแท่นทีพ
่ ก
ั อาศัย (Living Quarters
Platform) อยรู่ ะหว่างติดตัง้ อุปกรณ์และระบบต่างๆภายในอาคาร
โดยจะสามารถขนส่งไปติดตั้งในอ่าวไทยได้ในช่วงกลางปี 2554
เช่นกัน และคาดว่าจะเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติในช่วงกลางปี 2555
สําหรับความก้าวหน้าของ โครงการเวียดนาม 16-1 งาน
ก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมาก โดยการติดตั้งโครงสร้างขาตั้ง
แท่นหลุมผลิต (Wellhead Platform Jacket) แล้วเสร็จ ขณะนี้
กําลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างแท่นหลุมผลิตส่วนบน (Wellhead
Platform Topside) และเรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม (Floating
Production Storage and Ofﬂoading หรือ FPSO) โดยคาดว่า
จะเริ่มผลิตน้ํามันได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2554 ที่ระดับเริ่มต้น
ประมาณ 18,000 - 20,000 บาร์เรลต่อวัน และสามารถเพิ่มเป็น
40,000 บาร์เรลต่อวันในปลายปี 2554
โครงการพม่าซอติก้า ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของแปลง
เอ็ม 9 และส่วนหนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของแปลงเอ็ม 11
ในบริเวณอ่าวเมาะตะมะ สหภาพพม่า ได้มีการลงนามในสัญญา
ซื้อขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement) กับผู้ซื้อคือ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในเดือนกรกฎาคม 2553 โดยมี
ปริมาณการซื้อขายก๊าซธรรมชาติรวม 300 ล้านลูกบาศก์ฟุต
ต่อวัน (ขายให้ประเทศไทยในอัตรา 240 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
และขายให้กับสหภาพพม่า 60 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) โดยการ
พัฒนาโครงการพม่าซอติกา้ เป็นการขยายฐานการลงทุนด้านการ
สํารวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ และสร้างความมั่นคงใน
การจัดหาพลังงานแก่ประเทศในระยะยาว ปัจจุบันงานออกแบบ
ด้านวิศวกรรมเบือ้ งต้น สําหรับงานนอกชายฝัง่ ทะเลเสร็จสมบรู ณ์
แล้ว ส่วนงานออกแบบด้านวิศวกรรมเบือ้ งต้นในงานท่อขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติและอุปกรณ์บนบกใกล้แล้วเสร็จ และขณะนี้กําลังอยู่ใน
ขั้นตอนการประมูลงานก่อสร้างทั้งในส่วนของงานนอกชายฝั่ง
และงานท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติบนบก โดย ปตท.สผ. คาดว่าจะ
สามารถเริ่มทําการผลิตก๊าซธรรมชาติได้ภายในปี 2556

of the exploration well afﬁrms the petroleum potential,
leading to further discoveries in other areas. However, in
2010, there was a write-off of four wells, amounting to
approximately Baht 1,340 million. This included two wells
in the fourth quarter: exploration well Hooreya-1X in the
Sidi Abd El Rahman Offshore Project and exploration well
G9/48-14-1X in Block G9/48.
Development: PTTEP accelerated the development of
various projects to start up as planned to meet the domestic
energy demand. In early 2010, the MTJDA-B17 Project
started up production at approximately 135 MMSCFD to
meet the gas quality and quantity speciﬁed in the Gas Sales
Agreement (GSA). Its production of natural gas increased
to 335 MMSCFD in the fourth quarter.
Greater Bongkot South. In 2010, PTTEP completed
the installation of the Processing Platform Jacket in the
Gulf of Thailand. Currently, PTTEP is in the construction
phase of Processing Platform Topside and expects to install
it in the Gulf of Thailand in the middle of 2011. For the
Living Quarters Platform, equipment and systems are being
installed and it is expected that the platform will be installed
in the Gulf of Thailand in the middle of 2011 as well. The
production of natural gas is expected to start in the middle
of 2012.
For the Vietnam 16-1 Project, construction work
is in progress. The Wellhead Platform Jacket installation
has already been completed. Currently the Wellhead
Platform Topside and FPSO (Floating Production Storage
and Ofﬂoading) vessel are under construction. The project
is expected to start producing oil at initially 18,000 to
20,000 barrels per day (BPD) in the second half of 2011and
increase to 40,000 BPD in late 2011.
Myanmar Zawtiga Project covers the entire area of
Block M9 and the Northeast section of Block M11, located
in the Gulf of Martaban, the Union of Myanmar. PTTEP
signed the GSA with PTT Public Company Limited (the
buyer) in July 2010 to produce 300 MMSCFD (240 MMSCFD
exported to Thailand and 60 MMSCFD domestically
supplied to the Unionof Myanmar). The development of
the Myanmar Zawtiga Project is an opportunity for PTTEP
to expand its investment in exploration and production
abroad and to secure the energy supply for the long term.
For project construction, the basic engineering for offshore
structures has been completed. The basic engineering for
onshore structures is almost complete. Currently, PTTEP
is undergoing a construction tender process for offshore
facilities and the onshore gas transmission system. PTTEP
expects to begin natural gas production by the year 2013.
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การพัฒนาแหล่งมอนทารา ในโครงการพีทีทีอีพี ออสตรา
เลเชีย เพือ
่ เริม
่ ผลิตน้าํ มันในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ปัจจุบน
ั งาน
ก่อสร้างแท่นหลุมผลิตส่วนบน (Wellhead Platform Topside)
คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 สําหรับอุปกรณ์การ
ผลิตใต้ทะเลและท่อขนส่งทางทะเลอืน
่ ๆ อยรู่ ะหว่างเตรียมการตรวจ
สอบสภาพความพร้อมการใช้งานและซ่อมแซมอุปกรณ์ทชี่ าํ รุดเสีย
หาย ส่วนการรื้อถอนแท่นขุดเจาะเวสต์ แอตลาส (West Atlas)
ได้ดําเนินการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2553 ตามแผนที่วางไว้
สํ า หรั บ ความคื บ หน้ า เหตุ ก ารณ์ น้ํ า มั น และก๊ า ซธรรมชาติ
รั่วไหลในแหล่งมอนทารานั้น กระทรวงทรัพยากรและพลังงาน
ของประเทศออสเตรเลีย ได้เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการ
สอบสวนเหตุ ก ารณ์ น้ํ า มั น และก๊ า ซธรรมชาติ รั่ ว ไหลในแหล่ ง
มอนทารา (Montara Commission of Inquiry) พร้อมกับร่าง
ตอบของรัฐบาลออสเตรเลีย (Draft Government Response)
อย่างเป็นทางการแล้วเมือ
่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ว่า รัฐบาล
ออสเตรเลี ย อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาว่ า จะทบทวนใบอนุ ญ าต
ดํ า เนิ น การของแหล่ ง มอนทาราหรื อ ไม่ โดยจะพิ จ ารณาจาก
แผนการปรับปรุงแก้ไข (Action Plan) และการดําเนินงานตาม
แผน ทัง้ นีร้ ฐั มนตรีกระทรวงทรัพยากรฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
อิสระขึ้นมา เพื่อประเมินแผนการปรับปรุงแก้ไขและดําเนินงานตาม
แผนดังกล่าว และในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 รัฐบาลออสเตรเลีย
ได้เปิดเผยผลการพิจารณา และตัดสินให้ พีทีทีอีพี เอเอ สามารถ
ดําเนินงานสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลียต่อไป
ได้ ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลออสเตรเลีย และพีทีทีอีพี เอเอ จะจัดทํา
ข้อตกลงร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการอิสระติดตามการดําเนิน
การตามแผนการปรับปรุงแก้ไขของพีทีทีอีพี เอเอ เป็นเวลาอีก
18 เดือน
ด้านผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม จากการศึกษาวิจยั มีการยืนยัน
ว่า คราบน้ํามันไม่ได้เข้าสู่ชายฝั่งทั้งของประเทศออสเตรเลียและ
ประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงได้มีการศึกษาและสังเกตความหลาก
หลายและจํ า นวนสั ต ว์ ท ะเลขนาดใหญ่ ใ นระหว่ า งและหลั ง เกิ ด
เหตุการณ์ ทั้งนี้ พีทีทีอีพี เอเอ ได้ร่วมมือกับรัฐบาลออสเตรเลีย
ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาวิจยั และเฝ้าระวังผลกระทบทัง้ ใน
ระยะสั้นและระยะยาว
ส่ ว นการดํ า เนิ น การเรี ย กร้ อ งค่ า สิ น ไหมทดแทนจากบริ ษั ท
ประกันภัยนั้น ณ สิ้นปี 2553 ปตท.สผ. ได้รับค่าสินไหมทดแทน
จํานวน 84 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่ง ปตท.สผ. จะยังคงดําเนินการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เหลือต่อไป
อนึง่ การเรียกร้องค่าชดเชยในทะเลติมอร์จากเหตุการณ์นา้ํ มัน
และก๊าซธรรมชาติรวั่ ไหลในแหล่งมอนทาราจากรัฐบาลอินโดนีเซีย
นัน
้ เนือ่ งจากเอกสารการเรียกร้องค่าชดเชยยังไม่ปรากฎหลักฐาน
ที่ชัดเจนในการพิสูจน์ให้เห็นถึงความเสียหายได้ ขณะนี้จึงยังอยู่
ระหว่างการเจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซียเพื่อหาหลักฐานที่ชัดเจน
เพื่อพิสูจน์ความเสียหายตามที่รัฐบาลอินโดนีเซียระบุในข้อเรียก
ร้อง ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปแต่อย่างใด ความคืบหน้าล่าสุด พีทีทีอีพี
เอเอ และรัฐบาลอินโดนีเซีย ได้เห็นชอบร่วมกันที่จะทํา Joint data
veriﬁcation survey เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยทั้ง
สองฝ่ายตกลงที่จะจัดส่งข้อมูลให้แก่กัน และจะได้ประชุมร่วมกัน
อีกครั้งในช่วงต้นปี 2554

Montara ﬁeld development in the PTTEP Australasia
Project is expected to start producing oil in the fourth
quarter of 2011. Currently, the construction of the
Wellhead Platform Topside is expected to be completed
in February 2011. The underwater production equipment
and pipeline are being assessed for damage and repairs.
The demolition of the West Atlas rig was completed in
December 2010 as planned.
With regards to the oil and gas leaks in the Montara area,
the Australian Minister of Resources and Energy ofﬁcially
announced the Montara Commission of Inquiry Report
and the Draft Government Response on November 24,
2010. Currently, the Australian Government is considering
whether to review the license at the Montara ﬁeld and
issue a show-cause notice to PTTEP, with Action Plan
developed by PTTEP AA to be central to the consideration.
The Australian Minister of Resources and Energy set up
independent expert to review the Action Plan and its
implementation. On February 4, 2011, the Australian
Government revealed the Independent Review Report of
the Action Plan and announced the decision to allow PTTEP
AA to continue its operation an Australia. in addition, PTTEP
AA will enter into a binding Deed of Agreement with the
Australian Government under which independent experts
will monitor the company’s implementation of the Action
Plan for 18 months.
Regarding the independent scientiﬁc studies conducted
under the environmental monitoring program, the studies
conﬁrmed that no oil reached the Australian mainland
or the Indonesian coast. Also, a signiﬁcant numbers and
diversity of marine megafauna were observed during and
after the Montara incident. PTTEP AA has worked closely
with the Federal Government to conduct studies under the
environmental monitoring program in both short and long
term.
For the compensation claimed, as of 2010, PTTEP
has received compensation of USD 84 million. PTTEP still
continues to claim the remaining portion.
Regarding the Indonesian government’s claim for
damage caused by oil and gas leaks in Montara, since
the claim for compensation has no veriﬁable evidence to
support it, PTTEP is still in discussion with the Indonesian
government to seek veriﬁable evidence proving the oil
spill damage. At this moment, no conclusion has been
reached. However, PTTEP Australasia and the government
of Indonesia agreed to work cooperatively through a joint
data veriﬁcation survey to verify the effects (if any) of the
Montara incident in Indonesian waters and will exchange
the associated data/input as agreed upon. Both parties
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สําหรับการพัฒนาโครงการก๊าซธรรมชาติเหลว (Floating
Liqueﬁed Natural Gas หรือ FLNG) ขณะนี้กําลังดําเนินการ
ออกแบบด้านวิศวกรรมเบื้องต้น (Pre-Front End Engineering
Design หรื อ Pre-FEED) ซึ่ ง คาดว่ า จะแล้ ว เสร็ จ ต้ น ปี 2554
นอกจากนี้ ปตท.สผ. และ ปตท. ยังร่วมกันเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท
PTT FLNG Limited เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
เรือผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว โดยทั้งสองฝ่ายถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 50
ด้านการลงทุน ปตท.สผ. ได้ขยายการลงทุนตามแผนกลยุทธ์
อย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนพฤษภาคม 2553 ปตท.สผ. ได้ลงทุน
ในแปลงสํารวจ 4 แปลง ในประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ แปลงสํารวจ
Malunda, South Mandar, Sadang และ South Sageri โดย
ปตท.สผ. ลงทุนทั้งหมดในแปลง Malunda ส่วนอีก 3 แปลง
ได้เข้าร่วมทุนกับบริษัท Talisman (Asia) Ltd. (Talisman) ได้แก่
แปลงสํารวจ South Mandar ซึ่ง ปตท.สผ. เป็นผู้ดําเนินการ
ในสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 67 สําหรับอีก 2 แปลง คือ แปลง
สํารวจ Sadang และ South Sageri ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน
ร้อยละ 40 และ 30 ตามลําดับ โดยมี Talisman เป็นผ้ด
ู ําเนินการ
นอกจากนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2553 บริษทั ย่อยของ ปตท.สผ.
ได้เข้าซือ้ หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของ Statoil Canada Partnership
(SCP) เป็นมูลค่าทั้งหมด 2,280 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อเข้าร่วมทุน
ในแหล่ง Oil Sands Kai Kos Dehseh (KKD) ซึ่งตั้งอย่ใู นประเทศ
แคนาดา โดยเมื่อสัญญามีผลสมบูรณ์ บริษัท Statoil Canada
Ltd. จะมีสด
ั ส่วนการร่วมทุนร้อยละ 60 และยังคงเป็นผด
ู้ าํ เนินการ
โดยการเข้าซื้อแหล่ง Oil Sands KKD เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
ของ ปตท.สผ. ในการเพิม
่ ปริมาณสํารองน้าํ มันและก๊าซธรรมชาติ
โดยใช้ประเทศแคนาดาเป็นฐานในการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งเป็นโอกาสที่ได้ร่วมธุรกิจกับ บริษัท Statoil ซึ่งมีความ
เชีย่ วชาญด้าน Heavy Oil และการสํารวจและผลิตน้าํ มันในทะเลลึก
อย่างไรก็ตาม จากการที่ ปตท.สผ. ได้ศึกษาวิเคราะห์โอกาส
และความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละโครงการ ในปี 2553 จึงได้
คืนพื้นที่แปลงสํารวจในโครงการโอมาน 58 และโครงการอิหร่าน
ซาเว่ห์ และยุติการร่วมทุนในโครงการอินโดนีเซียเบงการา-1
สําหรับปริมาณการขาย ในปี 2553 ปตท.สผ. มีปริมาณ
การขายเพิ่ ม เป็ น 264,575 บาร์ เ รลเที ย บเท่ า น้ํ า มั น ดิ บ ต่ อ วั น
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขายในช่วงเดียวกันของปีก่อนที่
233,756 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ
ร้อยละ 13 โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการขาย
ก๊ า ซธรรมชาติ แ ละคอนเดนเสทของโครงการพื้ น ที่ พั ฒ นาร่ ว ม
ไทย-มาเลเซีย-บี17 โครงการอาทิตย์เหนือ และโครงการบงกช
อย่างไรก็ตาม ปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท
ของโครงการอาทิตย์ลดลงในปีนี้
ด้ า นการพั ฒ นาขี ด ความสามารถขององค์ ก ร ปตท.สผ.
ได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร รวมทั้งเร่งพัฒนาขีดความ
สามารถขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการในการรองรับ
การขยายตัวและการเติบโตของบริษท
ั โดยได้เร่งพัฒนาขีดความ
สามารถของบุคลากร รวมทัง
้ การใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการ
ต่างๆ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยมีการวางแผน
จัดเตรียมทีมงานเพือ
่ พัฒนาให้มค
ี วามเชีย่ วชาญ สามารถรองรับ

additionally agreed to have a meeting again in February 2011.
Regarding the development of the Floating Liqueﬁed
Natural Gas (FLNG) Project, PTTEP is now in the process
of a Pre-Front End Engineering Design or Pre-FEED study,
which is expected to be ﬁnished in early 2011. In addition,
PTTEP and PTT are shareholders of PTT FLNG Limited, which
was established to carry out business related to FLNG, with
both parties holding 50%.
Investment: PTTEP has continued to expand its strategic
investment. In May 2010, PTTEP invested in four exploration
blocks in Indonesia. The blocks consist of Malunda, South
Mandar, Sadang and South Sageri. PTTEP has the sole
investment in Malunda and joint investments with Talisman
(Asia) Ltd. for the other three blocks. PTTEP will be the
operator in the South Mandar exploration block with a
participation interest of 67%. For Sadang and South Sageri
exploration blocks, PTTEP has invested with a participation
interest of 40% and 30% respectively, with Talisman as
the operator.
In addition, in November 2010, a subsidiary of PTTEP
acquired 40% of Statoil Canada Partnership (SCP) for
a total value of USD 2,280 million in Oil Sands Kai Kos
Dehseh (KKD) project in Canada. Upon the closing of the
transaction, Statoil Canada Ltd. will hold a 60% interest
in SCP and retain the operatorship of KKD. The acquisition
of interest in KKD marks a transformational step in PTTEP’s
long term growth strategy. This acquisition provides the
Company with access to a highly attractive oil sands deposit
in Canada and a strong platform for future growth into
unconventional resources, including the opportunity to
form a partnership with Statoil, one of the world’s leading
companies in heavy oil and deepwater exploration and
production.
In 2010, PTTEP reviewed the potential and appropriate
investment of each project and decided to relinquish the
entire block in Oman 58 and the Iran Saveh projects and
withdrew its entire interest from the Indonesia Bengara-I
Project.
Sales Volume: The higher sales volume for this year
of 264,575 barrels of oil equivalent per day (BOED), an
increase of 13% from last year’s sales volume of 233,756
BOED mainly came from natural gas and condensate sales
volume from the MTJDA-B17, Arthit North and Bongkot
projects. However, there were decreases in natural gas and
condensate sales volume from the Arthit Project this year.
Capability Development: PTTEP continues to develop
staff competency to support expansion and long-term
growth. PTTEP has accelerated capability development,
including increasing operation efﬁciency, and has engaged
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งานที่มีความท้าทายและหลากหลายมากขึ้น นอกจากนั้นยังได้
ดําเนินการอย่างต่อเนือ่ งในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
เทคนิค (Technical Career Ladder หรือ TCL) เพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถโดยรวมขององค์กร และการพัฒนาเพื่อเร่ง
ความพร้อมในการทํางานของพนักงานเทคนิค (Accelerated
Development Program หรือ ADP) เพือ่ ให้พนักงานมีความพร้อม
และปฏิบัติงานเองได้เร็วขึ้น
นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาภาวะผู้นํา (Leadership and
talent management) เพื่อการพัฒนาผู้นําให้ทันกับการเติบโต
ขององค์กร และการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession
plan development) โดยจัดทําแผนสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่
เหมาะสมในการดํารงตําแหน่งระดับผู้บริหารและเทียบเท่า เพื่อ
ทดแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุหรือการเพิ่มตําแหน่งบริหารที่เกิด
จากการเติบโตขององค์กร

itself in a plan to develop expertise.In addition, PTTEP has
continued to develop the Technical Career Ladder (TCL)
system which will improve the career development of
technical personnel. The Accelerated Development Program
(ADP) has also been launched for fast-track development
of new technical graduates to reduce the time for them
to reach autonomy.
Leadership and talent management has been developed
for the management to drive the organization. Also selected
management is assigned for succession plan development
to prepare their capabilities to replace retiring executive or
managerial positions resulting from increased organization
growth.

ผลการดําเนินงาน

Results of Operations

บริษท
ั วิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินเปรียบเทียบราย
ปี สรุปได้ดังต่อไปนี้

Detailed discussions of ﬁnancial results for the two years
ending December 31 are below:

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบรายปี
Results of Operations - Full Year Comparison

สรุปผลการดําเนินงานรวม
Earnings summary

สําหรับปี
For the year

(หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นกําไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

2553

2552

(Unit : Million Baht excepting Baht per share amounts)

2010

2009

42,118

20,009

4,655

4,890

(5,034)

(2,745)

41,739

22,154

12.59

6.69

147,572

120,338

138,474

115,548

กําไรสุทธิ
Income from continuing operations
ส่วนงานสํารวจและผลิตปิโตรเลียม
Exploration and production
ส่วนงานท่อขนส่งก๊าซ
Pipelines
กลุ่มอื่น
Others
กําไรสุทธิรวม
Total net income
กําไรต่อหุ้นปรับลด
Diluted earnings per share – from continuing operations
รายได้รวม
Total Revenues - from continuing operations
รายได้จากการขาย
Sales Revenue

55

ผลการดําเนินงานสําหรับปี 2553 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมี
กําไรสุทธิรวม 41,739 ล้านบาท คิดเป็นกําไรต่อหุน
้ ปรับลด 12.59
บาท มีผลกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 19,585 ล้านบาทหรือร้อยละ 88 เมื่อ
เปรียบเทียบกับกําไรสุทธิสําหรับปีก่อนจํานวน 22,154 ล้านบาท
คิดเป็นกําไรต่อหุ้นปรับลด 6.69 บาท ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมี
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผถ
ู้ อื หุน
้ (Return on shareholders’
equity) ปี 2553 อย่ท
ู ี่ร้อยละ 26
สําหรับปี 2553 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น
147,572 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนจํานวน 120,338
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27,234 ล้านบาทหรือร้อยละ 23 โดยส่วนใหญ่
มาจากการขายที่เพิ่มขึ้น 22,926 ล้านบาทหรือร้อยละ 20 ซึ่งเป็น
ผลจาก (1) ปริมาณการขายสําหรับปี 2553 เพิม
่ ขึน
้ เป็น 264,575
บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวันเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการ
ขายสําหรับปีก่อนที่ 233,756 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน
โดยปริมาณขายทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ส่วนใหญ่มาจากการขายก๊าซธรรมชาติ
และคอนเดนเสทของโครงการพื้ น ที่ พั ฒ นาร่ ว มไทย-มาเลเซี ย บี 17 ซึ่งเริ่มผลิตในเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553 รวม
ทั้งการขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการอาทิตย์
เหนือและโครงการบงกชที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ปริมาณการ
ขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการอาทิตย์ลดลงใน
ปีนี้ ประกอบกับ (2) ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่เป็นเงินบาทเพิ่ม
ขึ้น เป็นผลจากราคาผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐ เพิ่ม
ขึ้นสําหรับปี 2553 เป็น 44.83 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่า
น้ํามันดิบเมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยสําหรับปี
ก่อนที่ 39.53 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้าํ มันดิบ ในขณะที่
อัตราแลกเปลีย่ นในการขายเฉลีย่ สําหรับปี 2553 ลดลงเป็น 31.98
บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่ 34.26 บาทต่อ
เหรียญสหรัฐ ตามค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น
ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการบริการท่อขนส่ง
ก๊ า ซลดลงซึ่ ง เป็ น รายได้ ต ามสั ด ส่ ว นใน Moattama Gas
Transportation Company (MGTC) และ Taninthayi Pipeline
Company LLC (TPC)
ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับ
ปี 2553 จํานวน 2,763 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนรับรู้ขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 508 ล้านบาท เป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาท
ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น สาเหตุหลัก
เนื่ อ งจากการรั บ รู้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนจากเหตุ ก ารณ์ ใ นแหล่ ง
มอนทาราเพิ่มเติมเป็นจํานวน 1,369 ล้านบาทในปีนี้
ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายสําหรับปี 2553 จํานวน
79,037 ล้ า นบาท เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปี ก่ อ นจํ า นวน 78,037
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 เป็นผลสุทธิจาก
1) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายเพิ่มขึ้นตามปริมาณ
การผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่จากโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซีย-บี17 ซึง
่ เริม
่ ผลิตเชิงพาณิชย์ในปีนี้ และโครงการอาทิตย์
เหนือซึ่งเริ่มผลิตในระหว่างปี 2552 นอกจากนี้ ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจําหน่ายเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการค่ารื้อ
ถอนอุปกรณ์การผลิตในแหล่ง Jabiru และ Challis ของโครงการ
พีทท
ี อ
ี พ
ี ี ออสตราเลเชียซึง่ ได้หยุดผลิตตัง้ แต่เดือนกันยายน 2553

For the results of operations for the year 2010, PTTEP
and its subsidiaries’ totaled a net proﬁt of Baht 41,739
million or Baht 12.59 per share-diluted, an increase of
Baht 19,585 million or 88% from 2009’s net proﬁt of Baht
22,154 million or Baht 6.69 per share-diluted. The return
on shareholder’s equity for 2010 was 26%.
For 2010, the total revenues of PTTEP and its subsidiaries
amounted to Baht 147,572 million, an increase of Baht
27,234 million, or 23%, from last year (Baht 120,338
million). This increase was mainly due to higher sales of
petroleum of Baht 22,926 million or 20%, resulting from
(1) The higher sales volume for this year to 264,575 BOED
Than last year’s sales volume of 233,756 BOED. This
increased sales volume mainly came from natural gas and
condensate sales volume of the MTJDA-B17 Project which
started its commercial production in February 2010 together
with the increased natural gas and condensate sales volume
from the Arthit North and Bongkot projects. However, there
were decreases in natural gas and condensate sales volume
from the Arthit Project in this year; and (2) The higher
average petroleum sales price in Baht resulting from higher
average petroleum sales price in USD for 2010 which rose
to USD 44.83 per barrel of oil equivalent (BOE) due to the
higher world market prices compared to last year’s USD
39.53 per BOE, whereas the average sales exchange rate
for this year decreased to Baht 31.98 per USD from last
year’s Baht 34.26 per USD as a result of Baht appreciation
against the USD.
PTTEP and its subsidiaries collected lower revenue from
pipeline transportation, which was proportionally recorded
from Moattama Gas Transportation Company (MGTC) and
Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC).
PTTEP and its subsidiaries recognized a foreign exchange
gain of Baht 2,763 million for 2010; while last year there
was a foreign exchange loss of Baht 508 million because
of the change in the value of the Baht against the USD.
This year, other income increased mainly from
recognition of insurance claims regarding the Montara
incident, which amounted to Baht 1,369 million.
PTTEP and its subsidiaries incurred expenses for 2010
of Baht 79,037 million, an increase of Baht 1,000 million
or 1% from Baht 78,037 million for last year. This increase
was the net result of the following:
1) Depreciation and amortization expenses
increased following the increased production volume
mainly from the MTJDA-B17 Project which started its
commercial production this year, and the Arthit North
Project which started production last year. Moreover,
depreciation and amortization expenses increased because
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ส่งผลให้มีการรับร้ค
ู ่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งจํานวนในปีนี้
2) ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนปิโตรเลียมเพิม
่ ขึน
้ ตามราย
ได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น
3) ค่าใช้จ่ายดําเนินงานเพิ่มขึ้นจากโครงการอาทิตย์เหนือ
และโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี17 ตามกิจกรรม
การผลิตที่เพิ่มขึ้น
4) ค่าใช้จ่ายอื่น เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเรือ
FPSO ภายใต้โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ซึ่งเดิมบริษัทได้
ทําสัญญาเช่าซื้อ และจะเริ่มชําระเงินตามเงื่อนไขเมื่อเรือดังกล่าว
ติดตั้งเสร็จและพร้อมใช้งาน เป็นระยะเวลา 5 ปี ต่อมาบริษัทได้
พิจารณาตัดสินใจทีจ่ ะซือ
้ เรือดังกล่าวในปี 2553 เพือ
่ ทีจ่ ะลดภาระ
ดอกเบีย้ จํานวนมากในอนาคตจากสัญญาเช่าซือ้ ซึง่ ราคาทีต
่ กลง
ซื้อขายกันนั้น สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของเรือ FPSO ณ วันที่
ตกลงซือ
้ ขาย ดังนัน
้ ส่วนต่างดังกล่าวได้ถก
ู รับรเู้ ป็นค่าใช้จา่ ยอืน
่
ซึง
่ เกีย
่ วเนือ
่ งกับสัญญานีจ
้ าํ นวน 1,485 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3
ปี 2553
5) ค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุในแหล่งมอนทาราลดลง
โดยในปีปัจจุบันมีเพียงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเติม
6. ค่าใช้จา่ ยในการสํารวจปิโตรเลียมลดลง เนือ
่ งจากในปีนี้
มีคา่ ใช้จา่ ยจากการตัดจําหน่ายหลุมสํารวจลดลงส่วนใหญ่เป็นค่า
ตัดจําหน่ายหลุมสํารวจของโครงการพม่าซอติกา้ ในขณะทีป
่ ก
ี อ
่ น
มีค่าตัดจําหน่ายหลุมสํารวจที่สูงกว่าปีนี้ส่วนใหญ่จากโครงการ
อิหร่าน ซาเว่ห์ โครงการออสเตรเลีย เอซี/พี 36 และโครงการพีที
ทีอีพี ออสตราเลเชีย
ปตท.สผ. และบริษท
ั ย่อย มีคา่ ใช้จา่ ยภาษีเงินได้เพิม
่ ขึน
้ 5,952
ล้านบาท ตามกําไรสุทธิทางปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้น

the PTTEP Australasia Project had changed its provision for
decommissioning costs for the Jabiru and Challis ﬁelds,
which were shut in during September 2010; therefore,
additional expenses were recognized this year.
2) Increased petroleum royalties and remuneration
resulting from increased sales revenues.
3) Increased operating expenses, mainly due to the
operating expenses of the Arthit North and MTJDA-B17
projects in line with of increased production activities.
4) Other expenses are expenses relating to the
purchase of the FPSO under PTTEP Australasia Project.
The FPSO was initially treated under the ﬁnance lease
agreement. The Company will make an initial payment
for the lease when the FPSO is completed and ready for
its intended use and will continue the payment for ﬁve
years. Subsequently, in 2010, the Company considered
purchasing the FPSO in order to minimize future interest
charges according to the lease agreement. The agreed price
is higher than the net book value of the FPSO as of the
settlement date. Therefore, the difference of Baht 1,485
million is recognized as other expenses relating to such
agreement in the third quarter of 2010.
5) The loss from the Montara incident has signiﬁcantly
decreased from last year because the only additional cost
incurred was for the environmental impact management
this year.
6) Decreased exploration expenses, due to lower
exploratory well write-off costs mainly from the Myanmar
Zawtika Project, while in the previous year, there were
higher exploratory well write-off costs mainly from Iran
Saveh, Australia AC/P36 and PTTEP Australasia projects.
PTTEP and its subsidiaries incurred higher income tax
expenses of Baht 5,952 million in accordance with their
higher petroleum taxable income.
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ฐานะการเงิน

Financial position

31 ธันวาคม
For the year
(หน่วย: ล้านบาท)

2553

2552

(Unit : Million Baht)

2010

2009

342,220

300,711

85,076

78,784

257,144

221,927

169,926

157,710

58,197

56,196

111,729

101,514

172,294

143,001

สินทรัพย์รวม
Total Assets
สินทรัพย์หมุนเวียน
Current Assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
Non-current Assets
หนี้สินรวม
Total Liabilities
หนี้สินหมุนเวียน
Current Liabilities
หนี้สินไม่หมุนเวียน
Non-current Liabilities
ส่วนของผ้ถ
ู ือหุ้น
Total Shareholders’ Equity

สําหรับฐานะการเงินของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น
342,220 ล้านบาท เพิ่มจากสิ้นปีก่อนจํานวน 41,509 ล้านบาท
สาเหตุหลักเนื่องจาก (1) สินทรัพย์สุทธิเพื่อการสํารวจและผลิต
ปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นจํานวน 19,268 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการ
ลงทุนในสินทรัพย์เพื่อการผลิตของโครงการบงกช โครงการ
อาทิตย์ และโครงการพีทท
ี อี พ
ี ี ออสตราเลเชีย (2) เงินจ่ายล่วงหน้า
เพิ่ ม ขึ้ น จํ า นวน 10,312 ล้ า นบาทจากการลงนามสั ญ ญา
Partnership Unit Sale Agreement กับบริษัท Statoil Canada
Ltd. และ Statoil Canada Holdings Corp. เพื่อซื้อหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 40 เพื่อร่วมลงทุนในแหล่ง Oil Sands Kai Kos Dehseh
(KKD) ประเทศแคนาดา (3) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม
่
ขึ้นจํานวน 10,837 ล้านบาท เนื่องจากเงินสดรับจากการดําเนิน
งาน รวมถึงการออกหุ้นก้จ
ู ํานวน 700 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะ
ที่มีกระแสเงินสดจ่ายชําระคืนหุ้นกู้ที่ครบกําหนดไถ่ถอน เงินจ่าย
ล่วงหน้าสําหรับการร่วมลงทุนในแหล่ง Oil Sands KKD การลงทุน
ในสินทรัพย์เพื่อการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงการจ่าย
ชําระภาษีเงินได้และการจ่ายเงินปันผล
สินทรัพย์หมุนเวียนของ ปตท.สผ. และบริษท
ั ย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 ส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลก
ู หนีบ
้ ริษท
ั ใหญ่และลก
ู หนีก
้ ารค้า และพัสดุคงเหลือ สําหรับในส่วน
ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนัน
้ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย (1) สินทรัพย์
เพื่อการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการร่วมทุนซึ่งอยู่ภาย
ใต้บัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (2) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
และ (3) เงินจ่ายล่วงหน้าสําหรับการร่วมลงทุนในแหล่ง Oil Sands
KKD โดย ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 อย่ท
ู ี่ 1.46 เท่า

As of December 31, 2010, PTTEP and its subsidiaries
commanded total assets of Baht 342,220 million, an
increase of Baht 41,509 million over that of 2009. This
increase was mainly due to (1) an increase of Baht 19,268
million in oil and gas properties for production mainly from
the Bongkot, Arthit and PTTEP Australasia projects, and;
(2) an increase of Baht 10,312 million advance payment
resulting from Partnership Unit Sales Agreement with
Statoil Canada Ltd. and Statoil Canada Holdings Corp to
purchase 40% of the partnership units to invest in the
Kai Kos Dehseh Oil Sands (KKD) project in Canada; (3) an
increase in cash and cash equivalents of Baht 10,837 million
mainly from cash inﬂow from operations and USD 700
million debenture issuance net from debenture repayment,
advance payment to acquire an interest in KKD, income
tax payment and dividend payment.
Most current assets as of December 31, 2010 were
in cash and cash equivalents, parent company’s accounts
receivable, and trade accounts receivable, and materials
and supplies. A large proportion of the non-current
assets was (1) assets used in joint-venture exploration
and production, presented under Property, Plant, and
Equipment; (2) deferred income taxes; and (3) advance
payment for acquiring the interest in KKD. As of December
31, 2010, the current ratio of PTTEP and subsidiaries was
1.46.
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ปตท.สผ. และบริษท
ั ย่อยมีหนีส
้ น
ิ รวม 169,926 ล้านบาท เพิม
่
ขึ้นจากสิ้นปีก่อน 12,216 ล้านบาท ส่วนใหญ่จาก (1) การออก
หุ้นก้จ
ู ํานวน 700 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 21,106 ล้านบาท ใน
ไตรมาส 3 ปี 2553 (2) เงินก้ย
ู ืมระยะสั้น ได้แก่ ตั๋วแลกเงินระยะ
สั้นเพิ่มขึ้น 6,010 ล้านบาท ในขณะที่ (3) หนี้สินตามสัญญาเช่า
ทางการเงิน ลดลงจํานวน 10,557 ล้านบาทจากการตกลงซื้อ
เรือ FPSO ของโครงการพีทท
ี อ
ี พ
ี ี ออสตราเลเชีย ทําให้สญ
ั ญาเช่า
การเงินสิน
้ สุดลง (4) หนีส
้ น
ิ ระยะยาวทีถ
่ งึ กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
ลดลงจํานวน 10,328 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากการจ่ายชําระคืน
หุ้นก้จ
ู ํานวน 9,500 ล้านบาท
ปตท.สผ. ได้ดําเนิน “โครงการก้เู งินระยะสั้นของ ปตท.สผ.”
ซึ่งออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นแบบหมุนเวียนเป็นประจํา
ทุกเดือนให้กับนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบันการเงิน ซึ่งการ
ออกตัว๋ แลกเงินระยะสัน
้ ดังกล่าวอยใู่ นวงเงินแบบสินเชือ
่ หมุนเวียน
(revolving credit) จํานวน 50,000 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 และ
เดือนพฤศจิกายน 2553 ทั้งนี้บริษัทมีตั๋วแลกเงินคงเหลือ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นมูลค่าตามหน้าตั๋วแลกเงินทั้งสิ้น
8,010 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคิดลดถัวเฉลี่ยร้อยละ 2.31
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 บริษัท PTTEP Australia
International Finance Pty Ltd (PTTEP AIF) ได้ดําเนินการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิให้กับนักลงทุน
สถาบันต่างประเทศ จํานวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุ 5 ปี ใน
อัตราดอกเบีย้ คงทีท
่ รี่ อ
้ ยละ 4.152 ต่อปี โดยมี ปตท.สผ. เป็นผค
ู้ า้ํ
ประกันหุ้นก้ท
ู ั้งจํานวน ซึ่งหุ้นก้ด
ู ังกล่าวได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชือ
่ ถือจาก Standard and Poor’s และ Moody’s ทีร่ ะดับ BBB+
และ A3 ตามลําดับ
เมื่ อ วั น ที่ 4 สิ ง หาคม 2553 บริ ษั ท PTTEP Australia
International Finance Pty Ltd (PTTEP AIF) ได้ดําเนินการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิให้กับนักลงทุน
สถาบันในประเทศไทย จํานวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุ 5 ปี
ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ร้อยละ 4.152 ต่อปี โดยมี ปตท.สผ. เป็น
ผู้ค้ําประกันหุ้นกู้ทั้งจํานวน ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชือ
่ ถือจาก Standard and Poor’s และ Moody’s ทีร่ ะดับ
BBB+ และ A3 ตามลําดับ
การออกหุ้นกู้ดังกล่าวอยู่ในวงเงินคงเหลือจํานวน 47,500
ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุม
ผ้ถ
ู ือหุ้นในปี 2550 และ ปี 2552
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 บริษัท พีทีทีอีพี ออฟชอร์
อินเวสท์เมนต์ จํากัด (บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) ได้ลงนามใน
สัญญาเงินก้ก
ู ับสถาบันการเงิน 4 แห่งประกอบด้วย The Bank
of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Mizuho Corporate Bank,
Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Limited และ
Sumitomo Mitsui Banking Corporation วงเงินรวมทัง้ สิน
้ 500
ล้านเหรียญสหรัฐ อายุเงินกู้ 5 ปี โดยมี ปตท.สผ. เป็นผค
ู้ า้ํ ประกัน
เงินก้ท
ู ั้งจํานวน
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 บริษทั พีทที อี พ
ี ี ออฟชอร์ อินเวสท์เมนต์
จํากัด (บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้
กับ Mizuho Corporate Bank, Ltd. วงเงินรวมทั้งสิ้น 75 ล้าน

PTTEP and its subsidiaries had total liabilities of Baht
169,926 million or Baht 12,216 million higher than the
total at the end of 2009, mainly due to (1) the USD 700
million or Baht 21,106 million debenture issuance in the
third quarter of 2010, (2) an increase of Baht 6,010 million
from the issuance of bills of exchange, (3) a decrease of
Baht 10,557 million of ﬁnance lease liabilities arising from
the purchase of the FPSO vessel for the PTTEP Australasia
Project which resulted in the termination of the ﬁnance
lease agreement, and (4) the current portion of long term
loans decreasing by Baht 10,328 million mainly from
debenture repayment of Baht 9,500 million.
PTTEP maintains the Company’s Short-term Financing
Program (“PF”) which involves the Company’s monthly
issuance of Bills of Exchange (B/Es) via Public Offering to
institutional and high net-worth investors. B/Es are to be
issued monthly on a revolving basis with a total revolving
credit of up to Baht 50,000 million which was approved
by the Resolution of the Board of Directors’ meeting in
February 2009 and in November 2010. As of December
31, 2010 the outstanding face value of B/Es was Baht
8,010 million with the weighted average discounted rate
of 2.31%.
On July 19, 2010, PTTEP Australia International Finance
Pty Ltd (PTTEP AIF) issued unsecured and unsubordinated
bonds to foreign institutional investors for the total amount
of USD 500 million, carrying a coupon of 4.152% per
annum, fully guaranteed by PTTEP with a tenure of ﬁve
years. These bond shave been rated BBB+ by Standard and
Poor’s and A3 by Moody’s.
On August 4, 2010, PTTEP Australia International Finance
Pty Ltd (PTTEP AIF) issued unsecured and unsubordinated
bonds to Thai institutional investors for the total amount of
USD 200 million, carrying a coupon of 4.152% per annum,
fully guaranteed by PTTEP with a tenure of ﬁve years. These
bonds have been rated BBB+ by Standard and Poor’s and
A3 by Moody’s.
The Board of Directors and the General Shareholders’
meeting in 2007 and 2009 approved the Company’s issuing
and offering of debentures, whose approved amount
remaining was Baht 47,500 million.
On November 24, 2010, PTTEP Offshore Investment
Company Limited (PTTEPO) signed a loan agreement,
fully guaranteed by PTTEP, with four ﬁnancial Institutions
comprising of The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.,
Mizuho Corporate Bank, Ltd., Oversea-Chinese Banking
Corporation Limited and Sumitomo Mitsui Banking
Corporation. The total loan amount is USD 500 million
with a ﬁve-year tenure.
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เหรียญสหรัฐ อายุเงินกู้ 5 ปี โดยมี ปตท.สผ. เป็นผ้ค
ู ้ําประกันเงิน
ก้ท
ู ั้งจํานวน
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาเงิน
ก้ก
ู ับธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) วงเงินรวมทั้งสิ้น 50 ล้าน
เหรียญสหรัฐ อายุเงินกู้ 5 ปี
เงินที่ได้รับจากการกู้เงินทั้งหมดนี้จะนําไปใช้ในกิจการทั่วไป
ของบริษัท และการทําสัญญาก้เู งินดังกล่าวอย่ใู นวงเงินคงเหลือ
จํ า นวน 47,000 ล้ า นบาท ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในปี 2552 และ ปี 2553
ตามทีบ
่ ริษท
ั ได้จด
ั สรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ
้ หุน
้ สามัญให้
แก่กรรมการ ผบ
ู้ ริหารและพนักงานของบริษท
ั เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม
2545 จํานวน 2 ล้านหน่วย ที่ราคาการใช้สิทธิ 111 บาท เมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม 2546 จํานวน 2 ล้านหน่วย ที่ราคาการใช้สิทธิ
117 บาท เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2547 จํานวน 2.8 ล้านหน่วย ที่
ราคาการใช้สิทธิ 183 บาท เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2548 จํานวน
2.8 ล้านหน่วย ที่ราคาการใช้สท
ิ ธิ 278 บาท และวันที่ 1 สิงหาคม
2549 จํานวน 2.8 ล้านหน่วย ที่ราคาการใช้สิทธิ 456 บาท นั้น
เมือ
่ วันที่ 12 เมษายน 2549 บริษท
ั ได้จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงมลู ค่า
หุ้นสามัญที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 5 บาท แบ่งเป็น 664.40
ล้านหุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท แบ่งเป็น 3,322 ล้านหุ้น การ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ดังกล่าวทําให้
อัตราการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ต่อหุ้นสามัญเปลี่ยนแปลง
จากเดิม 1 : 1 เป็น 1 : 5 รวมทัง้ ราคาการใช้สท
ิ ธิเปลีย่ นแปลงจาก
เดิม 111 บาท,117 บาท, 183 บาท, 278 บาท และ 456 บาท เป็น
22.20 บาท, 23.40 บาท, 36.60 บาท, 55.60 บาท และ 91.20
บาท ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีผ้ใู ช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญดังกล่าวรวม 57.45 ล้านหุ้น ทําให้มียอดคงเหลือของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวน 637,280 หน่วย
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ปตท.สผ. และบริษัท
ย่ อ ยมี ก ระแสเงิ น สดรั บ สุ ท ธิ จ ากกิ จ กรรมดํ า เนิ น งาน จํ า นวน
81,345 ล้านบาท
ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม
ลงทุนจํานวน 75,175 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากการลงทุนเพิ่ม
ขึ้นของสินทรัพย์เพื่อการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการ
พีทท
ี อี พ
ี ี ออสตราเลเชีย โครงการบงกช และโครงการอาทิตย์ จาก
เงินจ่ายล่วงหน้าจํานวน 10,312 ล้านบาท และจากการลงนาม
สัญญา Partnership Unit Sale Agreement กับบริษัท Statoil
Canada Ltd. และ Statoil Canada Holdings Corp. เพื่อซื้อหุ้น
ส่วนในสัดส่วนร้อยละ 40 เพื่อลงทุนในแหล่ง Oil Sands KKD
ปตท.สผ. และบริษท
ั ย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
จัดหาเงินจํานวน 4,667 ล้านบาท เป็นผลสุทธิจาก (1) เงินสด
รับสุทธิจากการออกหุ้นกู้จํานวน 22,193 ล้านบาท (2) เงินสด
รับจากการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น 6,000 ล้านบาท (3) เงินสด
รับจากการออกหุ้นสามัญตามการใช้สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวน 403 ล้านบาท ในขณะที่ (4) จ่ายชําระคืนหุ้นกู้จํานวน
9,500 ล้านบาท (5) จ่ายดอกเบี้ยเงินก้ย
ู ืม 1,996 ล้านบาท (6)
จ่ายเงินปันผลสําหรับงวดหกเดือนหลังของปี 2552 มูลค่าหุ้นละ
1.20 บาท และสําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2553 ในอัตราหุ้น
ละ 2.55 บาท รวมทั้งสิ้นจํานวน 12,433 ล้านบาท

On December 1, 2010, PTTEP Offshore Investment
Company Limited (PTTEPO) signed a loan agreement, fully
guaranteed by PTTEP, with Mizuho Corporate Bank, Ltd.
The total loan amount is USD 75 million with a ﬁve-year
tenure.
On December 9, 2010, PTTEP signed a loan agreement
with Thanachart Bank Public Company Limited. The total
loan amount is USD 50 million with a ﬁve-year tenure.
The proceeds from the loan agreements will be utilized
for general corporate purpose. The Board of Directors’
meeting in the year 2009 and 2010 has approved the
Company’s entering into loan agreements, whose approved
amount remaining was Baht 47,000 million.
PTTEP issued two million units of warrants to directors,
management and employees of on August 1, 2002; 2
million units on August 1, 2003; 2.8 million units on
August 1, 2004; 2.8 million units on August 1, 2005 and
2.8 million units on August 1, 2006; with the exercise
prices of Baht 111 per share, Baht 117 per share, Baht
183 per share, Baht 278 per share and Baht 456 per share
respectively. As of April 12, 2006, the Company registered
the change in its par value from Baht 5 each for 664.40
million ordinary shares to Baht 1 each for 3,322 million
ordinary shares. The change of its par value affected the
exercise ratio of the warrants from 1:1 to 1:5 including the
exercise price from Baht 111, Baht 117, Baht 183, Baht
278 and Baht 456 to Baht 22.20, Baht 23.40, Baht 36.60,
Baht 55.60 and Baht 91.20 respectively. As of December
31, 2010, the total number of shares exercised was 57.45
million shares and the outstanding number of warrants
was 637,280 units.
For the year ending on December 31, 2010, PTTEP and
its subsidiaries had a net cash ﬂow from operations of Baht
81,345 million.
PTTEP and its subsidiaries had a net cash ﬂow used in
investment activities of Baht 75,175 million, mainly resulting
from the higher investment in oil and gas properties for
exploration and production from the Bongkot, Arthit, and
PTTEP Australasia projects, and the advance payment for
acquiring 40% interest in KKD.
PTTEP and its subsidiaries had a net cash ﬂow provided
by ﬁnancing activities of Baht 4,667 million, mainly due
to (1) cash received from the issuance of debentures
amounting to Baht 22,193 million; (2) cash received from
the issuance of bills of exchange amounting to Baht 6,000
million; (3) cash received from the issuance of common
shares according to ESOP amounting to Baht 403 million;
whereas, (4) repayment of debentures of Baht 9,500
million; (5) interest payment of Baht 1,996 million; (6)
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ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 59,515 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากสิ้นปีก่อน จํานวน 10,837 ล้านบาท
ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดําเนินงาน
จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2553 ทําให้ความต้องการ
น้ํามันเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้นด้วย ราคาน้ํามัน
ดิบดูไบโดยเฉลี่ยในปี 2553 อย่ท
ู ี่ 78.2 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
สูงกว่าราคาเฉลี่ยในปี 2552 ที่ 61.3 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
สําหรับปี 2554 กลุ่มประเทศผ้ส
ู ่งออกน้ํามัน (โอเปค) ประกาศเพิ่ม
คาดการณ์ความต้องการน้ํามันทั่วโลก เนื่องจากเศรษฐกิจโลก
มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าความต้องการน้ํามัน
ทั่วโลกในปี 2554 จะอย่ท
ู ี่ 87.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน นอกจากนั้น
นักวิเคราะห์ยงั คาดว่าราคาน้าํ มันดิบจะอยใู่ นช่วง 80-100 เหรียญ
สหรัฐต่อบาร์เรล โดยมีปจั จัยสนับสนุนจากความต้องการน้าํ มันที่
มีแนวโน้มเพิม
่ สงู ขึน
้ ซึง่ การทีร่ าคาน้าํ มันปรับตัวสงู ขึน
้ จะส่งผลต่อ
ต้นทุนการดําเนินงานในการผลิตปิโตรเลียม รวมถึงการแข่งขันใน
ธุรกิจสํารวจและปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้นด้วย
จากการเปลีย่ นแปลงของสภาวะแวดล้อมในหลายด้าน ปตท.สผ.
จึงได้มก
ี ารทบทวนและปรับเปลีย
่ นการดําเนินงาน รวมทัง
้ กลยุทธ์
ในการขยายการลงทุน เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ต่างๆ โดยสรุป
ได้ดังนี้
1. จากการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจทําให้ความต้องการ
พลังงานในประเทศเพิ่มมากขึ้น ปตท.สผ. จึงได้ประสานงานกับ
ผู้ซื้อและหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องในการคาดการณ์และ
วางแผนความต้องการพลังงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวม
ทั้งการดําเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในแหล่งผลิตต่างๆ เพื่อ
ให้สามารถรองรับความต้องการปิโตรเลียมทีเ่ พิม
่ ขึน
้ นอกจากนัน
้
ยังมีการทําแผนการพัฒนาโครงการและการขยายการลงทุนให้
สอดคล้องกับการคาดการณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ
รวมทั้งการเร่งศึกษาแนวทางต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณสํารองจาก
โครงการต่างๆ ที่มีอย่ใู นปัจจุบัน
2. จากการที่ ส ภาพเศรษฐกิ จ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทํ า ให้
ปตท.สผ. มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ในการขยายการลงทุน โดยที่
ผ่านมาได้มีการดําเนินการที่สําคัญดังนี้
•
ทบทวนกลุ่มประเทศเป้าหมาย (Focused Countries)
โดยพิจารณาจากศักยภาพและโอกาสการลงทุน รวม
ถึงเทคโนโลยีในการผลิตปิโตรเลียม เพื่อให้การขยาย
การลงทุนสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
•
จั ด ให้ มี ขั้ น ตอนการวิ เ คราะห์ สั ด ส่ ว นการลงทุ น
(Portfolio Management) เพื่อให้การลงทุนในแต่ละ
โครงการมีสด
ั ส่วนทีเ่ หมาะสม สามารถเพิม
่ มลู ค่าสง
ู สุด
ให้กบ
ั องค์กร รวมทัง้ การวิเคราะห์การลงทุนในโครงการ
ใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของบริษัท
•
จั ด ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองโอกาสการลงทุ น
เบื้องต้น (Early Opportunity Review Committee)
เพื่อให้การดําเนินงานด้านการขยายการลงทุนเป็นไป

dividend payment to shareholders for the second half of
2009 at Baht 1.20 per share, and for the ﬁrst half of 2010,
Baht 2.55 per share, totaling Baht 12,433 million.
As of December 31, 2010, PTTEP and its subsidiaries
had cash and cash equivalents of Baht 59,515 million, an
increase of Baht 10,837 million from the balance at the
end of 2009.
Impact on Operating Results
As a result of the global economic recovery in 2010, oil
demand increased and oil prices rose accordingly. The
average price of the Dubai crude oil in 2010 of USD 78.2
per barrel rose from an average price in 2009 of USD 61.3
per barrel. For 2011, the Organization of the Petroleum
Exporting Countries (OPEC) forecasts an increase in global
oil demand reﬂecting the global economic recovery trend
to be 87.1 MMBPD. Analysts still foresee crude oil prices in
the range of USD 80-100 per barrel with an increase in oil
demand as a major factor. Higher oil prices will affect the
operating costs of production and increase competition in
the petroleum exploration and production industry.
In 2010, PTTEP revised its operational plan and
investment strategy in response to changes in economic
conditions as follows:
1. PTTEP has encouraged buyers and government
agencies to forecast and plan for short- and long-term
energy demand corresponding to the growing economy.
It also prepares operational plans for producing project’s
capacity enhancement in order to ensure supply when
demand increases. In addition, project development and
investment strategy are developed in line with Thailand‘s
energy consumption as well as focusing on improving
reserves from existing projects.
2. PTTEP has revised its investment strategy for future
expansion by
• Reviewing the focused countries by considering
the investment potential and opportunities, including
production technology, to align investment
expansion with corporate strategy.
• Launching a portfolio management system to
optimize an appropriate proportion of each existing
project including new investments which will
contribute the highest value to PTTEP and are in
line with corporate direction.
• Setting up an “Early Opportunity Review Committee”
for screening the investment opportunities to meet
PTTEP’s investment policy, direction and plans.
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ตามทิศทางและแนวนโยบายการลงทุนตามแผนของ
บริษัท
3. เพือ่ บริหารความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาน้าํ มัน
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2553 ปตท.สผ. ได้ทาํ อนุพน
ั ธ์ประกันความเสีย
่ ง
ราคาน้าํ มัน (Derivative on Oil Price Hedged) สําหรับผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมของกลุ่มบริษัท โดยใช้ราคาน้ํามันดิบเบรนท์ เป็นราคา
อ้างอิง สําหรับช่วงเวลาเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2553 จํานวน
0.63 ล้านบาร์เรล ทีร่ ะดับราคาขัน
้ ต่าํ 72 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
และจํากัดราคาสูงสุดที่ 101.26 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
4. เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ต้ น ทุ น การดํ า เนิ น งานที่ สู ง ขึ้ น
ปตท.สผ. ได้ เ ร่ ง พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพและปรั บ ลดต้ น ทุ น การ
ดําเนินงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การลดต้นทุน
จากการประสานประโยชน์ แ ละการใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกั น การ
ปรับปรุงเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณการผลิต และ
การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดหาอุปกรณ์หลักในโครงการต่างๆ ให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งการเพิ่มปริมาณในการสั่งซื้อเพื่อ
เพิ่มอํานาจการต่อรองในการจัดหา
5. ในด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ ก าร
ปตท.สผ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติการ (Operations Risk Committee) เพื่อบริหารและ
จัดการความเสีย่ งในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบต
ั ก
ิ ารของบริษท
ั
ทั้งในด้านเทคนิคและงานสนับสนุนการปฏิบัติการของโครงการ
ต่างๆ พร้อมทัง้ มีการจัดทําแผนเพือ
่ ลดผลกระทบจากความเสีย
่ ง
(mitigation plan) และรายงานความคืบหน้าให้กับคณะกรรมการ
พิจารณาความเสี่ยงฯ ทราบเป็นระยะ จากการที่ค่าเงินบาทมี
แนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปตท.สผ. มีแนวทางในการ
บริหารจัดการกระแสเงินสดรวมทั้งทรัพย์สินและโครงสร้าง
6. เงินทุนเพือ่ บริหารความเสีย่ งและลดผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยให้
สอดคล้องกับโครงสร้างรายได้ของบริษัทที่มีสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐ (USD linked) เช่น ในไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ได้มีการออกหุ้น
กู้ใหม่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐ จํานวนทั้งสิ้น 700 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และในไตรมาสที่ 4 ได้มีการทําสัญญาเงินกู้ วงเงินรวม
ทั้งสิ้น 625 ล้านเหรียญสหรัฐ

3. In order to manage risk from oil price volatility,
PTTEP conducted oil price hedging programs (Derivative on
Oil Price Hedged) for the petroleum products within PTTEP
group in the fourth quarter of 2010, using the Brent crude
oil price as a reference. The contract covers the period of
October to December 2010 for 0.63 million barrels at the
securing price ﬂoor of USD 72 per barrel with a price cap
of USD 101.26 per barrel.
4. To control rising operating costs, PTTEP is focusing
on developing operational efﬁciency and accelerating cost
reduction through an operational excellence program i.e.
reducing costs by integrated asset operation planning,
sharing of beneﬁts and resources, improving technology
to increase performance and production volumes,
standardizing the procurement process for the main
equipment used in existing projects, as well as increasing
the order size of equipment to gain bargaining power from
an economy of scale.
5. For enterprise risk management, the Operations
Risk Committee has identiﬁed and assessed risks that
impact both technical and support functional levels.
Mitigation plans and progress on reducing the risk impact
are reported to the Risk Committee regularly.
6. Since the Baht has continued to strengthen,
PTTEP has strategies to manage cash ﬂow, including asset
and capital structure. The plan is to mitigate risks and
reduce the impacts of currency exchange rates in the
short and long terms to meet company revenue structure
based on the U.S. dollar (USD linked). In the third quarter,
PTTEP issued new debentures for the total amount of USD
700 million. In the fourth quarter, PTTEP signed a loan
agreement total amount of USD 625 million.
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โครงสร้างรายได้

Revenues Structure

โครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยเฉพาะส่วนที่เป็นธุรกิจหลักในการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมที่ก่อให้เกิดรายได้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 มีทั้งสิ้น 19 โครงการ ประกอบด้วย โครงการบงกช โครงการไพลิน* โครงการเอส 1 โครงการยาดานา โครงการ
เยตากุน โครงการยูโนแคล 3** โครงการบี 8/32 และ 9 เอ โครงการพีทีทีอีพี 1 โครงการอี 5 โครงการบี 6/27 โครงการสินภูฮ่อม
โครงการจี 4/43 โครงการโอมาน 44 โครงการอาทิตย์ โครงการเวียดนาม 9-2 โครงการอาทิตย์เหนือ โครงการพีทท
ี อี พ
ี ี ออสตราเลเชีย
โครงการจี 4/48 และโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี17 นอกจากนั้น ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ยังมีรายได้จากการบริการ
ท่อขนส่งก๊าซ ซึ่งเป็นรายได้ตามสัดส่วนใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) และ Taninthayi Pipeline Company
LLC (TPC) ที่เกิดจากการให้บริการท่อขนส่งก๊าซแก่ Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE)
The petroleum exploration and production projects which generated revenues for PTTEP and its subsidiaries as of
December 31, 2010 comprised 19 projects: the Bongkot, Pailin,* S1, Yadana, Yetagun, Unocal III,** B8/32 & 9A, PTTEP1,
E5, B6/27, Sinphuhorm, G4/43, Oman 44, Arthit, Vietnam 9-2, Arthit North, PTTEP Australasia, G4/48 and MTJDA-B17
projects. In addition, PTTEP and its subsidiaries recorded revenues proportionately from gas pipeline transportation
which Moattama Gas Transportation Company (MGTC) and Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) rendered to
Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE).
* ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการคอนแทร็ค 4
** ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการคอนแทร็ค 3

* Now changed its name to Contract 4.
** Now changed its name to Contract 3.

โครงสร้างรายได้ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2551-2553
Revenue structure of PTTEP and its subsidiaries during 2008-2010
ผลิตภัณฑ์

Product

ดําเนินการโดย

ถือหุ้นโดย

Operated by

Shareholding by

% การถือหุ้นของบริษัท
PTTEP Share (%)
2552

2553

2009

2010

2551
2008
รายได้
(ล้านบาท)
Revenue
(Million Baht)

2552
2009
%

รายได้
(ล้านบาท)
Revenue
(Million Baht)

2553
2010
%

รายได้
(ล้านบาท)
Revenue
(Million Baht)

%

ส่วนงานสํารวจและผลิตปิโตรเลียม / Petroleum Exploration and Production Segment
น้ํามันดิบ
Crude

ปตท.สผ.
PTTEP

-

ปตท.สผ.อ.

ปตท.สผ.

PTTEPI

PTTEP

ปตท.สผ.ส.

ปตท.สผ.

PTTEPS

-

-

6,970.7

5.0

4,681.5

3.9

5,839.8

4.0

100.00

100.00

2,141.1

1.5

1,517.7

1.3

1,913.4

1.3

51.00

51.00

16,870.4 12.0

11,086.0

9.2

13,504.5

9.2

49.00

49.00

75.00

75.00

25.00

25.00

100.00

PTTEP
พีทีทีอีพี ออฟชอร์
PTTEPO

พีทีทีอีพี ออฟชอร์1
1

PTTEPO

ปตท.สผ.

12,401.4

8.9

8,376.8

7.0

8,972.9

6.1

100.00

1,397.0

1.0

2,336.9

1.9

1,751.7

1.2

100.00

100.00

-

-

5.9

0.0

52.7

0.0

100.00

100.00

-

-

2,048.2

1.7

1,922.8

1.3

PTTEP
ปตท.สผ.อ.
PTTEPI

พีทีทีอีพี เอชวี

พีทีทีอีพี ออฟชอร์

PTTEP HV

PTTEPO

ปตท.สผ.ท.

ปตท.สผ.อ.

PTTEPT

PTTEPI

พีทีทีอีพี เอพี

พีทีทีอีพี โฮลดิ้ง

PTTEP AP

PTTEPH
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ผลิตภัณฑ์

Product

ดําเนินการโดย

ถือหุ้นโดย

Operated by

ก๊าซธรรมชาติ

ปตท.สผ.

Natural Gas

PTTEP

Shareholding by

% การถือหุ้นของบริษัท
PTTEP Share (%)
2552

2553

2009

2010

-

-

100.00

-

ปตท.สผ.อ.

ปตท.สผ.

PTTEPI

PTTEP

ปตท.สผ.ส.

ปตท.สผ.

PTTEPS

PTTEP
พีทีทีอีพี ออฟชอร์

2551
2008
รายได้
(ล้านบาท)
Revenue
(Million Baht)

2552
2009
%

รายได้
(ล้านบาท)
Revenue
(Million Baht)

2553
2010
%

รายได้
(ล้านบาท)
Revenue
(Million Baht)

%

41,087.0 29.3

47,177.0 39.2

52,367.4 35.5

100.00

10,845.2

7.7

10,294.7

8.6

16,064.8 10.9

51.00

51.00

1,636.3

1.2

1,132.7

0.9

1,315.1

0.9

49.00

49.00

75.00

75.00

2,569.4

1.8

2,513.5

2.1

2,510.8

1.7

25.00

25.00

100.00

100.00

74.6

0.1

118.5

0.1

72.3

0.0

100.00

100.00

473.0

0.3

567.6

0.5

527.4

0.4

100.00

100.00

-

-

1.2

0.0

8.3

0.0

225.5

0.2

183.5

0.2

177.7

0.1

676.4

0.5

550.5

0.5

533.1

0.4

PTTEPO
พีทีทีอีพี ออฟชอร์ 1 ปตท.สผ.
PTTEPO1

PTTEP
ปตท.สผ.อ.
PTTEPI

พีทีทีอีพี เอชวี

พีทีทีอีพี ออฟชอร์

PTTEP HV

PTTEPO

พีทีทีอีพี โอเอ็ม

พีทีทีอีพี ออฟชอร์

PTTEP OM

PTTEPO

ปตท.สผ.ท.

ปตท.สผ.อ.

PTTEPT

PTTEPI

ก๊าซแอลพีจี

ปตท.สผ.

-

LPG

PTTEP

-

ปตท.สผ.ส.

ปตท.สผ.

PTTEPS

PTTEP
พีทีทีอีพี ออฟชอร์

51.00

51.00

49.00

49.00

-

-

100.00

100.00

1,072.9

0.8

671.3

0.6

2,805.4

1.9

51.00

51.00

71.1

0.1

46.4

0.0

57.0

0.0

49.00

49.00

100.00

100.00

3,502.7

2.5

1,781.3

1.5

1,658.8

1.1

PTTEPO
คอนเดนเสท

ปตท.สผ.

Condensat

PTTEP

-

ปตท.สผ.อ.

ปตท.สผ.

PTTEPI

PTTEP

ปตท.สผ.ส.

ปตท.สผ.

PTTEPS

PTTEP
พีทีทีอีพี ออฟชอร์

30,606.0 21.9

20,456.3 17.0

26,418.0 17.9

PTTEPO
พีทีทีอีพี โอเอ็ม

พีทีทีอีพี ออฟชอร์

PTTEP OM

PTTEPO

รวม

132,620.7 94.7

115,547.5 96.0

138,473.9 93.9

Total
ส่วนงานการบริการท่อขนส่งก๊าซ / Overseas Pipeline Segment
การบริการ
ท่อขนส่งก๊าซ
Gas Pipeline
Transportation

MGTC

พีทีทีอีพี ออฟชอร์

25.50

25.50

2,657.5

1.9

2,385.4

2.0

2,259.9

1.5

1,473.7

1.1

1,377.2

1.1

1,244.3

0.8

4,131.1

3.0

3,762.6

3.1

3,504.2

2.3

PTTEPO
TPC

พีทีทีอีพี ออฟชอร์

19.3178 19.3178

PTTEPO
รวม
Total
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ดําเนินการโดย

Operated by

ถือหุ้นโดย

Shareholding by

% การถือหุ้นของบริษัท
PTTEP Share (%)
2552

2553

2009

2010

-

-

100.00

2551
2008
รายได้
(ล้านบาท)
Revenue
(Million Baht)

2552
2009
%

รายได้
(ล้านบาท)
Revenue
(Million Baht)

2553
2010
%

รายได้
(ล้านบาท)
Revenue
(Million Baht)

%

ส่วนงานอื่น / Other
รายได้อื่น

ปตท.สผ.

Other Revenues

PTTEP

-

ปตท.สผ.อ.

ปตท.สผ.

PTTEPI

PTTEP

พีทีทีอีพี ออฟชอร์1

ปตท.สผ.

PTTEPO1

PTTEP
ปตท.สผ.อ.

2,516.5

1.8

360.2

0.3

(473.9) (0.3)

100.00

301.5

0.2

348.6

0.3

75.00

75.00

1,343.8

1.0

68.3

0.1

25.00

25.00

100.00

100.00

(25.4) (0.0)

-

-

70.1

0.0

100.00

100.00

(15.9) (0.0)

-

-

46.8

0.0

100.00

100.00

(290.1) (0.2)

0.6

0.0

545.2

0.4

100.00

100.00

(266.1) (0.2)

0.3

0.0

980.5

0.7

100.00

100.00

(52.4) (0.0)

-

-

349.0

0.2

100.00

100.00

(181.8) (0.1)

-

-

624.3

0.4

25.50

25.50

3.6

0.0

3.3

0.0

25.00

25.00

(178.9) (0.1)

10.3

0.0

75.00

75.00

100.00

100.00

0.2

0.0

0.1

0.0

2.6

0.0

51.00

51.00

169.4

0.1

105.2

0.1

269.2

0.2

49.00

49.00

100.00

100.00

(26.7) (0.0)

-

-

234.4

0.2

100.00

100.00

(11.4) (0.0)

0.0

0.0

46.2

0.0

100.00

100.00

(6.9) (0.0)

0.0

0.0

28.7

0.0

100.00

100.00

0.2

0.0

-

-

41.4

0.0

100.00

100.00

-

-

320.1

0.3

6,729.8

4.6

100.00

100.00

-

-

-

-

1.3

0.0

160.4

0.1

(4,530.2) (3.1)

PTTEPI
พีทีทีอีพี เควี

พีทีทีอีพี ออฟชอร์

PTTEP KV

PTTEPO

พีทีทีอีพี เอสวี

พีทีทีอีพี ออฟชอร์

PTTEP SV

PTTEPO

พีทีทีอีพี เอชวี

พีทีทีอีพี ออฟชอร์

PTTEP HV

PTTEPO

พีทีทีอีพี เอชแอล

พีทีทีอีพี ออฟชอร์

PTTEP HL

PTTEPO

พีทีทีอีพี โอเอ็ม

พีทีทีอีพี ออฟชอร์

PTTEP OM

PTTEPO

พีทีทีอีพี เอจี

พีทีทีอีพี ออฟชอร์

PTTEP AG

PTTEPO

MGTC

พีทีทีอีพี ออฟชอร์

5.8

0.0

PTTEPO
พีทที อี พ
ี ี เซอร์วสิ เซส

ปตท.สผ.

PTTEP Services

PTTEP
ปตท.สผ.อ.

(205.5) (0.1)

PTTEPI
ปตท.สผ.ท.

ปตท.สผ.อ.

PTTEPT

PTTEPI

ปตท.สผ.ส.

ปตท.สผ.

PTTEPS

PTTEP
พีทีทีอีพี ออฟชอร์
PTTEPO

พีทีทีอีพี ไออาร์

พีทีทีอีพี โอเอ็ม

PTTEP IR

PTTEP OM

พีทีทีอีพี เอ็ม

พีทีทีอีพี ออฟชอร์

PTTEPM

PTTEPO

พีทีทีอีพี บี

พีทีทีอีพี ไอดี

PTTEPB

PTTEP ID

พีทีทีอีพี บีเอช

พีทีทีอีพี โอเอ็ม

PTTEP BH

PTTEP OM

พีทีทีอีพี เอพี

พีทท
ี ีอีพี โฮลดิ้ง

PTTEP AP

PTTEPH

พีทีทีอีพี โฮลดิ้ง

พีทีทีอีพี ออฟชอร์

PTTEPH

PTTEPO

65

ผลิตภัณฑ์

Product

ดําเนินการโดย

Operated by

ถือหุ้นโดย

Shareholding by

พีทีทีอีพี ไอดี

พีทีทีอีพี โฮลดิ้ง

PTTEPH ID

PTTEPH

พีทีทีอีพี เอยู

พีทีทีอีพี โฮลดิ้ง

PTTEP AU

PTTEPH

พีทีทีอีพี อาร์

พีทีทีอีพี อีจี

PTTEPR

PTTEP EG

พีทที อี พ
ี ี เอสเออีอาร์

พีทีทีอีพี อีจี

PTTEP SAER

PTTEP EG

พีทีทีอีพี บีดี
PTTEP BD
พีทีทีอีพี เอ็นแซท

พีทีทีอีพี โฮลดิ้ง
PTTEPH
พีทีทีอีพี โฮลดิ้ง

PTTEP NZ

PTTEPH

พีทีทีอีพี เอสเอ็ม

พีทีทีอีพี ไอดี

PTTEP SM

PTTEP ID

พีทีทีอีพี เอ็มแอล

พีทีทีอีพี ไอดี

PTTEP ML

PTTEP ID

พีทีทีอีพี เอสเอ็มดี

พีทีทีอีพี ไอดี

PTTEP SMD

PTTEP ID

พีทีทีอีพี เอสเอส

พีทีทีอีพี ไอดี

PTTEP SS

PTTEP ID

พีทีทีอีพี เอสดี

พีทีทีอีพี ไอดี

PTTEP SD

PTTEP ID

% การถือหุ้นของบริษัท
PTTEP Share (%)

2551
2008
%

รายได้
(ล้านบาท)
Revenue
(Million Baht)

2553
2010

2552

2553

2009

2010

100.00

100.00

-

-

-

-

0.7

0.0

100.00

100.00

-

-

-

-

171.1

0.1

100.00

100.00

-

-

-

-

23.5

0.0

100.00

100.00

-

-

-

-

75.3

0.1

100.00

100.00

-

-

-

-

33.1

0.0

100.00

100.00

-

-

-

-

51.7

0.0

100.00

100.00

-

-

-

-

93.8

0.1

-

100.00

-

-

-

-

2.1

0.0

-

100.00

-

-

-

-

1.8

0.0

-

100.00

-

-

-

-

0.7

0.0

-

100.00

-

-

-

-

0.9

0.0

3,255.3

2.3

1,028.1

0.9

5,594.1

3.8

รวม

รายได้
(ล้านบาท)
Revenue
(Million Baht)

2552
2009
%

รายได้
(ล้านบาท)
Revenue
(Million Baht)

%

Total
รวมทั้งสิ้น

140,007.1 100.0

120,338.2 100.0

147,572.2 100.0

Grand Total
1

พีทีทีอีพี ออฟชอร์ถือหุ้นในบริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด และ บริษัท บี8/32 พาร์ทเนอร์ จํากัด

สําหรับปี 2553 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น
147,572 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนจํานวน 120,338
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27,234 ล้านบาทหรือร้อยละ 23 โดยส่วนใหญ่
มาจากการขายทีเ่ พิม
่ ขึน
้ 22,926 ล้านบาทหรือร้อยละ 20 ซึง่ เป็น
ผลจาก (1) ปริมาณการขายสําหรับปี 2553 เพิม
่ ขึน
้ เป็น 264,575
บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวันเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการ
ขายสําหรับปีก่อนที่ 233,756 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน
โดยปริมาณขายทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ส่วนใหญ่มาจากการขายก๊าซธรรมชาติ
และคอนเดนเสทของโครงการพืน
้ ทีพ
่ ฒ
ั นาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17
ซึง
่ เริม
่ ผลิตในเชิงพาณิชย์เมือ
่ เดือนกุมภาพันธ์ 2553 รวมทัง
้ การ
ขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการอาทิตย์เหนือและ
โครงการบงกชที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ปริมาณการขายก๊าซ
ธรรมชาติ แ ละคอนเดนเสทของโครงการอาทิ ต ย์ ล ดลงในปี นี้
ประกอบกับ (2) ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลีย่ ทีเ่ ป็นเงินบาทเพิม
่ ขึน
้ เป็น
ผลจากราคาผลิตภัณฑ์เฉลีย่ ทีเ่ ป็นเงินเหรียญสหรัฐเพิม
่ ขึน
้ สําหรับ

For 2010, the total revenues of PTTEP and its
subsidiaries amounted to Baht 147,572 million, an
increase of Baht 27,234 million or 23% when compared
with last year (Baht 120,338 million). This increase was
mainly due to higher sales of petroleum of Baht 22,926
million or 20%, resulting from (1) the higher sales volume
for this year to 264,575 barrels of oil equivalent per day
(BOED) than last year’s sales volume of 233,756 BOED.
This increased sales volume came mainly from natural gas
and condensate sales volume of the MTJDA-B17 Project
which started its commercial production in February 2010,
together with the increased natural gas and condensate
sales volume from the Arthit North and Bongkot projects.
However, there were decreases in natural gas and
condensate sales volume from the Arthit Project in this
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ปี 2553 เป็น 44.83 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ราคาขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ฉลี่ ย สํ า หรั บ ปี ก่ อ นที่
39.53 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้าํ มันดิบ ในขณะทีอ
่ ต
ั รา
แลกเปลีย
่ นในการขายเฉลีย
่ สําหรับปี 2553 ลดลงเป็น 31.98 บาท
ต่อเหรียญสหรัฐเมือ่ เปรียบเทียบกับปีกอ่ นที่ 34.26 บาทต่อเหรียญ
สหรัฐตามค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น
ปตท.สผ. และบริษท
ั ย่อยมีรายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ
ลดลงซึ่งเป็นรายได้ตามสัดส่วนใน MGTC และ TPC
ปตท.สผ. และบริษท
ั ย่อยมีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นสําหรับปี
2553 จํานวน 2,763 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนรับรู้ขาดทุนจาก
อั ต ราแลกเปลี่ ย นจํ า นวน 508 ล้ า นบาท เป็ น ผลจากการ
เปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาท
ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น สาเหตุหลัก
เนื่ อ งจากการรั บ รู้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนจากเหตุ ก ารณ์ ใ นแหล่ ง
มอนทาราเพิ่มเติมเป็นจํานวน 1,369 ล้านบาทในปีนี้

year; and (2) the higher average petroleum sales price in
Baht resulting from higher average petroleum sales price
in USD for 2010 which rose to USD 44.83 per barrel of oil
equivalent (BOE) due to the higher world market prices
compared to last year’s USD 39.53 per BOE, whereas the
average sales exchange rate for this year decreased to
Baht 31.98 per USD from last year’s Baht 34.26 per USD
as a result of Baht appreciation against the USD.
PTTEP and its subsidiaries collected lower revenue
from pipeline transportation, which was proportionally
recorded from MGTC and TPC.
PTTEP and its subsidiaries recognized a foreign
exchange gain of Baht 2,763 million for 2010; while last
year there was a foreign exchange loss of Baht 508 million
because of the change in the value of the Baht against
the USD.
This year, other income increased mainly from
recognition of insurance claims regarding the Montara
incident, which amounted to Baht 1,369 million.
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รายการระหว่างกัน

Connected Transactions

รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
Regular Commercial or Business-Supporting Items
บริษท
ั ทีเ่ กีย่ วข้อง

การถือหุ้น

ลักษณะรายการ

มลู ค่าในปี 2553

Connected
Company

ความจําเป็นและ
สมเหตุสมผล

Shareholding

Transaction

2010 Value

Necessity and Reason

บริษทั ปตท.

ปตท.

การขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ดังนี้

122,182.73

การคํานวณราคาซือ้ ขาย

จํากัด (มหาชน)

ถือหุ้นร้อยละ

- น้ํามันดิบ 9.45 ล้านบาร์เรล

ล้านบาท

ของผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม

หรือ ปตท.

65.32 ใน

- ก๊าซธรรมชาติ 393,871.26 ล้านลกู บาศก์ฟต
ุ

นั้นได้อ้างอิงจากราคาของ

ปตท.สผ.

- ก๊าซแอลพีจี 72,689.00 เมตริกตัน

ตลาดโลกและเป็นราคาที่

- คอนเดนเสท 12.26 ล้านบาร์เรล

ผ้รู ่วมทุนของโครงการขาย
ให้ ปตท.

การซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ดังนี้

1,659.24

คณะกรรมการบริษัทได้

- น้ํามันอากาศยาน 1.67 ล้านลิตร

ล้านบาท

อนุมัติสัญญาซื้อน้ํามัน

- น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 60.19 ล้านลิตร

กับ ปตท. เป็นระยะเวลา
5 ปี (2552-2556) โดย
มีข้อตกลงและราคา
ซื้อขายเป็นไปตามราคา
อ้างอิงมาตรฐานที่แข่งขันได้
ในตลาด และมีเงื่อนไขที่
สมเหตุสมผล

PTT Plc. (PTT)

65.32%

Petroleum product sales:

Baht

Prices were market-based,

- Crude oil: 9.45 MMBBL

122,182.73

reﬂecting those quoted by

- Natural gas: 393,871.26 MMSCF

million

project partners to PTT.

Petroleum product purchase:

Baht

The Board of Directors

- Jet fuel: 1.67 million liters

1,659.24

approved this contract with

- High-speed diesel: 60.19 million liters

million

PTT under price formulas

- LPG: 72,689.00 metric tons
- Condensate: 12.26 MMBBL

and a ﬁve-year agreement (2009 -2013), under
which prices were based
on market competitiveness and reasonable
conditions.
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รายการระหว่างกันตามธุรกิจปกติที่สําคัญและเกิดขึ้นในปี
2553 มีรายละเอียดดังนี้
1) ปตท.สผ. ได้ดาํ เนินการผลิตก๊าซธรรมชาติในโครงการ
พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี17 โดยมีอัตราการผลิตจนถึง
ระดั บ ตามที่ตกลงในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. ที่
ประมาณ 135 ล้ า นลู ก บาศก์ ฟุ ต ต่ อ วั น และมี ร ะดั บ การผลิ ต
คอนเดนเสทประมาณ 4,900 บาร์เรลต่อวัน เมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์
2553 และสามารถเพิ่มระดับการผลิตก๊าซธรรมชาติเป็นจํานวน
335 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันตามสัญญาซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่
31 ตุลาคม 2553
2) เมื่ อ วั น ที่ 30 กรกฎาคม 2553 ปตท.สผ.อ. และ
Myanma Oil and Gas Enterprise ในฐานะผู้ขาย ได้ทําการ
ลงนามในสัญญาซือ
้ ขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement)
ของโครงการพม่าซอติก้า ซึ่งครอบคลุมพื้นที่แปลง M9 และ
บางส่วนของแปลงM11 กับ ปตท. ในฐานะผู้ซื้อ โดยมีปริมาณ
การซื้ อ ขายก๊ า ซธรรมชาติ 240 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่ อ วั น โดย
ปตท.สผ. คาดว่าจะสามารถเริ่มทําการผลิตก๊าซธรรมชาติได้
ในปี 2556

During the year, the following signiﬁcant transactions
were engaged in the normal course of business:
1) PTTEP had started up its production from the
MTJDA-B17 Project. The delivery of natural gas to PTT
has met the gas quality and quantity speciﬁed in the Gas
Sales Agreement (GSA) at approximately 135 MMSCFD
and the production rate of condensate is approximately
4,900 barrels per day since February 5, 2010. The current
production of natural gas reached 335 MMSCFD as the
Gas Sales Agreement on October 31, 2010.
2) On July 30, 2010, PTTEP International Co., Ltd.
(PTTEPI), the operator and sole shareholder in the Myanmar
Zawtika Project, covering M9 block and part of the M11
block, signed a GSA between the sellers (PTTEPI and
Myanma Oil and Gas Enterprise) and the buyer (PTT).
This contained an average gas delivery rate from Myanmar
Zawtika Project at 240 MMSCFD, and the project is
expected to start up its production in 2013.

รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
Property Leases
บริษท
ั ทีเ่ กีย่ วข้อง
Connected
Company

การถือหุ้น

ลักษณะรายการ

มลู ค่าในปี 2553

Shareholding

Transaction

2010 Value

ความจําเป็นและ
สมเหตุสมผล
Necessity and Reason

บริษัท
เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์
จํากัด หรือ
เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์

ปตท.สผ. ถือ
หุ้นร้อยละ 50
ใน เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553/307 เมื่อ
วันที่ 28 มกราคม 2553 เห็นชอบการทําสัญญาเช่า
อาคารสํานักงานที่ศูนย์เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ (Enco) กับ
บริษทั เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จํากัด กําหนดระยะเวลา 3
ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2555 เพือ่ ใช้เป็นพืน
้ ทีส
่ าํ นักงาน พืน
้ ทีเ่ ก็บของและพื้นที่
เอนกประสงค์ รวมพื้นที่ประมาณ 47,000 ตารางเมตร
มูลค่าการเช่ารวมค่าบริการเป็นเงิน 1,105 ล้านบาท

338.20
ล้านบาท

อัตราค่าเช่าประเมินโดย
ผ้ป
ู ระเมินราคาอิสระ ซึ่งใช้วิธี
การคํานวณตามเกณฑ์การ
กําหนดราคาค่าเช่าที่ใช้กัน
ทั่วไปในธุรกิจสํานักงานให้เช่า
ตามมาตรฐานสากล

Energy
Complex
Co., Ltd.
(Energy
Complex)

PTTEP held
50% in
Energy
Complex

The Board of Directors, at Meeting No. 1/2553/307
on January 28, 2010 passed a resolution for PTTEP
to sign the lease agreement with Energy Complex
for 47,000 square meters for three years, from
October 1, 2009, to September 30, 2012, for Baht
1,105 million for ofﬁce space, storage, and multipurpose areas.

Baht 338.20
million

The rates for such space
leases were assessed by
a third party based on
the standard method and
compatible with market
rates.
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การทําสัญญาว่าจ้างบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จํากัด
Service Agreement with PTT ICT Solutions Co., Ltd.
บริษท
ั ทีเ่ กีย่ วข้อง
Connected
Company

การถือหุ้น

ลักษณะรายการ

มลู ค่าในปี 2553

ความจําเป็นและ
สมเหตุสมผล
Necessity and Reason

Shareholding

Transaction

2010 Value

บริษัท พีทีที
ไอซีที โซลูชั่นส์
จํากัด หรือ
พีทีที ไอซีที

ปตท.สผ. ถือหุน้ ใน
พีทีที ไอซีที
ร้อยละ 20
ร่วมกับ ปตท. และ
บริษัทในเครือ ปตท.
อีก 3 บริษัท ได้แก่
บริษัท ปตท.
เคมิคอล จํากัด
(มหาชน)
บริษัท ไทยออยล์
จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.
อะโรเมติกส์
และการกลั่น จํากัด
(มหาชน) โดยแต่ละ
บริษท
ั มีสัดส่วน
การถือหุ้นใน พีทีที
ไอซีที เท่ากัน
คือ ร้อยละ 20

ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครั้งที่ 10/2549/254
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 มีมติอนุมัติให้ ปตท.สผ.
ลงนามในสัญญาว่าจ้าง พีทีที ไอซีที เพื่อให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
่ สารแก่บริษท
ั โดยมีกาํ หนด
อายุสัญญา 5 ปี นับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2549 เป็นต้น
ไป วงเงินค่าจ้างรวมทั้งสิ้นประมาณ 702 ล้านบาท (ใน
สัดส่วนของ ปตท.สผ.)

222.49
ล้านบาท

ดําเนินการตามนโยบายด้าน
ICT ตามแผนกลยุทธ์ในการ
บริหารงานแบบกลุ่มธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท ปตท. เพื่อ
สร้างศักยภาพในการทํางาน
ร่วมกัน

PTT ICT
Solutions
Co., Ltd.
(PTT ICT)

PTTEP, PTT
Aromatics &
Reﬁning Plc.,
PTT Chemical
Plc., Thaioil Plc.,
and PTT each
held 20% of
the shares

The Board of Directors, at Meeting No. 10/2549/254
on September 29, 2006, passed a resolution for
PTTEP to sign a service agreement with PTT ICT,
which will provide all information and communication
technology services (ICT services) for a ﬁve-year term
starting from July 1, 2006. The total service charge
for PTTEP will be approximately Baht 702 million.

Baht 222.49
million

This was in
compliance with
the ICT policy under the
PTT Group
management
concept for synergy.
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การรับเงินจากการโอนกรรมสิทธิ์อาคารสํานักงาน ปตท.สผ. ให้กับ ปตท.
PTT’s ownership of PTTEP Ofﬁce building
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

การถือหุ้น

ลักษณะรายการ

มูลค่าในปี 2553

ความจําเป็นและ

Shareholding

Transaction

2010 Value

Necessity and Reason

Connected
Company

สมเหตุสมผล

บริษัท ปตท

ปตท. ถือหุ้น

ในการประชุมครัง้ ที่ 17/2552/306 วันที่ 25 ธันวาคม 2552

481.446

เป็นราคาซึ่งประเมิน

จํากัด (มหาชน)

ร้อยละ 65.32

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้กรรมสิทธิ์ในอาคาร

ล้านบาท

โดยผ้ป
ู ระเมินราคาอิสระ

หรือ ปตท.

ใน ปตท.สผ.

สํานักงานเดิมของ ปตท.สผ. ซึ่งตั้งอย่เู ลขที่ 555

ด้วยวิธีต้นทุน ณ วันที่

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

31 ธันวาคม 2552

กรุงเทพมหานคร เป็นของ ปตท. โดย ปตท.
ได้ชําระเงินค่าอาคารสํานักงานให้กับ ปตท.สผ.
มูลค่า 481.446 ล้านบาท แล้วเมื่อเดือนเมษายน 2553
PTT Plc. (PTT)

65.32%

The Board of Directors, at Meeting No. 17/2552/306

Baht 481.446

A third-party agency

on December 25, 2009, passed a resolution to

million

performed the valuation

approve the ownership transfer of the PTTEP Ofﬁce

by applying the cost

building, located at 555 Vibhavadi Rangsit Road,

approach method as

Khwaeng Chatuchak, Khet Chatuchak, Bangkok,

of December 31, 2009.

to PTT in exchange for Baht 481.446 million in
April 2010.

การจัดตั้งบริษัท PTT FLNG Limited

Establishment of PTT FLNG Limited
บริษท
ั ทีเ่ กีย่ วข้อง

การถือหุ้น

ลักษณะรายการ

มลู ค่าในปี 2553

ความจําเป็นและ

Connected
Company

สมเหตุสมผล
Shareholding

Transaction

2010 Value

Necessity and Reason

บริษัท ปตท.

ปตท. ถือหุ้น

ปตท.สผ. และ ปตท. ได้ร่วมกันเป็นผ้ถ
ู ือหุ้นใน

5,000

เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจที่

จํากัด (มหาชน)

ร้อยละ 65.32

บริษัท PTT FLNG Limited โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000

เหรียญฮ่องกง

เกี่ยวข้องกับ

หรือ ปตท.

ใน ปตท.สผ.

เหรียญฮ่องกง ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จํานวน 1,000 หุ้น

เรือผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว

มูลค่าหุ้นละ 10 เหรียญฮ่องกง โดยบริษัท PTTEP FLNG

(Floating Liqueﬁed Natural

Holding Company Limited หรือ PTTEP FH (บริษัทย่อย

Gas Production หรือ

ของ ปตท.สผ.) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 และบริษัท

FLNG)

PTT International (Singapore) PTE. LTD. (บริษัทย่อย
ของปตท.) เป็นผ้ถ
ู ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50
PTT Plc. (PTT)

65.32%

PTTEP and PTT are shareholders of PTT FLNG

HK$5,000

To carry out business

Limited, with a registered capital of HK$10,000,

related to FLNG (Floating

consisting of 1,000 common shares at HK$10 each,

Liqueﬁed Natural Gas

with 50% shareholding formally held by PTTEP

Production)

FLNG Holding Co., Ltd. (PTTEP FH, a subsidiary of
PTTEP) and the other 50% by PTT International
(Singapore) PTE. LTD. (a subsidiary of PTT).
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ หรือ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผ่าน
การกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับรายการฯ
ที่ ไ ด้ กํ า หนดไว้ ตามหลั ก เกณฑ์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมลู การทํารายการทีอ่ าจมีความ
ขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ต่ อ สาธารณชนให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งและ
ครบถ้วน ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้กําหนดนโยบายเรื่องความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการ และพนักงานได้
ยึดถือและปฏิบัติอย่างถูกต้อง ซึ่งได้มีการกําหนดขั้นตอนในการ
รายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ด้วย และหากรายการ
ใดที่กรรมการ พนักงาน หรือ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีผลประโยชน์
เกี่ยวข้องในการทํารายการกับ ปตท.สผ. ห้ามกรรมการหรือ
พนักงาน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรืออนุมัติรายการดังกล่าว
และให้ใช้ราคาทีย่ ต
ุ ธิ รรม เหมาะสม เสมือนการทํารายการกับบุคคล
ภายนอกด้วย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่
เกิดขึ้นและบันทึกบัญชีในปี 2553 ตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่า
รายการดั ง กล่ า วเป็ น รายการที่ มี เ งื่ อ นไขและราคาที่ ยุ ติ ธ รรม
เหมาะสม ซึง่ ได้ผา่ นการอนุมต
ั จิ ากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการ
บริษัทก่อนการทํารายการแล้ว
การทํารายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคต จะเป็นรายการที่
ดําเนินการทางธุรกิจตามปกติ และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์
ระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดย
ปตท.สผ. จะยึดถือและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานกํากับดูแลอื่นในเรื่องรายการระหว่างกัน
อย่างเคร่งครัด และคํานึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมใน
เงือ่ นไขและราคาตลาดทีอ่ า้ งอิงได้ เพือ่ ให้ผถ
ู้ อื หุน
้ และผม
ู้ ส
ี ว่ นได้เสีย
ทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ

Procedure for Approving Connected Transactions
PTTEP’s Board considers all transactions that may
involve conﬂicts of interest, including related or connected
transactions, to ensure that they comply with sound business
ethics and meet the scrutiny of the Audit Committee for
deﬁned items. As well, the Board supervises all transactions
to see that they meet the criteria of the Stock Exchange of
Thailand and the Securities and Exchange Commission.
Information disclosure on potential conflicts must be
considered by the Board to ensure accurate and adequate
disclosure.
PTTEP has clearly set up a policy on conﬂicts of interest,
covering the procedures to report such conﬂicts to ensure
that the Board and employees strictly comply with the
principles concerned. In addition, for any transactions in
which Directors, employees, or related persons could derive
personal beneﬁts from entering into transactions with the
Company, such Directors or employees are not permitted
to participate in the approval of such transactions, and the
prices must be properly deﬁned in a manner consistent with
that offered to any external party.
Comments of the Audit Committee
PTTEP’s Audit Committee reviewed and determined
that the decisions and actions taken by the Board or the
Management were based on the appropriateness and
fairness of all connected transactions that occurred in
2010.
Future Connected Transactions
All future connected transactions will be conducted
as part of the normal course of business with neither special
favors nor transfers of beneﬁts between PTTEP and its
subsidiaries or any connected person. PTTEP will strictly
comply with the regulations of SET and other regulatory
authorities related to connected transactions based on
reasonableness, appropriateness, and fairness, and for the
utmost beneﬁts of all shareholders and stakeholders, which
is consistent with PTTEP’s good corporate governance
policy.
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การกํากับดูแลกิจการที่ดี

Good Corporate Governance

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ และมุ่ง มั่น ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด ถื อ ปฏิ บัติต ามการกํ า กั บ ดูแ ลกิ จ การที่ดีแ ละ
จรรยาบรรณธุรกิจ โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถนําพา ปตท.สผ. บรรลุเป้าหมาย “เติบโต รุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืน และสง่างาม” และสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลกํากับดูแลและส่งเสริม
ให้การดําเนินงานของ ปตท.สผ. สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท.สผ. รวมทั้ง
พัฒนายกระดับมาตรฐานการปฏิบัติที่เป็นเลิศให้อยู่ในระดับสากลเสมอ ซึ่งส่งผลให้ในรอบปี 2553 ปตท.สผ. ได้รับการยอมรับทั้งใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วย
The Board of Directors of PTTEP values good corporate governance and code of business conduct and is convinced of
steering business with strict adherence to these concepts. It is believed that this is the right path toward attaining the
goal of ‘growth, prosperity, stability, sustainability, and dignity’ and to bolster conﬁdence among shareholders and all
stakeholders. The Board assigned the Corporate Governance Committee to ensure that PTTEP business conforms to
the Company’s Corporate Governance Policy and Code of Business Conduct and to always maintain the standards of
Operational Excellence on a par with international practices. This has resulted in its national and international recognition
through 2010, including
• Best Bond Awards 2009: “Deal of the Year Award” จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
Best Bond Awards 2009: “Deal of the Year Award” from The Thai Bond Market
Association
• Platts Top 250 Energy Company Awards: ปตท.สผ. ได้รับการจัดอันดับที่ 122 จากผล
การดําเนินงานของทั่วโลก โดยเป็นอันดับที่ 5 ของบริษัทสํารวจและผลิตน้ํามันของเอเชีย
Platt’s Top 250 Energy Company Awards, in which PTTEP was ranked 122nd and 5th
among oil exploration and production companies in the world and in Asia
• EIA Monitoring Award 2009: โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัด
สงขลา ของ ปตท.สผ. ได้รบ
ั รางวัลดีเด่นด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมตามมาตรการในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจําปี 2552
EIA Monitoring Award 2009, in which the Songkhla Petroleum Development Support
Base in Songkhla won an outstanding award for environmental management under
the standards of its 2009 EIA
• PTTEP Gaslift Bypass Packer Technique : ปตท.สผ. ได้รับสิทธิบัตร “DeepLift” จากประเทศสหรัฐอเมริกา
“DeepLift” patent from the US for PTTEP’s Gaslift Bypass Packer Technique
• 2010 The Asset’s Platinum Award for All-Round Excellence in Financial Performance, Management, Corporate
Governance, Social Responsibility, Environmental Responsibility and Investor Relations: ปตท.สผ. ได้รับรางวัลระดับ
แพลตินั่มทางการดําเนินงานในทุกๆ ด้าน (การเงิน การจัดการ การกํากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และนักลงทุนสัมพันธ์) จากนิตยสาร The Asset ของฮ่องกง
The Asset’s Platinum Award for All-Round Excellence in Financial Performance, Management, Corporate Governance,
Social Responsibility, Environmental Responsibility, and Investor Relations, given by The Asset magazine in Hong Kong
• ได้คะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent) จากการประเมินการกํากับดแู ลกิจการบริษท
ั จดทะเบียนไทยประจําปี 2553 (Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies 2010) ที่จัดทําโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
‘Excellent’ scores following the assessment made by The Institute of Directors (IOD) in its Corporate Governance Report
of Thai Listed Companies 2010.
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สิทธิของผู้ถือหุ้น

Rights of Shareholders

ปตท.สผ. ตระหนักและให้ความสําคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น จึง
ได้กําหนดไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และได้กําหนด
แนวทางดําเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับ
การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การ
เข้าร่วมการประชุมผถ
ู้ อื หุน
้ หรือมอบฉันทะให้ผอู้ น
ื่ เข้าประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทน การใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สําคัญๆ หรือ
เรื่องที่มีผลกระทบต่อ ปตท.สผ. รวมทั้งการมีส่วนแบ่งในกําไร
และการได้รบ
ั ข้อมลู ของ ปตท.สผ. อย่างเพียงพอและทันเวลา โดย
ปตท.สผ. ได้ส่งเสริมสิทธิของผ้ถ
ู ือหุ้น ดังนี้
1. เปิดเผยกําหนดวันจัดประชุมสามัญผถ
ู้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2553
ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2553 เมื่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. มี
มติให้กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2553
รวมทั้งกําหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและในการ
รับเงินปันผลในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 และวันปิดสมุดทะเบียน
เพื่อรวบรวมรายชื่อผ้ถ
ู ือหุ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553
2. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้
แก่ผู้ถือหุ้น 16 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบ วาระ
การประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ
ครบถ้วน พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ปตท.สผ. รวมทั้ง
ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรือ
่ งเสนอเพือ
่ ทราบหรือเพือ
่ พิจารณา โดย
แนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดและ
รายชือ่ ของกรรมการอิสระทัง้ หมด เพือ่ ให้ผถ
ู้ อื หุน้ สามารถเลือกทีจ่ ะ
มอบฉันทะให้เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้โดยมีข้อมูลการ
มีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ ของกรรมการอิสระแต่ละคนด้วย ซึ่งใน
หนังสือเชิญประชุม จะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะ
ต้องนํามาแสดงในวันประชุม วิธีการในการเข้าร่วมประชุม เพื่อ
รักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการ
ประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน และแผนที่แสดงสถาน
ที่ประชุม นอกจากนี้ ได้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระ
การประชุมบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. (www.pttep.com) ทัง้ ภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า
30 วัน และจะแจ้งให้ผ้ถ
ู ือหุ้นได้ทราบด้วยเมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่ ปตท.สผ. จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น
และใช้ในการประชุม
3. ในวันประชุม ปตท.สผ. เปิดให้ผ้ถ
ู ือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้า
ก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดง
รายละเอียดของผถ
ู้ อ
ื หุน
้ แต่ละรายทีไ่ ด้จด
ั พิมพ์ไว้บนแบบฟอร์มลง
ทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะ เพือ
่ อํานวยความสะดวกรวดเร็วใน
การลงทะเบียน และความถูกต้องแม่นยําของข้อมูลผ้ถ
ู ือหุ้น
4. ปตท.สผ. จะแจกวิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของ ปตท.สผ. ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน เพื่อความเข้าใจ
อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีดําเนินการประชุม การลงคะแนนของ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ยกเว้น
ผ้รู ับมอบฉันทะตามแบบ ค. การปิดรับลงทะเบียนชั่วคราวเพื่อนับ
คะแนนของแต่ละระเบียบวาระ การนับคะแนน การสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม เป็นต้น

Recognizing the rights of all shareholders, PTTEP has taken
steps to demonstrate its respect for basic shareholders’
rights, namely to buy, sell, or transfer shares; to obtain
adequate information in a timely manner; to participate and
vote or grant proxy to vote in the shareholders’ meeting on
signiﬁcant issues and issues affecting PTTEP; and to share
in the proﬁts of the company. PTTEP promotes the rights
of shareholders as follows:
1. PTTEP revealed the scheduled dates for 2010
shareholders’ annual general meeting (AGM) on January
28, 2010, following the Board’s resolution to hold the
AGM on March 31, 2010. The Board also ﬁxed the dates
on which shareholders have the right to join the meeting
and to receive their dividends (the so-called Record Date)
on February 15, 2010 and to close the share registration
book on February 16, 2010.
2. The Company sends meeting invitations in both Thai
and English to shareholders 16 days ahead of each meeting,
containing agenda details, either for consideration or for
acknowledgement, and related appendices in adequate
details together with the opinions of the Board, proxy
forms designed by the Ministry of Commerce, a list of all
Independent Directors together with all possible conﬂicts
of interest of each Independent Director. These invitations
also contain details about the credentials each shareholder
needs to bring to the meeting and meeting attendance
procedure, together with Company regulations on the
meeting and voting procedures, and a map showing
the meeting venue. In addition, shareholders may view
information about the agenda items of each meeting in
both Thai and English on the Company’s website (www.
pttep.com) more than 30 days ahead of the meeting date
once the Board of Directors has decided on it, the same
information that will be passed on to the shareholders.
3. PTTEP always allows registration of shareholders
at least two hour before each meeting, for which a
barcode system detailing each shareholder is reproduced
on the registration form or the proxy form and is used
for facilitation and registration time-saving, as well as the
accuracy of shareholder details.
4. The Company distributes the rules and regulations of
the AGM to all meeting participants so that they may have
a clear understanding of the meeting procedures, voting
method by shareholders and proxies whose votes cannot
be divided except for proxy Form C, temporary closure of
AGM registration for vote counting for each agenda item,
as well as procedures for vote counting, making queries,
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5. ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการได้มอบหมายให้
เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนน
อย่างชัดเจนตามทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของบริษท
ั ซึง่ ปตท.สผ. จะให้
ผถ
ู้ อ
ื หุน
้ หรือผรู้ บ
ั มอบฉันทะทีย
่ ง
ั ไม่ได้ลงคะแนนได้ใช้บต
ั รลงคะแนน
ออกเสียงทุกระเบียบวาระในห้องประชุม โดยใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อ
ความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้องแม่นยําในการนับคะแนน
เสียง การลงคะแนนเสียงเป็นไปตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท
และกฎหมาย ซึ่งจะแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระ
อย่างชัดเจนในห้องประชุม และได้จัดให้มีอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น
มาเป็นพยานในการนับคะแนนด้วย ซึ่ง ปตท.สผ. จัดให้มีการลง
คะแนนเสียงแยกสําหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน โดยในการเลือก
ตัง้ กรรมการ จะให้ผถ
ู้ อ
ื หุน
้ ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
เพื่อรักษาสิทธิของผ้ถ
ู ือหุ้น
6. ประธานกรรมการจั ด สรรเวลาการประชุ ม อย่ า งเพี ย ง
พอและดําเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส ตามลําดับ
ระเบียบวาระทีแ่ จ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยในระหว่างการประชุม
จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่าง
ทั่ ว ถึ ง ก่ อ นจะให้ ล งคะแนนและสรุ ป มติ ที่ ป ระชุ ม ของแต่ ล ะ
ระเบี ย บวาระ รวมทั้ ง เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ส่ ง คํ า ถามเกี่ ย วกั บ
การประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
7. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการ
ประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
8. กรรมการเข้ า ร่ ว มการประชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น โดยกรรมการที่
ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ จะร่วมชี้แจง
รายละเอี ย ดที่ เ กี่ ย วข้ อ งของระเบี ย บวาระต่ า งๆ รวมถึ ง ตอบ
ข้อซักถามของผ้ถ
ู ือหุ้น (ถ้ามี) ด้วย
9. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ําเสมอ ผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้ง
เว็บไซต์ของ ปตท.สผ. และจัดให้ผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการในปี
2553 ที่แหล่งผลิตเอส 1 จังหวัดพิษณุโลกจํานวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง
เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจของ ปตท.สผ.
10. จัดให้มชี อ่ งทางทีผ
่ ถ
ู้ อื หุน้ รายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมลู
ได้โดยตรงทาง E-mail Address ของกรรมการอิสระในเรือ่ งต่างๆ
ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การกํากับดูแลกิจการที่ดีและการ
ตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ ผถ
ู้ อ
ื หุน
้ รายย่อยยังสามารถติดต่อ
ขอข้อมลู ได้โดยตรงจากเลขานุการบริษท
ั หรือหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์
11.เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
อย่างชัดเจน เพื่อให้ผ้ถ
ู ือหุ้นมั่นใจว่า ปตท.สผ. มีโครงสร้างการ
ดําเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
12. ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่
เหมาะสม
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ปตท.สผ. ให้ความสําคัญและดแู ลให้มก
ี ารปฏิบต
ั ต
ิ อ่ ผถ
ู้ อื หุน
้ ทุกราย
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดาํ เนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

and raising opinions at the meeting, and so on.
5. Before each meeting, the Corporate Secretary is
assigned by the Chairman to explain clearly how ballots are
cast and counted under Company regulations. The Company
collects ballots of all shareholders or proxies, who have not
yet voted on each agenda item, in cases they would object
or abstain and uses barcode ballots to facilitate the process
and make the ballot counting accurate. Balloting proceeds
in line with Company regulations and the law, of which the
voting result of each agenda item will be clearly displayed
in the meeting room. The Company will ask shareholder
volunteers together with an independent legal advisor to
witness ballot counts for greater transparency. To protect
the rights of shareholders, PTTEP conducts balloting for
each matter separately, and in the election of directors,
each nominated candidate will be voted individually.
6. Allocating enough time for the meeting, the
Chairman conducts each meeting suitably and transparently
by the order of agenda items as listed on the meeting notice,
allowing thorough expression of views and queries before
each ballot round, and summarizes meeting resolution(s)
on each agenda item. Shareholders are invited to send
their meeting-related questions to the Board ahead of the
meeting date.
7. PTTEP gives shareholders who show up late a chance
to vote on agenda items still under deliberation.
8. All Directors attend each shareholders’ meeting.
Members of the standing sub-committees may address
relevant questions and concerns posed by shareholders (if
any).
9. PTTEP regularly disseminates information to
shareholders via the Stock Exchange of Thailand’s (SET)
channel, media, and publications, including its website.
PTTEP also organized its operation site visit altogether 4
trips in 2010 for shareholders to S1 Project in Phitsanulok,
for improved understanding of its business.
10.The Company sets up information request channels
for minor shareholders through the E-mail addresses of
Independent Directors on matters of Directors’ activities,
good corporate governance (GCG) and audit matters.
Apart from these channels, minor shareholders can directly
contact the Corporate Secretary or the Investor Relations
unit.
11. PTTEP explicitly discloses shareholding structures in
afﬁliated and subsidiary companies to ensure shareholders
of transparent management structures that are open to
scrutiny.
12. The Company conducts its business efﬁciently for its
sustainable growth and suitable returns to shareholders.
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1. เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถเสนอเรื่ อ งเพื่ อ บรรจุ เ ป็ น
ระเบี ย บวาระการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ เสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี
คุณสมบัตเิ หมาะสมเข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการก่อนวันประชุม
สามัญ ผ้ถ
ู ือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2553 และ
ได้ประกาศแจ้งการรับเสนอชือ
่ รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาให้
ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า
ก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 เดือน รวมทัง้ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์
ของ ปตท.สผ. เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยเรื่องหรือบุคคลที่ได้รับการ
เสนอจะได้รบ
ั การพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ ปตท.สผ. กําหนดไว้
ซึง่ จะเป็นการกลัน
่ กรองระเบียบวาระทีจ่ ะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง
และเป็นการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางคณะ
กรรมการสรรหาก่อนเสนอคณะกรรมการปตท.สผ. พิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อม
เหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งปรากฏว่าไม่มี
ผ้ถ
ู ือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ หรือชื่อบุคคลใดๆ มา
2. ดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลําดับระเบียบวาระที่ได้แจ้ง
ไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายทีจ
่ ะไม่เพิม
่ ระเบียบวาระ
ในทีป
่ ระชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หุน
้ ทราบล่วงหน้า เพือ
่ ให้ผถ
ู้ อ
ื หุน
้ ได้
มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
3. เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมดในหนังสือมอบ
ฉันทะ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะแก่กรรมการ
อิสระคนใดคนหนึ่ง โดยชี้แจงให้ผ้ถ
ู ือหุ้นได้ทราบด้วยว่ากรรมการ
แต่ละคนมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระใดบ้าง เช่น ในการเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กรรมการอิสระที่ครบ
วาระและได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งถือว่ามีส่วนได้เสีย
ในเรื่องนี้ เป็นต้น และแนะนําให้ผ้ถ
ู ือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบ
ทีส
่ ามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ เพือ
่ สนับสนุนให้ผถ
ู้ อ
ื หุน
้
สามารถกําหนดการลงคะแนนเสียงได้เอง
4. ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ใช้ บั ต รลงคะแนนเสี ย งสํ า หรั บ ทุ ก
ระเบียบวาระ โดยจัดทําบัตรลงคะแนนแยกแต่ละระเบียบวาระ เพื่อ
ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถลงคะแนนได้ ต ามที่ เ ห็ น สมควร ซึ่ ง จะมี ก าร
เก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุมกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็น
ด้วยหรืองดออกเสียง และนําคะแนนมาคํานวณรวมกับคะแนน
เสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศ
แจ้งมติของคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในที่สุด และเพื่อความโปร่งใส
ปตท.สผ. ได้จัดให้มีอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นเป็นพยานในการนับ
คะแนน และจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนที่พยานการนับคะแนนข้างต้น
ได้ลงชื่อไว้ เพื่อการตรวจสอบในภายหลังด้วย
5. บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ประกอบด้วย
สาระสําคัญครบถ้วน ได้แก่ เนื้อหาที่นําเสนอ คําถามหรือข้อคิด
เห็นของที่ประชุม และคําชี้แจงของกรรมการหรือผ้บ
ู ริหารในแต่ละ
ระเบียบวาระ มติที่ประชุมซึ่งระบุคะแนนเสียงแบ่งเป็นจํานวนเสียง
ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และจัดส่งรายงานการ
ประชุ ม ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก ราย ภายหลั ง จากที่ ไ ด้ จั ด ส่ ง รายงาน
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. แล้วหลังการประชุมเสร็จสิ้น
14 วันเสมอ และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ
ปตท.สผ. ด้วย นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ภาพและเสียงของการ
ประชุมผ้ถ
ู ือหุ้นบนเว็บไซต์ด้วย

Equitable Treatment of Shareholders
PTTEP values and treats all shareholders fairly through the
following actions:
1. Allowing each shareholder to propose agenda
items for consideration at the annual general meeting
of shareholders (AGM) or nominate qualiﬁed people for
election as Directors ahead of the AGM date between
October 1 and December 30, 2009, and announcing such
acceptance and deliberation criteria via SET’s news channels
up to ﬁve months ahead. The announcement was also
publicized on the Company’s website to illustrate equitable
treatment of shareholders. That is to say, each matter or
nominee was to be considered against PTTEP’s criteria,
deemed as the screening of genuinely useful agenda
items and an addition of qualiﬁed names through the
Nominating Committee before submission to the Board’s
consideration. The Board would inform the meeting of its
ﬁndings, together with its reasons, at the AGM.
2. Conducting the meeting in sequence of agenda
items as speciﬁed in the invitation and not adding agenda
items without notifying shareholders in advance, so that
they may have enough time for investigation before making
their decisions.
3. Providing shareholders with a list of all Independent
Directors on proxy forms as another option for them to
decide their own voting, clearly identifying which directors
have vested interests in which matter. An instance is that
in each director election to replace retiring ones due
to completion of terms, an independent director that
complete his or her terms and is nominated for re-election
is regarded as having vested interests. PTTEP recommends
that shareholders make use of proxy forms which can be
indicated their voting directions and encourages them to
do so.
4. Encouraging shareholders to use ballots in every
agenda item. ‘Voting tickets’, provided for each agenda
item separately, are collected at the meeting for objected
and abstained votes. A special case is when voting for
Directors Election, in which all ballots will be collected,
whether the votes are for, against, or abstained. All votes
are then summed with the pre-cast votes as prescribed
in the proxy forms before announcing the resolution
to the meeting. For transparency and reference, PTTEP
provides independent legal advisor and volunteers from
the shareholders to serve as witnesses for ballot counting
and ﬁles all voting tickets bearing signatures of volunteered
witnesses for further review.

76

6. กํากับดแู ลการใช้ขอ
้ มลู ภายในอย่างเคร่งครัด โดยกําหนด
ไว้ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ของ
ปตท.สผ. เรื่องการใช้ข้อมูลภายในอย่างชัดเจนสอดคล้องกับ
กฎหมายเกีย่ วกับหลักทรัพย์ และมีการทบทวนอย่างสม่าํ เสมอ เพือ่
ให้เกิดความยุตธิ รรมและเสมอภาคต่อผม
ู้ ส
ี ว่ นได้เสียทุกราย โดยได้
ดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้
• แจ้ ง กฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร และ
พนั ก งานได้ ท ราบอย่ า งสม่ํ า เสมอผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ ของ
ปตท.สผ. เพื่ อ ป้ อ งกั น การหาประโยชน์ จ ากข้ อ มูล ภายในให้ แ ก่
ตนเองหรือผอู้ น
ื่ และได้กาํ หนดบทลงโทษทางวินยั ในเรือ่ งนีไ้ ว้อย่าง
ชัดเจน รวมทัง
้ ให้ผบ
ู้ ง
ั คับบัญชาในฐานะ CG Leader กําชับหรือให้
คําแนะนําบุคลากรของตนด้วย
• กําหนดช่วงระยะเวลาที่จํากัดการซื้อขายหุ้น ปตท.สผ.
โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ผู้ช่วย
กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ขึ้ น ไป และผู้ จั ด การฝ่ า ยอาวุ โ สหรื อ
เที ย บเท่ า ในกลุ่ ม งานการเงิ น และการบั ญ ชี ได้ ท ราบช่ ว งเวลา
ขอความร่วมมืองดซื้อขายหุ้น ปตท.สผ. อย่างชัดเจนล่วงหน้า
โดยให้รวมถึงการซื้อขายหุ้น ปตท.สผ. โดยตนเอง ค่ส
ู มรส บุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ/ขายโดยทางตรงหรือ
ทางอ้ อ ม (เช่ น Nominee, การถื อ ผ่ า นกองทุ น ส่ ว นบุ ค คล)
ในระหว่ า งช่ ว งเวลาที่ ปตท.สผ. จะมี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ที่ สํ า คั ญ ต่ า งๆ เช่ น งบการเงิ น รายไตรมาสและงบการเงิ น
ประจํ า ปี ก่ อ นการเปิ ด เผย 1 เดื อ นและภายใน 24 ชั่ ว โมง
ห ลั ง ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ง บ ก า ร เ งิ น เ พื่ อ ใ ห้ ข้ อ มู ล นั้ น เ ผ ย แ พ ร่
สู่ ส าธารณชนอย่ า งทั่ ว ถึ ง ก่ อ น และส่ ง เสริ ม ให้ ถื อ หุ้ น ของ
ปตท.สผ. เป็นระยะยาวอย่างน้อย 3 เดือนนับแต่วันที่มีการซื้อ
แต่ละครั้ง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการซื้อขายหุ้น ปตท.สผ. ตามสิทธิใน
Warrant
• เปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และผู้จัดการฝ่ายอาวุโสหรือ
เทียบเท่าในกลุม
่ งานการเงินและการบัญชีในรายงานประจําปีอย่าง
ครบถ้วน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด และคณะกรรมการได้มีการติดตามผล
การปฏิบต
ั จ
ิ รรยาบรรณธุรกิจเรือ
่ งการใช้ขอ
้ มลู ภายในโดยบุคคล
ดังกล่าวจะต้องส่งสําเนาการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ให้สาํ นักเลขานุการบริษท
ั เพือ่ รายงานให้คณะกรรมการ
ปตท.สผ. ทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ยังไม่มหี น่วยงานทีท
่ าํ หน้าทีต
่ ด
ิ ตามการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเรื่องการใช้ข้อมูลภายในโดยตรง
7. กํ า หนดให้ ก รรมการและผู้ บ ริ ห ารตั้ ง แต่ ร องกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปรายงานการมีส่วนได้เสียทั้งของตนเองและ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้าเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว โดย
เลขานุการบริษัทจะจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7
วันทําการนับแต่วันที่ ปตท.สผ. ได้รับรายงาน ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ปตท.สผ. กําหนด ซึง่ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน

5. Taking accurate minutes of the meeting with
complete contents, namely the issues raised, queries, or
opinions made in the meeting, clarifications made by
Directors or executives related to each agenda item, meeting
resolution with the numbers of votes for, votes against, and
abstention, and arranging for deliveries of the minutes to
all shareholders after submission to SET and SEC within 14
days after the meeting. The minutes, together with its video
recording, will also be posted on the Company’s website.
6. Ensuring strict supervision of the use of internal
information by deﬁning in writing the explicit approach
of confidential-information retention as well as the
prevention of insider trading as part of GCG and the
Code of Business Conduct on the exploitation of inside
information in accordance with securities laws; regular
revisions are undertaken for fairness to all stakeholders.
The following summarizes the major actions taken.
• Regularly warning Directors and all employees
through various communication channels about the abuse
of internal information to prevent such exploitation for
themselves and others. The Company clearly stipulated
punitive disciplinary measures. All supervisors, as CG
leaders, must stress or advise their own subordinates.
• Setting a silent period where buying and selling
of PTTEP shares is restricted. The Corporate Secretary
informs Directors, executives from the senior vice president
level upward, as well as vice president, and those of
the equivalent level in ﬁnance and accounting of such
restriction. These people, their spouses, and children under
the legal age, are prohibited from buying or selling PTTEP
shares through either direct or indirect methods (including
through nominees or individual’s mutual funds) one month
before and 24 hours after the release of the Company’s
material information, such as the quarterly or annual
ﬁnancial statements. This will provide enough time for the
information to thoroughly reach the public. The Company
also encourages these people to hold long-term shares,
that is, for at least three months from each purchase. The
restriction, however, does not include selling and buying
PTTEP shares through warrants exercise.
• Disclosing complete information about the PTTEP
shareholding of Directors, executives from the executive
vice president level upward, as well as vice presidents,
and those of equivalent level in ﬁnance and accounting in
the annual report, as required by SEC and SET. The Board
monitors how the Code of Business Conduct regarding Use
of Internal Information is followed by stipulating that these
above-mentioned parties are required to present copies
of any change of PTTEP shareholding to the Corporate
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8. ปตท.สผ. กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ไว้ในการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจของ ปตท.สผ. เพื่อให้กรรมการ ผ้บ
ู ริหาร และพนักงานถือ
ปฏิบต
ั ิ รวมทัง้ ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการและผบ
ู้ ริหารตัง้ แต่
รองกรรมการผจู้ ด
ั การใหญ่ขนึ้ ไปรายงานการมีสว่ นได้เสียของตน
และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ ปตท.สผ. ทราบด้วย ซึ่งเมื่อเกิดรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น
จะต้องรายงานให้ ปตท.สผ. ทราบโดยทันที และไม่ร่วมพิจารณา
หรืองดออกเสียงในการพิจารณาเรื่องนั้นๆ
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการได้อนุมต
ั พ
ิ น
ั ธกิจของ ปตท.สผ. โดยให้ความสําคัญ
กับสิทธิของผม
ู้ ส
ี ว่ นได้เสีย ซึง
่ ได้กาํ หนดว่า ปตท.สผ. มุง
่ มัน
่ ผลิต
น้าํ มันและก๊าซธรรมชาติทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ภาพและปลอดภัย ในราคาทีแ่ ข่งขัน
ได้ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยยึดมั่นหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในการบริหารธุรกิจและ
การเงิน และในทางปฏิบัติ ปตท.สผ. ให้ความสําคัญต่อสิทธิของ
ผม
ู้ ส
ี ว่ นได้เสียทุกกลุม
่ ทัง
้ ภายนอกและภายในตัง
้ แต่ผถ
ู้ อ
ื หุน
้ ลก
ู ค้า
พนักงาน รัฐบาล ผรู้ ว่ มทุน สังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม ผคู้ า้ /ผขู้ าย
เจ้าหนี้ คู่แข่ง ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิทธิมนุษยชน โดย
กําหนดแนวทางการปฏิบต
ั เิ ป็นลายลักษณ์อก
ั ษรในการกํากับดแู ล
กิจการที่ดีของ ปตท.สผ. รวมทั้งได้กําหนดกรอบความประพฤติ
ด้านจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจทีค
่ าํ นึงถึงการสร้างความสมดุล
แก่ผม
ู้ ส
ี ว่ นได้เสียไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท.สผ. ซึง่ ได้เผย
แพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย และในการดําเนิน
การต่างๆ ปตท.สผ. เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกๆ ที่
ที่ ปตท.สผ. ดําเนินธุรกิจเสมอ
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆ ของ ปตท.สผ.
1. ผู้ถือหุ้น
ปตท.สผ. เคารพสิทธิของผถ
ู้ อื หุน้ และปฏิบต
ั ต
ิ อ่ ผถ
ู้ อื หุน้ ทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน ปตท.สผ. ยึดมัน
่ ดําเนินธุรกิจภายใต้การกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและมีจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อสร้างความเจริญ
เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น แก่ กิ จ การ และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง สุ ด ให้ แ ก่
ผ้ถ
ู ือหุ้น
2. พนักงาน
• ปตท.สผ. สรรหา คัดเลือก และบรรจุพนักงาน โดยคํานึง
ถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถ เพื่อให้ทํางานใน
ตําแหน่งที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในงาน
และเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกภายใต้ขอบเขตนโยบาย
ของบริษัท
• ปตท.สผ. จัดระบบค่าจ้างที่เป็นธรรมต่อพนักงานและต่อ
ปตท.สผ. เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ตามที่ต้องการ ให้ทํางานอย่ก
ู ับ ปตท.สผ. อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยพิจารณาจากอัตราค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้างในปัจจุบัน
ของกลุม่ ผป
ู้ ระกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเลียมอืน่ ในประเทศ ความ
แตกต่างของงานในแต่ละตําแหน่ง ในด้านความรู้ความชํานาญ

Secretary for reporting to the Board. PTTEP, however,
has not yet established a working unit in direct charge of
monitoring the use of internal information.
7. Directors and executives from executive vice president
upward are required to report vested interests with the
Company, held by themselves and connected persons,
without delay. The Corporate Secretary is responsible for
reporting such stakes to the Chairman and Chairman of the
Audit Committee for examination within seven days after
receiving the report. The practice is in line with Securities
and Exchange Act (No. 4) B.E. 2551 and the Capital Market
Supervisory Board notiﬁcation.
8. In its GCG principles as well as its Code of Business
Conduct, PTTEP devises practical guidelines for potential
conﬂicts of interest for the Directors, the Management,
and all employees to observe. It also deﬁnes criteria for
the Directors and the Executive Management from the
executive vice president level upward to report their vested
interests, including such interests of their related persons.
Should such a matter arise, they must report it to PTTEP
and the Corporate Secretary at once and refrain from
deliberating and voting on that matter.
Roles of Stakeholders
The Board approved the PTTEP mission that values the rights
of stakeholders. The mission states that PTTEP is committed to
producing oil and natural gas with quality and safety and at
competitive prices in parallel with the responsibility for society
and environmental conservation. The Company observes
GCG in its business administration and ﬁnancial management.
In practice, PTTEP values the rights of all internal and external
stakeholders, which includes shareholders, customers,
employees, government, partners, society, communities and
environment, suppliers/contractors, lenders, competitors, local
culture and tradition, and human rights, of which the practical
guidelines are stated in its GCG booklet. In addition, an ethical
business framework for balanced consideration of stakeholders
appears in its Code of Business Conduct, also publicized
on the Company’s website. PTTEP takes into consideration
stakeholders and their rights wherever it operates.
Treatment of major stakeholders
1. Shareholders
PTTEP respects the rights of shareholders and treats all of
them equally. The Company, in its business administration,
observes GCG and the Code of Business Conduct to foster
sustainable growth while creating maximum value for
shareholders.
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ทีต
่ อ้ งการ ความยากง่ายในการปฏิบต
ั หิ น้าที่ ความรับผิดชอบทีไ่ ด้
รับมอบหมาย และความสามารถของพนักงานแต่ละคนทีแ่ สดงออก
ในเชิงผลการปฏิบัติงานที่มีต่องานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้
รับมอบหมาย
• ปตท.สผ. จัดและ/หรือปรับปรุงสวัสดิการที่เป็นธรรมต่อ
พนักงานและต่อ ปตท.สผ. โดยพิจารณาจากความสามารถในการ
จ่ายของ ปตท.สผ. ทัง้ ในปัจจุบน
ั และระยะยาวในอนาคต โดยมุง่ เน้น
สวัสดิการที่เสริมสร้างความมั่นคงในการดํารงชีพของพนักงาน
และครอบครัว ในส่วนทีพ
่ นักงานส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดหามาด้วย
กําลังทรัพย์ของตนเอง และรัฐยังมิได้ให้ความคุม
้ ครองอย่างเพียง
พอ และเป็นสวัสดิการทีก
่ ลุม
่ ผป
ู้ ระกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
อื่นในประเทศไทยส่วนใหญ่จัดให้แก่พนักงานของตน
นอกจากนี้ ปตท.สผ. จั ด ให้ มี ก องทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ
ให้แก่พนักงาน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดํารงชีพของ
พนักงานและครอบครัว และเพื่อเป็นหลักประกันแก่พนักงานใน
กรณีที่ต้องออกจากงาน หรือเกษียณอายุการทํางาน ซึ่งเงินใน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะมาจากเงินสะสมของพนักงานและเงิน
สมทบของบริษัท โดย ปตท.สผ. จ่ายเงินสมทบในกองทุนสํารอง
เลีย้ งชีพให้กบ
ั พนักงานเป็นประจําทุกเดือนในอัตราร้อยละ 15 ของ
อัตราเงินเดือนพื้นฐานของพนักงาน และพนักงานจ่ายเงินสะสม
ประจําทุกเดือนในอัตราร้อยละ 2 แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 15 โดย
เงื่อนไขการได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจะเป็น
ไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนด
• ปตท.สผ. ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญในการปรึกษา
หารือแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ร่วมกัน ระหว่างพนักงานกับผบ
ู้ งั คับบัญชา
ให้ลลุ ว่ งไปโดยเร็ว เพือ
่ รักษาไว้ซง่ึ ความสัมพันธ์อน
ั ดีตอ
่ กัน หากมี
ปัญหาระหว่างพนักงาน หรือระหว่างพนักงานกับผบ
ู้ ง
ั คับบัญชา
พนักงานมีสท
ิ ธิรอ
้ งทุกข์ตามขัน
้ ตอนที่ ปตท.สผ. กําหนดไว้ โดย
ผู้ท่ีดําเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กําหนดไว้ และกระทํา
ไปโดยสุจริตจะได้รบ
ั ความคุม
้ ครองโดยไม่ได้รบ
ั ผลกระทบใดๆ ซึง
่
ปตท.สผ. จะไม่ถือเป็นเหตุเลิกจ้าง หรือกระทําการลงโทษในอันที่
จะส่งผลเสียต่อพนักงานหรือพยานผเู้ กีย่ วข้องแต่ประการใด
3. ลูกค้า
ปตท.สผ. ยึดถือพันธกิจในการเป็นผผ
ู้ ลิตและจําหน่ายน้าํ มันดิบ
ก๊าซธรรมชาติเหลว และก๊าซธรรมชาติในราคาที่สามารถแข่งขัน
ได้ แ ละเป็ น ธรรม โดยจํ า หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั้ ง ในรู ป แบบสั ญ ญา
ระยะยาว สัญญาระยะสัน้ และตลาดจร ในการตกลงสัญญาซือ้ ขาย
ผลิตภัณฑ์จากโครงการใหม่และการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดจร
ปตท.สผ. ปฏิบต
ั ต
ิ อ่ ผซู้ อื้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยคํานึงถึงผล
ประโยชน์สงู สุดต่อทุกฝ่าย ในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นสัญญา
ซือ้ ขายระยะยาว อาทิ ก๊าซธรรมชาตินนั้ ปตท.สผ. มุง่ มัน่ รับผิดชอบ
ในการปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาอย่ า งเคร่ ง ครั ด และประสานงานกั บ
ผู้ซื้ออย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้สามารถผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพได้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ซื้อและตรงตาม
เวลาที่ตกลงไว้
4. ผู้ค้า/ผู้ขาย
ปตท.สผ. ถือว่าผค
ู้ า้ /ผขู้ ายเป็นส่วนสําคัญทีเ่ อือ
้ อํานวยธุรกิจ
ของ ปตท.สผ. ให้เจริญและดํารงอย่ไู ด้อย่างยั่งยืน จึงมีนโยบาย
ปฏิบัติต่อกันในฐานะที่เป็นคู่ค้าในด้านธุรกิจที่เสมอภาค นโยบาย

2. Employees
• PTTEP recruits, selects, and hires staff based on
qualiﬁcations, experience, and competence for suitable
positions, encourages their continuous development,
promotes their career advancement, and provides
opportunities for them to take part in external activities
under the Company’s policy.
• A fair compensation system is in place for PTTEP
to attract and retain competent people in its service so
that they may perform their work efﬁciently. Key factors
taken into account include up-to-date pay scales and
pay procedures of other domestic petroleum operators,
job value discrepancies in the required expertise, job
complexities, assigned responsibilities, and expressed
competence through job performance.
• The Company provides and/or improves mutually fair
welfare schemes. Key factors that have been considered
include its own affordability, both short and long terms,
with a focus on fostering the security of life for employees
and their families; components not easily affordable
by most employees, not adequate provided for by the
government; and components provided by most other
domestic petroleum operators to their employees.
In addition, PTTEP instituted a provident fund to
ensure security for employees and their families. This will
also be a guarantee for employees upon their resignation
or retirement. The provident fund is made up of monthly
contributions from both the employees and the Company.
The Company contributes 15% of its employees’ basic
salary while employees contribute between 2% and 15%.
Conditions for employees to receive the contribution and
its returns are made under Company regulations.
• PTTEP values timely joint-resolution of problems
between subordinates and supervisors, to maintain good
relations among all. Should such a problem arise, employees
can ﬁle petitions under the Company’s procedure. Provided
that they follow the criteria and procedure in good faith, their
employment status will not be affected, and PTTEP will refrain
from taking action that would harm them or their witnesses.
3. Customers
PTTEP’s mission is to produce and sell crude oil and
natural gas at competitive prices through agreements of
both long and short terms, as well as spot-market sales.
For agreements governing new projects and spot-market
sales, the Company treats all customers equally and in the
best interests of all parties. For long-term product sales,
including natural gas, PTTEP strictly honors agreements and
regularly coordinates with its customers to deliver products
of quality matching customers’ needs in a timely manner.
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และแนวทางปฏิบัตินี้ได้ประกาศชัดเจนให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทราบโดยทั่วกันในการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยา
บรรณธุรกิจของ ปตท.สผ.
ดังนั้นการจัดหาจึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันอย่าง
เสมอภาค เป็นธรรมและโปร่งใส เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของ ปตท.สผ.
รวมถึ ง ไม่ กี ด กั น ผู้ ค้ า /ผู้ ข ายในการเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ
ปตท.สผ. ได้จด
ั ช่องทางในการมีสว่ นร่วมของผค
ู้ า้ /ผขู้ าย 4 ช่อง
ทางด้วยกัน คือ
• การเสนอขายสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.ที่
http://www.pttep.com/VendorRegistration/ และผู้ค้า/ผู้ขาย
สามารถตรวจสอบตารางการชําระเงินค่าสินค้าและบริการได้ ผ่าน
ทาง http://www.pttep.com/ โดยเลือก VendorPortal
• User ของ ปตท.สผ. จะมีขอ้ มลู ของผคู้ า้ /ผขู้ ายทีไ่ ด้จากการ
สมัครผ่านเว็บไซต์ และในกรณีที่ต้องการทําธุรกิจกับผู้ค้า/ผู้ขาย
ดังกล่าว User จะเสนอชื่อของผู้ค้า/ผู้ขายมายังฝ่ายจัดหา เพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น (New Vendor Prequaliﬁcation) และทําการจัดหาต่อไป
• ปตท.สผ. จัดให้มีการประชุม SSHE Contractor Forum
กับผู้ค้า/ผู้ขายทุกปี เพื่อให้ความสําคัญและทําความเข้าในการ
ทํางานร่วมกันด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และ
สิง่ แวดล้อม นอกจากนัน
้ เพือ
่ เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
ปตท.สผ. และผู้ค้า/ผู้ขายยังจัดให้มีการแข่งกีฬา PTTEP Golf
Charity เพื่อการกุศลร่วมกันทุกปีด้วย
• ผค
ู้ า้ /ผขู้ ายสามารถติดต่อฝ่ายจัดหาได้โดยตรง โดยผ่าน
ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหาได้ตลอดเวลาทําการ
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้เพิ่มช่องทางสื่อสารเพื่ออํานวย
ความสะดวก โดย ผู้ ค้ า /ผู้ ข ายสามารถส่ ง E-Mail มาได้ ที่
vendor@pttep.com เพื่อสอบถามข้อมูล หรือในกรณีต้องการ
แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัทได้เช่นกัน
5. ผู้ร่วมทุน
โครงการร่วมทุนระหว่าง ปตท.สผ. และผรู้ ว่ มทุนรายอืน
่ ทัง
้ ใน
และต่างประเทศจะดําเนินธุรกิจภายใต้ขอ้ ตกลงในการทํางานร่วมกัน
ตามมาตรฐานสากล โดยมีการกําหนดสิทธิและหน้าทีข่ องผรู้ ว่ มทุน
อย่ า งชั ด เจน และให้ สิ ท ธิ ผู้ ร่ ว มทุ น เป็ น คณะกรรมการบริ ห าร
โครงการ เพือ
่ กําหนดแนวทางบริหาร การจัดหาบริการและสินค้า
รวมถึงแผนและงบประมาณประจําปี โดยมีขอบเขตและแนวทางการ
ลงมติทชี่ ด
ั เจน รวมถึงการให้สท
ิ ธิผรู้ ว่ มทุนในการตรวจสอบข้อมลู
ทางการเงินและบัญชีรายปี นอกจากนี้ยังเน้นถึงความโปร่งใสใน
การเผยแพร่ข้อมูลระหว่างผ้รู ่วมทุนและบุคคลภายนอก
6. คู่แข่ง
ปตท.สผ. ถือปฏิบัติต่อคู่แข่งขันด้วยความเป็นมืออาชีพและ
เสมอภาค ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่โปร่งใสและเป็นธรรม
และไม่ทําลายชื่อเสียงของค่แู ข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
7. เจ้าหนี้
ปตท.สผ. ได้ดําเนินการออกหุ้นกู้ตามข้อกําหนดกฎหมาย
และประกาศต่ า งๆ ของคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบาย วัตถุประสงค์ และมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังคํานึง
ถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามข้อกําหนด

4. Suppliers/Contractors
PTTEP regards all suppliers/contractors as an essential
contributor to Company’s sustainable business growth.
The Company, therefore, treats all of them equitably.
Directors, executives, and employees are clearly informed
of the policies and guidelines on this matter through GCG
and the Code of Business Conduct handbook. PTTEP treats
all its suppliers/contractors fairly. Its procurement is based
on fair and just competition for the maximum beneﬁt
of PTTEP. The Company does not discriminate others in
business competition. The four channels of participation
by suppliers and vendors are:
• The Company’s website at http://www.pttep.com/
and then choose VendorPortal, VendorRegistration, or
http://www.pttep.com/VendorRegistration/
• If a user at PTTEP already has suppliers’/contractors’
information and wants to do business with them, the
user then submits such information to the Procurement
Department for issuing the new vendor pre-qualiﬁcation
and further processing
• The Company holds an SSHE Contractor Forum with
suppliers/contractors every year to ensure the correct mutual
understanding and stress the importance of safety, security,
occupational health, and the environment. Moreover, a
PTTEP Golf Charity event is organized annually to foster
their relationship with the Company.
• Suppliers/contractors can contact the Procurement
Department during the ofﬁce hours.
Furthermore, the Company provides additional
channel for conveniences of suppliers/contractors to request
information or notify of their addresses change by sending
Email to vendor@pttep.com .
5. Partners
In joint ventures with both local and foreign partners,
PTTEP respects business contracts which conform to
international standards and clearly define the rights
and responsibilities of joint-venture partners. Jointventure partners are allowed to take part in the project
management committee, which is set up to take charge
of management, procurement of products and services,
as well as formulation of the annual plan and budget.
The committee has a clear framework and guidelines
for reaching an agreement. Joint-venture partners are
also entitled to access annual ﬁnance and accounting
information. Moreover, the Company stresses transparent
disclosure of information between joint venture partners
and outsiders.
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ว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องผอ
ู้ อกหุน
้ กแู้ ละเงือ
่ นไขตามสัญญากย
ู้ ม
ื
ต่างๆ ของ ปตท.สผ. อย่างครบถ้วน
8. รัฐบาล
ปตท.สผ. ดํ า เนิ น งานสํ า รวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มภายใต้
การกํากับดูแลการดําเนินกิจกรรมโดยหน่วยงานของรัฐบาลที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในภาครัฐของประเทศไทย หรือ
ของประเทศต่างๆ ที่ ปตท.สผ. เข้าไปลงทุน ปตท.สผ. ถือว่าหน่วย
งานของรัฐบาลเป็นส่วนสําคัญที่สนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัท
ดําเนินไปได้อย่างราบรื่น และเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องตาม
นโยบาย กฎระเบียบหรือข้อบังคับของแต่ละประเทศ ดังนัน้ ปตท.สผ.
จึ ง มี ค วามชั ด เจนในการประสานงานและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กั บ
หน่ ว ยงานของรั ฐ บาลที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
อย่างสม่ําเสมอ บนพื้นฐานของความโปร่งใส
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังเห็นความสําคัญในการสร้างและ
รักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวกับหน่วยงานของภาครัฐทัง
้ ในและ
ต่างประเทศ จึงมีการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี
อย่างต่อเนื่องเสมอมา
9. ชุมชน/สังคม
นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมอันเป็นหลักการ
สําคัญที่ ปตท.สผ. ปลูกฝังให้พนักงานแล้ว ปตท.สผ.ตระหนักดี
ว่าภารกิจหลักของการดําเนินการธุรกิจหลักปิโตรเลียมใต้พ้น
ื ดิน
ของบริษัทต้องควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยการ
ดําเนินโครงการสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม
ภายใต้ปรัชญาแนวคิด “จากทรัพย์ในดิน สส
ู่ น
ิ ทางปัญญา รักษา
สิง่ แวดล้อม” เพือ
่ สร้างความยัง่ ยืนให้กบ
ั สังคมทีม
่ งุ่ เน้นใน 3 กลุม
่
หลักคือ การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ การอนุรก
ั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของพนักงาน ที่ใช้
เป็นแนวทางมุ่งเน้นการขับเคลื่อนสังคมและชุมชนไปสู่การพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน และเพือ่ สร้างจิตสํานึกในการเป็นสมาชิกทีด
่ ขี องสังคม
โดยโครงการและกิจกรรมเพือ
่ สังคมที่ ปตท.สผ. จัดทําขึน
้ มีดงั นี้
• การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านการศึกษา
- โครงการทุนการศึกษา
- โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
- โครงการพาหนูเรียนร้โู ลกกว้าง
- โครงการติวเข้มเพื่อเตรียมพร้อมสอบเข้าระดับ
อุดมศึกษา
- โครงการมอบคอมพิวเตอร์และศูนย์คอมพิวเตอร์
- โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
- โครงการ PTTEP English Quiz
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
- โครงการหนูรักกีฬากับ ปตท.สผ.
- โครงการ ปตท.สผ. รักสุขภาพ
- โครงการฟาร์มขนาดเล็ก
ด้านการพัฒนาอาชีพ
- โครงการวิทยาลัยข้าว
- โครงการก๊าซธรรมชาติเพื่อเกษตรชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม
- โครงการธนาคารปู

6. Competitors
PTTEP treats its competitors professionally and fairly
under transparent and fair rules and does not discredit
competitors through false accusations.
7. Lenders
PTTEP not only issues debentures and bills of exchange
under relevant terms of reference, laws, and announcements
of SEC, but also strictly follows policies, objectives, and
resolutions made at shareholders’ meetings. The Company
values compliance with all obligations under the terms of
reference on the rights and duties of a debenture issuer
and the conditions of loan contracts.
8. Government
PTTEP executes its business transaction under close
supervision of Government agencies concerned both
in Thailand and abroad. The Company regards these
government agencies as the key support to its smooth
business and to proper business operations in line with
respective countries’ policies, rules, and regulations. Its clear
policy, therefore, is to regularly coordinate and transparently
share information with relevant government agencies, both
domestic and abroad. In addition, valuing the forging and
maintaining of long-term relationship with these agencies,
the Company has continually staged activities to promote
cordial relationship.
9. Communities/Society
In addition to running an ethical business with
principles nurtured into staff, PTTEP recognizes that its
petroleum operations must be carried out in parallel with
responsibilities for society. The Company has consistently
developed social responsibility programs under the concept
of “From Natural Treasure to Intellectual Wisdom and
Environmental Conservation”, with a focus on three
aspects: development of the quality of life; conservation
of natural resources, culture, and the environment; and
participation from staff. This is used to drive society and
communities toward sustainable development and to create
an awareness of being a good citizen. PTTEP projects and
activities in this area are as follow:
• Quality of life
Educational Support
- Scholarship Grants
- Mobile Library
- Educational Trip
- Intensive Tutorials for University Entrance
Examination
- Computer Donation and Computer Center
Science Camp
- PTTEP English Quiz
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• การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
- โครงการมรดกไทยมรดกโลก
- โครงการ ปตท.สผ. ปลูกต้นไม้ในใจคน
- โครงการโลกยิ้ม
- โครงการ ปตท.สผ. รักษ์มรดกทะเลไทย
- โครงการ ปตท.สผ. สืบสานเพลงพื้นบ้านตามรอย
ปราชญ์ศิลปิน
• การมีส่วนร่วมของพนักงาน
- โครงการ ปตท.สผ. อาสาเพื่อสังคม
- โครงการรักเพื่อนบ้าน
- ชมรมบงกชอาสา
10. ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
• การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบต
ั เิ กีย่ วกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัยในสถานที่ทํางาน และสิ่งแวดล้อม
ปตท.สผ. มีเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจโดยตระหนักถึง
ความสําคัญด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และความมั่นคง
ของบุคลากรและทรัพย์สินขององค์กรและชุมชนใกล้เคียง รวม
ถึงการดแู ลรักษาสิง
่ แวดล้อมและสังคมรอบพืน
้ ทีป
่ ฏิบต
ั ก
ิ ารทัง
้ ใน
และต่างประเทศ เพือ
่ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้นําระบบบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย มัน
่ คง อาชีวอนามัย และสิง
่ แวดล้อมมาประยุกต์ใช้ โดย
กําหนดหลักการ ขอบเขต และหน้าทีค
่ วามรับผิดชอบในการดําเนิน
งาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายดังนี้
- ส่ ง เสริ ม การสร้ า งวั ฒ นธรรมด้ า นความปลอดภั ย
มัน
่ คง อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมผ่านเจตนารมณ์ของผบ
ู้ ริหาร
และการมีส่วนร่วมของบุคลากร
- เน้นให้บุคลากรและผู้รับเหมาตระหนักถึงหน้าที่ความ
รับผิดชอบเรือ่ งความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม
ของตนเองรวมถึงชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน
- ดําเนินงานภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานที่
เกีย
่ วข้องกับความปลอดภัย มัน
่ คง อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม
อย่างเคร่งครัด
- เน้นให้มีการพัฒนาความสามารถของบุคลากรและ
ผรู้ บ
ั เหมา เพือ
่ ให้สามารถปฏิบต
ั ง
ิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามข้อกําหนดของระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มัน่ คง
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อบุคลากร
สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน โดยระบุประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง และ
กําหนดมาตรการต่างๆ เพื่อกําจัดและลดระดับความรุนแรงของ
แต่ละความเสี่ยง
- พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง แผนการจั ด การสถานการณ์
ฉุกเฉิน เพื่อให้เกิดความพร้อมในการตอบสนองต่อสถานการณ์
นั้นๆ ตลอดเวลา
- พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการอุบัติเหตุให้
มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรายงาน และสอบสวนหาสาเหตุเพื่อ
ป้องกันการเกิดซ้ํา
- กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านความปลอดภัย
มั่ น คง อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง การตรวจสอบ

Health Promotion
- I Love Sports with PTTEP
- PTTEP Cares for Health
- Mini Farm
- Skills Development
- Thai Rice Academy
- Natural Gas for Agricultural Community
Enterprises and the Environment
- Crab Bank
• Natural Resources, Cultural, and Environmental
Conservation
- Thai Heritage, World Heritage
- Tree Planting in the Human Heart
- Smiling World
- Marine Heritage Conservation
- Folk Song Conservation and Following the
Footsteps of Art Philosophers
• Staff participation
- CSR Volunteer
- Neighborly Love Club
- Bongkot Asa Club
10.Safety, Health and Environment
• Policies and guidelines concerning safety,
occupational health, and the environment
In conducting its business, PTTEP values occupational
health, safety, and security of its own personnel and assets,
as well as the safety and security of nearby communities.
This includes taking care of the environment and society
around operating sites worldwide to accomplish sustainable
development. The Company has adopted management
systems for safety, security, and occupational health, and
devised its policy and framework of responsibilities to
support continuous improvement, as detailed below:
- Promoting a corporate culture which values safety,
security, occupational health, and the environment with
determination of executives and personnel participation
- Making its personnel and contractors recognize their
responsibilities for their own safety, security, occupational
health, and the environment, as well as those of the
communities around the operating sites
- Conducting business with strict adherence to laws,
regulations, and standards concerning safety, security,
occupational health, and the environment
- Emphasizing competency development for its
personnel and contractors so that they may be able to
work efﬁciently under the management systems for safety,
security, occupational health, and the environment
- Managing risks that may affect personnel, the
environment, and properties by identifying related issues
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และประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อผลการดําเนินงาน
ที่เป็นเลิศ
- สนับสนุนให้มก
ี ารสือ
่ สารอย่างเปิดเผยและโปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาลทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กรกับหน่วย
งานราชการต่างๆ รวมถึงการสื่อสารกับชุมชนโดยรอบพื้นที่
ปฏิบัติงาน
• การดําเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ปตท.สผ. ได้ทมุ่ เทงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ ในการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทยและลูกหลานในอนาคต โดยได้
ดําเนินการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม และติดตามประเมินผลกระทบ
รวมถึงกําหนดมาตรการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบอย่างมี
ระบบ ซึง
่ หน่วยงานต่างๆ ที่ ปตท.สผ. เป็นผด
ู้ าํ เนินการต่างได้รบ
ั
การรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001
แล้วทั้งสิ้น อาทิ แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติบงกชในอ่าวไทย แหล่ง
ผลิตน้ํามันดิบสิริกิติ์ แหล่งผลิตน้ํามันพีทีทีอีพี 1 ฐานสนับสนุน
การพัฒนาปิโตรเลียมในอ่าวไทย และในปี 2553 ที่ผ่านมาแหล่ง
ผลิตก๊าซธรรมชาติอาทิตย์ก็ได้รับการรับรองการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 เพิ่มเติมอีก 1 โครงการ
• การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ปตท.สผ.ได้ มี ก ารวางแผนการใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะ
ในส่ ว นของก๊ า ซส่ ว นเกิ น จากการผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มที่ ต้ อ งมี ก าร
เผาทิ้งเพื่อความปลอดภัยในการผลิต โดยในกิจกรรมการผลิต
ปิโตรเลียมในทะเล ได้มก
ี ารติดตัง้ ระบบนําก๊าซทีจ่ ะนําไปเผาทิง้ กลับ
มาใช้ประโยชน์ใหม่ (Flare Gas Recovery Unit หรือ FGRU) แล้ว
เสร็จ และสามารถนําก๊าซธรรมชาติทแี่ ท่นผลิตก๊าซและคอนเดนเสท
ในโครงการบงกชกลั บ มาใช้ ใ หม่ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี โดยอุ ป กรณ์
ดังกล่าวได้เริม่ ดําเนินการตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2550 ซึง่ สามารถ
ทําให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ออกสู่บรรยากาศลดลงประมาณ
ปีละ 250,000 ตันเทียบเท่าตันคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนั้น
ปตท.สผ. ยังได้ศึกษาความเป็นไปได้และรายละเอียดของการ
ออกแบบทางวิศวกรรมในการอัดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่เกิดจากขบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติไปกักเก็บในชั้นหินใต้ดิน
(Carbon Capture and Storage) สําหรับโครงการบงกชใต้
สําหรับกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมบนบก ปตท.สผ. ได้ศก
ึ ษา
การนําทรัพยากรปิโตรเลียมมาใช้ประโยชน์สูงสุด โดยได้นําก๊าซ
ที่จะเผาทิ้งมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน
หนองตูม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งนอกจากจะนํามา
ใช้ประโยชน์แล้ว ยังช่วยประหยัดต้นทุนด้านเชื้อเพลิงให้กับชุมชน
ด้วย รวมทัง้ จัดทําโครงการในการนําก๊าซธรรมชาติทเี่ ผาทิง้ มาใช้
เป็นวัตถุดบ
ิ ในการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวลดอุณหภม
ู ิ (Liqueﬁed
Natural Gas หรือ LNG) ณ แหล่งผลิตน้ํามันดิบหนองตูม เอ
อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และได้รว่ มกับบริษท
ั ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรโี ฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) ในการนําก๊าซธรรมชาติทเี่ ผาทิง้ มา
ใช้เป็นเชือ
้ เพลิงสําหรับโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ณ แหล่งผลิตน้าํ มันดิบ
ประดู่เฒ่า เอ เทียบเท่ากับลดการใช้น้ํามันเป็นเชื้อเพลิงประมาณ
1.5 ล้านลิตรต่อปี โดยมีกาํ ลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 2 เมกะวัตต์
นอกจากนั้น ปตท.สผ. ยังสนับสนุนและส่งเสริมโครงการนําก๊าซ
ทีจ
่ ะเผาทิง
้ จากแหล่งหนองตม
ู เอ ทีแ่ หล่งสิรก
ิ ต
ิ ิ์ มาผลิตเป็น LNG

and laying down measures to tackle them and eliminate
or mitigate possible hazards
- Developing and improving an emergency response
plan so that the Company is well prepared at all times
- Developing and improving an accident management
system for maximum efﬁciency in reporting and investigating
to avoid recurrence
- Setting objectives and goals concerning safety,
security, occupational health, and the environment, and
carrying out assessment to ensure operational excellence
- Promoting transparent communication under the
GCG principles within the organization, with governmental
agencies, and with communities around all operating sites.
• Conducting a business with environmental standards
PTTEP allocates substantial budgets and resources to
uphold the natural conditions of the environment for
Thailand’s future generations. The Company carries out
environmental management and environmental impact
assessment, while devising systematic measures for the
prevention and mitigation of the impacts. All operating
sites have already been certified with the ISO14001
environmental management standard, including the
Bongkot gas ﬁeld in the Gulf of Thailand, Sirikit oil ﬁeld,
PTTEP1 oil ﬁeld, and Songkhla Petroleum Development
Support Base. In 2010, the Arthit gas ﬁeld was added to
the list.
• Promoting the efﬁcient use of natural resources
PTTEP has a plan for the most efﬁcient utilization of
natural resources, especially the surplus gas from production
processes which has to be ﬂared to ensure safe operations.
For offshore operations, a Flare Gas Recovery Unit (FGRU)
was installed at the Bongkot gas and condensate production
platform, and associated gas has been recovered for further
use since July 2007. This has resulted in the reduction of
greenhouse gases emitted into the atmosphere by around
250,000 tons of carbon dioxide equivalent per year. PTTEP,
moreover, conducted a feasibility study of an engineering
design for carbon capture and storage process for Bongkot
South Field.
As for onshore petroleum production, PTTEP investigated
the optimum use of petroleum resources. Associated gas,
which needs to be ﬂared, has found application as a fuel
in the production of Nong Tum community products in
Kong Krai Lat district, Sukhothai province. This not only
exhibits a better use of natural gas but also reduces fuel
costs for the community. The Company also has a project
to produce liqueﬁed natural gas (LNG) from associated gas
at the Nong Tum-A oil deposit. Moreover, the Company
has joined Ratchaburi Electricity Generating Holding Plc. in
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เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงรถยนต์อีกด้วย โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการ
ดําเนินการทดสอบระบบ คาดว่าจะสามารถทําให้ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกทีอ
่ อกสบ
ู่ รรยากาศลดลงประมาณปีละ 6,000 ตันเทียบเท่า
ตันคาร์บอนไดออกไซด์
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังพิจารณาลงทุนโครงการผ่านกลไก
การพัฒนาทีส
่ ะอาด (Clean Development Mechanism) ซึง
่ เป็น
กลไกที่กําหนดขึ้นภายใต้พิธีสารเกียวโต ที่มีขึ้นเพื่อช่วยให้ประเทศ
อุตสาหกรรมที่มีพันธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจกสามารถ
บรรลุพันธกรณีได้จากการลงทุนในโครงการ เพื่อลดก๊าซเรือน
กระจกในประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นา โดยโครงการดั ง กล่ า วจะต้ อ ง
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศกําลังพัฒนาด้วย ซึ่ง
ปัจจุบน
ั ปตท.สผ. กําลังดําเนินการพัฒนาโครงการภายใต้กลไก
การพัฒนาที่สะอาดในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
การผลิตปิโตรเลียมบนบก โดยเฉพาะทีพ
่ น
ื้ ทีส
่ ม
ั ปทานสิรก
ิ ต
ิ ิ์ แหล่ง
เสาเถียร เอ ที่ ปตท.สผ. ได้ดําเนินการศึกษาโครงการนําก๊าซ
ธรรมชาติที่จะนําไปเผาทิ้ง มาใช้เป็นเชื้อเพลิงใช้ในโรงไฟฟ้าขนาด
เล็ก ในขณะนี้โครงการดังกล่าวผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
องค์การก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ให้เป็นโครงการภายใต้
กลไกการพัฒนาทีส
่ ะอาดแล้ว และอยใู่ นขัน
้ ตอนการตรวจสอบและ
จัดเตรียมเอกสาร เพือ
่ ให้คณะกรรมการผบ
ู้ ริหารกลไกการพัฒนา
ที่สะอาดขององค์การสหประชาชาติ (UN Clean Development
Mechanism Executive Board) พิจารณาต่อไป
รายละเอียดของโครงการดังกล่าวสามารถติดตามข้อมูลได้
จากรายงานความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่ง
แวดล้อมประจําปี ซึ่งจัดทําเผยแพร่ตั้งแต่ปี 2544 และในรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนประจําปี ซึ่งจัดทําเผยแพร่ตั้งแต่ปี 2550
ตามลําดับ ได้ที่เว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ที่ www.pttep.com
• การให้ความร้แู ละฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
ปตท.สผ. ได้จั ดให้มีการฝึกอบรมด้านสิ่ ง แวดล้ อม และให้
ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมในหลายรูปแบบด้วยกัน ในส่วนของ
การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทั่วไป ปตท.สผ. ได้มี
การดําเนินการผ่านระบบการสื่อสารภายใน เช่น ทางการสื่อสาร
ผ่ า นทางจดหมายอิ เ ล็ ค ทรอนิ ค หรื อ E-mail ในหั ว ข้ อ SSHE
Knowledge Sharing โดยในปีที่ผ่านมามีการให้ความรู้ทางด้าน
สิ่งแวดล้อมในเรื่องการจัดส่งของเสียอันตรายตามอนุสัญญา
บาเซล การจั ด ทํ า รายงานประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ระบบมาตรฐาน ISO14001 เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการให้ความรู้
ดังกล่าว ผ่านทางการสื่อสารในการประชุมด้านความปลอดภัย
มัน
่ คง อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมในการประชุมระดับต่างๆ เช่น
การประชุม SSHE Council ในระดับผู้บริหารสูงสุดประจําทุก 3
เดือน การประชุม SSHE Monthly Meeting ของผ้บ
ู ริหารสูงสุด
ของโครงการและผป
ู้ ฏิบต
ั ก
ิ ารประจําทุกเดือน และการประชุม Tool
Box Meeting เพือ
่ ให้ความรก
ู้ บ
ั พนักงานระดับปฏิบต
ั ก
ิ ารโดยตรง
เป็นต้น ในส่วนของผป
ู้ ฏิบต
ั ก
ิ ารในพืน
้ ทีท
่ ม
่ี ก
ี ารรับรอง ISO14001
ได้ มี ก ารจั ด การฝึ ก อบรมพนั ก งานในเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับข้อกําหนดตามมาตรฐาน ISO14001 อีกด้วย
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้มีการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร
ด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนือ
่ งและเป็นระบบ ซึง
่ ในปีทผ
ี่ า่ นมา ปตท.สผ. มุง
่ เน้นไปทีค
่ วาม

making use of associated gas to fuel a small power plant
at Pratu Tao-A site to cut oil consumption by around 1.5
million liters per year for power generation of around 2
MW. Another attempt is the use of associated gas at Nong
Tum-A ﬁeld in Sirikit Oil Field for producing LNG for use in
vehicles. The process is now being tested and is expected
to reduce greenhouses gas emission by around 6,000 tons
of carbon dioxide equivalent per year.
PTTEP, moreover, considers investment through the
Clean Development Mechanism (CDM), devised under
the Kyoto Protocol to help industrialized countries fulﬁll
their obligations to reduce greenhouse gases through
their investments in greenhouse gas reduction projects
in developing countries. Also as a requirement, this
kind of project must be designed to support sustainable
development in developing countries. At present, PTTEP
is carrying out a CDM project for less greenhouse gas
emission at onshore production sites, especially at the Sao
Thian-A deposit in S1, where a study is conducted to bring
associated gas to fuel a small power plant. The project has
already won approval as a CDM project from Thailand
Greenhouse Gas Management Organization. The company
is now going through the veriﬁcation and documentation
process before submission to the UN Clean Development
Mechanism Executive Board for consideration.
Details of the above-mentioned projects can be found
in the Annual SSHE Report, which has been published since
2001, and in the Annual Sustainability Report, which has
been published since 2007, as well as on the Company’s
website www.pttep.com.
• Equipping employees with knowledge about the
environment
PTTEP has various methods to get across its messages
about the environment. For employees, it uses internal
communication channels, such as SSHE Knowledge Sharing
through E-mail. What PTTEP has done in the previous
year included knowledge sharing about movements of
hazardous wastes under the Basel Convention, EIA report
preparation, and the ISO 14001 standard. Knowledge
sharing was also done through SSHE meetings at various
levels, including the SSHE Council, a quarterly SSHE meeting
among executives; SSHE monthly meetings among top
management and operators of each project; and toolbox
meetings, a form of direct communication channel for
operating staff about SSHE updates. At ISO 14001-certiﬁed
operating sites, training was also provided for staff under
the requirement of ISO 14001 standard.
PTTEP has continuously and systematically improved its
corporate culture regarding safety, security, occupational

84

สําคัญของการนําโครงการ Behavioral Based Safety (BBS)
มาปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้
บุคลากรและพนักงานผู้รับเหมาปฏิบัติงานโดยปราศจากการเกิด
อุบัติเหตุ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กรด้านความปลอดภัย
มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
โครงการ BBS มีวัตถุประสงค์หลักในการปรับปรุงพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของบุคลากรและพนักงานผู้รับเหมา ซึ่งส่งผลให้
เกิดการปรับปรุงระบบการสือ
่ สารภายในองค์กรให้มป
ี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ด้วยการเปิดใจรับฟังคําติและคําชมอย่างสม่าํ เสมอ
ผ่านเครื่องมือสนับสนุนที่เน้นให้มีการสังเกต การสื่อสารและการ
แสดงข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการ
BBS อาศัยความสมดุลของภาวะผู้นํา การให้พันธะสัญญาของ
ผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของบุคลากรและพนักงานผู้รับเหมา
ทุกคน ความสําเร็จของโครงการจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อบุคลากร
และพนั ก งานผู้ รั บ เหมาทุ ก คนในองค์ ก รเข้ า ใจถึ ง หลั ก การและ
กระบวนการในการนํา BBS ไปปฏิบัติ รวมถึงการส่งเสริมให้มี
การใช้ Safety Observation and Communication Card (SOC)
ภายในองค์กร เพือ
่ สร้างทักษะในการสังเกตพฤติกรรมทีป
่ ลอดภัย
และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง รวมถึงวิธีการสื่อสารและการแสดง
ความคิดเห็นกับบุคลากรหรือพนักงานผรู้ บ
ั เหมาผซู้ ง
ึ่ กําลังแสดง
พฤติกรรมนั้นๆ
11. กฎหมาย
ปตท.สผ. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินงาน และกําหนดไม่ให้กรรมการ ผบ
ู้ ริหาร และพนักงาน ละเมิด
ลิขสิทธิใ์ ดๆ รวมทัง้ ได้กาํ หนดให้การดําเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. เป็น
ไปโดยสุจริต โดยบุคลากรของ ปตท.สผ. ไม่ให้หรือรับสินบน
12. ขนบธรรมเนียมประเพณี
ในการเข้าไปดําเนินงานในท้องที่ต่างๆ ปตท.สผ. ยึดหลัก
ปฏิบัติอันคํานึงถึงขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ
โดยได้จัดให้มีการอบรมจากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์
รวมถึงผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศหรือจากสถานทูตฯ
เพื่ อ ให้ คํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ รวมถึ ง ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี ข้ อ พึ ง ระวั ง และข้ อ ควรปฏิ บั ติ ข องแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น แก่
พนักงานทีจ่ ะไปทํางานในท้องถิน
่ นัน
้ ๆ เพือ
่ ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
13. สิทธิมนุษยชน
ปตท.สผ. ดูแลให้การดําเนินงานในทุกพื้นที่ปฏิบัติการตาม
กฎหมายแรงงานในประเทศทีไ่ ปดําเนินธุรกิจ และปฏิบต
ั ส
ิ อดคล้อง
ตามหลั ก ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขององค์ ก าร
สหประชาชาติ
ปตท.สผ. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกับ
การดําเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. โดยเปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นสามารถส่งข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ หรือให้
ข้ อมูลที่ เป็ นประโยชน์ เกี่ ยวกั บการดํ าเนิ น ธุ รกิ จ ของ ปตท.สผ.
และสิ ท ธิ ข องตนผ่ า นอี เ มลล์ ข องกรรมการอิ ส ระได้ โ ดยตรง
(independentdirector@pttep.com) โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้
รับการกลั่นกรองเพื่อเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลและได้รับการ
ปฏิบัติอย่างยุติธรรม

health, and the environment. In the previous year, the
Company focused on the application of Behavior-Based
Safety (BBS) to operating procedures so that staff and
contractors may work with zero accident, which lies at the
top of the organization’s SSHE agenda.
BBS aims at improving personnel’s and contractors’
work behavior, which will result in a more efﬁcient and
effective internal communication. With BBS, employees are
more open-minded and ready to take in comments through
an approach with a focus on observation, communication,
and making suggestions for continuous improvement. BBS
needs balanced leadership, management commitment,
and participation from all personnel and contractors. To
succeed, they must understand the principles and processes
of the project and put them into practice. Promotion of
Safety Observation and Communication Card (SOC) is also
encouraged as a supporting factor to enhance observation
skills and safe behavior as well as communication methods
and making suggestions on one’s risky behavior.
11. Law
PTTEP respects and conforms to all laws relevant to its
business. Director, executives, and employees are required
not to abuse any copyrights and are not allowed to offer
or receive bribes under Company business conducted in
good faith.
12. Local Culture and Tradition
When operating in different countries, PTTEP takes into
account their local culture and practices and organizes
training by experts, including representatives of the Ministry
of Foreign Affairs or those from embassies on relevant
subjects - including recommendations and information
concerning local culture, what to do, and what to avoid
for PTTEP employees assigned to work there.
13.Human Rights
The Company ensures that in all its operating areas, no
illegal labor is used and that the human rights principles
of the United Nations’ Global Compact are observed.
It is PTTEP’s policy to promote stakeholders’ participation
in the Company’s business by giving shareholders and other
stakeholders opportunities to submit recommendations or
useful information of assorted matters concerning either the
Company’s business or their individual rights by e-mailing
directly to Independent Directors at independentdirector@
pttep.com. All such input will be screened for submission
to the Board to ensure that their rights are catered to and
that they are fairly treated.
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มาตรการในการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ปตท.สผ. มี เ ป้ า หมายสู ง สุ ด ให้ ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม
ปตท.สผ. ประสบความสํ า เร็ จ โดยสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และความ
พึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว คือ ปตท.สผ. “เติบโต
รุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืน และสง่างาม” ด้วยเชื่อมั่นและยึดถือว่า
การปฏิบต
ั ต
ิ ามการกํากับดแู ลกิจการทีด
่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจจะ
ทําให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ ปตท.สผ. จึงได้จัดให้มีช่องทาง
สําหรับพนักงานและบุคคลภายนอกในการรายงานหรือให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการกระทําผิดหรือการกระทําที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ระเบียบ
ปฏิบัติ ข้อกําหนด หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ ปตท.สผ. ผ่านทาง
CG Hotline และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและบุคคล
ผแู้ จ้งเรือ
่ งร้องเรียน ว่าจะได้รบ
ั ความคุม
้ ครองเมือ
่ รายงานหรือให้
ข้อมูล ปตท.สผ. จึงได้กําหนดให้มีนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน
และการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนขึ้น เพื่อดูแลผู้แจ้งเรื่องร้อง
เรียนไม่ให้ได้รับการกระทําที่ไม่เป็นธรรมหรือถูกกลั่นแกล้ง และมี
การบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผรู้ อ
้ งเรียน หากการรายงานนัน
้
เป็นไปด้วยความสุจริตใจ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความ
เสียหายแก่ ปตท.สผ. หรือบุคคลใดๆ โดย ปตท.สผ. ให้ความ
สําคัญกับการเก็บข้อมลู ร้องเรียนเป็นความลับ ให้รบ
ั รเู้ พียงเฉพาะ
ในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น ซึ่งจะ
ต้องดําเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในนโยบายฯ
และรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการ
ปตท.สผ. ทราบทุกไตรมาส โดยมีช่องทางในการรับเรื่องผ่าน
CG Hotline ของ ปตท.สผ. ดังนี้
• โทรศัพท์ หมายเลข 0-2537-4499
• โทรสาร หมายเลข 0-2537-4949
• E-mail ที่
cghotline@pttep.com
• กล่อง CG Hotline Box ทีอ่ าคารสํานักงานของ ปตท.สผ.
(เปิดเดือนละครั้ง)
• ยืน่ เรือ่ งโดยตรงหรือทางไปรษณียท์ ส่ี าํ นักเลขานุการบริษทั
ในปี 2553 CG Hotline ได้รับเรื่องสอบถามจํานวน 5 เรื่อง
ซึ่งได้ตอบแก่ผ้แู จ้งเรื่องแล้วทุกเรื่อง และได้รับเรื่องร้องเรียนรวม
7 เรื่อง ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 6 เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การเปิดเผยสารสนเทศเป็นหนึง่ ในหลักการทีม
่ ค
ี วามสําคัญต่อการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ปตท.สผ. ให้ความสําคัญกับข้อมูลข่าวสาร
ทีต
่ อ
้ งแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผถ
ู้ อ
ื หุน
้ ทัง
้ ในด้านของความ
ถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว และความเท่าเทียมกันของ
การให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ซึ่งการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวเป็นไป
ตามทีก
่ าํ หนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท.สผ. โดยมีหน่วย
งานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) และฝ่าย
สื่อสารและบริหารภาพลักษณ์องค์กร คอยดูแลให้ข้อมูลและตอบ
ข้อซักถาม ซึ่ง ปตท.สผ. มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูล
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

Measures Concerning Raising Concerns and
Protection Mechanism
It is PTTEP’s ultimate business goal to generate long-term
value and shareholders’ satisfaction, as seen in its goals:
“growth, prosperity, stability, sustainability and dignity”.
Convinced that GCG will lead to that goal, the Company
instituted channels for employees and external parties to
report or provide information concerning wrongdoing or
violations of laws and rules, GCG, the Code of Business
Conduct, policies, procedures, terms of reference, or
regulations of PTTEP through the CG Hotline channels.
And to foster conﬁdence that such whistleblowers would
not face persecution, PTTEP has instituted a policy for
the acceptance of such complaints and protection of
whistleblowers. This includes mitigation of trouble for
whistleblowers if their reporting were done in goodwill,
without any malice to PTTEP or any other party. PTTEP
will treat such information with strict conﬁdentiality; the
complaints will be involved by concerned and assigned
persons only, and the investigation policy is to be strictly
followed. The ﬁndings will be reported to the Corporate
Governance and the Board of Directors quarterly. The
following CG Hotline channels are available:
• Telephone number: +66 (0) 2537-4499
• Facsimile number:
+66 (0) 2537-4949
• E-mail address:
cghotline@pttep.com
• CG Hotline Box located at its Ofﬁces
• Direct submission or by mail to the Corporate
Secretary Ofﬁce.
In 2010, the Company received through CG Hotline ﬁve
queries, all of which were replied, and seven complaints,
six of which were closed.
Information Disclosure and Transparency
Disclosure of information represents a vital principle for
GCG. PTTEP values the information that needs to be
forwarded to SET and shareholders, particularly its accuracy,
adequacy, timeliness, and equal access by all recipients.
Such information preparation follows the Code of Business
Conduct. The Investor Relations, and the External Relations
Department address inquiries from institutional investors,
minor shareholders, analysts, and those interested in
monitoring PTTEP data. The Company has a clear procedure
for information disclosure to SET under ordinary and urgent
circumstances.

86

สารสนเทศที่ สํ า คั ญ ของ ปตท.สผ. ประกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล
ทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ในปี 2553 การเปิดเผย
ข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้น ได้ผ่าน
การสอบทาน/ตรวจสอบจากผส
ู้ อบบัญชีวา่ ถก
ู ต้องตามทีค
่ วรใน
สาระสําคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ ปตท.สผ. ก่อน
เปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ.รายงานความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ รายงานทางการเงิ น ในรายงานประจํ า ปี ด้ ว ย
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสฉบับ
ก่อนสอบทาน และงบการเงินประจําปีฉบับก่อนตรวจสอบเพิม
่ เติม
จากข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อส่งเสริมให้ผ้ถ
ู ือหุ้นและ
นั ก ลงทุ น ได้ รั บ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่ ร วดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ข้ อ มู ล
ก่อนและหลังการสอบทาน/ตรวจสอบ ไม่มีผลแตกต่างที่มีสาระ
สําคัญแต่อย่างใด สําหรับการเปิดเผยข้อมลู ทีไ่ ม่ใช่ทางการเงินนัน
้
ปตท.สผ. ได้เปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งรวมถึงรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของ
ฝ่ายจัดการและการบริหารความเสีย่ ง นอกจากนีย้ งั มีการรายงาน
การกํากับดแู ลกิจการทีด
่ ไี ว้ในรายงานประจําปี และแบบ 56-1 ด้วย
ข้อมลู ต่างๆ ของ ปตท.สผ. ทีไ่ ด้เปิดเผยแก่สาธารณชน รวมถึง
ผถ
ู้ อื หุน
้ และนักลงทุนแล้ว จะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น ข้อมลู ทัง้ หมดทีไ่ ด้เปิดเผยผ่านทาง
ระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะถูกนําขึ้นเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.
ทันที รายงานประจําปี แบบ 56-1 หนังสือเชิญประชุมผ้ถ
ู ือหุ้น และ
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลที่ใช้ในการเดินทางไปพบผู้ถือ
หุ้นและนักลงทุน (Roadshow) ผลการดําเนินงานที่นําเสนอต่อ
นักวิเคราะห์รายไตรมาส รวมทั้งเผยแพร่ภาพและเสียงผ่านทาง
เว็บไซต์ (Webcast) ข่าวประชาสัมพันธ์ การรายงานด้านความ
ปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมไว้
ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจําปี เป็นต้น นอกจากนี้
ปตท.สผ. ได้มก
ี ารปรับปรุงหน้าเว็บไซต์อย่างสม่าํ เสมอ เพือ
่ ให้ผใู้ ช้
สามารถรับข้อมลู ข่าวสารได้ทน
ั ต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้โดยสะดวก
และได้รับประโยชน์มากที่สุด ในรอบปี 2553 ปตท.สผ. ได้เปิดเผย
ข้อมลู ผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ จํานวน 57 เรือ
่ ง และ
ยังได้จด
ั กิจกรรมเพือ่ พบและให้ขอ้ มลู กับนักวิเคราะห์ในโอกาสต่างๆ
ประกอบด้วย การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จํานวน
5 ครั้ง การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (Roadshow)
จํานวน 10 ครั้ง งานพบปะประจําปีระหว่างผ้บ
ู ริหารระดับสูงกับ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จํานวน 1 ครั้ง และการพบเพื่อให้ข้อมูล
(Company Visit) อย่างสม่ําเสมอ เป็นต้น
นอกจากนีย
้ งั จัดให้ผถ
ู้ อ
ื หุน
้ ได้ไปเยีย
่ มชมพืน
้ ทีด
่ าํ เนินงาน อาทิ
แหล่งน้ํามันสิริกิติ์ จังหวัดกําแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความมั่นใจและความเข้าใจ จากการได้เห็นการดําเนินธุรกิจ
ของ ปตท.สผ. ทัง้ นี้ ในงานประชุมสามัญผถ
ู้ อื หุน
้ ประจําปี 2553ได้
จัดให้มน
ี ก
ั ลงทุนสัมพันธ์ให้ขอ
้ มลู และตอบข้อซักถามแก่ผถ
ู้ อ
ื หุน
้ ทีม
่ ี
ข้อสงสัยเกีย่ วกับบริษท
ั ซึง่ ถือเป็นการเพิม
่ ช่องทางในการเปิดเผย
ข้อมูลของ ปตท.สผ. แก่ผ้ถ
ู ือหุ้นอีกด้วย
ปตท.สผ. กํ า หนดให้ ก รรมการและผู้ บ ริ ห ารตั้ ง แต่ ร อง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปรายงานการมีส่วนได้เสียทั้งของ
ตนเองและบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งโดยไม่ ชั ก ช้ า เมื่ อ เกิ ด กรณี

PTTEP’s material information includes both ﬁnancial
and non-financial information. In 2010, disclosure of
ﬁnancial information, especially the ﬁnancial statements,
was reviewed and audited by auditors in its essence
according to generally accepted accounting principles
(GAPP), and was endorsed and approved by the Audit
Committee and the Board before its release to the
shareholders. The Board of Directors also reports their
ﬁnancial responsibilities in the annual report. Moreover,
PTTEP discloses unreviewed quarterly ﬁnancial statements
and unaudited annual ﬁnancial statements, which exceed
SET regulations, so that shareholders and investors can
receive ﬁnancial information more rapidly. Such information
and the reviewed and audited statements do not contain
any signiﬁcant difference. PTTEP also follows SET and SEC
regulations in releasing non-ﬁnancial information, which
include connected transactions, management discussion
and analysis, and risk management. The Good Corporate
Governance report is also included in the annual report
and the 56-1 Form.
Information disclosed to the public, shareholders and
investors, is posted on the Company’s website in both
Thai and English. Such information involves all information
disclosed through SET, which is immediately posted
on the Company’s website, annual reports, the 56-1
Form, invitations to shareholders’ meetings, minutes of
shareholders’ meetings, information used for roadshows,
quarterly results presented to analysts, audio and video
information presented through webcast, news releases,
and SSHE reports, which are incorporated into the annual
sustainability report. PTTEP regularly updates its website
to keep viewers informed and provide them with easy
access to information for their highest beneﬁt. In 2010,
PTTEP disclosed 57 pieces of information through SET
and organized activities to meet with analysts on various
occasions, consisting of ﬁve analyst meetings, ten roadshow
sessions, one annual meeting among executives and stock
analysts, and regular company visits.
PTTEP also arranges for shareholders’ visit to operating
areas, such as Sirikit Oil Field in Kamphaeng Phet province,
to build conﬁdence and understanding of its operation and
business. In the 2010 AGM, the Company asked Investor
Relations ofﬁcers to give information and answer questions
to shareholders, thus providing more access to information.
Directors and executives from executive vice president
upward are required to report vested interests with the
Company, held by themselves and connected persons,
without delay. The Corporate Secretary is responsible for
reporting such stakes to the Chairman and the Chairman
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ดังกล่าว โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย
ดังกล่าว ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วน
ั ที่ ปตท.สผ. ได้รบ
ั รายงานตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. กําหนด ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2551 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ปตท.สผ. ได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และจํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคน
เข้าร่วมการประชุมไว้ภายใต้หัวข้อการจัดการแล้ว โดยมีรายงาน
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะถึงการทําหน้าที่ภายใต้
รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และเปิดเผยนโยบายการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ภายใต้ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ และค่าตอบแทนด้วย
ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสําคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่
ถก
ู ต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ซึง่ เป็นส่วนสําคัญของการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจมาโดยตลอด และมี
ความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทในการดําเนินการอย่างดีที่สุด
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่
สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ ปตท.สผ. ให้แก่นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น
และผู้ลงทุนทั่วไป ตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ ก.ล.ต. รับผิดชอบในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักวิเคราะห์
และผู้ล งทุ น รวมถึ ง เสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ แ ละทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ
นั ก ลงทุ น โดยการประสานงานและให้ คํ า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ งาน
นักลงทุนสัมพันธ์แก่ผู้บริหารของ ปตท.สผ. ซึ่งนักลงทุนหรือ
ผส
ู้ นใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมลู ข่าวสารของ ปตท.สผ. เช่น
ข้อมลู งบการเงิน รายงานประจําปี และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือ ก.ล.ต. ฯลฯ ได้ 3 วิธี ดังนี้
• ทางโทรศัพท์ : 0-2537-4675 และ 0-2537-4611
• ทาง E-mail : ir@pttep.com
• ทางโทรสาร : 0-2537-4467

of the Audit Committee for examination within seven
days after receiving the report. The practice is in line with
Securities and Exchange Act (No. 4) B.E. 2551 and a Capital
Market Supervisory Board notiﬁcation.
PTTEP also discloses the roles and responsibilities of
the Board and all standing sub-committees, including
the attendance of each Director under the topic of
Management; reports of the Chairman of each subcommittee; and the policy of Directors and Executive
Management remuneration under the topic of Responsibility
of the Board and Remuneration.
PTTEP constantly values the accuracy, completeness,
timeliness, and transparency of information disclosure and
is committed to keeping up this practice.
Investor Relations (IR)
The Investor Relations is responsible for communicating
information that accurately shows PTTEP’s real value to
stock analysts, shareholders, and investors in general under
the rules of SET, and for fostering conﬁdence on the part
of analysts and investors as well as a positive image and
attitude in investors through coordination and consultation
with PTTEP’s management. Investors and interested parties
can contact this unit for information on PTTEP, including
ﬁnancial statements, annual report, and notiﬁcations to
SET, SEC, etc. To contact the IR unit, three means are
possible:
• Telephone number : +66 (0) 2537-4512 and
+66 (0) 2537-4611
• E-mail address
: ir@pttep.com
• Facsimile number : +66 (0) 2537-4467.
Responsibilities of the Board

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็ น ผู้ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น์
ภารกิจ แผนกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณร่วมกับฝ่ายจัดการ
เป็นประจําทุกปี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง
และซื่อสัตย์ สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และ
การกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท.สผ.
นอกจากนี้ ค ณะกรรมการยั ง ติ ด ตามให้ มี ก ารรายงานผลการ
ดําเนินงานของ ปตท.สผ. ในทุกๆ ด้านในที่ประชุมคณะกรรมการ
ทุกเดือน ทั้งด้านผลการดําเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตาม
กฎระเบี ย บและนโยบาย เป็ น ต้ น เพื่อ ให้ ก ารดํ า เนิ น กิ จ การของ
ปตท.สผ. มีประสิทธิภาพและจริยธรรม
โครงสร้างของคณะกรรมการ
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการ

Each year, the Board of Directors plays a key role in
developing the vision, mission, strategies, work plans, and
budgets together with the Management. Directors must
perform their duties cautiously and honestly in line with
laws, Company regulations, good corporate governance,
and the Code of Business Conduct. Directors also monitors
that the reporting of operating results in all aspects, be
it business results, ﬁnancial results, and compliance with
regulations and policies, be included in their monthly
meetings to reinforce PTTEP’s efﬁciency and business ethics.
Structure
1. Components
The PTTEP Board of Directors has assigned the
Nominating Committee to recruit Directors or the Chief
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สรรหาทําหน้าที่สรรหากรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในกรณีที่มีตําแหน่งว่างลง ซึ่งคณะ
กรรมการสรรหาจะพิจารณาจากผท
ู้ ม
ี่ ท
ี ก
ั ษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่และที่มี
ความจําเป็นอย่างยิง่ ต่อธุรกิจการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมของ
ปตท.สผ.
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกอบด้วยกรรมการจํานวน
15 คน ซึ่งเป็นจํานวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ แบ่งเป็น
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือเป็น
กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ และไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
ของผ้ถ
ู ือหุ้นใหญ่ หรือเป็นกรรมการอิสระจะต้องมีจํานวนไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่มีอยู่ และในคณะกรรมการจะ
ต้องมีกรรมการบุคคลภายนอกจากภาคเอกชนอย่างน้อย 3 คน
ซึง่ ปัจจุบน
ั คณะกรรมการมีจาํ นวน 12 คน แบ่งเป็นกรรมการทีไ่ ม่
เป็นผบ
ู้ ริหาร 11 คน และกรรมการทีเ่ ป็นผบ
ู้ ริหาร 1 คน คือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเป็นกรรมการที่
มีส่วนได้เสีย 5 คน และกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย 7 คน หรือเป็น
กรรมการอิสระ 6 คน และมีกรรมการจากภาคเอกชน 2 คน ซึ่ง
องค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวมีความเหมาะสมสําหรับ
การถ่วงดุลในคณะกรรมการเพือ
่ ประโยชน์สง
ู สุดของผถ
ู้ อ
ื หุน
้ แล้ว
2. คุณลักษณะของกรรมการ ปตท.สผ.
• มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
• มี ค วามหลากหลายของทั ก ษะ (Skill Mix) ในด้ า น
Industry Knowledge, Accounting & Finance, Business
Judgment, Management Skill, International Markets,
Business Strategy, Crisis Management, Corporate
Governance และ Legal
ปตท.สผ. มีผถ
ู้ อ
ื หุน
้ ใหญ่เพียงกลุม
่ เดียว และผถ
ู้ อ
ื หุน
้ ส่วนน้อย
มีการกระจายตัวมาก ไม่ถือว่าเป็นกลุ่มอื่นๆ อีก และกรรมการ
ปตท.สผ. ทีไ่ ม่ใช่กรรมการอิสระหรือตัวแทนผถ
ู้ อ
ื หุน
้ ใหญ่ ก็มค
ี วาม
หลากหลายของวิชาชีพ หรือองค์กร จึงสามารถดแู ลผลประโยชน์
โดยรวมให้ผ้ถ
ู ือหุ้นทั้งหมดได้
3. การกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ และ
จํานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดํารงตําแหน่ง
ปตท.สผ. กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระ
หนึง
่ ในสามในการประชุมสามัญผถ
ู้ อ
ื หุน
้ ประจําปี ซึง
่ ตามข้อบังคับ
บริษัทกําหนดให้มีไม่เกิน 15 คน ทําให้กรรมการมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กาํ หนดวาระ
การดํารงตําแหน่งของกรรมการไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน (เริ่ม
นับตั้งแต่ปี 2549) เพื่อให้ ปตท.สผ. มีโอกาสเลือกใช้กรรมการที่
มีคุณสมบัติต่างๆ ได้เต็มที่ตามความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์
สูงสุดของ ปตท.สผ. ยกเว้นในกรณีที่ ปตท.สผ. พิจารณาแล้ว
เห็นว่าเป็นผม
ู้ ค
ี วามชํานาญเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์ในการดําเนิน
งานของ ปตท.สผ. นอกจากนี้ ได้กําหนดส่วนประกอบสําคัญใน
การพิจารณาคุณสมบัติ คือ จํานวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดํารง
ตําแหน่งกรรมการหรือผบ
ู้ ริหารอยู่ ไม่ควรเกิน 5 บริษท
ั ซึง่ ปัจจุบนั
ปตท.สผ. มีกรรมการทีด
่ าํ รงตําแหน่งกรรมการบริษท
ั จดทะเบียน
มากกว่า 5 บริษท
ั จํานวน 1 คน อย่างไรก็ตามการดํารงตําแหน่ง

Executive Ofﬁcer and President to ﬁll vacant positions; in
so doing, the Nominating Committee selects from those
qualiﬁed, competent, and experienced people to serve the
interests of PTTEP.
The Board comprises 15 members, considered suitable
size compared with this business. The Board members
are categorized as non-executive director and executive
director, or as connected and non-connected ones in terms
of relationship with the major shareholder and their service
as directors or executives of the major shareholder. The
number of Independent Directors must be no less than
half of the Board composition. There must also be at least
three Directors from the private sector. At present, there
are 12 persons on the Board, comprising 11 non-executive
directors and one executive director, that is, the President
and CEO. Five Directors are connected ones and seven are
not. There are six Independent Directors and two Directors
from the private sector. The composition is considered
suitable for checks and balances to offer the highest beneﬁt
to shareholders.
2. Qualiﬁcations of PTTEP Directors
• Age not over 70 years
• Diverse skill mix, among them: industry
knowledge, accounting & ﬁnance, business judgment,
management skills, international markets, business strategy,
crisis management, corporate governance, and legal
matters.
Only one major shareholder prevails at PTTEP, with
minor shareholders so widely distributed that they
cannot form a statistically signiﬁcant group. Also, since
the current non-Independent Directors and those who
do not represent the major shareholder are diverse in
professional qualiﬁcations or organizations, the current
Board of Directors, accordingly, can safeguard the interests
of all shareholders as a whole.
3. Terms of Directorship and Number of Companies
Where Directors Can Serve
The Company has a set of criteria that one-third of
the Directors, the total number of which must not exceed
15, must relinquish their directorship after the completion
of the three-year term. Moreover, starting from 2006,
each Director is not allowed to serve for more than three
consecutive terms. This gives the Company opportunities
to select suitable persons for its maximum beneﬁt. An
exception is made only for experts in particular areas, based
on the Company’s consideration. Another key criterion for
considering the qualiﬁcations of candidates is the number
of listed companies where the person is serving as a director
or an executive, which should not exceed ﬁve. One PTTEP
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ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแต่อย่างใด
เนือ
่ งจากกรรมการได้อท
ุ ศ
ิ เวลาในการปฏิบต
ั หิ น้าทีใ่ ห้บริษท
ั อย่าง
เต็มที่ โดยเข้าร่วมประชุมกรรมการสม่าํ เสมอ และให้ขอ
้ คิดเห็นทีเ่ ป็น
ประโยชน์แก่บริษัท โดยบริษัทได้แจ้งข้อมูลจํานวนครั้งในการเข้า
ร่วมประชุมของกรรมการให้ผถ
ู้ อ
ื หุน
้ ใช้ประกอบการพิจารณาเลือก
ตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระด้วย โดยข้อมูลการ
ดํารงตําแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่นจะเปิดเผยในแบบ 56-1
รายงานประจําปี และในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย
4. การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
รายละเอียดในหน้า 123
5. นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริ ษั ท อื่ น ของประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการ
ผจู้ ด
ั การใหญ่ และผบ
ู้ ริหาร
ปตท.สผ. ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของประสบการณ์ ที่ ป ระธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผ้จ
ู ัดการใหญ่ และผ้บ
ู ริหารจะได้รับ
จากการเป็นกรรมการทีห่ น่วยงานอืน
่ อย่างไรก็ตาม เพือ
่ ให้มเี วลา
ในการทํางานให้กบ
ั ปตท.สผ. ได้อย่างเต็มที่ จึงกําหนดให้ประธาน
เจ้าหน้าทีบ
่ ริหารและกรรมการผจู้ ด
ั การใหญ่ และผบ
ู้ ริหารสามารถ
รับตําแหน่งกรรมการทีบ
่ ริษท
ั อืน
่ หรือองค์กรอืน
่ (ซึง่ มิใช่ธรุ กิจของ
ตนหรือครอบครัว) ได้ตามความจําเป็น และไม่ทําให้เสียการงาน
ของ ปตท.สผ. โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติก่อน
และต้องไม่นําเอา ปตท.สผ. หรือตําแหน่งของตนใน ปตท.สผ.
ไปพัวพันกับกิจการนั้นๆ โดยผู้บริหารที่ ปตท.สผ. มอบหมายให้
ไปเป็นกรรมการในองค์กร หรือคณะใดๆ ในธุรกิจสํารวจและผลิต
ปิโตรเลียมหรือทีเ่ กีย
่ วข้องโดยตรง ผลตอบแทนทีไ่ ด้รบ
ั ให้เป็นของ
ปตท.สผ. หากได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานแทน ปตท.สผ. ใน
กรณีอื่น ให้ผ้บ
ู ริหารสามารถรับค่าตอบแทนจากการนั้นได้
6. การแยกตําแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งการกําหนด
อํานาจหน้าที่
ประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผ้จ
ู ัดการใหญ่เลือกตั้งจากกรรมการ ซึ่งเป็นคนละบุคคลกันเสมอ
และประธานกรรมการไม่ได้ร่วมในการบริหารงานปกติประจําวัน
โดยเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ด้านนโยบาย การติดตามประเมินผล
และการบริหารงานปกติประจําวันออกจากกัน ประธานกรรมการ
มี ภ าวะผู้ นํ า และบทบาทหลั ก ในการกํ า กั บ ดู แ ลให้ ก ารทํ า หน้ า ที่
ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
กําหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษท
ั ร่วมกับประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหารและกรรมการ
ผู้จั ด การใหญ่ ทํ า หน้ า ที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการและ
ผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติ
ตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ ในขณะ
ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รับผิดชอบ
การบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอํานาจที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่ดาํ รงตําแหน่ง
ใดๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อให้มีความชัดเจนในการแบ่ง
แยกหน้าที่และการปฏิบัติงานด้วย

Director is holding a directorship at more than ﬁve listed
companies, but this has not affected his performance. He
has dedicated his time for the Company and has always
been present at meetings with valuable suggestions and
recommendations made for the Company. PTTEP keeps
shareholders informed of meeting attendance records so
that shareholders may consider replacements for those who
complete their terms. Information regarding directorship
holding in other companies is reported in the 56-1 Form
and on the Company’s website.
4. Deﬁnition of Independent Director Qualiﬁcations
This has been detailed on page 123.
5. Policy and Procedures for Serving as Other
Companies’ Directors for the Chief Executive Ofﬁcer
and President (CEO) and Management
PTTEP values the experience to be acquired by the CEO
and other Management members through their director
service in other organizations. However, to allow them to
devote their time to its business, the Company requires that
the CEO and members of the Management may serve as
directors of other business entities (apart from self-owned
or family businesses) only as necessary and as long as
such positions do not compromise the business interests
of PTTEP. In any case, prior approval is needed from an
authorized person, and the name PTTEP or their positions
in PTTEP cannot be used in any way to involve any other
company’s business. Nevertheless, any PTTEP management
or employee assigned to serve as a director, a management
committee member, or a secretary in an organization or
party involved in the exploration and production business,
or a business directly related to it, must return to PTTEP
any compensation given to him or her from such capacity.
In other cases, he or she can keep the compensation.
6. Segregation of the Chairman and the CEO and their
authority and duties
The Chairman of the Board and the CEO are two
separate persons, both elected from Directors. The
Chairman stays away from day-to-day management,
as there is a clear separation between policy-making,
monitoring and assessment, and management execution.
The Chairman’s leadership plays a key role in ensuring the
Board’s efﬁciency and independence of the Management,
deciding agenda items under the Board’s responsibility
along with the CEO, and efﬁciently chairing Board and
shareholders’ meetings. This is done by encouraging all
Directors to actively take part in such meetings, including
raising critical questions, consulting, guiding, supervising,
and regularly supporting the operation of the Management
through the CEO. At the same time, the Board refrains
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7. ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ
ปตท.สผ. กําหนดให้ความเป็นอิสระเป็นปัจจัยที่สําคัญอันดับ
แรกในการเลือกตั้งประธานกรรมการ หากไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมดังกล่าวให้พจิ ารณาจากกรรมการคนอืน
่ ๆ โดย ประธาน
กรรมการ ปตท.สผ. ได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานได้อย่างเป็น
อิสระดีมาก และ ปตท.สผ. ได้กาํ หนดให้มก
ี ารประเมินผลการปฏิบต
ั ิ
หน้าที่ของประธานกรรมการโดยคณะกรรมการทั้งคณะด้วย เพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการทํางาน รวมทัง้ เพือ
่ เป็นการตรวจ
สอบการทําหน้าทีข่ องประธานกรรมการ โดยนําผลคะแนนทีไ่ ด้จาก
การประเมินเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจําปีด้วย
นอกจากความเป็นอิสระของประธานกรรมการแล้ว กรรมการ
ทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดําเนินงาน
ของบริ ษั ท ทั้ ง ในการประชุ ม คณะกรรมการ การประชุ ม คณะ
กรรมการเฉพาะเรื่อง และการปฏิบัติงานในเวลาอื่นๆ ด้วย เพื่อ
กํ า กั บ ดู แ ลให้ ก ารดํ า เนิ น การของฝ่ า ยจั ด การเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ถก
ู ต้อง โปร่งใส และเป็นประโยชน์ตอ่ ผถ
ู้ อื หุน
้ โดยรวม
8. เลขานุการบริษัท
รายละเอียดในหน้า 126
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความ
ชํานาญทีเ่ หมาะสมเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งในด้านต่างๆ ตาม
ทีข่ อ
้ บังคับของ ปตท.สผ. กําหนดไว้ เพือ
่ ช่วยศึกษาและกลัน
่ กรอง
รายละเอียดของงานในขอบข่ายที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละ
คณะรับผิดชอบ และได้กาํ หนดคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่ง
และขอบเขตหน้าทีค
่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรือ
่ ง
ไว้อย่างชัดเจน ในระเบียบของคณะกรรมการเฉพาะเรือ
่ งแต่ละคณะ
โดยมีสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งประธาน
กรรมการจะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องทุกคณะ อีกทั้งยังกําหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานของ
แต่ละคณะด้วย ยกเว้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ
กรรมการเฉพาะเรื่องจะรายงานผลการประชุมของแต่ละครั้งต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อทราบอย่างสม่ําเสมอ และ
รายงานการทําหน้าทีใ่ นรอบปีผา่ นมาต่อผถ
ู้ อ
ื หุน
้ ในแบบ 56-1 และ
รายงานประจําปีเป็นประจําทุกปี
ปัจจุบัน ปตท.สผ. มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจํานวน 5
คณะประกอบด้วย (1) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (2) คณะ
กรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน (4)
คณะกรรมการสรรหา และ (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ รายชื่อกรรมการ หน้าที่ความรับผิด
ชอบ จํานวนครั้งการประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคน
เข้าประชุม รวมทัง้ รายงานการทําหน้าทีข่ องคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องทุกคณะและรายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในแบบ
56-1 และรายงานประจําปี

from interference in routine tasks or business activities of
the Management. The Chairman also ensures that the
Directors observe PTTEP GCG. Whereas the CEO takes full
responsibility of Company management execution under
the authority framework assigned by the Board in line
with PTTEP’s rules. Moreover, to distinguish his roles and
responsibilities, the Chairman must not hold any position
in any committee.
7. Independence of Chairman
PTTEP has determined that, in the election of the
Chairman, independence will be the foremost factor for
deliberation. Unless there is a greater necessity, other
Directors are to be considered. Nevertheless, PTTEP’s
Chairmen have consistently performed their duties
independently. Moreover, PTTEP has instituted the
Chairman’s performance evaluation by the entire Board
to gain feedback as guidelines for improving and auditing
his performance. The appraisal outcome has been disclosed
in Form 56-1 and the annual report.
Apart from the Chairman, all other Directors always
express their free views about the Company business in
Board meetings and committee meetings, as well as in
their other work performances. This is to ensure that the
business administration is efﬁcient, proper, transparent,
and beneﬁcial to shareholders at large.
8.Corporate Secretary
This is detailed on page 126.
Sub-committees
The Board has appointed standing sub-committees (or
simply ‘sub-committees’), consisting of qualiﬁed Directors,
to handle speciﬁc tasks for the Board as deﬁned by the
scope of each sub-committee. Their qualiﬁcations, terms,
and scopes of responsibility have been deﬁned in their
respective charters. A majority of their members are
Independent Directors, and so is the Chairman of each
sub-committee, with the exception of the Risk Management
Committee. The Chairman of the Board does not belong
to any sub-committee. The sub-committees regularly report
their ﬁndings to the Board and each year report their
performance to the shareholders in Form 56-1 and the
annual report.
PTTEP constitutes ﬁve sub-committees, namely the
Audit Committee, Remuneration Committee, Nominating
Committee, Corporate Governance Committee (CGC), and
Risk Management Committee. Their names, responsibilities,
number of meetings, individual attendances, and reports
appear in 56-1 Form and the annual report.
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

Roles and Responsibilities of the Board

1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กําหนดให้มีนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่
ปี 2544 และให้มีการทบทวนเป็นประจําทุกปี โดยฉบับล่าสุดเป็น
ฉบับที่ 5 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การเพื่อความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization for Economic
Cooperation and Development หรือ OECD) และเทียบเคียงได้
กับบริษัทน้ํามันชั้นนํานานาชาติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบัน
ต่างๆ โดยเนื้อหาของการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ.
ครอบคลุมเรือ
่ ง โครงสร้างการจัดการทีเ่ อือ
้ อํานวยให้การบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพและจริยธรรม การดําเนินธุรกิจที่ดีรวมถึง
การมี จ รรยาบรรณธุ ร กิ จ การมี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า ง
คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผถ
ู้ อื หุน้ โดยคํานึงถึงผมู้ สี ว่ นได้เสีย
(Stakeholders) และยึดถือปฏิบัติตามหลักการ 6 ประการ ได้แก่
• Accountability - ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและ
การกระทําของตนเอง และสามารถชี้แจงและอธิบายได้
• Responsibility - ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
• Fairness and Integrity - ความยุติธรรมและซื่อสัตย์
• Transparency - การดําเนินงานที่โปร่งใส
• Creation of Long Term Value to All Stakeholders การสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผ้ม
ู ีส่วนได้เสีย
• Promotion of Best Practice - การส่งเสริมการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ
ปตท.สผ. ได้แจกจ่ายหนังสือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท.สผ. ให้แก่ กรรมการ ผ้บ
ู ริหาร และ
พนักงานทุกคน เพือ
่ ใช้อา้ งอิงและถือปฏิบต
ั ด
ิ ว้ ย ซึง่ ทุกคนต้องลง
นามในพันธสัญญาทีจ่ ะยึดถือการกํากับดแู ลกิจการทีด
่ แี ละจรรยา
บรรณธุรกิจของ ปตท.สผ. เป็นหลักปฏิบต
ั ใิ นการดําเนินงานด้วย
มาตรฐานขั้นสูงสุด นอกจากนี้ ได้แจกจ่ายให้แก่ผ้รู ่วมทุน หน่วย
งานกํากับดูแล หน่วยงานที่ ปตท.สผ. ติดต่อเป็นประจํา และผ้ท
ู ี่
สนใจเมื่อติดต่อขอมา รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อ
เรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี ให้ผ้ถ
ู ือหุ้น นักลงทุน และผ้ท
ู ี่สนใจ
ได้เข้าดูได้อย่างสะดวกด้วย
ปตท.สผ. ยังคงให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจของ ปตท.สผ. ให้แก่กรรมการและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
โดยจัดปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานเข้าใหม่ รวมถึงผ้ท
ู ี่เข้ารับ
ตําแหน่งผ้บ
ู ริหารใหม่ด้วย
ปตท.สผ. ได้จัดให้มี CG Clinic เป็นช่องทางให้พนักงาน
สอบถามเรื่ อ งทั่ ว ๆ ไป เกี่ ย วกั บ การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
จรรยาบรรณธุรกิจ โดยสํานักเลขานุการบริษท
ั จะเป็นผหู้ าข้อมลู มา
ตอบแก่พนักงานทีส
่ อบถามมา และได้จด
ั ให้มชี อ่ งทางต่างๆ ในการ
สือ
่ สารข้อมลู ต่างๆ ให้แก่บค
ุ ลากรทุกระดับได้รบ
ั ทราบอย่างทัว่ ถึง
โดยแบ่งตามลักษณะของข้อมูล ดังต่อไปนี้

1. Corporate Governance Policy
Since 2001, the Board has deﬁned a policy on good
corporate governance (GCG) and made it a written rule.
The policy is revised every year, and the current revision
is the ﬁfth one in line with GCG Principles for Listed
Companies in the Stock Exchange of Thailand of 2006 and
those of The Organisation for Economic Cooperation and
Development (OECD). Besides, the policy is comparable with
that of leading international oil companies and suggestions
from various institutes. The essence of GCG principles
involves the management structure which supports efﬁcient
management with business ethics, code of conduct, and
good relationship among the Board, Management, and
shareholders, with consideration on stakeholders by
observing the six following principles:
• Accountability - All decisions and actions must
be explainable
• Responsibility - Responsibility for one’s duties
• Fairness and Integrity
• Transparency - Transparency in operations
• Creation of Long Term Value to All Stakeholders
• Promotion of Best Practice
The Company distributed its Good Corporate
Governance and Code of Business Conduct booklet to
Directors, executives, and all employees for use as a
reference and as guidelines to follow. All must sign their
names as a commitment to performing to their highest
standards based on GCG and Code of Business Conduct.
The GCG and Code of Business Conduct booklet was also
distributed to joint-venture partners, government agencies
overseeing PTTEP, and organizations in frequent contact
with PTTEP, and interested persons. The information is also
posted on the Company’s website under the topic of Good
Corporate Governance so that shareholders, investors, and
interested persons may easily access to the information.
PTTEP continued to focus on promoting the
understanding of GCG and Code of Business Conduct to
Directors and all employees through activities including
orientation sessions for new Directors and employees
including newly appointed management.
PTTEP has launched a CG Clinic as a channel for staff to
get information about GCG and Code of Business Conduct.
The Corporate Secretary is responsible for answering
queries. PTTEP has developed communication channels of
GCG information according to its content for its employees
as follows:
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• CCS CG Information Center สําหรับเผยแพร่ข้อมูล
ทั่วๆ ไป เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• CCS Compliance News Alert สําหรับแจ้งเตือนการ
ปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งเสมอๆ เช่ น เรื่ อ ง
Insider Trading หรือการแจ้งกฎระเบียบใหม่ๆ ที่ออก
บังคับใช้กับ ปตท.สผ.
2. จรรยาบรรณธุรกิจ
ปตท.สผ. ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี
จรรยาบรรณ โดยถือว่าจรรยาบรรณธุรกิจเป็นกรอบพฤติกรรม
และเป็ น วิ ถี ท างชี้ นํ า การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ดี สํ า หรั บ ให้ ก รรมการ
ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ ก ารทํ า งานมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและจริ ย ธรรม โดยการเคารพสิ ท ธิ แ ละปฏิ บั ติ ต่ อ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่ง
จะสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นและการยอมรับในการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใสของ ปตท.สผ. และสร้างคุณค่าระยะยาว
ให้แก่ผ้ม
ู ีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
จรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท.สผ. มีการกําหนดเป็นลาย
ลักษณ์อก
ั ษร ซึง่ จะมีการทบทวนเป็นประจําทุกปี ประกอบด้วยหลัก
การและข้อพึงปฏิบัติของกรอบความประพฤติ 13 เรื่อง ที่สะท้อน
ถึงคุณค่าองค์กรในการดําเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ซึง่ กรรมการ
ผ้บ
ู ริหาร และพนักงานต้องยึดถือปฏิบต
ั ิ โดยจรรยาบรรณธุรกิจ
ของ ปตท.สผ. มีดังต่อไปนี้
• การเคารพกฎหมาย และเป็นกลางทางการเมือง
• การควบคุมภายใน
• การทรัพยากรบุคคล
• การรักษาความลับ
• การเปิดเผยข้อมูล
• การใช้ข้อมูลภายใน
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การจัดหาและสัญญา
• ของขวัญ การรับเลี้ยง และสินบน
• การบัญชีและการเงิน
• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
• การสนับสนุนและรับผิดชอบต่อสังคม
ในปี 2553 ปตท.สผ. ส่งเสริมให้ผบ
ู้ ริหารและพนักงานตระหนัก
ถึงความสําคัญของการปฏิบต
ั งิ านโดยยึดถือจรรยาบรรณธุรกิจ
เป็นกรอบแนวทาง ซึ่งหัวข้อหลักที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ของปี
นี้คือ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” ครอบคลุมจรรยาบรรณ
ธุรกิจ 3 เรื่อง ประกอบด้วย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การ
จัดหาและสัญญา และของขวัญ การรับเลี้ยง และสินบน และได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ
เช่น การฝึกอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ (CG
Workshop) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน และมีกรรมการบรรษัท
ภิ บ าลไปร่ ว มด้ ว ยทุ ก ครั้ ง ซึ่ ง ผลการประเมิ น เฉลี่ ย ปรากฏว่ า
ร้อยละ 93.36 ของพนักงานทีเ่ ข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรค
ู้ วาม
เข้าใจในจรรยาบรรณธุรกิจเพิ่มขึ้น การให้พนักงานส่งคําที่สื่อ
ความหมายถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การตอบคําถาม
ทาง E-mail จากวีดีทัศน์เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การ

• CCS CG Information Center, for general information
concerning GCG practices
• CCS Compliance News Alert, for reminders about
relevant rules and laws, including insider trading, or
for alerts on relevant, upcoming rules and laws.
2. Code of Business Conduct
Valuing ethical business conduct, PTTEP regards the
code as a precursor to desirable behavior that deﬁnes
the framework and guiding principles for good business
conduct for the Board, management, and all employees
to observe for the beneﬁt of efﬁciency and ethics through
respect for rights and treatment of stakeholders equitably,
with fairness, and openness to scrutiny. This would not
only foster conﬁdence and acceptance of PTTEP’s efﬁciency
and transparency, but also foster long-term value for the
stakeholders and fairness to all.
PTTEP’s Code of Business Conduct was made in a
written form and is revised annually. The code consists of
13 subjects governing desirable behavior and reﬂects the
organization values in business operation that the Directors,
the Management, and all employees must observe. The
subjects of the Code of Business Conduct are as follows:
• Respecting the law and political neutrality
• Internal control
• Human resources
• Conﬁdentiality
• Disclosure of information
• Use of internal information
• Conﬂict of interest
• Procurement and contracts
• Gifts, entertainment, and bribery
• Accounting and ﬁnance
• Use of information technology and
communications
• Safety, security, health, and environment
• Corporate social responsibility.
In 2010, PTTEP organized various activities to promote
the Code of Business Conduct among executives and
employees. The theme used for this year’s promotion is
“Conﬂicts of Interest”, covering three areas of business
ethics, namely conflicts of interest; procurement and
contracts; and gifts, entertainment, and bribes. Activities
organized to enhance such understanding included CG
Workshops for executives and employees (where Corporate
Governance Committee members were always present), the
assessment of which found that 93.36% of participants
had a better understanding of code of business conduct;
an activity for employees to send their interpretations
of conﬂicts of interest; questions and answers through
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ฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจของ ปตท.สผ. และการร่วมงาน PTT Group CG Day เมื่อ
วันที่ 20 กันยายน 2553 ภายใต้หัวข้อหลักของการจัดงานคือ
The Code to Growth โดยได้เชิญกรรมการบรรษัทภิบาลของ
แต่ละบริษท
ั ในกลุม
่ ปตท. เข้าร่วมงานด้วย ซึง
่ กิจกรรมของงานมี
การเสวนาของผบ
ู้ ริหาร และการนําเสนอผลงานภายใต้หวั ข้อหลัก
ของงานจากแต่ละบริษัท
ปตท.สผ. ได้จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจของ ปตท.สผ. ประจําปี 2553 ของแต่ละหน่วยงาน (ระดับ
ฝ่ายขึ้นไป) เพื่อประเมินระดับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
ของพนักงาน และนําข้อมลู ทีไ่ ด้มาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของพนักงานต่อไป โดยเป็นการ
สํารวจระดับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเรื่องต่างๆ ของ
ปตท.สผ. ซึ่งได้คะแนนในภาพรวมของบริษัทเท่ากับ 4.30 เปรียบ
เทียบกับปี 2552 ที่ได้คะแนน 4.31 จากคะแนนเต็ม 5 (ระดับ 1 =
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ระดับ 2 = ต้องปรับปรุง ระดับ 3 = พอใช้
ระดับ 4 = ดี และระดับ 5 = ดีมาก)
3. การกําหนดนโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ปตท.สผ. มีนโยบายทีจ่ ะไม่ให้มก
ี ารขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษท
ั ซึง
่ ได้กาํ หนดเป็นหลักการไว้ใน
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. โดยมีหลักการที่สําคัญ
ดังนี้
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ.
โดยปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง
• กรรมการ ผ้บ
ู ริหาร และพนักงานต้องทบทวนและเปิดเผย
รายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันให้บริษัททราบ
นอกจากนั้น ปตท.สผ. ยังได้กําหนดมาตรการป้องกันความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังนี้
• ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและหลั ก เกณฑ์ ที่ ต ลาดหลั ก
ทรัพย์ฯ กําหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการ
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
• กําหนดให้กรรมการ ผ้บ
ู ริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยว
ข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้อง
ทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กบ
ั บุคลภายนอกอืน
่ ๆ ซึง่ จะส่ง
ผลให้ ปตท.สผ. ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบต
ั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ
• เมื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องเกี่ยวข้องใน
กระบวนการเสนอว่าจ้าง คัดเลือก ตัดสินใจหรืออนุมัติรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
หรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติ โดยใช้แบบการเปิดเผยรายการ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท.สผ. และให้ถอนตัวจาก
การมีสว่ นร่วมในกระบวนการดังกล่าวหรือถอนตัวจากการดําเนิน
ธุรกรรมกับ ปตท.สผ.
• กรรมการ ผบ
ู้ ริหาร และพนักงานทบทวนและประเมินตนเอง
เรื่องรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามที่ระบุไว้ในแบบ
ประเมินตนเองประจําปี (Self Appraisal Form)

email from the video presentation about the theme; a
video presentation on PTTEP’s GCG and Code of Business
Conduct were featured; and participation in PTT Group CG
Day on September 20, 2010 organized under the theme
“The Code for Growth”. At PTT Group CG Day, members
of the Corporate Governance committee of each company
in PTT Group are invited to join the activity, in which a
discussion among executives, a presentation of work results
under each company’s theme.
PTTEP instituted an assessment of 2010 Code of
Business Conduct Practice Rating Program in work unit (at
the department level upward) to determine management
and employees’ compliance with the Code of Business
Conduct. The results of the assessment will be used for
further development and promotion of the code among
employees. The results this year showed that the Company
received an overall score of 4.30 out of 5, against 4.31
in 2009 (1 = need urgent improvement, 2 = need
improvement, 3 = average, 4 = good, and 5 = very good).
3. Conﬂicts of interest
Published in the GCG Policy, PTTEP demands that
all Directors and employees avoid any conﬂicts between
personal and corporate interests. Here are the essences.
• Decisions about Company business by all Directors
and employees must solely be for the best interests of
PTTEP without the inﬂuence of personal gains or those of
related parties.
• All Directors, management, and employees must
review and report all conﬂicts of interest to the Company.
In addition, PTTEP has devised the following measures:
• All Directors, management, and employees strictly
comply with laws, rules, and regulations, particularly those
of SET concerning connected transactions.
• Avoidance of ﬁnancial involvement and relationship
with external parties by all Directors, management,
employees, or their related persons that could compromise
PTTEP’s interests, bring about conﬂicts of interest, or
hamper efﬁcient business conduct
• When Directors, management, and employees
involve in any hiring, selecting, deciding, or approving
transactions that may cause them a conﬂict of interest,
they must report to supervisors or those with joint approval
authority by using PTTEP’s form for reporting conﬂicts of
interest. Also, they must withdraw from such processes or
from undertaking transaction with PTTEP.
• All Directors, management, and employees reviews
and self assess on conﬂicts of interest as speciﬁed in annual
self-appraisal forms.
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• เมื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีข้อสงสัยหรือไม่
แน่ใจว่า การปฏิบัติงานของตน หรือการที่ตนเองและบุคคลที่
เกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ โดยที่
กิจการดังกล่าวได้มีการดําเนินธุรกรรมกับบริษัทที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ให้แจ้งเรื่องดังกล่าวโดยทันที
ปตท.สผ. ได้พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันในปี 2553 โดย
ยึดตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น และเป็นไปตามประกาศคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกัน พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
นอกจากนัน
้ การพิจารณารายการฯดังกล่าวทีเ่ กิดขึน
้ ในทีป
่ ระชุม
คณะกรรมการ เฉพาะกรรมการทีไ่ ม่มส
ี ว่ นได้เสียเท่านัน
้ ทีอ
่ อกเสียง
ลงคะแนน ทั้งนี้ ดังรายละเอียดรายการที่เกี่ยวโยงกันในปี 2553
หน้า 67-71
4. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
ปตท.สผ. มีนโยบายจัดให้มก
ี ารควบคุมภายในทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ
เพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาวะ
แวดล้อมต่างๆ ของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานนัน
้ ๆ โดยให้
ฝ่ายตรวจสอบทําหน้าที่ติดตามผลการควบคุมภายในเป็นระยะๆ
อย่างสม่ําเสมอ เพื่อปรับปรุงให้มาตรการควบคุมต่างๆ มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ สิง่ แวดล้อม และความเสีย่ งทีเ่ ปลีย่ นแปลง
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ฝ่ายจัดการ ตลอดจนบุคลากรของ
องค์กรทุกระดับ ได้รว่ มกันกําหนดกระบวนการปฏิบต
ั งิ าน หรือวิธี
การปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า หาก
ได้มีการปฏิบัติตามแล้วจะทําให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้
• ด้ า นการดํ า เนิ น งาน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลใน
การปฏิบัติงาน รวมถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่าง
คุ้มค่าสมประโยชน์
• ด้านการรายงานทางการเงิน มีความถูกต้อง เชื่อถือได้
และทันเวลา
• ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบของกิจการ และ
กฎหมาย มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง
ปตท.สผ. มี ก ารจั ด ระบบการควบคุ ม ภายใน โดยอ้ า งอิ ง
มาตรฐานสากล (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission หรือ COSO) ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ของการควบคุมภายในที่คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนด โดยมีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ
- สภาพแวดล้อมของการควบคุม
ปตท.สผ.มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี เหมาะสมและ
ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด จิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี ใ นการควบคุ ม แก่ บุ ค ลากรสํ า หรั บ
กิจกรรมต่างๆ ในการทํางานอย่างมีความร้ค
ู วามสามารถ ด้วย
ความซือ
่ สัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณ สภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมครอบคลุมถึงการกําหนดทิศทางและนโยบายหลักๆ ในด้าน
การดําเนินงาน ด้านการขยายธุรกิจ การจัดโครงสร้างองค์กร
และกําหนดหน้าทีก
่ ารทํางานอย่างชัดเจน มีการมอบหมายอํานาจ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบแก่บคุ ลากรอย่างเหมาะสม ทัง้ นี้ ปตท.สผ.
มีเจตนารมณ์ในการปฏิบต
ั ง
ิ านโดยยึดหลักการกํากับดแู ลกิจการ
ที่ดีอย่างชัดเจน

• All Directors, management, and employees must
immediately notify their potential conﬂicts of interest,
when in doubt. This applies when they or their related
persons take part or hold shares in any business entity
that engaged in transactions with PTTEP that might cause
potential conﬂicts of interest.
In deliberating connected transactions during 2010,
PTTEP complied with the above-mentioned policy, SET
rules and regulations on connected transaction of 2003
and the notiﬁcation of the Capital Market Supervisory
Board No. Taw Chaw 21/2551, concerning rules on
connected transactions. Board resolutions concerning these
transactions were strictly made among non-connected
Directors. Details about connected transactions of 2010
appear on pages 67-71
4. Internal Control and Internal Audit
PTTEP implements an internal control policy that is
sufﬁcient and acceptable for Company risks and prevailing
business circumstances, or the activities of individual
departments. To ensure suitable control measures with
prevailing circumstances, environment, and risks, the
Internal Audit Department regularly monitors internal
control practices.
The Board, management, and all employees collectively
decide business procedures to ensure achievement of the
objectives with reasonable conﬁdence:
• Efﬁcient and effective operations, including prudent
use of resources
• Accurate, reliable, and timely ﬁnancial reporting
• Compliance with Company policies, laws, and
regulations.
The Company’s internal control process was based
on the regulations of The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO) and
that of the Ofﬁce of the Auditor General of Thailand, and
consists of ﬁve components:
- Control Environment
A proper control environment fosters control awareness
in those conducting business with competence, integrity,
and a Code of Business Conduct. It covers the formulation
of business directions and policies, business expansion,
organization, and clear deﬁnition of responsibilities. It
entails proper delegation of authorities and responsibilities.
In short, PTTEP is determined to uphold the GCG principles.
- Risk Assessment
Recognizing the value of risk management, theCompany
has set up a risk management department to take charge of
risk analysis, assessing probabilities and potential impacts,
and taking action to ensure acceptable risk management.
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- การประเมินความเสี่ยง
ปตท.สผ. เล็งเห็นความสําคัญของการบริหารความเสีย
่ งโดย
มีฝ่ายบริหารความเสี่ยงทําหน้าที่ดูแล รับผิดชอบในการวิเคราะห์
หาความเสี่ยง ประเมินโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ รวมถึงดําเนิน
การจัดการบริหารความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
บริษัทแบ่งการบริหารความเสี่ยงออกเป็นใน 2 ระดับ คือความ
เสีย
่ งระดับกลยุทธ์ทเี่ ชือ
่ มโยงกับแผนและทิศทางกลยุทธ์ และความ
เสี่ยงระดับการดําเนินงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ที่เป็นเจ้าของความเสี่ยง และความเสี่ยงทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การ
กํากับดแู ลของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งโดยมีขน
ั้ ตอนการ
บริหารจัดการความเสีย่ งทีช่ ด
ั เจน (รายละเอียดในหัวข้อการบริหาร
ความเสี่ยง)
- กิจกรรมการควบคุม
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดําเนินกิจการของ ปตท.สผ. เป็น
ไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อ
ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการดําเนินงาน โดย
ปตท.สผ. ดําเนินการภายใต้ระเบียบบริษัทฯ 4 ฉบับ คือ ระเบียบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ระเบียบการเงินและบัญชี ระเบียบการ
งบประมาณ และระเบียบการจัดหา นอกจากนัน
้ ยังมีระเบียบว่าด้วย
คณะกรรมการเฉพาะเรือ
่ งทัง
้ 5 คณะด้วย โดยระเบียบดังกล่าวจะ
ใช้ในการกําหนดให้เป็นกรอบการดําเนินงานเพื่อควบคุมทางด้าน
การบริหาร และการดําเนินการ (Management and Operation
Control) นอกจากระเบียบดังกล่าวแล้ว ปตท.สผ. มีเอกสาร
คู่มือการมอบอํานาจและตัวอย่างลายมือชื่อ (Delegation of
Authorities & Signature หรือ DAS) ใช้สาํ หรับควบคุมการบริหาร
งาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ได้กระจายอํานาจและมอบอํานาจให้ผู้บริหารตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ อย่างชัดเจน ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจน ในการปฏิบัติงานที่สามารถ
สอบยันกันได้
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้พฒ
ั นาให้มี PTTEP Operating Model
เพือ่ สร้างความชัดเจนในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ (Roles
and Responsibility) ของการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
กลาง (PTTEP Corporate) และโครงการต่างๆ (PTTEP Assets)
ของ ปตท.สผ. ที่ครอบคลุมทั้งหน่วยงานด้านเทคนิค และหน่วย
งานด้ า นสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ โดย ปตท.สผ. ได้ ดํ า เนิ น การตาม
Operating Model ในโครงการสํารวจ (Exploration) เพื่อให้เกิด
ประโยชน์จากการประสานทรัพยากรร่วมกัน และในส่วนของการ
พัฒนาธุรกิจ (Business Development) ได้กําหนดบทบาทของ
โครงการในต่างประเทศ ซึง
่ เป็นประเทศทีส
่ นใจเข้าลงทุน (focused
countries) ให้มีส่วนรับผิดชอบในการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ
เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
ในด้านกระบวนการทํางาน ปตท.สผ. ได้จัดให้มีกระบวนการ
PREP (Project Realization Process) ขึ้น เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
ของการดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งมีการกําหนด
ขั้ น ตอนการทํ า งานที่ ชั ด เจน โดยมี ก ารกํ า หนดงานที่ ต้ อ งทํ า
(activity) รวมถึงเอกสารที่ต้องนําส่ง (deliverable) และคณะ
กรรมการกลัน่ กรอง (Value Assurance Check) ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจ
อนุมต
ั ิ (Approver) ในแต่ละขัน้ ตอนอย่างเป็นระบบ เพือ่ ลดความเสีย่ ง

PTTEP classiﬁes risk management at the corporate level,
linking to its strategic directions and strategies, and the
operating level, to be managed by departments. With clear
risk management procedures, all risks come under the
supervision of the Risk Management Committee. (Details
as under Risk Management)
- Control Activities
PTTEP has designed its business to function systematically
and efﬁciently. Also, to prevent and minimize operation risks,
the Company operates under four essential regulations:
human resource management, ﬁnance and accounting,
budgeting, and procurement regulations, including the
charters of the ﬁve sub-committees. These regulations
frame PTTEP’s management and operation control. The
Company has also devised a Delegation of Authority and
Signatures (DAS) table for the CEO to clearly delegate
authority to the Company’s functional management,
resulting in practical and easily-tracked courses of action.
Besides, the Company has developed a PTTEP Operating
Model to clearly identify roles and responsibilities of the
Corporate Units and the various PTTEP Assets (projects)
as well as technical and business support units. PTTEP has
implemented the Operating Model – Exploration to make
the best use of resource sharing. For business development
purpose, assets in focus countries are also assigned roles to
support business development for future business growth.
As for work processes, the Company has developed
a Project Realization Process (PREP Process) as a standard
for petroleum exploration and production operations. The
process contains clear and systematic work procedures,
that is, activities, deliverable documents, and value
assurance checks by a committee before granting approval
systematically in each decision making process. This is
to reduce risks and make it easy for inspection. The
PREP Process will be used for the management of both
exploration and development projects as well as for mergers
and acquisitions.
Regarding compliance with laws and regulations,
PTTEP has various units in charge of veriﬁcation, control,
and ensuring its strict compliance with related laws and
regulations. These units include Legal, Corporate Secretary
Ofﬁce, Accounting, and SSHE. Apart from inspection and
ensuring compliance, these units are responsible for making
new regulations known to all concerned parties. Should
there be queries concerning laws, each unit will consult
Legal Department for correct understanding before taking
any action.
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ที่อาจเกิดขึ้นและง่ายต่อการตรวจสอบ โดย PREP จะใช้ในการ
บริหารงานโครงการทั้งโครงการสํารวจ (Exploration Project)
โครงการพัฒนา (Development Project) รวมถึงการดําเนินงาน
ด้าน M&A (Merger & Acquisition)
สําหรับการปฏิบัติให้ถูกต้องและสอดคล้องตามกฎระเบียบ
(Compliance) นั้น ปตท.สผ. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ ควบคุ ม และกํ า กั บ ดู แ ลให้ ปตท.สผ. ปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย และข้อกําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น
ฝ่ า ยกฎหมาย สํ า นั ก เลขานุ ก ารบริ ษั ท ฝ่ า ยบั ญ ชี ฝ่ า ยความ
ปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกเหนือ
จากหน้าที่ตรวจสอบและกํากับดูแลแล้ว ยังมีการแจ้งกฎเกณฑ์
ข้อกําหนดใหม่ๆ ให้ทก
ุ ฝ่ายทีเ่ กีย
่ วข้องได้รบ
ั ทราบ หากเกิดกรณีมี
ข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายใด หรือการทํางานที่เกี่ยวข้อง
กับข้อกฎหมาย หน่วยงานต่างๆ ก็จะหารือฝ่ายกฎหมาย เพื่อ
สร้างความเข้าใจทีถ
่ ก
ู ต้องก่อนทีจ่ ะนําไปปฏิบต
ั ใิ ห้สอดคล้องต่อไป
- สารสนเทศและการสื่อสาร
ปตท.สผ. ให้ความสําคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยจั ด ให้ มี ร ะบบข้ อ มู ล และช่ อ งทางการสื่ อ สารทั้ ง ภายในและ
ภายนอกองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ ครบถ้วน
ถก
ู ต้อง และทันเวลา เพียงพอสําหรับการตัดสินใจ โดยระบบข้อมลู
จะต้องมีความถูกต้อง ทันเวลา และมีคุณภาพเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่น สําหรับการ
สื่อสารภายในนั้น ปตท.สผ. ได้ให้ข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นต่อการ
ดําเนินงานที่เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ โดยบุคคลากรทุกคน
ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Intranet ซึ่งมีช่องทาง Internal
Communication เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ และ
จัดให้มก
ี ารสือ่ สารระหว่างผบ
ู้ ริหารและผป
ู้ ฏิบต
ั งิ าน เพือ่ ให้เกิดการ
ประสานงานและสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
ในขณะที่การสื่อสารกับบุคคลหรือองค์กรภายนอกนั้น ปตท.สผ.
มีระบบการให้ขอ
้ มลู ข่าวสารอย่างเพียงพอ รวมทัง้ จัดส่งรายงาน
การดํ า เนิ น งานให้ ส ถาบั น ต่ า งๆ ตามกฎระเบี ย บที่ ปตท.สผ.
ถื อ ปฏิ บั ติ ตามกํ า หนดเวลาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
สัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อธุรกิจ
ปตท.สผ. มีระบบควบคุมการรับ ส่ง หรือนําข้อมูลเข้าส่รู ะบบ
โดยมีการแบ่งแยกงานและกําหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและอํานาจ
ของบุคลากร และหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้องกับสารสนเทศการสือ
่ สาร
อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้กาํ หนดชัน
้ ความลับของ
ข้อมูลในทุกหน่วยงาน เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลในระดับต่างๆ
เฉพาะผท
ู้ ไี่ ด้รบ
ั มอบหมายเท่านัน
้ จึงจะมีสท
ิ ธิเข้าถึงแฟ้มข้อมลู หรือ
โปรแกรมต่างๆ ได้
- การติดตามและประเมินผล
ปตท.สผ. กําหนดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการติดตามการประเมิน
ผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นระยะๆ ทางด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น
ปตท.สผ. มีการประเมินผลการปฏิบต
ั ง
ิ านทุกๆ ไตรมาส โดยทุกๆ
สายงานจะรายงานผลการดําเนินงานในไตรมาสนัน
้ ๆ เปรียบเทียบ
กับแผนและดัชนีชี้วัดต่างๆ ที่กําหนดไว้ต่อคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ ยังมีฝ่ายตรวจสอบ เป็นหน่วยงานในการติดตาม

- Information and Communication
The Company institutes efficient and effective
communication procedures for information, both internally
and externally, for complete, accurate, and timely decisionmaking. Information is either ﬁnancial or non-ﬁnancial.
Internally, through the Intranet (via Internal Communication
as the information center), PTTEP provides employees with
adequate and timely information needed for doing their
work, as well as communication between management
and employeesto improve job coordination and execution
to fulﬁll goals. Externally, the Company has an effective
procedure in place to provide sufﬁcient information and
deliver reports on its performance to various institutions in a
timely and efﬁcient way as required by relevant regulations,
for good coordination and business appreciation.
PTTEP has an information control system for the
transmission and reception of information and clearly
allocates tasks along with responsible persons, authority,
and units concerning information and communication
technology. In addition, the Company has classiﬁed levels
of access to conﬁdential information in all its departments
to give access to authorized personnel only.
- Monitoring and Evaluation:
PTTEP has clear control and operating performance
assessment, as well as that of risk management performance.
Under the risk assessment monitoring procedure, ﬁndings
are regularly reported to the Risk Management Committee.
Corporate performance is assessed every quarter of the
year, with each department reporting its results against
plans and performance indicators to the Board. In addition,
the Internal Audit department monitors and assesses
internal control outcome, and then reports its ﬁndings to
the Audit Committee.
Findings of internal control assessment for 2010 appear
on page 133-135.
5. Risk Management
Deﬁning a risk management policy for the Company,
the Board appointed the Risk Management Committee as
a standing sub-committee under a charter of 2005. This
sub-committee ensures that PTTEP business operation
follows the risk management policy.
In charge of the adequacy of risk management
systems and the effectiveness of risk management for the
Company, the Risk Management Department not only
investigates and indicates risks or anomalies hampering
business operation against strategic and operating goals;
alleviates or eliminates such risks in a systematic and
efﬁcient way; periodically reporting to risk owners, the
Management, the Risk Management Committee, and the
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และประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอีกด้วย
ทั้ ง นี้ ผลการประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม
ภายในประจําปี 2553 ได้รายงานไว้ในหน้า 133-135
5. การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกํ า หนดนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งที่
ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และจัดตั้งคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็น Standing Sub-committee
พร้อมทัง
้ กําหนดระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง
ในปี 2548 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลความเพียงพอ
ของระบบการบริหารความเสี่ยง และประสิทธิผลของการจัดการ
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มีหน้าที่ตรวจสอบและระบุความเสี่ยง
และความผิดปกติ อันเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจที่จะทําให้
การดําเนินงานนั้นๆ ไม่บรรลุตามเป้าหมายกลยุทธ์ และเป้าหมาย
เชิงปฏิบัติการ บริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบและลดโอกาสใน
การเกิดความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเป็นระบบอย่างมีประสิทธิผล
ติดตามผลและรายงานให้ฝา่ ยจัดการ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบเป็นระยะๆ รวมถึงการ
ปลูกฝังวัฒนธรรมและจิตสํานึกในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงานแก่ทุกหน่วยงานในองค์กร
6. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดวันประชุมเป็นการล่วงหน้าแต่ละ
ปี และมีการกําหนดระเบียบวาระประจําของแต่ละเดือนไว้ชัดเจน
ซึ่งการประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ปี 2553 ได้กําหนดให้
มีทุกวันพฤหัสบดีที่สี่ของเดือน โดยมีการพิจารณากําหนดแผน
กลยุทธ์ในการจัดประชุมนอกสถานที่ ซึง
่ บริษท
ั ได้ให้เวลาและความ
สําคัญเป็นอย่างมากในการกําหนดแผนกลยุทธ์นี้ และมีการประชุม
พิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซึ่งมีการประชุม
ทั้งสิ้น 19 ครั้ง นอกจากการประชุมดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการ
ได้มีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย 1 ครั้งก่อน
การประชุมปกติเดือนกรกฎาคม 2553 และคณะกรรมการอิสระ
มี ก ารประชุ ม ทุ ก ไตรมาสก่ อ นการประชุ ม ปกติ ใ นเดื อ น มี น าคม
มิถุนายน กันยายน และ พฤศจิกายน 2553 ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ปตท.สผ. ได้รับหนังสือเชิญประชุม ร่างรายงานการประชุม และ
ข้อมลู ประกอบระเบียบวาระการประชุม เพือ
่ พิจารณาล่วงหน้าก่อน
การประชุมเสมอ
โดยปกติ ประธานกรรมการและประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาเรื่องที่จะนําเสนอใน
ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ซึ่งกรรมการสามารถเสนอ
เรื่องเข้าพิจารณาได้เช่นกัน โดยได้ร่วมเสนอเรื่องในการประชุม
คณะกรรมการที่ไม่มีฝ่ายจัดการ และการประชุมของกรรมการ
อิสระด้วย ในปี 2553 มีการนําเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณา
รวม 69 เรื่อง โดยเป็นระเบียบวาระที่สาํ คัญ เช่น ทิศทางและแนว
นโยบายการดําเนินงานเชิงกลยุทธ์ และงบประมาณประจําปี การ
พิจารณางบการเงินของบริษัท การเช่าอาคารสํานักงานที่ศูนย์
เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ การเข้าร่วมลงทุน การจัดซื้อจัดจ้างใน

Board, and summarizes its activities for reporting to the
Board for consideration of process adequacy, cultivation
of a culture, and awareness for risk management in its
business for each company unit.
6. Board Meetings
As a rule, the Board schedules the meeting dates for
each year in advance and has a clear meeting agenda for
each month. In 2010, it scheduled each month’s meeting
for the fourth Thursday and also set aside an off-site
meeting for devising strategies, which the Company highly
valued. Special meetings were also held as appropriate.
There were altogether 19 meetings. In addition, there
was one meeting exclusively held among Directors in the
absence of the Management before the regular meeting
of July 2010. Independent Directors Committee also held
their quarterly meetings before the regular meetings of
March, June, September, and November. The Board always
received invitations to the meetings, draft minutes, and
information related to the meeting agenda ahead of
meeting dates.
The Chairman and the President and CEO usually
consider matters to be included in the agenda of
Board meetings. Directors can also propose matters for
consideration and they propose issues both in the Board
meetings without executives and those of Independent
Directors Committee. In 2010, there were altogether 69
matters raised for consideration. High on the agenda
included the business direction and strategic policies, annual
budget, ﬁnancial statements, ofﬁce space rental at Energy
Complex, joint ventures, procurement for major projects,
oil price risk management, election of replacements for
directorship vacancies, and the appointment of members
of sub-committees, as well as the improvement of
Company regulations. There were 145 matters raised for
acknowledgement, most of them concerning reports of
operating results, progress of various projects, portfolio
review, relinquishment of onshore concessions, progress
of Montara project management, investment in PTTEP
share status, position changes of Directors during the year,
appointments of executives, progress in human resource
management, activities to support social and environment
development, SSHE report, grant of Deeplift patent, and
reports from various committees. The Board meeting
normally lasts about three hours with the presence of
the Corporate Secretary, who is responsible for providing
directors with advice concerning related regulations to
ensure correct practice and for taking minutes of the
meeting as well as collecting and ﬁling all documents.
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โครงการสําคัญ การบริหารความเสี่ยงราคาน้ํามัน การเลือก
ตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะ
เรื่อง และการปรับปรุงระเบียบบริษัท เป็นต้น สําหรับระเบียบวาระ
เพือ
่ ทราบมีจาํ นวน 145 เรือ
่ ง โดยส่วนใหญ่เป็นเรือ
่ งการรายงาน
ผลการดําเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ PTTEP
Portfolio Review การคืนพืน
้ ทีแ่ ปลงสัมปทานบนบก ความคืบหน้า
การดําเนินการแหล่งมอนทารา สภาวะการลงทุนหุน้ ปตท.สผ. การ
เปลี่ยนแปลงตําแหน่งของกรรมการ ปตท.สผ. ในระหว่างปี การ
แต่งตัง้ พนักงานระดับบริหาร ความคืบหน้าการบริหารทรัพยากร
บุคล การดําเนินงานของกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รายงานเรื่องความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม การได้รับสิทธิบัตร DEEPLIFT และรายงานของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการ
ปตท.สผ. ตามปกติแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่ง
เลขานุการบริษท
ั เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยมีหน้าทีใ่ นการดแู ลและ
ให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการเกีย
่ วกับกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง
เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นผ้บ
ู ันทึกรายงานการประชุม และ
จัดเก็บข้อมลู หรือเอกสารเกีย่ วกับการประชุมอย่างถกู ต้องครบถ้วน
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครอบคลุมสาระ
สําคัญต่างๆ อย่างครบถ้วน โดยเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นมติที่
เป็นเอกฉันท์ทั้งหมด มีการบันทึกรายชื่อ ข้อคิดเห็น คําถามของ
ที่ประชุมและคําชี้แจงที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดเก็บ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. และเอกสารประกอบ
อย่ า งเป็ น ระบบ มี ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย อย่ า งดี โดยปกติ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. เข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครัง้ ยกเว้น
แต่มเี หตุจาํ เป็น ซึง่ หากทราบเป็นการล่วงหน้า ก็จะมีหนังสือแจ้งขอ
ลาการประชุมต่อประธานกรรมการเสมอ
7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ปตท.สผ.
ปตท.สผ. ได้ กํ า หนดไว้ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง
ปตท.สผ. ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ปตท.สผ. โดยตนเองตามแบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
และ Performance Agreement ประจําปี และประเมินผลประธาน
กรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นประจําทุกปี โดยคณะ
กรรมการสรรหาเป็นผ้ก
ู ําหนดแบบการประเมิน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปตท.สผ.
แบ่งออกเป็นการประเมินผลรายบุคคลโดยตนเอง การประเมินผล
รายบุคคลโดยกรรมการอืน
่ แบบไขว้ การประเมินผลคณะกรรมการ
ทั้ ง คณะ การประเมิ น ผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ ง และการ
ประเมินผลประธานกรรมการ ซึ่ง ปตท.สผ. จะนําผลคะแนนเสนอ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบก่อนนําไปเปิดเผยในรายงานประจําปี
โดย ปตท.สผ. จะนําข้อเสนอแนะจากการประเมินผลฯ ของคณะ
กรรมการมาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของ
คณะกรรมการและของ ปตท.สผ. ต่อไป
ในปี 2553 นอกจากกําหนดแบบประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านของ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ และ
ประธานกรรมการแล้ว คณะกรรมการสรรหายังได้กาํ หนดน้าํ หนัก
ของแต่ละหัวข้อของการประเมินไว้ดว้ ย ซึง
่ ผลคะแนนแบ่งออกเป็น
1 = ต้องปรับปรุงอย่างมาก, 2 = พอใช้, 3 = มาตรฐาน, 4 = ดี
และ 5 = ดีมาก มีดังต่อไปนี้

The meeting minutes covered all essential issues and
all the minutes were unanimously approved, particularly
for matters requiring deliberation. Names of those meeting
participants who gave opinions, queries, and clariﬁcations
in each meeting were clearly recorded. All documents
were systematically ﬁled under tight security. As a rule,
all Directors attended each Board meeting except for
legitimate reasons of absence. Whenever possible, Directors
sent an apology letter to the Chairman when they could
not attend a meeting.
7. Self-assessment of the Board
PTTEP has stipulated in its GCG the assessment of the
performance of the Board, the Chairman, and the Subcommittees - that their performance must be self-assessed
against the performance assessment forms and the annual
Performance Agreements, and that the performances of
the Chairman and Standing Sub-committees must be
assessed each year, using the evaluation forms deﬁned by
the Nominating Committee.
The Board assessment divided into three parts: individual
self-assessment, cross-assessment for individuals, and the
entire Board assessment. All sub-committees are evaluated
by both the committee member themselves and other
directors as well. The Chairmen performance is also
assessed by all directors. PTTEP will propose these scores
to the Board and disclose the scores in the annual report.
PTTEP then gathers the comments and suggestions made
in the evaluation forms as guidelines for improving the
performance of the Board and the Company.
For 2010, the Nominating Committee has ﬁxed a weighting
factor for each topic apart from devising performance
assessment forms for the Board, the Sub-committees,
and the Chairman. As regards the grading scale for these
assessments, a ‘1’ stands for ‘seriously needs improvement’,
a ‘2’ for ‘fair’, a ‘3’ for ‘standard’, a ‘4’ for ‘good,’ and a ‘5’
for ‘very good’.
• Self-assessment scores by individual Directors
averaged 4.74 against 4.67 in the previous year, very
close to the highest score of 5
• Cross-assessment scores averaged 4.84, against 4.75
in the previous year, very close to the highest score of 5
• The Board as a group performed in two aspects:
- Against Performance Agreements, with a
50% weighting factor, averaged 4.38, against 3.60 in the
previous year, very close to the highest score of 5
- Against self-assessment forms of the entire
Board, with a 50% weighting factor, averaged 4.74,
against 4.71 in the previous year, very close to the highest
score of 5
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• ผลการประเมินรายบุคคลโดยตนเองได้คะแนนเฉลี่ย 4.74
ดีขึ้นกว่าปี 2552 ที่ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 และถือว่าได้คะแนนอย่ใู น
เกณฑ์ใกล้กับดีมาก ซึ่งเป็นคะแนนขั้นสูงสุด
• ผลการประเมิ น รายบุ ค คลโดยกรรมการอื่ น แบบไขว้ ไ ด้
คะแนนเฉลี่ย 4.84 ดีกว่าปี 2552 ที่ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 และถือว่า
ได้คะแนนอย่ใู นเกณฑ์ใกล้กับดีมาก ซึ่งเป็นคะแนนขั้นสูงสุด
• ผลการประเมินคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทัง
้ คณะประกอบ
ด้วย 2 ส่วน คือ
- ผลงานตามค่า Performance Agreement ประจํา
ปีทต
ี่ งั้ ไว้ ซึง่ กําหนดน้าํ หนักไว้รอ
้ ยละ 50 ได้คะแนน 4.38 ดีขน
้ึ กว่า
ปี 2552 ที่ได้คะแนน 3.60 และถือว่าได้คะแนนอย่ใู นเกณฑ์ใกล้กับดี
มากซึ่งเป็นคะแนนขั้นสูงสุด
- ผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะโดยตนเอง
ซึง่ กําหนดน้าํ หนักไว้รอ้ ยละ 50 ได้คะแนนเฉลีย่ 4.74 ดีกว่าปี 2552
ทีไ่ ด้คะแนนเฉลีย
่ 4.71 และถือว่าได้คะแนนอยใู่ นเกณฑ์ใกล้กบ
ั ดีมาก
ซึ่งเป็นคะแนนขั้นสูงสุด
ดังนัน้ โดยรวมแล้วผลการประเมินคณะกรรมการทัง้ คณะจึงได้
คะแนน 4.56 ดีกว่าปี 2552 ที่ได้คะแนน 4.48 และถือว่าได้คะแนน
อย่ใู นเกณฑ์ใกล้กับดีมาก ซึ่งเป็นคะแนนขั้นสูงสุด
• ผลการปฏิบต
ั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบได้คะแนน
4.83 ดีกว่าปี 2552 ที่ได้คะแนน 4.74 และถือว่าได้คะแนนอยู่ใน
เกณฑ์ใกล้กับดีมาก ซึ่งเป็นคะแนนขั้นสูงสุด
• ผลการปฏิบต
ั งิ านของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ได้คะแนน 4.90 ดีกว่า ปี 2552 ทีไ่ ด้คะแนน 4.83 และถือว่าได้คะแนน
อย่ใู นเกณฑ์ใกล้กับดีมาก ซึ่งเป็นคะแนนขั้นสูงสุด
• ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาได้คะแนน
4.74 โดยได้เท่ากับปี 2552 ที่ได้คะแนน 4.74 และถือว่าได้คะแนน
อย่ใู นเกณฑ์ใกล้กับดีมาก ซึ่งเป็นคะแนนขั้นสูงสุด
• ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้
คะแนน 4.91 ดีกว่าปี 2552 ที่ได้คะแนน 4.84 และถือว่าได้คะแนน
อย่ใู นเกณฑ์ใกล้กับดีมาก ซึ่งเป็นคะแนนขั้นสูงสุด
• ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ได้คะแนน 4.79 ดีกว่าปี 2552 ทีไ่ ด้คะแนน 4.75 และถือว่าได้คะแนน
อย่ใู นเกณฑ์ใกล้กับดีมาก ซึ่งเป็นคะแนนขั้นสูงสุด
• ผลการประเมินของประธานกรรมการโดยกรรมการทั้ง
คณะ ได้คะแนน 4.91 โดยในปี 2552 ได้คะแนน 4.94 และถือว่าได้
คะแนนอย่ใู นเกณฑ์ใกล้กับดีมากเช่นกัน ซึ่งเป็นคะแนนขั้นสูงสุด
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
ปตท.สผ. ได้ กํ า หนดนโยบายค่ า ตอบแทนกรรมการและ
กรรมการเฉพาะเรื่ อ งไว้ อ ย่ า งชั ด เจนและโปร่ ง ใส โดยมี ค ณะ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทนทําหน้าที่พิจารณาทบทวน โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานผล
การดําเนินงานของบริษัท แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนใน
อุตสาหกรรมเดียวกันทีม
่ ขี นาดใกล้เคียงกัน รวมทัง้ ขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบ และสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวม และได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี

On the whole, the Board averaged 4.56 against 4.48
in the previous year, very close to the highest score of 5.
• The Audit Committee scored 4.83 against 4.74 in
the previous year, very close to the highest score of 5
• The Remuneration Committee scored 4.90 against
4.83 in the previous year, very close to the highest score of 5
• The Nominating Committee scored 4.74, no change
from the previous year and very close to the highest score
of 5
• The Corporate Governance Committee scored 4.84
against 4.84 in the previous year, very close to the highest
score of 5
• The Risk Management Committee scored 4.79
against 4.75 in the previous year, very close to the highest
score of 5
• The Board Chairman earned 4.91 from the rest of
the Board members, against 4.94 in the previous year, very
close to the highest score of 5.
Directors’ and Executives’ Compensation
1. Directors’ Compensation
PTTEP’s policy for compensation paid to the Directors and
members of the Sub-committees is clear and transparent.
The Remuneration Committee decides and reviews such
compensation based on not only suitability, but also the
Board’s and Company’s performance, industry practices,
practices of leading SET-listed companies of the same size
and industry, and the scope of accountability and the
economic situation. The 2010 AGM approved Directors’
and Sub-committee members’ remuneration at the same
rate as the remuneration in 2009, effective from 2010
onward as proposed by the Remuneration Committee, as
detailed below:
• Retainer fee at Baht 37,500/person/month, paid in
full each month.
• Meeting fee at Baht 25,000/person/meeting, paid
only to those in attendance.
• Annual bonuses for all Directors will be paid out if
dividends are paid to shareholders in a given year;
payouts would amount to 0.1% of the net proﬁt
for the same year with the total limited to Baht 40
million, paid according to the tenure of each
Director.
• Members of all standing sub-committees - namely the
Corporate Governance Committee, the Audit
Committee, the Remuneration Committee, the
Nominating Committee, and the Risk Management
Committee - would continue to receive meeting fees
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2553 ได้รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องปี 2553 เป็นต้นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2552 ซึ่ง
มีรายละเอียด ดังนี้
• ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 37,500 บาท/คน และจ่าย
เต็มเดือน
• ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท/คน กรณีที่มาประชุม
• โบนัสกรรมการ ให้คณะกรรมการทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้า
มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถ
ู้ อื หุน
้ ในปีนน
ั้ ๆ โดยได้รบ
ั ร้อยละ
0.1 ของกําไรสุทธิปีนั้นๆ จากงบการเงินรวมของบริษัท
แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 40 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลา
การดํารงตําแหน่งกรรมการ
• คณะกรรมการเฉพาะเรือ
่ งทีม
่ ลี ก
ั ษณะเป็นกรรมการประจํา
ตามข้อบังคับของบริษัท (Standing Sub-Committee)
คือ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา
และคณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง ได้รบ
ั เบีย
้ ประชุมครัง้
ละ 25,000บาท/คน ทั้งนี้ ไม่รวมกรรมการบริษัทที่มฐ
ี านะ
เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ ตั้งแต่ผ้บ
ู ริหารสูงสุดลงมาเช่นเดิม
และไม่รวมการมีมติเวียน
• ประธานกรรมการได้รับทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25 และ
ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับเฉพาะเบี้ยประชุมของ
กรรมการเฉพาะเรื่องสูงขึ้นร้อยละ 25
ปตท.สผ. ได้เปิดเผยรายละเอียดเกีย่ วกับค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทและกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นรายบุคคล ในส่วนที่เป็นค่า
ตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ รวมทั้งค่า
ตอบแทนในปี 2553 ในหน้า 129
2. นโยบายค่ า ตอบแทนของกรรมการบริ ษั ท ย่ อ ยและ
บริษัทร่วม
บริ ษั ท ย่ อ ยของ ปตท.สผ. เป็ น กลไกในการดํ า เนิ น กิ จ การ
ปิ โ ตรเลี ย มหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของ
ปตท.สผ. ตามเงือ่ นไขทางธุรกิจต่างๆ ถือเป็นสถานทีเ่ ก็บรวบรวม
ทรัพย์สินเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของการลงทุน โดยในบาง
บริษท
ั อาจมีการดําเนินกิจการเต็มรป
ู แบบด้วย บริษท
ั ย่อยต่างๆ นี้
จะมีกรรมการบริษัทน้อยที่สุด เช่นมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
และ/หรือรองผจู้ ด
ั การใหญ่และ/หรือผจู้ ด
ั การทีร่ บ
ั ผิดชอบโดยตรง
ในความสําเร็จของโครงการที่อย่ภ
ู ายใต้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
นั้นๆ เป็นกรรมการ และจะใช้ระเบียบปฏิบัติงานของ ปตท.สผ.
เป็นหลัก ซึ่งเป็นรูปแบบและวิธีการบริหารทรัพย์สินเพื่อประโยชน์
สูงสุดของ ปตท.สผ.
ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานแทน ปตท.สผ. ใน
ฐานะกรรมการบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ทีป
่ ระกอบธุรกิจสํารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม หรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรง เช่น บริษท
ั พีทท
ี อี พ
ี ี
เซอร์วส
ิ เซส จํากัด จะไม่ได้รบ
ั ค่าตอบแทนเพิม
่ เนือ
่ งจากถือว่าเป็น
ธุรกิจโดยตรงของ ปตท.สผ. และเป็นส่วนหนึง่ ของการปฏิบต
ั งิ าน
อยแู่ ล้ว แต่หากได้รบ
ั มอบหมายให้ไปปฏิบต
ั แิ ทน ปตท.สผ. ในกรณี
อืน่ ผบ
ู้ ริหารสามารถรับค่าตอบแทนจากการนัน้ ได้ เนือ่ งจากถือว่า
เป็นภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม เช่น บริษัท พีทีที ไอซีที

of Baht 25,000/person/meeting. This, however,
excluded members who were concurrently PTTEP
management and does not apply when meetings c
oncerned circulating resolutions.
• The Chairman of the Board received an extra 25
percent of the fees allocated to regular Directors
or members whereas the Chairmen of subcommittees received an extra 25 percent of the
sub-committees meeting fees.
Individual director’s compensation details concerning
retainer fees, meeting fees, and bonuses, as well as
meeting fees for sub-committees, appear on page 129.
2. Compensation Policy for Afﬁliates’/Subsidiaries’
Board Members
This has to do with entities set up by PTTEP to serve
as mechanisms for conducting businesses for PTTEP for
its best interests under various business conditions. These
are treated as Company assets in line with legal criteria
or investment conditions. Some of these have operated
as full-ﬂedged companies. As a rule, the boards of these
companies are kept to a bare minimum, for instance,
Executive Vice President, Senior Vice President, and/or Vice
President directly responsible for the success of the projects
under such subsidiaries and associated companies. PTTEP
rules and procedures therefore apply, as these are assets
managed in the best interests of the Company.
Executives assigned to serve on behalf of PTTEP as
directors of afﬁliates and subsidiaries engaged in petroleum
exploration and production, or directly related ones,
including PTTEP Services Co., Ltd., are not entitled to
extra compensation, as this is considered PTTEP’s direct
business and part of routine work. For other cases, they
may receive such compensation, as it is considered extra
duties, including service for PTT ICT Solutions Co., Ltd., and
Energy Complex Co., Ltd. This provision is clearly stated in
the GCG principles.
3. CEO’s Compensation
The CEO’s compensation package is clearly and
transparently decided by the Remuneration Committee
with the endorsement of the Board. Consideration is given
to Company performance and performance appraisal
outcome, prevailing industry and business practices of
companies with similar sizes, as well as his or her job
responsibilities and the economic situation.
Assessment of the CEO’s performance is made against
his or her performance agreement for a given year,
duly ﬁlled on the form decided by the Remuneration
Committee, based on the key performance indicators
(KPIs) of 2010 and endorsed by the Board as check-and-
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โซลูชั่นส์ จํากัด และบริษัทเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จํากัด ซึ่งได้
กําหนดไว้อย่างชัดเจนในการกํากับดแู ลกิจการทีด
่ ขี อง ปตท.สผ.
3. ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
ค่ า ตอบแทนของประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่มีการกําหนดอย่างเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะเป็น
ผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผจ
ู้ ด
ั การใหญ่เสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณา
อนุมัติ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงาน
ของ ปตท.สผ. แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรม
เดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งสอดคล้องกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ และสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมด้วย
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นผป
ู้ ระเมินผลการปฏิบต
ั ิ
งานของประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหารและกรรมการผจู้ ด
ั การใหญ่ ตาม
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการสรรหากําหนด
ซึ่งวัดจากดัชนีวัดผลการดําเนินงานของบริษัทปี 2553 (Key
Performance Indicator: KPI) โดยได้รบ
ั อนุมต
ั จิ ากคณะกรรมการ
ปตท.สผ. เพื่อให้มีระบบการถ่วงดุล (Check and Balance) และ
สามารถตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งช่วยให้การพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีความ
ชัดเจน โปร่งใส สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน และช่วยเสริม
สร้างการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. อีกทั้งยังสามารถ
นําผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
4. ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะกําหนดหลักเกณฑ์ หรือ
วิธก
ี ารกําหนดโครงสร้างเงินเดือนทีเ่ ป็นธรรมและสมเหตุสมผลกับ
กิจการ และสามารถสะท้อนถึงการดําเนินงานของ ปตท.สผ. และ
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ซึง่ โครงสร้างเงินเดือนผบ
ู้ ริหารระดับสงู ของ ปตท.สผ. จะกําหนด
โดยเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่ายและผลการ
สํารวจค่าตอบแทนของบริษท
ั ชัน
้ นํา ซึง
่ อยใู่ นธุรกิจ/อุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม โดยเปรียบเทียบจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็น
ผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดอัตราค่าตอบแทนราย
บุคคล ในการปรับเงินเดือนประจําปีของผู้บริหารระดับสูง จะ
พิจารณาจากผลการปฏิบต
ั งิ านรายบุคคล และผลการดําเนินงาน
ของ ปตท.สผ. นอกจากนี้ ยังพิจารณาประกอบกับผลการปฏิบต
ั ิ
งานตามเป้าหมายทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ลว่ งหน้าของแต่ละสายงานด้วย
เพือ
่ เพิม
่ ความสามารถในการแข่งขันด้านค่าตอบแทนกับบริษท
ั
ชั้นนํา ซึ่งอย่ใู นธุรกิจเดียวกัน ปตท.สผ. ได้จัดให้มีการสํารวจค่า
ตอบแทนระหว่างบริษท
ั ชัน
้ นําในธุรกิจเดียวกันเป็นประจําทุกปี เพือ
่
ให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการนําเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ.
ถึงสถานะปัจจุบันของการกําหนดนโยบาย เพื่อแข่งขันด้านค่า
ตอบแทนของ ปตท.สผ. กับบริษัทอื่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง

balance to monitor the performance of the CEO against
short-term and long-term goals. Besides allowing for GCG
practices, this would make the deliberation of the CEO’s
compensation transparent and suitable while also enabling
him or her to apply the ﬁndings to improve performance.
4. Executive Management’s Compensation
The Remuneration Committee reviews and recommends
the criteria or procedures for deﬁning the salary structure
for executive management that are fair and reasonable
while conforming to prevailing practices in this business for
the Board’s endorsement. Executives’ salary structures are
determined by market comparison with other leading oil
and gas companies’ criteria, procedures, pay rates, salary
surveys, and with consideration to their individual scopes
of accountability.
The CEO decides individual executive management’s
compensation. Annual merit increases of executive
management are tied to individual performance, the
Company’s performance, and key performance indicators
(KPIs) achievement of each division.
To maintain its competitiveness in the oil and gas
market, PTTEP participates in annual compensation
surveys along with other leading oil and gas companies
to obtain sufﬁcient information to report to the Board for
possible adjustment in competitive compensation strategy
when there is a signiﬁcant compensation change in the
marketplace.
In compliance with GCG and transparency, PTTEP
discloses the Management’s compensation, including their
PTTEP shares and ESOP warrants, in the annual report.
The Board of Directors’ Training
1. Directors’ Development
• Orientation for new Directors
PTTEP organizes orientation for each new Director,
in which the President and CEO, as well as executives,
present information to introduce him or her to the business
and business direction, as well as advice on GCG, and
laws related to Directors’ efﬁcient performance. At the
orientation, each new Director get to know Company
executives and will be given the Director’s manual, which
provides essential information, such as GCG and the
Code of Business Conduct. The Company also arranges
visits to operating sites, such as Bongkot, Arthit, and
Songkhla Petroleum Development Support Base to
enhance their understanding of the business and the
management working approach for further development
of the organization.
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ในกรณีทม
ี่ ค
ี วามจําเป็นต้องปรับปรุง หากมีการเปลีย่ นแปลงอัตรา
และวิธีการจ่ายในตลาดที่แตกต่างจากเดิมไปมาก
ปตท.สผ. ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของผบ
ู้ ริหารระดับสงู โดยรวม
เป็นประจําไว้ในรายงานประจําปี นอกจากนี้ ได้เปิดเผยการถือหลัก
ทรัพย์ฯ และการได้รบ
ั สิทธิตามโครงการ ESOP ของ ปตท.สผ. เป็น
รายบุคคล เพือ
่ ความโปร่งใส และเป็นการเสริมสร้างการกํากับดแู ล
กิจการที่ดีของ ปตท.สผ. ด้วย
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
1. การพัฒนากรรมการ
• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ปตท.สผ. ได้กําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กับผู้บริหาร
ระดั บ สู ง จะจั ด บรรยายแนะนํ า ลั ก ษณะธุ ร กิ จ และแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท การกํากับดูแลกิจการที่ดี และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ และ
แนะนําผ้บ
ู ริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งจะมอบค่ม
ู ือกรรมการ
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสําคัญ เช่น การกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท.สผ. เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ข องกรรมการใหม่ แ ละมี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้ ทั น สมั ย อยู่เ สมอ
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังจัดให้กรรมการใหม่ได้เข้าเยี่ยมกิจการ
ของบริษัท ได้แก่ โครงการบงกช โครงการอาทิตย์ และโครงการ
ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม (สงขลา) เพือ
่ เพิม
่ ความเข้าใจ
ในธุรกิจและการทํางานของฝ่ายจัดการและนํามาพัฒนาองค์กร
ต่อไป
• การอบรมของกรรมการ
ปตท.สผ. มีกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และแสวงหา
ความรู้ ค วามเข้ า ใจในหน้ า ที่ ก รรมการและธุ ร กิ จ อยู่ เ สนอ และ
ปตท.สผ. สนั บ สนุ น ให้ ก รรมการทุ ก คนได้ ศึ ก ษาและอบรมเพิ่ ม
เติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทําหน้าที่กรรมการเสมอมา
โดยปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือ IOD ได้แก่ หลักสูตร Director

• Training for Directors
PTTEP has knowledgeable Directors who are always
eager to learn about their duties and the business, which
it always supports. Directors have attended various courses
provided by Thai Institute of Directors (IOD). Eleven out of 12
directors have so far attended either Director Certiﬁcation
Program (DCP) or Director Accreditation Program (DAP).
Details of the attendance in training provided by IOD as
well as other institutions are shown on pages 139-149.
PTTEP also invites knowledgeable persons from outside
the company to make presentations for the Board to ensure
that the Board performs its duties in line with the principles
of ﬁduciary duties and related laws. Such presentations
included (1) ‘A case study about incomplete disclosure of
material information of Goldman Sachs’ by Weerawong
Chinnavat & Peangpanor Ltd.; (2) ‘Determination of
Untrustworthy Characteristics of Company Directors and
Executives’ by Weerawong Chinnavat & Peangpanor Ltd.;
and (3) ‘Governance, Risk Management and Compliance’
by KPMG Phoomchai Business Advisory. The Company
also provides a manual for reviewing ﬁduciary duties
and another manual for reviewing lack of untrustworthy
characteristics so that Directors may use these manuals as
a reference in performing their duties. PTTEP also informs
and reminds Directors of their responsibilities under the law
and guidelines on GCG to reinforce their understanding.
2. Executive Development and Succession Planning
PTTEP has a management competency evaluation
through 360 degree program and assessment center and
also inform a feedback to the management for identifying
a development plan to enhance management competency
and leadership. In additional, PTTEP has a systematic
succession plan for key position to replace retirement and/
or to ﬁll new positions as a result of company expansion.
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Certification Program (DCP) หรื อ หลั ก สู ต ร Director
Accreditation Program (DAP) รวมจํานวน 11 คน จากกรรมการ
ที่มีอยู่ 12 คน โดยมีรายละเอียดการอบรมหลักสูตรจาก IOD และ
หน่วยงานอื่นๆ ของกรรมการทุกคนในหน้า 139-149
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้มีการเชิญวิทยากรจากภายนอก
มาบรรยายให้แก่คณะกรรมการเพือ
่ ส่งเสริมให้การปฏิบต
ั งิ านของ
คณะกรรมการสอดคล้องตามหลัก Fiduciary Duties และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) กรณีตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระ
สําคัญไม่ครบถ้วนของ Goldman Sachs โดยบริษัท วีรวงค์
ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด (2) เรือ
่ ง ลักษณะทีข่ าดความน่าไว้
วางใจของกรรมการ โดยบริษัท วีรวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ
จํากัด และ (3) เรื่อง Governance, Risk Management and
Compliance โดย บริษท
ั เคพีเอ็มจี ภม
ู ไิ ชย ทีป
่ รึกษาธุรกิจ จํากัด
รวมทั้งได้จัดให้มีค่ม
ู ือสอบทาน Fiduciary Duties ของกรรมการ
และคม
ู่ อ
ื สอบทานลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการเพือ
่
เป็นเอกสารอ้างอิงให้กรรมการใช้สอบทานในการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างถูกต้องต่อไป นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีการแจ้งข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของกรรมการตามกฎหมายและ
แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ต ามการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ ห้ กั บ กรรมการ
อย่เู สมอ เพื่อเพิ่มพูนความร้ค
ู วามเข้าใจด้วย
2. การพัฒนาผู้บริหารและแผนการสืบทอดงาน
ปตท.สผ. มีการประเมินสมรรถนะผบ
ู้ ริหารด้วยวิธก
ี ารประเมิน
แบบ 360 องศา และเข้าศูนย์ประเมินความพร้อม (Assessment
Center) ผบ
ู้ ริหารจะได้รบ
ั แจ้งผลการประเมินและจัดทําแผนพัฒนา
ร่วมกับผบ
ู้ งั คับบัญชา เพือ
่ เพิม
่ สมรรถนะในการบริหารและเป็นผน
ู้ าํ
องค์กร นอกจากนี้ยังมีแผนงานการเตรียมผู้สืบทอดตําแหน่ง
งานทีส
่ าํ คัญอย่างเป็นระบบ เพือ
่ ทดแทนผเู้ กษียณอายุ หรือบรรจุ
ลงในตําแหน่งงานใหม่ที่เกิดขึ้นจากการขยายกิจการของบริษัท
สําหรับการสืบทอดตําแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหารและกรรมการ
ผจ
ู้ ด
ั การใหญ่ ปตท.สผ. มีการพัฒนาผบ
ู้ ริหารให้มค
ี วามพร้อมใน
การสืบทอดตําแหน่งแทน เพือ่ ให้คณะกรรมการสรรหาได้พจิ ารณา
เลือกตามกระบวนการสรรหา ซึ่งจะต้องพิจารณาความรู้ ความ
สามารถ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ในการนําพาบริษัทให้เจริญ
เติบโตได้ตามแผนกลยุทธ์ทค
ี่ ณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กาํ หนดไว้

As regard to succession planning for the President &
CEO, PTTEP has developed a process designed to ensure
executives readiness for succession into this position. The
selection process will be conducted by the Nominating
Committee, considering nominees’ knowledge, capability,
experience and vision in managing and leading PTTEP
towards growth in accordance with the strategic plan
devised by the Board of Directors.
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รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ปตท.สผ. ประกอบด้ ว ยกรรมการ
อิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดย
เฉพาะด้านการเงินและการบัญชี ด้านกฎหมาย และด้านเทคนิค
โดยมี นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
นายศิ ริ น ทร์ นิ ม มานเหมิ น ท์ และนางสิ ริ นุ ช พิ ศ ลยบุ ต ร เป็ น
กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทัง
้ 3 ท่าน มีความ
รแู้ ละประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชือ
่ ถือของงบการเงิน
ในรอบปี 2553 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ ตามระเบียบ ปตท.สผ. ว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น
5 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุม
ครบทุกครั้ง และสามารถสรุปสาระสําคัญของงานที่ปฏิบัติได้
ดังต่อไปนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี
ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี คือ สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน หรือ สตง. โดยให้คําแนะนําและข้อคิดเห็นเพื่อให้มั่นใจว่า
ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินของ ปตท.สผ. มีความถูก
ต้อง เชื่อถือได้ และเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญครบถ้วน เพียงพอ และ
ทันเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. พิ จ ารณารายงานคํ า อธิ บ ายและการวิ เ คราะห์ ข อง
ฝ่ายจัดการ (MD&A) โดยได้รว่ มหารือกับฝ่ายจัดการทุกไตรมาส
ทั้งนี้หากพบประเด็นที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการฯ ขอให้ ฝ่ า ยจั ด การกํ า หนดมาตรการควบคุ ม
ติดตาม ดูแลเรื่องดังกล่าวและนําเสนอความก้าวหน้าให้ทราบ
เป็นระยะ
3. สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ปตท.สผ.
4. พิ จ ารณาและสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของ
ปตท.สผ. กรณี ท่ี เ กิ ด รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่
อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มค
ี วามถก
ู ต้องครบถ้วน
โดยได้แสดงความเห็นว่า รายการดังกล่าวได้ดําเนินการอย่าง
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5. สอบทานให้ ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายใน และระบบ
การตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล
6. สนั บ สนุ น การเข้ า ร่ ว มจั ด อั น ดั บ การดู แ ลกิ จ การ ของ
ปตท.สผ. โดย TRIS (Thai Rating and Information Service
Co., Ltd.) โดยให้ขอ้ มลู เกีย่ วกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
7. พิจารณา เสนอแต่งตั้งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นผส
ู้ อบบัญชีของ ปตท.สผ. รวมทัง้ พิจารณาเสนอค่าตอบแทน
ในปี 2553 รวมทั้ ง เข้ า ร่ ว มประชุ ม กั บ ผู้ ส อบบั ญ ชี และฝ่ า ย

Report of the
Audit Committee

Composed of three Independent Directors with
knowledge, expertise, and experience in finance
and accounting, law, and related technical practices,
the Audit Committee is chaired by Mr. Chulasingh
Vasantasingh, with Mr. Sirin Nimmanahaeminda and Ms.
Sirinuj Bisonyabut as members. All are knowledgeable
and experienced in reviewing financial statements.
All Audit Committee members performed their duties
and responsibilities as assigned by the Board of Directors
in accordance with PTTEP’s Audit Committee Charter.
During 2010, the Audit Committee held ﬁve meetings,
with perfect attendance each time, completing the work
items as summarized below:
1. Reviewed the quarterly and annual financial
statements with the Management and the external
auditor (The Ofﬁce of the Auditor General) and provided
comments and recommendations to ensure the accuracy
and creditability of the accounting system and ﬁnancial
information, as well as accurate, sufﬁcient, and timely
disclosure of signiﬁcant matters to meet the accounting
standards and requirements of relevant laws and regulations.
2. Considered the quarterly Management’s discussion
and analysis report (MD&A) in consultation with the
Management and called to attention issues affecting
PTTEP’s business, which the Management was to deﬁne
measures to control, monitor, and report periodical
progress on.
3. Reviewed PTTEP’s performance to ensure the
Company’s compliance with the securities and stock
exchange laws, the Stock Exchange of Thailand’s rules
and regulations, and other laws related to PTTEP’s business.
4. Considered and supported the disclosure of connected
transactions to ensure accuracy and completeness; the
Committee viewed that these transactions were reasonably
executed for the maximum beneﬁt of PTTEP.
5. Reviewed PTTEP’s internal control and internal audit
system to ensure both sufﬁciency and appropriateness for
business operations.
6. Supported participation in the ranking of corporate
governance practices by TRIS (Thai Rating and Information
Service Co., Ltd.) through the provision of a summary of
its work.
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ตรวจสอบ เพื่ อ รั บ ทราบแนวทางและแผนการตรวจสอบของ
ผู้ ส อบบั ญ ชี รวมทั้ ง หารื อ เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไข
8. พิ จ ารณาความเป็ น อิ ส ระของหน่ ว ยงานตรวจสอบ
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย และพิจารณา
ความดีความชอบ หรือลงโทษหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
9. ให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของหน่วยงาน
ตรวจสอบรวมทั้งสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทาง
การตรวจสอบและประเมิ น ผลการตรวจสอบการดํ า เนิ น งาน
ด้านต่างๆ ของ ปตท.สผ.
10. พิจารณากลั่นกรองงบประมาณ และอัตรากําลังของ
หน่วยงานตรวจสอบ
11. พิจารณาประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านในรอบปี 2553 โดยวิธี
การประเมินตนเอง การประเมินจากคณะกรรมการบริษท
ั และจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินสรุปได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่ใู นเกณฑ์ดีมาก
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมทุกครั้ง
ให้ ค ณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบอยู่ เ ป็ น ประจํ า และอย่ า ง
ต่อเนื่อง ทัง้ นี้ ภารกิจทีไ่ ด้ปฏิบต
ั ใิ นปี 2553 ตามทีก
่ ล่าวข้างต้น
คณะกรรมการตรวจสอบ ขอสรุปความเห็นดังนี้
• ระบบบั ญ ชี แ ละรายงานทางการเงิ น ของ ปตท.สผ. มี
ความถก
ู ต้อง เชือ
่ ถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมลู ทีส
่ าํ คัญครบถ้วน
เพียงพอ และทันเวลา
• ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ
เหมาะสม และมีการจัดทํา ปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษั ท ในปั จ จุ บั น และอนาคต และสอดคล้ อ งกั บ กฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• ผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. คือสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน มีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ
รายงานทางการเงินของ ปตท.สผ. ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้
และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา
• จากการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่
อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่า ปตท.สผ. ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
และรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรม
เหมาะสม ซึง่ ได้ผา่ นการอนุมต
ั จิ ากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการ
บริษัทก่อนทํารายการแล้ว

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

7. Considered, selected, and proposed that the Ofﬁce
of the Auditor General continue to serve as the external
auditor, decided the audit fees for 2010, and attended
meetings with the external auditor and the internal audit
department to acknowledge the approach and audit plans
of the external auditor and consult it on problems faced
during its audit to seek solutions.
8. Considered the independence of the internal audit
department and endorsed the appointment, transfer, and
performance merit considerations or punitive measures for
the chiefs of the internal audit department.
9. Endorsed the audit plans of the internal audit
department, reviewed audit ﬁndings and approach taken
and assessed audit ﬁndings.
10. Screened the budget and manpower requirements
of the internal audit department.
11. Assessed the Audit Committee’s 2010 performance
by completing a self–assessment, assessment by the Board
of Directors, and assessment by related agencies. The result
of the assessment revealed that the performance of the
Audit Committee remained effective.
The Audit Committee continued to regularly submit all
minutes of its meetings to the Board.
In conclusion, for the year, the Audit Committee’s
opinions are as follows:
• PTTEP’s accounting system and ﬁnancial reports were
accurate, creditable, and contained complete, adequate,
and timely essential information.
• PTTEP’s internal controls were adequate, suitable,
and adaptable to evolving circumstances to suit its present
and future business operations while complying with all
relevant laws and regulations.
• The Ofﬁce of the Auditor General-PTTEP’s external
auditor, was independent and experienced in auditing its
ﬁnancial reports to ensure accuracy and reliability, as well
as complete, adequate, and timely disclosure of essential
information.
• Based on its review of connected transactions
or items with potential conﬂicts of interest, the Audit
Committee regard PTTEP’s disclosure of information
as accurate and complete, and such items carried fair
conditions and prices, which had won the prior approval
of the Management or the Board.

(Signed) Mr. Chulasingh Vasantasingh
Mr. Chulasingh Vasantasingh
Chairman of the Audit Committee
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รายงาน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ปตท.สผ. ให้ความสําคัญกับการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการ
กํากับดแู ลกิจการทีด
่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจในการดําเนินงานและ
ได้พฒ
ั นาการกํากับดแู ลกิจการทีด
่ ขี องบริษท
ั อย่างต่อเนือ
่ ง โดย
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ บรรษัท
ภิบาล ประกอบด้วย กรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน ที่
เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ทําหน้าที่กํากับและส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของ
ปตท.สผ. ในทุกระดับ
ในปี 2553 คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล ประกอบด้ ว ย
นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ (ประธาน) ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์
และนายภษ
ู ณ ปรียม
์ าโนช (พ้นจากตําแหน่งวันที่ 26 พฤศจิกายน
2553) มีการประชุมรวมทัง้ สิน
้ 4 ครัง้ โดยกรรมการบรรษัทภิบาล
ทุกคนมาร่วมประชุมครบทุกครั้ง ซึ่งสาระสําคัญของการประชุม
สรุปได้ดังนี้
1. ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอด
จนข้อพึงปฏิบต
ั หิ รือแนวปฏิบต
ั ด
ิ า้ นการกํากับดแู ลกิจการทีด
่ ขี อง
บริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากล และ
บริษัทชั้นนํา รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ และนําเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ั งิ าน
2. ส่งเสริมให้การดําเนินกิจการของบริษท
ั และการปฏิบต
ของคณะกรรมการ ผบ
ู้ ริหาร และพนักงานของบริษท
ั สอดคล้อง
กับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษัท โดยติดตามผลและให้ข้อแนะนําการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจของ ปตท.สผ. รวมถึงการดําเนินการของ ปตท.สผ. เกี่ยว
กับเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจาก CG Hotline เป็นประจําทุกไตรมาส
นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลยังได้เข้าร่วมกิจกรรม CG
Day กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 รวมทั้ง
เข้าร่วมและกล่าวเน้นย้ําถึงความสําคัญของ CG ในกิจกรรม CG
Workshop ซึ่งจัดให้กับพนักงานจํานวน 5 ครั้ง ครั้งละประมาณ
80 คน ตลอดปี 2553 ด้วย
3. ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ของ ปตท.สผ. ซึ่ ง ใน
ปี 2553 ในส่วนของการประเมินจากภายนอกได้ให้บริษัท ทริส
คอร์ ป อเรชั่ น เข้ า มาทํ า การประเมิ น ส่ ว นการประเมิ น ภายในมี
การจัดทําแบบสํารวจการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของ
ปตท.สผ.
4. พิจารณาข้อเสนอการจัดทํา PTTEP Standard Template
ของระเบียบวาระการประชุม Presentation และบทคัดย่อ สําหรับ
การประชุมคณะกรรมการบริษท
ั และได้ประกาศเป็นข้อพึงปฏิบต
ั ใิ ช้
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2553

Report of the
Corporate Governance Committee

Valuing compliance with its corporate governance (CG)
policy and code of business conduct, PTTEP has continually
improved its practices, for which the Board of Directors
has assigned the Corporate Governance Committee this
responsibility. This sub-committee, consisting of at least
three Independent Directors, supervises and promotes
compliance with the above-mentioned policy and code
across the Company.
In 2010, the sub-committee was chaired by Mr.
Vudhibhandhu Vichairatana, with M.R.Pongsvas Svasti
and Mr. Bhusana Premanode (who left the position on
November 26, 2010) as members. All members attended
the four meetings held during the year, with the following
essences.
1. Assessed and revised the above-mentioned policy
and code, as well as practical guidelines, or recommended
practices in compliance with corporate governance,
international practices and leading companies’ practices,
and recommendations of various institutions for the Board’s
approval.
2. Promoted compliance by PTTEP’s business and the
performances of the Board, executives, and employees with
the above-mentioned policy and code through monitoring
and recommending promotional activities each quarter of
the year. This applied to PTTEP’s actions on complaints
ﬁled through the CG Hotline. The sub-committee also
participated in CG Day activities with PTT Group companies
on September 20, 2010, and stressed the signiﬁcance of
corporate governance at ﬁve CG Workshops (each with
about 80 employees) throughout 2010.
3. Ensured assessment of policy and code compliance,
of which an external assessment was undertaken by TRIS
Corporation and an internal one undertaken through a
survey of compliance with the code in 2010.
4. Deliberated a proposal for preparing PTTEP Standard
Templates for meeting agenda, presentations, and executive
summaries for Board meetings, which was implemented
from August 16, 2010, onward.
5. Deliberated the analytical results of PTTEP’s acclaim
as the Board of the Year 2008/09 and recommended
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5. พิจารณาผลการวิเคราะห์การได้ประกาศเกียรติคุณคณะ
กรรมการแห่งปี 2551/52 และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษท
ั ให้
เข้าร่วมโครงการนีต
้ อ
่ ไป เพือ
่ เป็นการประเมินระดับการปฏิบต
ั ขิ อง
คณะกรรมการบริษัทที่สอดคล้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
6. พิ จ ารณาแก้ ไ ขนโยบายการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและการ
ให้ ค วามคุ้ ม ครองผู้ ร้ อ งเรี ย นเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ดํ า เนิ น การให้ มี
ประสิทธิผลยิง่ ขึน
้ และประกาศใช้เป็นนโยบายการรับเรือ
่ งร้องเรียน
และการให้ความคุม้ ครองผรู้ อ้ งเรียน (ฉบับแก้ไขครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2553)
7. กําหนดแนวทางการรายงานการปฏิบัติตามการกํากับ
ดแู ลกิจการทีด
่ ขี อง ปตท.สผ. (CG Report) ให้สอดคล้องตามหลัก
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ จัดทํารายงานเผย
แพร่ตอ
่ ผม
ู้ ส
ี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย (Stakeholders) ในรายงานประจําปี
8. พิจารณารายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ปี 2553
9. ให้ข้อแนะนําเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท.สผ. รวม
ทั้งการเข้าร่วมโครงการ CG Visit ในปี 2554 โดยจะเป็นโอกาสที่
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะได้พบกับผบ
ู้ ริหารและพนักงานเพือ
่
พูดคุยและติดตามเกี่ยวกับการส่งเสริมและการปฏิบัติตาม CG
10. ให้ ข้ อ แนะนํ า และจะร่ ว มติ ด ตามผลกิ จ กรรม CSR ของ
ปตท.สผ. ที่จะจัดในปี 2554
่ วข้องกับเรือ
่ ง CG และรับฟัง
11. รับทราบข้อมลู ข่าวสารทีเ่ กีย
การบรรยายเกีย่ วกับเรือ่ ง Governance, Risk Management and
Compliance (GRC)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้รายงานผลการประชุมทุกครัง้
ให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ เป็นประจําอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
ในรอบปี 2553 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล พ.ศ.
2548 และทีแ่ ก้ไขเพิม
่ เติมด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความ
สามารถ และเป็นอิสระ โดยได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพือ
่
ู ือหุ้นทุกราย และผ้ม
ู ีส่วนได้เสีย
ประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ. ผ้ถ
อื่นๆ อย่างเหมาะสมแล้ว

continued participation to the Board as an assessment of
its performance in line with good corporate governance.
6. Amended for greater effectiveness the policy for
handling complaints and protecting whistle-blowers, and
implemented such amended policy (No. 1, 2010).
7. Formulated a CG reporting guideline in line with the
SET criteria for distribution to stakeholders in the annual
report.
8. Deliberated its own 2010 report.
9. Provided recommendations on the organization
of training on good corporate governance and the code
of business conduct and on participation in the CG Visit
Project. The year 2011 will see the sub-committee meeting
with PTTEP executives and employees to discuss and
monitor moves to promote and comply with corporate
governance.
10. Provided recommendations on and decided to
monitor corporate social responsibility activities to be held
in 2011.
11. Acknowledged intelligence reports about corporate
governance and listened to a talk on governance, risk
management and compliance (GRC).
The Corporate Governance Committee regularly and
continually reported all meeting outcomes to the Board.
Throughout the year, it performed all the assignments
under its charter of 2005 and amendments with care,
prudence, competence, and independence, and provided
candid views for the maximum beneﬁt to PTTEP, the
shareholders, and stakeholders.

(Signed) Mr. Vudhibhandhu Vichairatana
นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

Mr. Vudhibhandhu Vichairatana
Chairman of the Corporate Governance Committee
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รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปตท.สผ. ปัจจุบันประกอบ
ด้วยกรรมการ 5 คน โดยมีนายพิชัย ชุณหวชิร เป็นประธาน
กรรมการ นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
นายสมหมาย โค้วคชาภรณ์ และนายอนนต์ สิริแสงทักษิณ เป็น
กรรมการ ทั้งนี้ในระหว่างปี 2553 นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์
ได้ ล าออกจากการเป็ น กรรมการของคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2553
ในรอบปี 2553 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษท
ั ตามระเบียบ ปตท.สผ.ว่าด้วยคณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง โดยมี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยงทั้งสิ้น 11 ครั้ง สรุปสาระสําคัญของงานที่ปฏิบัติได้
ดังต่อไปนี้
1. พิจารณากระบวนการและแผนงานการบริหารความเสี่ยง
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอกั บ ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ และ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
2. พิจารณาโครงสร้างความเสีย่ ง (Corporate Risk Proﬁle)
ที่เชื่อมโยงและสนับสนุนทิศทางกลยุทธ์ โดยพิจารณาความเสี่ยง
ทุกตัวอย่างละเอียดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมให้
ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์เพือ
่ ลดความเสีย
่ งนัน
้ ตลอดจนติดตาม
ผลการดํ า เนิ น งานในการลดความเสี่ ย งนั้ น ๆ อย่ า งใกล้ ชิ ด
ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับกลยุทธ์ หรือระดับปฏิบัติการ
รายโครงการโดยใช้เครื่องมือ Enterprise Risk Management
Dashboard และกําหนดผ้รู ับผิดชอบอย่างเป็นทางการ คือ Risk
Owner ทําหน้าทีต
่ ด
ิ ตามและปรับปรุงข้อมลู ให้เป็นปัจจุบน
ั รวมทัง
้
กําหนดแผนลดความเสี่ยงด้วย

Report of the
Risk Management Committee

The PTTEP Risk Management Committee is currently
consisted of five members; chaired by Mr. Pichai
Chunhavajira, with Mr. Vudhibphandhu Vichairatana, Mr.
Chitrapongse Kwangsukstith, Mr. Sommai Khowkachaporn
and Mr. Anon Sirisaengtaksin asmembers. During the
year 2010, Mr. Sirin Nimmanahaeminda resigned from
Risk Management Committee’s member as from October
26, 2010
The Risk Management Committee members performed
their duties and responsibilities as assigned by the Board
of Director and in accordance with the Risk Management
Charter. During 2010, the Committee held 11 meetings
which can be summarized as follows:
1. Considered the Risk Management processes and
plans to ensure the effectiveness of risk management and
internal control compatible with acceptable risk levels and
evolving circumstances.
2. Considered the PTTEP Corporate Risk Proﬁle in
support of company’s strategic directions. Each risk whether strategic or operational - was contemplated in
both qualitative and quantitative terms, with constructive
recommendations given to mitigate it. Mitigating actions
comprised closely monitoring and using Enterprise Risk
Management Dashboard as a tool to follow up the progress
of risk management in each risk.
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3. พิจารณาและอนุมัติการดําเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยง
ที่มีนัยสําคัญต่อ ปตท.สผ. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงใน
ระดับกลยุทธ์ ระดับปฏิบัติการ การลงทุนใหม่ๆ และนโยบายการ
ทําประกันความเสี่ยง ก่อนนําเข้าเสนอคณะกรรมการ
4. พิจารณาแผนการดําเนินงานเชิงกลยุทธ์ ดัชนีวัดผลการ
ดําเนินงาน และงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2554 โดยมีการ
พิจารณาความเสีย่ งทีส
่ าํ คัญก่อนนําเข้าคณะกรรมการเพือ
่ อนุมต
ั ิ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการประชุมให้
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบอย่เู ป็นประจําและอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี้ ขอรายงานสรุปการกํากับดแู ลกิจการของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ในปี 2553 ว่าได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างรอบคอบ เต็มกําลังสติปัญญา ด้วยความรู้ ความสามารถ
และความเป็นอิสระตลอดจนได้ให้ความเห็นต่างๆ แก่ทก
ุ ฝ่ายอย่าง
ตรงไปตรงมา เพือ
่ ประโยชน์ตอ
่ ปตท.สผ. ผถ
ู้ อ
ื หุน
้ ทุกราย และผม
ู้ ี
ส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสมแล้ว

3. Considered the corporate strategic plan, key
performance indicators, 2011 annual budget, and relevant
risks before submission for approval from the Board.
The committee continually reported its ﬁndings to the
Board on a regular basis.
In summary, it is our view that the committee has
performed its duties in 2010 prudently and independently
while providing candid views to all parties for the beneﬁt
of PTTEP, all shareholders, and stakeholders.

(Signed) Mr. Pichai Chunhavajira

นายพิชัย ชุณหวชิร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr. Pichai Chunhavajira
Chairman of the Risk Management Committee
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รายงานคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกํ า หนด
ค่าตอบแทน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และ
ประธานเป็นกรรมการอิสระ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ รวมทั้ ง
โครงสร้างค่าตอบแทนของผ้บ
ู ริหารระดับสูง
ในปี 2553 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีการ
ประชุมรวมทัง
้ สิน
้ 2 ครัง
้ ซึง
่ ได้ปฏิบต
ั หิ น้าทีต
่ ามบทบาทและความ
รับผิดชอบทีค
่ ณะกรรมการ ปตท.สผ. กําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วย
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง
และเป็นอิสระ โดยกรรมการกําหนดค่าตอบแทนทุกคนได้เข้าร่วม
ในทุกการประชุม และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ
ปตท.สผ. ทุกครั้ง
• การพิ จ ารณาโครงสร้ า งค่ า ตอบแทนของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งรวมถึงรูปแบบ
ที่จูงใจให้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมุ่งมั่นทํางาน เพื่อให้บริษัท
เจริญเติบโตยิ่งขึ้น โดยได้มีการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียน
ในขนาดที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
• การพิ จ ารณากํ า หนดค่ า ตอบแทนสํ า หรั บ คณะ
กรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรือ
่ ง และประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดําเนินการโดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธี
การโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งพิจารณาตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงาน
ของบริษัท เปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนําใน
อุตสาหกรรมทีม
่ ขี นาดใกล้เคียงกัน เพือ
่ ให้มค
ี วามเหมาะสม โปร่งใส
สร้างความมั่นใจแก่ผ้ม
ู ีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

Report of the
Remuneration Committee

The Board of Directors appointed the Remuneration
Committee, which consists mainly of Independent Directors
and whose Chairman is an Independent Director, to
consider the compensation suitability for the Board, the
sub-committees, and the President and CEO, as well as the
compensation structure for senior executives.
Two meetings were held during the past year to fulﬁll
the sub-committee’s roles and responsibilities, spelled out
by the Board in the Remuneration Committee Charter,
with due care and independence. All members attended
the meetings, and a report of the sub-committee’s meeting
outcomes was ﬁled to the Board each time. Below is a
summary of its work in 2010.
• Deliberation of the compensation structure for
the President and CEO, incorporating incentives for a
greater sense of belonging and his commitment to greater
corporate growth. The sub-committee based this on a
comparison with listed companies of comparable sizes and
industry peers.
• Deliberation of the compensation for the Board,
sub-committees, and the President and CEO was based on
fair and reasonable criteria or procedures. Issues taken into
consideration were their roles and responsibilities, as well
as their performance and PTTEP’s performance, compared
with the compensation of listed industry peers, in view of
the economic situation. This was to make such deliberation
suitable and transparent, thus bolstering conﬁdence among
all stakeholders.

(Signed) Mr. Viraphol Jirapraditkul
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

Mr. Viraphol Jirapraditkul
Chairman of the Remuneration Committee
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รายงาน
คณะกรรมการสรรหา

Report of the Nominating Committee

การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง ปตท.สผ. กํ า หนดให้ มี ค ณะ
กรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน โดย
ประธานกรรมการและกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ
มีหน้าทีค
่ วามรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา
และมีวาระคราวละ 3 ปี
คณะกรรมการสรรหาชุดปัจจุบน
ั ประกอบด้วย นายสมหมาย
โค้วคชาภรณ์ (กรรมการอิสระ) เป็นประธานกรรมการ นายจุลสิงห์
วสันตสิงห์ (กรรมการอิสระ) และนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
เป็นกรรมการ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั้งแต่ 23 มิถุนายน
2552 - 22 มิถุนายน 2555
ในรอบปี 2553 คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ในระเบี ย บว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการสรรหา ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความ
สามารถ และเป็นอิสระ เกี่ยวกับการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค
่ รบวาระหรือ
ลาออก และพิจารณากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารง
ตําแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่องและประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง
พิจารณา Performance Agreement ของคณะกรรมการ และ
แบบประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง ประธานกรรมการ รวมทั้งปรับปรุงระเบียบว่าด้วย
คณะกรรมการสรรหาให้ มี ค วามเหมาะสม ซึ่ ง ในปี 2553
คณะกรรมการสรรหามีการประชุมรวมทัง้ สิน
้ 4 ครัง้ และกรรมการ
ทุกคนมาร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้
เสียไม่ได้ออกเสียงในเรือ
่ งทีต
่ นมีสว่ นได้เสีย และได้รายงานผลการ
ประชุมทุกครั้งให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบด้วย
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ได้ เ ปิ ด เผยรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละ
กระบวน การสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการ ผ้จ
ู ัดการใหญ่ไว้ในรายงานประจําปีด้วย

PTTEP’s corporate governance requires the Nominating
Committee to be made up of at least three Directors,
with the Chairman and a majority of members coming
from the ranks of Independent Directors. Bound by the
nominating committee charter, they serve for three years
at a time.
The present Nominating Committee consists of Mr.
Sommai Khowkachaporn (Independent Director and
Chairman), Mr. Chulasingh Vasantasingh (Independent
Director) and Mr. Chitrapongse Kwangsukstith. Their terms
run from June 23, 2009 to June 22, 2012.
During the year, the committee performed Board of
Directors-assigned duties under the committee’s charter
carefully, prudently, competently, and independently in
recruiting qualiﬁed people for Directors, replacing those
that had completed their terms or resigned; nominating
those Directors toﬁll sub-committees as members or
chairmen; deliberating performance agreements for the
Board and performance assessment forms for the Board,
sub-committees, and chairman; and amending its own
charter. Four meetings were held during the year, with
perfect attendance. Members with vested interestson any
matters were not allowed to vote on them. All meeting
outcomes were reported to the Board.
PTTEP has publicized details about the criteria and
processes for recruitment of Directors and the President
and CEO in the annual report.

(Signed) Mr. Sommai Khowkachaporn
นายสมหมาย โค้วคชาภรณ์
ประธานกรรมการสรรหา

Mr. Sommai Khowkachaporn
Chairman of the Nominating Committee
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โครงสร้าง
การถือหุ้นและการจัดการ

Shareholding and Management Structure

ผู้ถือหุ้น

Shareholders

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
ผถ
ู้ อ
ื หุน
้ ทีถ
่ อ
ื หุน
้ สงู สุด 10 รายแรกของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2554 (วันปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการ
เข้าระชุมสามัญ ผ้ถ
ู ือหุ้นประจําปี 2554 ได้แก่

Top 10 shareholders
PTTEP’s top 10 shareholders as of February 15, 2011, the
date on which the Company closed its shares registration
book for the right to attend the 2011 Annual General
Shareholders’ Meeting. were as follows:

อันดับ
Rank

1.

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
Top 10 Shareholders

จํานวนหุ้น
Number of Shares

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

% ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมด
% of Total Shares

2,167,500,700

65.32

PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

72,318,443

2.18

3.

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG

70,485,645

2.12

4.

NORTRUST NOMINEES LTD.

68,586,328

2.07

60,958,452

1.84

5.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

*

THAI NDVR COMPANY LIMITED*
6.

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

60,890,307

1.83

7.

THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED

47,658,200

1.44

8.

CHASE NOMINEES LIMITED 42

40,243,900

1.21

9.

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH

38,243,600

1.15

10.

สํานักงานประกันสังคม (2 กรณี)

30,864,020

0.93

2,657,749,595

80.09

3,318,433,600

100

SOCIAL SECURITY OFFICE (2 CASES)
รวมจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก
Total Shares of Top 10 Shareholders
รวมจํานวนหุน้ ทีอ่ อกและชําระแล้วทัง้ หมด ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
Issued and Paid-Up Shares as of February 15, 2011
* เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2553 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด ได้
เปลี่ยนหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ เป็นเปิดเผยข้อมูล
ผ้ถ
ู ือเอ็นวีดีอาร์ ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้วของหลักทรัพย์
อ้างอิงขึ้นไป ซึ่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ไม่มีข้อมูลเปิดเผยว่าผ้ใู ดถือเอ็น
วีดีอาร์ถึงตามหลักเกณฑ์นี้

* Since January 18, 2010, Thai NVDR Co., Ltd., has changed its rule
on the disclosure of NVDR holders’ names to disclosing those with
over 0.50% of the paid-up capital. However, as of February 15, 2011,
under this new rule, no NVDR holder’s name was disclosed.
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ผูถ
้ อื หุน้ รายใหญ่ทโี่ ดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิผลต่อการกําหนดนโยบาย
การจัดการหรือการดําเนินการของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ
ปตท. ในฐานะที่เป็นผ้ถ
ู ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท มีส่วนในการ
กําหนดนโยบายการจัดการและการดําเนินงานของบริษัท โดย
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ มีกรรมการที่
เป็นกรรมการและผ้บ
ู ริหารของ ปตท. จํานวน 5 คน จากจํานวน
กรรมการบริษัท ทั้งหมด 12 คน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

Major shareholder who has exerted significant,
de facto inﬂuence on determining PTTEP’s policy or
its operations
PTT, as the major shareholder, takes part in determining
PTTEP’s policy and its operations under the Board’s approval.
As of January 1, 2011, ﬁve out of 12 PTTEP Directors were
also Directors and executives of PTT.

การจัดการ

Management Structure

ปตท.สผ. มีคณะกรรมการบริษัททําหน้าที่กํากับดูแลกิจการ
ของ ปตท.สผ. และมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอีก 5 คณะ ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

PTTEP is governed by the Board of Directors (“The
Board”), which has ﬁve standing sub-committees, namely
the Audit Committee, the Remuneration Committee,
the Nominating Committee, the Corporate Governance
Committee and the Risk Management Committee.

คณะกรรมการ ปตท.สผ.
คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดการ
บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอํานาจหน้าที่และความรับผิด
ชอบที่สําคัญของคณะกรรมการสรุปได้ดังนี้
1. หน้าที่ตามข้อบังคับบริษัท
• จัดการดําเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผ้ถ
ู ือหุ้น
• เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และถ้าเห็น
สมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้
กับให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
แต่งตั้งผ้บ
ู ริหารคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
2. หน้าที่ตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ.
• จัดให้มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
ของ ปตท.สผ. รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้บริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตาม
• กํากับดแู ลการดําเนินงานของบริษท
ั ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่
ประชุมคณะกรรมการ นโยบายที่เกี่ยวข้อง และระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
ของ ปตท.สผ.
• ร่วมกับผบ
ู้ ริหารกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ
บริษท
ั ให้สามารถนําไปปฏิบต
ั ใิ ห้บง
ั เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• พิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดําเนินงาน
และนโยบายของบริษท
ั รวมทัง้ งบประมาณ การลงทุน การก่อหนี้
การทรัพยากรบุคคล และเป้าหมายการปฏิบต
ั ง
ิ าน เป็นต้น ทีเ่ สนอ
โดยผ้บ
ู ริหาร รวมทั้งติดตามและทบทวนผลการดําเนินงานอย่าง
สม่ําเสมอ เพื่อกํากับดูแลให้บรรลุแผนกลยุทธ์และเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว้
• พิ จ ารณากรณี เ กี่ ย วกั บ ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
อย่างรอบคอบและโปร่งใส และรายงานให้บริษท
ั ทราบถึงการมีสว่ น
ได้เสียของตนเองและบุคคลทีเ่ กีย
่ วข้อง รวมไปถึงการป้องกันการ

The Board of Directors (“The Board”)
The Board shall have powers and duties to manage the
Company in accordance with the Company’s objectives,
Articles of Association and shareholder resolutions. The
important duties and responsibilities of the Board are as
follows:
1. Duties under Articles of Association
• The Board shall have powers and duties to manage
the Company in accordance with the Company’s objectives,
Articles of Association and shareholder resolutions.
• The Board shall elect one Chairman, one more
director to be Vice Chairman if it deems appropriated,
together with one Chief Executive Ofﬁcer and Secretary
to the Board.
2. Duties under Good Corporate Governance
• To determine the Company’s good corporate
governance and code of business conduct and be a role
model in adopting these principles for management and
employees.
• To oversee that the Company’s operations comply
with laws, the Company’s objectives, afﬁdavits, shareholder
and the Board resolutions, related policies including the
internal control system as well as PTTEP good corporate
governance principles and code of business conduct.
• To collaborate with management in designating
vision, mission, and values that the Company expects to
happen.
• To consider and approve strategic plans, direction
and policy for the Company as well as its budget,
investment, loans, human resources, and operating goals
submitted by the management, and supervise and closely
monitor the Company’s operation so that its strategic plans
and objectives can be achieved.

114

ใช้ประโยชน์อน
ั มิควรในทรัพย์สน
ิ ของบริษท
ั และการทําธุรกรรมกับ
ผ้ท
ู ี่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
• กําหนดให้มรี ะเบียบทีช่ ด
ั เจนและเหมาะสม มีรายงานทางการ
เงินที่เป็นมาตรฐาน น่าเชื่อถือ และมีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
• กํากับดูแลให้มีการตรวจสอบ ทั้งจากผ้ต
ู รวจสอบภายใน
และผ้ต
ู รวจสอบภายนอกให้มีการทําหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล
• กํากับดูแลให้มีการสื่อสารและเปิดเผยสารสนเทศในเรื่อง
ต่างๆ ให้กับผ้ม
ู ีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และ
ทันเวลา
• พิ จ ารณามอบอํ า นาจให้ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอํานาจดําเนินธุรกิจภายใต้งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ และติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามแผน
• พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยเปิดเผย
ผลการประเมินในรายงานประจําปี และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผ้จ
ู ัดการใหญ่ รวมถึง
กําหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงาน รวมทั้ง
กํากับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของผ้บ
ู ริหารระดับสูง
ทัง้ นี้ ในกรณีตอ
่ ไปนีจ้ ะต้องขออนุมต
ั จิ ากทีป
่ ระชุมผถ
ู้ อ
ื หุน
้ และ
ต้องได้รบ
ั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผ้ถ
ู ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
• การขายหรือโอนกิจการของ ปตท.สผ. ทั้งหมดหรือบาง
ส่วนที่สําคัญให้แก่บุคคลอื่น
• การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน
มาเป็นของ ปตท.สผ.
• การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการ
ของ ปตท.สผ. ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สําคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอืน
่ เข้าจัดการธุรกิจของ ปตท.สผ. หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
• การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของ
บริษัท
• การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบรวมบริษัท
และการเลิกบริษัท
• ในกรณีที่ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กําหนด
ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการ
ทํารายการทีเ่ กีย
่ วโยงกันของบริษท
ั จดทะเบียน หรือการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการ ปตท.สผ. มี
จํานวนทัง
้ สิน
้ 12 คน โดยมีรายละเอียดของกรรมการปัจจุบน
ั และ
กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งระหว่างปี ดังข้อมูลหน้า 137-147

• To consider cases related to conﬂicts of interest in a
careful and transparent manner and report to the Company
any vested interests or stakes of related persons, prevent
misuse of the Company’s properties for self-gains as well
as execution of transactions with people related to the
Company in an inappropriate way.
• To specify and ensure that these following matters
are in place within the Company: precise and appropriate
regulations, standardized and reliable ﬁnancial reporting,
efﬁcient internal control system as well as appropriate risk
management.
• To ensure that the Company has the auditing both
from the internal and external auditors and that they
perform effectively and efﬁciently.
• To assure stakeholders of correct, complete,
appropriate and timely communications and information
disclosure.
• To delegate authority to the President and Chief
Executive Ofﬁcer to execute business under the approved
budget, and conduct a monitoring and assessment so
that the Company policies and plans can be assured to be
accomplished.
• To conduct performance evaluation of the Board,
Chairman of the Board and Standing Subcommittees, the
ﬁndings of which are disclosed in the annual report, and
conduct performance evaluation of the President and Chief
Executive Ofﬁcer and determine his or her remuneration
based on the performance. They shall also oversee that
the Company has an effective evaluation process of the
executive management’s performance.
The following matters, however, require approval by
a shareholders’ meeting with a total number of votes no
less than three-quarters of the total number of votes cast
by the eligible shareholders present.
• Sale or transfer of the whole of essential parts of
any PTTEP business to other entities
• Purchase or acquisition of the business of other
companies or private companies by PTTEP
• Creation, amendment, or termination of contracts
dealing with the granting of a lease of the whole or
essential parts of any PTTEP business, the assignment to
any other person(s) to manage the Company or the merger
of the Company with any other entity to share proﬁts and
losses
• Amendment of the Memorandum or Articles of
Association
• Increase or reduction of registered capital, debentures
issuance, company amalgamation, and company dissolution

115

รายชือ
่ และจํานวนหุน
้ ปตท.สผ. ของคณะกรรมการ ปตท.สผ. และคูส
่ มรส รวมทัง
้ จํานวนครัง
้ ในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
Changes in number of shares held by Director and spouse, and Board Meeting attendances in 2010

รายชื่อกรรมการ
Director

จํานวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม
Shares as of December 31
2552
2553
2009
2010

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์$
Mr. Prasert Bunsumpun$

-

-

2. นายพิชัย ชุณหวชิร
Mr. Pichai Chunhavajira

-

-

3. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์@
Mr. Chulasingh Vasantasingh@

-

-

4. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์@
Mr. Vudhibhandhu Vichairatana@

-

5. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
Mr. Chitrapongse Kwangsukstith

ผลต่างของ
จํานวนหุ้น
Change

-

19/19

-

17/19

-

-

16/19

-

-

-

19/19

222,000

222,000

-

-

16/19

160,000

160,000

6. นายวีระพล จิรประดิษฐกุล@
Mr. Viraphol Jirapraditkul@

-

-

-

-

16/19

7. นายสมหมาย โค้วคชาภรณ์@
Mr. Sommai Khowkachaporn@

-

-

-

-

19/19

8. นายภูษณ ปรีย์มาโนช@, @@@
Mr. Bhusana Premanode@, @@@

-

-

-

-

18/19

9. นางสิรินุช พิศลยบุตร@, @@@@
Mrs. Sirinuj Bisonyabut@, @@@@

-

-

-

-

18/19

161,000

180,500

-

18,900

18/19

-

-

-

-

15/16

52,000

92,000

-

-

19/19

-

-

-

3/3

-

-

-

10/12

ค่ส
ู มรส
Spouse

10. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
Mr. Tevin Vongvanich
11. ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์@, @@
M.R.Pongsvas Svasti@, @@
12. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ$$
Mr. Anon Sirisaengtaksin$$

-

จํานวนใบสําคัญ
จํานวนครั้งที่เข้าร่วม
แสดงสิทธิฯ
ประชุม/ จํานวนประชุม (ครั้ง)
Number of
Number of Attendance/
Warrants
Total Meeting

บุคคลซึ่งดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัทระหว่างปี 2553 / Ex-Director in 2010
1. นายโชคชัย อักษรนันท์#
Mr. Chokchai Aksaranun#
2. นายพละ สุขเวช##
Mr. Pala Sookawesh##

-

3. นายรัฐกิจ มานะทัต###
Mr. Rathakit Manathat###

7/10

4. นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์####
Mr. Sirin Nimmanahaeminda####

11/13

หมายเหตุ :
@
@@
@@@
@@@@
#
##

###
####
$
$$

เป็นกรรมการอิสระ
เข้ารับตําแหน่งเมื่อ 31 มีนาคม 2553
เป็นกรรมการอิสระถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554
ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผ้ถ
ู ือหุ้น
ประจําปี 2553 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553
มีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ทําให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ
ตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท.สผ.
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553
ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2553
ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553
ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผ้จ
ู ัดการใหญ่
กรรมการตรวจสอบ ได้แก่ กรรมการ 3, 9
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน ได้แก่ กรรมการ 5, 6, 9
กรรมการสรรหา ได้แก่ กรรมการ 3, 5, 7
กรรมการบรรษัทภิบาล ได้แก่ กรรมการ 4, 8, 11
กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ กรรมการ 2, 4, 5, 7, 12

Remarks:
@
@@
@@@
@@@@
#
##

###
####
$
$$

Independent Director
Assumed directorship on March 31, 2010
Assumed Independent Director until November 26, 2010
Resigned from directorship on January 1, 2011
Term ended on March 31, 2010
Reaches the age of 70 years on September 22, 2010 resulting
in the ending of his PTTEP directorship as prescribed in the
Good Corporate Governance and Code of Business Conduct
of PTTEP on September 22, 2010
Resigned from directorship on July 31, 2010
Resigned from directorship on October 26, 2010
Chairman
President and Chief Executive Ofﬁcer
Audit Committee consisted of 3, 9
Remuneration Committee consisted of 5, 6, 9
Nominating Committee consisted of 3, 5, 7
Corporate Governance Committee consisted of 4, 8, 11
Risk Management Committee consisted of 2, 4, 5, 7, 12
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คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งได้รบ
ั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการ
ปตท.สผ. ให้ทาํ หน้าทีศ
่ ก
ึ ษากลัน
่ กรองเรือ
่ งทีส
่ าํ คัญเป็นการเฉพาะ
เรื่อง โดยประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะ
ด้านตามความเหมาะสม และให้นาํ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
ปตท.สผ. โดยคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งมีจาํ นวน 5 คณะ ประกอบ
ด้วย
• คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ดังนี้
- กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวม
ทัง
้ จรรยาบรรณธุรกิจ และนําเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพือ
่
พิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป
- ส่งเสริมให้การดําเนินกิจการของบริษท
ั และการปฏิบต
ั งิ าน
ของคณะกรรมการ ผบ
ู้ ริหาร และพนักงานของบริษท
ั สอดคล้อง
กับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของ
ปตท.สผ.
- ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอด
จนข้อพึงปฏิบต
ั หิ รือแนวปฏิบต
ั ด
ิ า้ นการกํากับดแู ลกิจการทีด
่ ขี อง
ปตท.สผ. ให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบต
ั ขิ องสากลและ
บริษัทชั้นนํา รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ และนําเสนอ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท.สผ.
- เปิดเผยข้อมลู เกีย่ วกับการกํากับดแู ลกิจการทีด
่ ขี องบริษท
ั
ต่อผม
ู้ ส
ี ว่ นได้เสีย (Stakeholders) ในรายงานประจําปี โดยต้องนํา
เสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 3 คน โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 มีจํานวน 3 คน ได้แก่
- นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
- ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ กรรมการบรรษัทภิบาล
- นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล กรรมการบรรษัทภิบาล
นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2553 ยังมีนายรัฐกิจ มานะทัต และ
นายภูษณ ปรีย์มาโนช ดํารงตําแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 และ 25 พฤศจิกายน 2553 ตามลําดับ
ด้วย
ในปี 2553 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวมทัง้ สิน้
4 ครั้ง โดยกรรมการบรรษัทภิบาลทุกคนเข้าร่วมการประชุมครบ
ทุกครั้ง โดยมีนายธีรศักดิ์ ตันเจริญลาภ ผ้จ
ู ัดการอาวุโส สํานัก
เลขานุการบริษทั ปฏิบต
ั หิ น้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
เข้าร่วมประชุมทุกครั้งด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรม
การบรรษัทภิบาลแล้ว
• คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังนี้
- สอบทานให้ ปตท.สผ. มีรายงานทางการเงินอย่างถก
ู ต้อง
และเพียงพอ โดยมีผ้ส
ู อบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส
- สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ปตท.สผ.

• A case in which PTTEP or its subsidiaries decide
to enter into a connected transaction or a transaction
concerning the acquisition or disposition of material assets
of PTTEP or its subsidiaries, as deﬁned in the Notiﬁcation
of Capital Market Supervisory and the Securities Exchange
of Thailand which applies to a connected transaction or
a transaction concerning the acquisition or disposition of
material assets of a listed company.
As of year-end 2010, the Board consisted of twelve
directors with details of current ones and directors whose
term ended during the year shown on pages 137-147.
Sub-committees
Appointed by the Board to screen speciﬁc signiﬁcant
matters, these sub-committees consist of experts in suitable
specialized ﬁelds who present their views to the Board.
PTTEP currently has ﬁve standing sub-committees.
• The Corporate Governance Committee has the
following duties and responsibilities:
- To establish the Company’s corporate governance
policy including the code of business conduct, which will
be proposed to the Board for approval and implemented
at every level
- To ensure that the Company’s operation and the
functioning of the Board, sub-committees, the Management,
and all personnel, comply with the Company’s good
corporate governance policy and code of business conduct
- To review the Company’s corporate governance
policy, the code of business conduct, along with the
guidelines and good corporate governance practices, in
compliance with the law, the practice of international and
leading companies, and the recommendation of leading
institutions, and propose them to the Board for approval
- To oversee the Company’s assessment of compliance
of the Company’s good corporate governance policy and
code of business conduct
- To disclose information concerning the company’s
good corporate governance to stakeholders in the annual
report, with prior approval of the Board.
The Corporate Governance Committee members are
all Independent Directors. As of January 1, 2011, the
Committee consisted of three members as follows:
- Mr. Vudhibhandhu Vichairatana
Chairman
- M.R.Pongsvas Svasti
Member
- Mr. Chakrit Parapuntakul
Member
During the year, two directors, Mr. Rathakit Manathat
and Mr. Bhusana Premanode, were members of
the Committee until July 31 and November 25, 2010
respectively.

117

- พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- สอบทานให้ ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายใน และ
ระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้ง
มีหน้าที่สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทางการตรวจ
สอบ และประเมินผลการตรวจสอบการดําเนินงานด้านต่างๆ ของ
ปตท.สผ. ตามวิ ธี ก าร และมาตรฐานที่ ย อมรั บ โดยทั่ ว ไป และ
ประสานงานกับผ้ส
ู อบบัญชี
- พิ จ ารณา คั ด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ข อง
ปตท.สผ. และพิจารณาเสนอค่าตอบแทน รวมทั้งเข้าร่วมประชุม
กับผส
ู้ อบบัญชี โดยไม่มฝ
ี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
- พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ ตลอด
จนให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย และการพิจารณาความ
ดีความชอบ หรือการลงโทษหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
- อนุมัติแผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ
- พิ จารณากลั่นกรองงบประมาณ และอัตรากําลังของ
หน่วยงานตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ
ต้องเข้าร่วมประชุมผถ
ู้ อื หุน
้ ของ ปตท.สผ. เพือ่ ชีแ้ จงในเรือ่ งทีเ่ กีย่ ว
กับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผ้ส
ู อบบัญชีด้วย
- พิ จ ารณาทบทวนเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจําทุกปี
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง
้ สิน
้
ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้และประสบการณ์ในการ
สอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 มีจํานวน 3 คน ได้แก่
รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ง

Director

Position

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์

In 2010, the Corporate Governance Committee held
four meetings with perfect attendance each time, and with
Mr. Theerasak Tancharoenlarp, Vice President of Corporate
Secretary Ofﬁce, acting as its secretary. The sub-committee
has disclosed its annual performance in the Report of the
Corporate Governance Committee.
• The Audit Committee has the following duties and
responsibilities:
- To review PTTEP’s ﬁnancial reports with the external
auditor at every quarterly meeting to ensure accuracy and
adequacy
- To review PTTEP’s performance for compliance with
the securities and exchange law, SET’s regulations, and
other laws related to PTTEP’s business
- To review connected transactions or transactions
that may lead to conﬂicts of interest, to ensure that
they comply with the law and SET’s regulations, and are
reasonable as well as in the best interests of the Company
- To ensure that PTTEP has an efﬁcient and appropriate
internal control system and internal audit system, and to
review audit ﬁndings, approaches taken, and assess audit
ﬁndings in various activities of PTTEP according to the
procedures and acceptable standards in coordination with
the external auditor
- To consider, select, and propose the appointment
of the external auditor, consider and decide the audit fees,
and attend a non-management meeting with the external
auditor at least once a year
- To ponder the independence of Internal Audit
Department and endorse the appointment, transfer, and
merit or punishment considerations for its head(s)

ประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงิน
Audit experience

หมายเหตุ
Remarks

ประธาน

- พฤศจิกายน 2549-มีนาคม 2550

กรรมการตรวจสอบ

: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

- ดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

- พ.ศ. 2543 : บริษัท ท่าอากาศ

ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2553

ยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จํากัด
Mr. Chulasingh Vasantasingh

Chairman

- November 2006-March 2007 :
The Electricity Generating

- Assumed the position
since March 31, 2010

Authority of Thailand
- 2000-The New Bangkok
International Airport Co., Ltd.
นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์

กรรมการตรวจสอบ

- พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน : บริษัท
ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)

Mr. Sirin Nimmanahaeminda

Member

- 2002–present : Trinity Wattana Plc.

- ดํารงตําแหน่ง
ถึง วันที่ 25 ตุลาคม 2553
- Assumed the position until
October 25, 2010
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รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ง

Director

Position

นางสิรินุช พิศลยบุตร

กรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงิน
Audit experience
- พ.ศ. 2547-เมษายน 2553 :
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด
(มหาชน)

Ms. Sirinuj Bisonyabut

Member

หมายเหตุ
Remarks
- แทนนายโชคชัย อักษรนันท์
ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2553
- ดํารงตําแหน่ง

- 2004–April 2010 :
Padaeng Industry Plc.

ถึง วันที่ 1 มกราคม 2554
- Replaced Mr. Chokchai Aksaranan
on March 31, 2010
- Assumed the position
until January 1, 2011

ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น
5 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมการประชุมครบทุก
ครั้ง และได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 42 เรื่อง
โดยนายวีระศักดิ์ แม้นชูวงศ์ ผ้จ
ู ัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ ใน
ฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย
ทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติ
งานประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
• คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- สรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อ
มีตําแหน่งว่างลง หรือที่ครบวาระ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาเลือกตัง้ หรือเสนอต่อทีป
่ ระชุมผถ
ู้ อ
ื หุน
้ เพือ
่ เลือกตัง้ แล้ว
แต่กรณี โดยคํานึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความ
รู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ.
จํานวนบริษัทที่บุคคลนั้นดํารงตําแหน่ง และการมีผลประโยชน์
ขัดแย้งกัน (Conﬂict of Interest) ด้วย
- จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการหรือประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหารและกรรมการผจู้ ด
ั การใหญ่
ไว้เป็นการล่วงหน้า และ/หรือ ในกรณีที่มีตําแหน่งกรรมการ หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผ้จ
ู ัดการใหญ่ว่างลง
- ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการ ปตท. และ/หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผ้จ
ู ัดการใหญ่ ปตท. (ถ้ามี)
เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกสรรหาด้วย ก่อนนําเสนอให้
คณะกรรมการ หรือทีป
่ ระชุมผถ
ู้ อ
ื หุน
้ แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือก
ตั้งต่อไป
- พิจารณา Performance Agreement แต่ละปีของคณะ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหารและกรรมการผจู้ ด
ั การใหญ่
และเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติ รวมทั้งกําหนดแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของประธานกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการ
เฉพาะเรือ่ ง และประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหารและกรรมการผจู้ ด
ั การใหญ่
- พิจารณาเสนอรายชือ่ กรรมการทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเป็น
กรรมการ เฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง ต่อคณะ
กรรมการเพื่อแต่งตั้ง เมื่อมีตําแหน่งว่างลง หรือเสนอปรับปรุง
กรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการตามความเหมาะสม
- พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการ
สรรหา เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอย่เู สมอ

- To approve the audit plans of Internal Audit
Department
- To screen the budget and manpower requirements
of Internal Audit Department
- The Chairman of the Audit Committee or its
members must attend PTTEP’s shareholders’ meetings
to answer questions related to the Audit Committee or
appointment of the external auditor
- To review and amend the Audit Committee Charter
annually
- To perform other duties assigned by the Board
- To prepare a Report of the Audit Committee for
disclosure in the Company’s annual report.
The Audit Committee consisted of Independent
Directors with knowledge, expertise, and experience in
auditing ﬁnancial statements. As of December 31, 2010,
it consisted of three members:
In 2010, the Audit Committee held ﬁve meetings with
perfect attendance each time. It considered 42 agenda
items, with Mr. Verasak Manchuwong, Vice President of
Internal Audit Department, acting as its secretary. Its annual
performance has been included in the Report of the Audit
Committee.
• The Nominating Committee has the following duties
and responsibilities:
- To Shortlist candidates for Directors or President and
Chief Executive Ofﬁcer by taking into account the Board
composition, skill mix, experience, number of company in
which he/she served as well as potential conﬂicts of interest
and proposing their names to the Board or shareholders’
meetings for election to ﬁll the vacancies or to replace
Directors completed their term
- To prepare the names of shortlisted candidates
for Directors or President and Chief Executive Ofﬁcer in
advance and/or when there is a vacancy
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- เปิดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหา
ไว้ในรายงานประจําปี
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยว
เนื่องกับการสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผ้จ
ู ัดการใหญ่
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการ ปตท.สผ.
อย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการสรรหาส่วนใหญ่ตอ้ งเป็นกรรมการ
อิสระ และประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 มีจํานวน 3 คน ได้แก่
- นายสมหมาย โค้วคชาภรณ์ ประธานกรรมการสรรหา
และกรรมการอิสระ
- นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
กรรมการสรรหา
และกรรมการอิสระ
- นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
กรรมการสรรหา
ในปี 2553 คณะกรรมการสรรหามี ก ารประชุ ม รวมทั้ ง สิ้ น
4 ครั้ง และกรรมการสรรหาทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้ง โดย
มีนายธีรศักดิ์ ตันเจริญลาภ ผู้จัดการอาวุโส สํานักเลขานุการ
บริษท
ั ปฏิบต
ั หิ น้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการสรรหาเข้าร่วมประชุม
ทุกครัง้ ด้วย ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาได้รายงานผลการปฏิบต
ั ิ
งานประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหาแล้ว
• คณะกรรมการกํ า หนดค่ า ตอบแทน มี ห น้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบ ดังนี้
- พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการ
เฉพาะเรือ
่ ง โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธก
ี าร และโครงสร้างทีเ่ ป็นธรรม
และสมเหตุสมผล ซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานผลการ
ดําเนินงานของบริษัท แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละปี และเสนอที่ประชุมคณะ
กรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และพิจารณาโครงสร้างเงินเดือนของ
ผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่
เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
- ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการกํ า หนด
ค่าตอบแทน และจัดให้มรี ายงานผลการปฏิบต
ั ง
ิ านเพือ
่ รายงานให้
คณะกรรมการทราบ และเปิดเผยต่อผ้ถ
ู ือหุ้นเป็นประจําทุกปี
- พิจารณาทบทวนระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอย่เู สมอ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ปัจจุบัน คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีจํานวน 3 คน
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และประธานกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระด้วย ดังรายชื่อต่อไปนี้
- นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
ประธานกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
- นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
กรรมการ
กําหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ

- To acquire comments or suggestions from the Board
and/or President and Chief Executive Ofﬁcer of PTT to
supplement the selection decision before submitting it for
consideration to the Board’s or the Shareholders’ meetings
- To develop performance agreements (PAs) each year
for the Board and President and Chief Executive Ofﬁcer and
propose to the Board for approval, and setting the annual
evaluation forms of Chairman, Directors, sub-committees
and President and Chief Executive Ofﬁcer
- To nominate Directors to the sub-committees for
appointment by the Board when there are vacancies or
proposing the Board to change the sub-committees as
deem appropriate
- To regularly review the appropriateness and up to
date of the Nominating Committee Charter
- To disclosing its own performance in the Company’s
annual report
- To perform any other assignment for the Board,
relevant to the selection of Directors or Chief Executive
Ofﬁcer.
The Nominating Committee consists of at least three
Directors, most of whom are Independent Directors,
including the Chairman. As of December 31, 2010, the
Nominating Committee consisted of:
- Mr. Sommai Khowkachaporn
Chairman
(Independent Director)
- Mr. Chulasingh Vasantasingh
Member
(Independent Director)
- Mr. Chitrapongse Kwangsukstith
Member
In 2010, the Nominating Committee held four meetings
with perfect attendance each time and with Mr. Theerasak
Tancharoenlarp, Vice President of Corporate Secretary Ofﬁce,
acting as its secretary. The annual performance report of
the Committee has been disclosed in the Report of the
Nominating Committee.
• The Remuneration Committee has the following duties
and responsibilities:
- To consider remuneration packages for the Board
and sub-committees with fair and reasonable criteria or
principles in accordance with work performance, the
Company’s performance, the guidelines of the industry,
as well as the scope of duties and responsibilities, and
proposed them to the shareholders’ meeting for approval
- To evaluate the annual performance of the President
and Chief Executive Ofﬁcer, and propose the ﬁndings to
the Board meeting for approval
- To consider the remuneration package for the
President and Chief Executive Ofﬁcer and salary structure
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นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์

กรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน
โดยนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ เข้ารับตําแหน่งกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 นอกจากนี้ ในปี 2553
ยังมี นายศิรน
ิ ทร์ นิมมานเหมินท์ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2553 และนางสิรินุช
พิศลยบุตร ดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทนถึงวันที่
31 ธันวาคม 2553 ด้วย
ในปี 2553 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีการประชุม
รวมทั้งสิ้น 2 ครั้งในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ซึ่งกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทนทุกคนเข้าประชุมครบทุกครัง้ โดยมีนายธีรศักดิ์
ตันเจริญลาภ ผู้จัดการอาวุโส สํานักเลขานุการบริษัท ปฏิบัติ
หน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุม
ทุกครั้งด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้รายงาน
ผลการปฏิบต
ั งิ านประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนแล้ว
• คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง มี ห น้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบดังนี้
- กําหนดนโยบายและกรอบการดําเนินงานการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัท (Risk Management Framework) รวมถึงให้
คําแนะนําแก่คณะกรรมการ ปตท.สผ. และฝ่ายจัดการในเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
- กํากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบ
ความสําเร็จในระดับองค์กรตลอดจนระดับโครงการ (Enterprise
Wide Risk Management) โดยมุง่ เน้นเพิม
่ การให้ความสําคัญและ
คํานึงถึงความเสีย่ ง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัยเพือ
่ ประกอบ
การตัดสินใจในการใช้ทรัพยากร และกระบวนการต่างๆอย่าง
เหมาะสม
- พิจารณาความเสีย
่ งทีส
่ าํ คัญของบริษท
ั ในระดับองค์กรที่
สอดคล้องกับ Corporate Direction และ Value Chain ในธุรกิจ
สํารวจและผลิต อาทิ เช่น ความเสี่ยงด้านการสํารวจ ด้านการ
พัฒนา ด้านการผลิตทีค
่ รอบคลุมความปลอดภัย มัน
่ คง สุขภาพ
และสิง่ แวดล้อม ด้านการลงทุนทีค
่ รอบคลุมถึง Geopolitical Risk
ในแต่ละประเทศที่เข้าไปดําเนินงาน ด้านการเงินและพาณิชย์ ด้าน
ขีดความสามารถขององค์กร และด้านกฎหมายและกฎระเบียบ
โดยให้เสนอแนะวิธป
ี อ
้ งกัน และวิธลี ดระดับความเสีย
่ งให้อยใู่ นระดับ
ที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงานเพือ่ ลดความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง และเหมาะสมกับสภาวะ
การดําเนินธุรกิจโดยใช้เครือ
่ งมือ Enterprise Risk Management
Dashboard ที่มีการกําหนดผู้รับผิดชอบอย่างเป็นทางการ คือ
Risk Owner ทําหน้าที่ติดตามและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
รวมทั้งกําหนดแผนลดความเสี่ยงด้วย
- สนับสนุนผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager) ในการ
ดําเนินงาน การประเมินปัจจัยหลักในการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ (Corporate Plan) และ
ทัดเทียมกับบริษัทชั้นนํา
- รายงานการกํากับผลการประเมินความเสี่ยง และการ
ดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

of executives with fair and reasonable criteria or principles
and propose them to the Board meeting for approval
- To evaluate the annual performance of the
Remuneration Committee and report its performance to
the Board and disclose to the shareholders annually
- To review the Remuneration Committee Charterto
ensure appropriateness and timeliness
- To perform other duties assigned by the Board.
At present, the Remuneration Committee consists
of three members, the majority of whom are independent
directors, including the Chairman. The Remuneration
Committee consisted of 3 members as follows:
- Mr. Viraphol Jirapraditkul
Chairman
(Independent Director)
- Mr. Chulasingh Vasantasingh
Member
(Independent Director)
- Mr. Chitrapongse Kwangsukstith
Member
Mr. Chulasingh Vasantasingh was appointed as a
member of the Remuneration Committee starting on
January 1, 2011. During the year, two members of
the Remuneration Committee resigned, namely Mr.
Sirin Nimmanahaeminda, who had been Chairman of
the Committee until October 26, 2010, and Ms. Sirinuj
Bisonyabut, who was Committee member until December
31, 2010.
In 2010, the Remuneration Committee held two
meetings in November and December with perfect
attendance and with Mr. Theerasak Tancharoenlarp,
Vice President of Corporate Secretary Ofﬁce, acting as
its secretary. The sub-committee’s annual performance
has been included in the Report of the Remuneration
Committee.
• The Risk Management Committee has the following
duties and responsibilities:
- To deﬁne a risk management policy and a risk
management framework, and provide advice to the
Board and the Management about enterprise-wide risk
management
- To oversee the implementation of the risk
management system and provide relevant support in order
to achieve success for the enterprise-wide risk management,
with an emphasis on enhancing risk awareness and
signiﬁcance of each risk to supplement the decision for the
development of appropriate procedures and commitment
of resources
- To review an enterprise-wide view of risks related
to the corporate direction and the value chain in the
exploration and production business, includingrisks related
to exploration and development, production (covering
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เป็นประจํา ในกรณีที่มีเรื่องสําคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัย
สําคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการ เพือ
่ พิจารณาโดยเร็วทีส
่ ด
ุ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ
ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 คน ซึ่ง
ปัจจุบันมีจํานวนทั้งสิ้น 5 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 2 คน ได้แก่
- นายพิชัย ชุณหวชิร
ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
- นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการอิสระ
- นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
- นายสมหมาย โค้วคชาภรณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการอิสระ
- นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยในระหว่างปี 2553 นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ ได้ลาออก
จากการเป็นกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วัน
ที่ 26 ตุลาคม 2553
ในปี 2553 คณะกรรมการบริหารความเสีย
่ งมีการประชุมรวม
ทัง้ สิน
้ 11 ครัง้ โดยมีนายชัชวาล เอีย่ มศิริ รองกรรมการผจู้ ด
ั การ
ใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครัง้ ทัง้ นี้ คณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งได้รายงานผลการปฏิบต
ั งิ านประจําปี
ไว้ในรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว

issues on safety, security, health, and environment),
investment (covering the geopolitical risks of each country
invested in), ﬁnance and commerce, corporate capability,
and laws and regulations, together with preventive
measures and the mitigation strategy to manage risks to
acceptable levels. To monitor, evaluate, and improve action
plans regularly to mitigate the risks and suit the operating
conditions using Enterprise Risk Management Dashboard
to identify the risk owners responsible for monitoring and
updating related information, as well as deﬁning mitigation
strategy
- To support each risk manager in his or her
operations and assessment of major factors in continual
risk management in line with the corporate plan and on a
par with other leading companies
- To regularly report risk management assessment
supervision and mitigation measures taken to the Board,
except for matters of signiﬁcant impacts to the Company,
for which the Board must be informed immediately.
The Risk Management Committee consists of at least
three members, with one being an Independent Director.
At present, it consists of ﬁve members, two of whom are
Independent Directors:
- Mr. Pichai Chunhavajira
Chairman
- Mr. Vudhibhandhu Vichairatana
Member
(Independent Director)
- Mr. Chitrapongse Kwangsukstith
Member
- Mr. Sommai Khowkachaporn
Member
(Independent Director)
- Mr. Anon Sirisaengtaksin
Member
During the year, Mr. Sirin Nimmanahaeminda resigned
from the Board and the sub-committee, with effect from
October 26, 2010.
In 2010, the Risk Management Committee held eleven
meetings, with Mr. Chatchawal Eimsiri, Executive Vice
President of Finance and Accounting Group, acting as its
secretary. Its annual performance is included in the Report
of the Risk Management Committee.
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จํานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องปี 2553
Attendance of Sub-Committees in 2010

รายชื่อกรรมการเฉพาะเรื่อง
Sub-committee Member

1. นายวีระพล จิรประดิษฐกุล@
Mr. Viraphol Jirapraditkul@
2. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
Mr. Chitrapongse Kwangsukstith
3. นางสิรินุช พิศลยบุตร@@
Mr. Sirinuj Bisonyabut@@
4. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
Mr. Vudhibhandhu Vichairatana
5. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์@@@
Mr. Chulasingh Vasantasingh@@@
6. นายสมหมาย โค้วคชาภรณ์@@@@
Mr. Sommai Khowkachaporn@@@@
7. นายภูษณ ปรีย์มาโนช
Mr. Bhusana Premanode
8. นายพิชัย ชุณหวชิร@@@@@
Mr. Pichai Chunhavajira@@@@@
9. ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์@@@@@@
M.R. Pongsvas Svasti@@@@@@
10. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
Mr. Anon Sirisaengtaksin

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
(จํานวน 4 คน)
จํานวนการประชุม
ทั้งปี 4 ครั้ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(จํานวน 4 คน)
จํานวนการประชุม
ทั้งปี 5 ครั้ง

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
กําหนด
สรรหา*
บริหารความเสีย่ ง
ค่าตอบแทน*
(จํานวน 3 คน)
(จํานวน 6 คน)
(จํานวน 3 คน)
จํานวนการประชุม จํานวนการประชุม
จํานวนการประชุม
ทั้งปี 4 ครั้ง
ทั้งปี 11 ครั้ง
ทั้งปี 2 ครั้ง
Corporate
Audit Committee
Remuneration
Nominating
Risk Management
Governance
(Total 4 members)
Committee*
Committee*
Committee
Committee
Total Meetings: (Total 3 members) (Total 3 members) (Total 6 members)
(Total 4 members)
5 times
Total Meetings:
Total Meetings:
Total Meetings:
Total Meetings:
2 times
4 times
11 times
4 times
-

-

2/2

-

-

-

-

2/2

4/4

8/11

-

4/4

2/2

-

-

4/4

-

-

-

8/11

-

5/5

-

4/4

-

-

-

-

4/4

10/11

3/3

-

-

-

-

-

-

-

11/11

3/3

-

-

-

-

-

-

-

-

11/11

บุคคลซึ่งดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องระหว่างปี 2553 / Ex-Sub-committee Members in 2010
1. นายโชคชัย อักษรนันท์#
Mr. Chokchai Aksaranan#
2. นายรัฐกิจ มานะทัต##
Mr. Rathakit Manathat##
3. นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์###
Mr. Sirin Nimmanahaeminda###

1/1

1/1

-

-

-

2/2

-

-

-

-

-

3/3

-

-

7/9

Remarks

หมายเหตุ :
@
@@
@@@
@@@@
@@@@@
@@@@@@
#
##
###

*

เข้ารับตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทนอีกวาระหนึ่ง เมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2553
เข้ารับตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และลาออก
จากการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2554
เข้ า รั บ ตํ า แหน่ ง กรรมการสรรหาอี ก วาระหนึ่ ง และแต่ ง ตั้ ง เป็ น ประธาน
กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553
เข้ารับตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงอีกวาระหนึ่งและแต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553
เข้ารับตําแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงอีกวาระหนึ่ง เมื่อวันที่
31 มีนาคม 2553
เข้ารับตําแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553
พ้นจากการเป็นกรรมการบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการตรวจสอบ
ตามวาระกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2553
ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 31
กรกฎาคม 2553
เข้ารับตําแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึง่ เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2553
และลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกํ า หนดค่ า ตอบแทนมี ก าร
แต่งตั้งกรรมการเป็นวาระที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2552-22
มิถุนายน 2555

@
@@
@@@

@@@@
@@@@@
@@@@@@
#
##
###

*

Became a member of the Remuneration Committee again on
March 31, 2010
Became a member of the Audit Committee on March 31, 2010 and
resigned from director and Audit Committee on January 1, 2011
Became a member of the Nominating Committee again on
March 31, 2010 and being the chairmanship of Audit
Committee on March 31, 2010
Became a member of the Risk Management Committee again and
being the chairman of Nominating Committee on March 31, 2010
Being the chairman of the Risk Management Committee again
on March 31, 2010
Became a member of the Corporate Governance Committee on
March 31, 2010
Term of a member of the Corporate Governance Committee and
chairman of Audit Committee ended on March 31, 2010
Resigned as directorship and Corporate Governance Committee
on July 31, 2010
Became a member of the Audit Committee again on March 31,
2010 and resigned from director, Audit Committee and Risk
Management Committee on October 26, 2010
The Nominating and the Remuneration Committees appointed
their third panels of members from June 23, 2009 to June 22, 2012
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นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังจัดให้มีคณะกรรมการอิสระ ซึ่ง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
- เสนอแนะคณะกรรมการบริษัทพิจารณาระเบียบวาระการ
ประชุมทีเ่ ห็นว่าเป็นเรือ
่ งทีส
่ าํ คัญและเป็นประโยชน์ตอ
่ บริษท
ั ผถ
ู้ อ
ื หุน
้
และผ้ถ
ู ือหุ้นรายย่อย
- ให้ ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ บทบาทและหน้ า ที่ ข องคณะ
กรรมการบริษัทที่พึงปฏิบัติ รวมทั้งให้ความคิดเห็นตามบทบาท
และหน้าที่ของกรรมการอิสระที่พึงปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท
ผ้ถ
ู ือหุ้น และผ้ถ
ู ือหุ้นรายย่อย
- สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข้องกับ
กรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มีความ
เหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย
- ปฏิบต
ั ก
ิ ารอืน
่ ใดตามทีค
่ ณะกรรมการบริษท
ั มอบหมายโดย
จะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
- พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการ
อิสระเพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอย่เู สมอ
คณะกรรมการอิ ส ระ ประกอบด้ ว ย กรรมการอิ ส ระของ
ปตท.สผ. ทั้งหมด ซึ่งกําหนดให้มีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทีม
่ อ
ี ยู่ คณะกรรมการอิสระชุดปัจจุบน
ั มีจาํ นวน
ทั้งสิ้น 6 คน ประกอบด้วย
- นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
ประธานกรรมการอิสระ
- ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์
รองประธาน
กรรมการอิสระ
- นายสมหมาย โค้วคชาภรณ์
กรรมการอิสระ
- นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
กรรมการอิสระ
- นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
กรรมการอิสระ
- นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
กรรมการอิสระ
ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2553 มีกรรมการ 4 คน พ้นจากการ
เป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายรัฐกิจ มานะทัต และนายศิรินทร์
นิมมานเหมินท์ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 และ
วันที่ 26 ตุลาคม 2553 ตามลําดับ นายพละ สุขเวช ซึ่งพ้นจาก
ตําแหน่งเนื่องจากอายุครบ 70 ปี ในวันที่ 22 กันยายน 2553
และนายภูษณ ปรีย์มาโนช ซึ่งขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ
อิสระเนื่องจากได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท. ตั้งแต่วันที่ 26
พฤศจิกายน 2553 นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ได้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.
แทนนางสิรน
ิ ชุ ทีข่ อลาออกด้วย ซึง่ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย
ในรอบปี 2553 คณะกรรมการอิสระมีการประชุมรวมทั้งสิ้น
4 ครั้ง และกรรมการอิสระส่วนใหญ่เข้าประชุมทุกครั้ง โดยมี
นายธีรศักดิ์ ตันเจริญลาภ ผจู้ ด
ั การอาวุโส สํานักเลขานุการบริษท
ั
ปฏิบต
ั หิ น้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ ด้วย

In addition, PTTEP has the Independent Director
Committee having the following duties and responsibilities:
- To propose for the Board’s consideration
meeting agenda of signiﬁcant issues beneﬁcial to the
Company, the major shareholders and minor shareholders
- To provide views on the proper roles and duties
of the Board and other appropriate views of Independent
Directors for the best interests of the Company, the major
shareholders and minor shareholders
- To examine PTTEP’s compliance with the law
relating to Independent Directors and review the deﬁnition
of Independent Directors to be lawfully complete and
appropriate
- To perform other duties assigned by the Board
provided that such duties do not affect their independence
- To review the Independent Director Committee
Charter for its appropriateness and timeliness.
The Independent Director Committee consists of all
Independent Directors, making up no less than half of the
Board. At present, it consists of six members:
- Mr. Vudhibhandhu Vichairatana
Chairman
- M.R. Pongsvas Svasti
Vice Chairman
Member
- Mr. Sommai Khowkachaporn
Member
- Mr. Chulasingh Vasantasingh
Member
- Mr. Viraphol Jirapraditkul
Member
- Mr. Chakkrit Parapantakul
Member
During 2010, four directors terminated their Independent
Directorship, namely Mr. Rathakit Manathat and Mr. Sirin
Nimmanahaeminda who resigned on July 31, 2010 and
October 26, 2010 respectively; Mr. Pala Sookawesh who
reached his retirement age of 70 on September 22, 2010;
and Mr. Bhusana Premanode who lacked qualiﬁcations
on being appointed PTT’s Director on November 26,
2010. In addition, starting January 1, 2011, Mr. Chakkrit
Parapantakul became PTTEP’s Director, replacing Ms. Sirinuj
Bisonyabut, who has resigned. He also qualiﬁed for an
Independent Director.
In 2010, the Independent Director Committee held
four meetings, with most of them fully attended, with Mr.
Theerasak Tancharoenlarp, Vice President of Corporate
Secretary Ofﬁce, acting as its secretary.

คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา
ปตท.สผ. กําหนดองค์ประกอบคณะกรรมการให้ประกอบด้วย
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่มีอยู่
และได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ ปตท.สผ. ที่เข้มงวดกว่าข้อกําหนดขั้นต่ําที่คณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่1 บริษัทย่อย2 บริษัทร่วม3 หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง4 ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของ
ผ้ท
ู ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ และ Nominee5 ด้วย

Qualiﬁcations of Independent Directors and Their
Nomination
The Board must always be made up of at least one
half in Independent Directors. The Company has made
the qualiﬁcations of such Directors-under the good
corporate governance of PTTEP-even more stringent than
those deﬁned by the Capital Market Supervisory Board, as
seen below:
- Holds no more than 0.5% of total voting stocks
of PTTEP, its parent company1, its subsidiaries2, and its
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- ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น กรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผ้ม
ู ีอํานาจ
ควบคุมของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยลําดับเดียวกัน6 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่
จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งค่ส
ู มรสของบุตร ของผ้บ
ู ริหาร ผ้ถ
ู ือหุ้น
7
8
ู้ อ
ี าํ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบ
ั การเสนอให้เป็น
รายใหญ่ ผม
ผ้บ
ู ริหาร หรือผ้ม
ู ีอํานาจควบคุมของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย
- ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ ปตท.สผ.
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึง
่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผบ
ู้ ริหารหรือผม
ู้ อ
ี าํ นาจควบคุม
ของผท
ู้ ม
ี่ ค
ี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษท
ั ใหญ่ บริษท
ั
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการ
ทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กย
ู้ ม
ื
ค้ํ า ประกั น การให้ สิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น หลั ก ประกั น หนี้ สิ น รวมถึ ง
พฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ ปตท.สผ. หรือ
คสู่ ญ
ั ญามีภาระหนีท
้ ต
ี่ อ้ งชําระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของ
สินทรัพย์ทม
ี่ ต
ี วั ตนสุทธิของ ปตท.สผ. หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน
้
้ ง
ั กล่าว
ไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะต่าํ กว่า ทัง
้ นี้ การคํานวณภาระหนีด
ให้เป็นไปตามวิธก
ี ารคํานวณมลู ค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 2 ปีก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ู อบบัญชีของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผ้ส
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่
เป็นผ้ถ
ู ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผ้บ
ู ริหาร
ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง
การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก ปตท.สผ. บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่
ู ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผ้บ
ู ริหาร
เป็นผ้ถ
ผม
ู้ อ
ี าํ นาจควบคุมหรือหุน
้ ส่วนของผใู้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน
้ ด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนของ
กรรมการของ ปตท.สผ. ผ้ถ
ู ือหุ้นรายใหญ่ หรือผ้ถ
ู ือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผ้ถ
ู ือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.สผ.
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ ปตท.สผ.
- ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และเป็ น การ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย หรือไม่

associated companies3, a related juristic entity4, including
stocks held by connected persons, as well as nominees5
- Is not or has not ever been an executive director,
employee, staff, advisor who receives salary or a controlling
person of PTTEP, its parent company, its subsidiaries, its
associated companies, same-level subsidiaries6 or a juristic
person who may have conﬂicts of interest unless the
foregoing status has ended for more than 2 years
- Is not a person related by blood or legal
registration, such as father, mother, spouse, sibling and
child, including spouse of the children, management,
major shareholders7, controlling persons8, or persons to
be nominated as management or controlling person of
PTTEP or its subsidiaries
- Has not or has not had a business relationship
with PTTEP, its parent company, its subsidiaries, its
associated companies or a juristic person who may have
conﬂicts of interest, in the manner that may interfere
with his independent judgment, or is not or has not ever
been a major shareholder, non-independent director,
management or controlling persons of any person having
business relationship with PTTEP, its parent company, its
subsidiaries, its associated companies or a juristic person
who may have conﬂicts of interest unless the foregoing
relationship has ended for more than 2 years.
The term ‘business relationship’ aforementioned under
paragraph one includes any normal business transaction,
rental or lease of immovable property, transaction relating
to assets or services or grant or receipt of ﬁnancial
assistance through receiving or extending loans, guarantee,
providing assets as collateral, including any other similar
actions, which result in the applicant or his counterparty
being subject to indebtedness payable to the other party
in the amount of 3% or more of the net tangible assets
of the applicant or Baht 20 million or more, whichever
is lower. The amount of such indebtedness shall be
calculated according to the calculation method for value
of connected transactions under the Notiﬁcation of Capital
Market Supervisory Board concerning Rules on Connected
Transactions. The combination of such indebtedness shall
include indebtedness taking place during the course of 2
years prior to the date on which the business relationship
with the person commences.
- Is not or has not ever been an auditor of PTTEP, its
parent company, its subsidiaries, its associated companies
or a juristic person who may have conﬂicts of interest
and is not a major shareholder, non-independent director,
management, controlling persons or partner of an
audit ﬁrm which employs auditors of PTTEP, its parent
company, its subsidiaries, its associated companies or a
juristic person who may have conﬂicts of interest unless
the foregoing relationship has ended for more than 2 years
- Is not or has not ever been any professional advisor
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เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย
- อาจได้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตั ด สิ น ใจใน
การดําเนินกิจการของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบค
ุ คลที่อาจมีความขัด
แย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision)
ได้
1

2

3

4

5
6

7
8

บริษัทใหญ่ หมายถึง บริษัทที่ถือหุ้นใน ปตท.สผ. โดยตรงหรือโดยอ้อม
เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ได้แก่ บริษัท
ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.)
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่ ปตท.สผ. ถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมเกิน
กว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือมีอํานาจ
ควบคุมการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน เช่น บริษัท
ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
บริษัทร่วม หมายถึง บริษัทที่ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อยถือหุ้นรวมกัน
ตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้ ง หมด หรื อ มี ส่ ว นร่ ว มตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ นโยบายทางการเงิ น และการ
ดําเนินงานเช่น บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จํากัด และ Carigali - PTTEPI
Operating Company Sendirian Berhad (CPOC)
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หมายถึง ผ้ถ
ู ือหุ้นรายใหญ่ หรือผ้ม
ู ีอํานาจ
ควบคุมของ ปตท.สผ. ได้แก่ ปตท. หรือนิติบุคคลที่ ปตท. ถือหุ้น หรือมี
อํานาจควบคุม หรือมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมอย่างมีนัยสําคัญ
Nominee หมายถึง ผ้ถ
ู ือหลักทรัพย์แทนบุคคลอื่นในลักษณะอําพราง
บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มี ปตท.
เป็นบริษัทใหญ่ ไม่ว่าบริษัทนั้นจะเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ในชั้นลําดับใดๆ
เช่น ปตท.สผ. และบริษัท ปตท. จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด
ผ้ถ
ู ือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผ้ถ
ู ือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด และให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผ้ท
ู ี่เกี่ยวข้องด้วย
ผ้ม
ู ีอํานาจควบคุม หมายถึง ผ้ซู ึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนด
นโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงานของ ปตท.สผ. อย่างมีนัยสําคัญ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความ
เป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับ
การรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สําหรับจัดทําแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี
ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2553 และวันที่ 1 มกราคม 2554 กรรมการ
อิสระของบริษัททั้ง 6 คน ได้มีการรับรองว่ามีคุณสมบัติการ
เป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
ปตท.สผ. ด้วย
กระบวนการสรรหากรรมการอิ ส ระ ใช้ แ นวทางเดี ย วกั บ
การสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผจู้ ด
ั การใหญ่ ตามรายละเอียดในหน้า 126 กล่าวคือ หากมีกรรมการ
อิสระพ้นจากตําแหน่ง ปตท.สผ. จะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะ
สมและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระมาทดแทนเป็นอันดับแรก
รวมทัง
้ รักษาจํานวนกรรมการอิสระให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. อย่างไรก็ตาม กรรมการคนอื่นๆ หาก
ต่อมามีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กําหนดเมื่อใด กรรมการ
คนนั้นๆ ก็มีฐานะเป็นกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. โดยทันที
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของ
กรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา
ไม่มี
• อํานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผ้จ
ู ัดการใหญ่

including legal or ﬁnancial advisor who receives an annual
service fee exceeding Baht 2 million from PTTEP, its parent
company, its subsidiaries, its associated companies or a
juristic person who may have conﬂicts of interest, and
is not a major shareholder, non-independent director,
management, controlling persons or partner of the
professional advisor unless the foregoing relationship has
ended for more than 2 years
- Is not a director representing a PTTEP’s or its major
shareholder’s board member or a shareholder who is
related to PTTEP’s major shareholder
- Has no any other characteristics which make him
incapable of expressing independent opinions with regard
to PTTEP’s business
- Does not own/run any business similar to or
material competing with PTTEP or its subsidiaries or not
being the material partner in any partnership, executive
director, employee, staff, advisor who receives salary or
holds no more than 1% of total voting stocks of the
company similar to or material competing with PTTEP or
its subsidiaries
- Is authorized by the Board to make a collective
decision to execute business of PTTEP and its parent
companies, its subsidiaries, its associated companies,
same-level subsidiaries or a juristic person who may have
conﬂicts of interest.
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The company with more than 50% of total voting stocks in PTTEP,
directly or indirectly, which is PTT Plc (‘PTT’).
Companies in which PTTEP directly or indirectly holds more than
50% of total voting stocks, or can inﬂuence ﬁnancial and management policies, such as, PTTEP International Ltd.
Companies in which PTTEP or its subsidiaries altogether hold from
20% to 50% of total voting stocks, or take part in decision-making on ﬁnancial and management policies, such as, Energy Complex, Co., Ltd., and Carigali – PTTEPI Operating Company Sendirian
Berhad (CPOC)
Major shareholders or Controlling Person of PTTEP, which is PTT or
a juristic entity in which PTT holds stocks, controls, or has a signiﬁcant interest, either directly or indirectly.
Shareholders for other people in a concealed manner.
Any two or more subsidiaries having PTT as their Parent Company
no matter in which levels such subsidiaries are, such as PTTEP, and
PTT Natural Gas Distribution Co.,Ltd.
Shareholders with more than 10% of voting stocks, including
stocks held by connected persons.
Any person who, as a matter of fact, has substantial control over
PTTEP in its policy setting, management and operations.

The independent directors, at least once a year, will
verify and certify their qualiﬁcation when submitting their
biography at the end of the year, which are disclosed in
the Form 56-1 and the annual report. At the end of year
2010 and January 1, 2011, six Independent Directors did
so according to PTTEP corporate governance.
The nominating procedure of Independent Director
selection is similar to that of PTTEP Directors and the

126

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอํานาจ
หน้าที่รับผิดชอบภายใต้ขอบเขตที่ระบุไว้ ดังนี้
- อํานาจหน้าทีภ
่ ายใต้ขอ้ บังคับบริษทั ตามมติทป
่ี ระชุมผถู้ อื หุน้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอํานาจ
ลงชื่อเป็นสําคัญเพื่อผูกพันบริษัทกับบุคคลภายนอกแทนบริษัท
(ข้อ 9 วรรคหกของข้อบังคับซึง
่ จดทะเบียนไว้ทก
ี่ ระทรวงพาณิชย์
แล้ว)
- อํานาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบบริษัทตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมการ ปตท.สผ.
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ เ ป็ น
ผู้ รั ก ษาการและมี อํ า นาจในการดํ า เนิ น การตามระเบี ย บของ
ปตท.สผ. ได้แก่ ระเบียบการงบประมาณ พ.ศ. 2539 ระเบียบการ
เงินและการบัญชี พ.ศ. 2539 ระเบียบการจัดหา พ.ศ. 2550 และ
ระเบียบบริษัทว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2548
โดยให้ใช้วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจ
ปิโตรเลียม และให้คํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคัญ โดย
ในการอนุมัติการจัดหา และการทํานิติกรรม ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารมีอํานาจ ดังนี้
- สําหรับการจัดหาของสํานักงานใหญ่ (Corporate)
และโครงการที่ ปตท.สผ. เป็นเจ้าของร้อยละ 100
ครั้งละไม่เกิน 300 ล้านบาท
- สํ า หรั บ การจั ด หาของโครงการร่ ว มทุ น ที่ ผ่ า นการ
กลั่นกรองจากผู้ร่วมทุนตามเงื่อนไขในสัญญาร่วม
ทุนแล้ว และโครงการลงทุนต่างประเทศที่ผ่านการ
กลั่ น กรองและได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากรั ฐ บาลใน
ประเทศทีล่ งทุนแล้ว-ภายในวงเงินงบประมาณประจําปี
ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มี
อํานาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงวงเงินตามสัญญาไม่เกินครั้งละ 150
ล้านบาท และให้รายงานคณะกรรมการทราบ
- อํานาจหน้าที่ตามมติคณะกรรมการ ปตท.สผ.
คณะกรรมการ ปตท.สผ. มอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผจู้ ด
ั การใหญ่เป็นผรู้ บ
ั มอบอํานาจของบริษท
ั
และให้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทในการดําเนินงานตาม ปกติ
ธุรกิจ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษทั การประกอบกิจการปิโตรเลียมตามสัมปทานปิโตรเลียม หรือ
สัญญาต่างๆ ของบริษัทและกิจการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท
รวมถึงการมอบอํานาจช่วง แต่ทั้งนี้ การใช้อํานาจของผ้รู ับมอบ
อํานาจ หรือผู้รับมอบอํานาจช่วง ทุกช่วงดังกล่าวข้างต้นไม่
สามารถกระทําได้หากผ้รู ับมอบอํานาจ หรือผ้รู ับมอบอํานาจช่วง
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับ ปตท.สผ. หรือบริษท
ั ย่อย
ในการใช้อํานาจดังกล่าว
ผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม
ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 มีรายละเอียดตามข้อมูลใน
หน้า 148-151
เลขานุการบริษัท
เลขานุ ก ารบริ ษั ท มี บ ทบาทในการประสานงานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพทัง้ ภายใน ได้แก่ ระหว่างประธานกรรมการกับประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือฝ่ายจัดการ
และภายนอก ได้แก่ ระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกํากับ
ดูแล การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. กําหนดให้คณะ

President and Chief Executive Ofﬁcer, detailed on page
129, that is, if he or she retires from the ofﬁce, to ﬁll the
vacancy, PTTEP will give priority to qualiﬁed candidates with
such qualiﬁcations and will keep the Board composition
with the right number of Independent Directors. However,
if any other Director, from time to time, has qualiﬁed for
an Independent Director, he or she will assume the position
at once.
• Business relationship or professional services of the
Independent Directors for the Company during the
past ﬁscal year
None
• Authority of President and Chief Executive Ofﬁcer
The President and Chief Executive Ofﬁcer has the
following authority;
- Authority under the Articles of Association granted
by shareholder resolutions
The President and Chief Executive Officer is the
authorized signatory in dealing with external parties under
clause 9, paragraph 6, of the Articles registered at the
Ministry of Commerce.
- Authority under Company Regulations granted by
the Board
The President and Chief Executive Ofﬁcer takes charge
of, and is authorized for conducting, business operations
under PTTEP Regulations - namely the Budgeting Charter
B.E. 2539, Finance and Accounting Charter B.E. 2539,
Procurement Charter B.E. 2550, and Regulation on Human
Resources Management 2005. Administration of this power
is comparable with other private companies in the E&P
business and must be in the best interests of PTTEP.
Procurement approval and legal act commitment must be
within the following limits:
- Up to Baht 300 million each time for corporate
and PTTEP-owned projects
- Up to each annual budget total, joint-venture
assets approved under joint-venture agreements,
and international assets approved by the
government of each respective country in which
PTTEP invested
The President and Chief Executive Ofﬁcer is authorized
to amend up to Baht 150 million each contract value, and
shall report to the Board for acknowledgement.
- Authority vested by the Board
The Board vested its powers in the President and Chief
Executive Ofﬁcer to act on the Company’s behalf in day-to-day
business operation under the objectives of the Memorandum
of Association, dealing with E&P under petroleum concessions
or agreements and with other businesses in the interests of the
Company, as well as the delegation of his authority. However,
such exercise of authority by the President and Chief Executive
Ofﬁcer or his delegated persons is forbidden if the President
and Chief Executive Ofﬁcer, delegated persons, or connected
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กรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัท (คนปัจจุบันคือ นาย
ธีรศักดิ์ ตันเจริญลาภ) เพื่อรับผิดชอบในการดูแลและให้คําแนะนํา
แก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
บริษัทต้องปฏิบัติตาม รวมถึงให้ข้อมูลสถานการณ์ที่เกี่ยวกับ
การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ดู แ ลให้ ก ารดํ า เนิ น กิ จ การของคณะ
กรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นไปอย่างเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. รับผิดชอบในการจัด
ประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และ
การประชุมผู้ถือหุ้น จัดทําและจัดเก็บเอกสารสําคัญของบริษัท
รวมทัง้ การแจ้งข้อมลู ทีเ่ กีย
่ วข้องต่อหน่วยงานกํากับดแู ล การจัด
ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรค
ู้ วามเข้าใจในเรือ่ ง
การกํากับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการ ผ้บ
ู ริหาร และพนักงาน
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
• การสรรหากรรมการและประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและ
กรรมการผ้จ
ู ัดการใหญ่
ในแต่ละปีคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจัดทํา Director
List เป็นฐานข้อมูลรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ
ปตท.สผ. โดยคัดเลือกจากกรรมการรัฐวิสาหกิจ กรรมการบริษท
ั
จดทะเบียนขนาดใหญ่ และผู้ที่มีความรู้ความสามารถในวงการ
ธุรกิจ ซึ่งเมื่อตําแหน่งกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ ปตท.สผ. ว่างลง คณะกรรมการ
สรรหามีหน้าทีส่ รรหาและคัดเลือกบุคคลทีส่ มควรได้รบ
ั การเสนอชือ่
เป็นกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหารและกรรมการผจู้ ด
ั การ
ใหญ่ โดยพิจารณาจาก Director List รวมทัง้ ขอรับข้อคิดเห็นจาก
ปตท. ในฐานะผถ
ู้ อื หุน้ ใหญ่เพือ่ ประกอบการพิจารณาด้วย โดยจะให้
ความสําคัญต่อผท
ู้ ม
ี่ ท
ี ก
ั ษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัตเิ ฉพาะ
ในด้านต่างๆ ทีค
่ ณะกรรมการยังขาดอยู่ และทีม
่ ค
ี วามจําเป็นอย่าง
ยิง่ ต่อธุรกิจการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. ก่อนเป็น
ลําดับต้น และเพือ
่ ให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท.สผ. มี
ความสมบรู ณ์ และเป็นประโยชน์สงู สุดของ ปตท.สผ. รวมทัง้ คํานึง
ถึงโอกาสทีอ
่ าจมีปญ
ั หาในเรือ
่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
ั การใหญ่
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหารและกรรมการผจู้ ด
คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
- มีคณ
ุ สมบัตส
ิ อดคล้องตามพระราชบัญญัตบ
ิ ริษท
ั มหาชน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุน กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ.
- มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทหี่ ลากหลายใน
สาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท
- มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานด้าน
การกํากับดแู ลกิจการ เพือ่ สร้างคุณค่าให้แก่บริษท
ั อาทิ คุณธรรม
จริ ย ธรรม ความเป็ น อิ ส ระ กล้ า แสดงความคิ ด เห็ น ความคิ ด
สร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
และความซือ
่ สัตย์ (Accountability, Care and Loyalty) อุทศ
ิ เวลา
ได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม
การเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่ง
เมื่อครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผ้ถ
ู ือหุ้นประจํา
ปี ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม าประชุ ม และมี สิ ท ธิ
ออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารเลือกตัง้ เป็นกรรมการ ดังนี้
- คณะกรรมการสรรหาจะพิ จ ารณารายชื่ อ บุ ค คลที่ มี

persons are involved in a conﬂict of interest in any way with
PTTEP or its subsidiaries.
Details of current management team members and
the controlling person
As of February 16, 2011, details of current management
team members and the controlling person appear on pages
148-151.
Corporate Secretary
Corporate Secretary plays a role in effectively coordinating
internally between Chairman and President and Chief
Executive Ofﬁcer and, and externally between the company,
shareholders and the regulators. Good corporate governance
of PTTEP prescribes the Board to designate the Corporate
Secretary, (at present, Mr. Theerasak Tancharoenlarp) as
responsible for overseeing and advising the Board and
the Management regarding the applicable laws, rules,
regulations, including information concerning updates of
good corporate governance matters; ensuring that the
business of the Board and sub-committees run correctly,
smoothly and complied with relating laws, regulations and
PTTEP’s good corporate governance; organizing the Board,
sub-committees and shareholders’ meeting; preparing and
keeping the company’s important documents; notifying
relating information to the regulators; arranging orientation
for the new directors; and promoting and enhancing the
understanding of the good corporate governance to the
Directors, the Management and employees.
Nomination of the Board and Management
• Nomination of the Board and President and Chief
Executive Ofﬁcer
The Nominating Committee prepares the Director List,
a pool of qualiﬁed candidates, which is selected from list
of directors of state own enterprises, large sized listed
companies and remarkable ones in business. When there
is a Director or President and Chief Executive Ofﬁcer
vacancy, the Nominating Committee is to choose suitable
candidates to become a Director or President and Chief
Executive Ofﬁcer by consideration the Director List and
recommended nominees from PTT, the major shareholder.
Priority will be given to those with skill mixes, experience,
speciﬁc qualiﬁcations in areas still lacked by the Board or
critical to the Company business to fulﬁll the composition of
the Board and for the ultimate beneﬁt of PTTEP, including
awareness of the possibilities of the conﬂict of interest of
the Director and President and Chief Executive Ofﬁcer. The
Nominating Committee is to scrutinize these qualiﬁcations:
- Suitable qualifications stipulated by the Public
Company Limited Act, Securities and Exchange Act,
regulations issued by the Securities and Exchange
Commission (SEC), the Capital Market Supervisory Board,
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คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ปตท.สผ. และเสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพือ
่ เลือกตัง
้ ทัง
้ นี้ เป็นสิทธิของผถ
ู้ อ
ื หุน
้ ทุกรายทีจ
่ ะเสนอชือ
่ บุคคล
เป็นกรรมการได้ ปตท.สผ. จึงได้เพิ่มช่องทางให้ผ้ถ
ู ือหุ้นสามารถ
เสนอชือ
่ กรรมการล่วงหน้าได้ตงั้ แต่วน
ั ที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม
ของทุกปี โดยได้แจ้งให้ผ้ลู งทุนทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท
โดยมีหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อกรรมการล่วง
หน้า พร้อมทั้งแบบฟอร์มการเสนอชื่อกรรมการ แสดงอยู่บน
เว็บไซต์ของบริษัทด้วย
- ในกรณีที่จํานวนบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
มีไม่เกินกว่าจํานวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการทั้งชุด โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
และต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก
- ในกรณีทจี่ าํ นวนบุคคลผไู้ ด้รบ
ั การเสนอชือ่ เป็นกรรมการ มี
ั การเลือกตัง
้ ในครัง
้
จํานวนเกินกว่าจํานวนกรรมการทีจ
่ ะพึงได้รบ
นั้น ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งบุคคลผู้ได้รับการ
เสนอชือ
่ เป็นกรรมการเป็นรายบุคคลได้ไม่เกินจํานวนกรรมการทีจ่ ะ
พึงได้รบ
ั การเลือกตัง้ ในครัง้ นัน
้ และให้บค
ุ คลซึง่ ได้รบ
ั คะแนนสง
ู สุด
ตามลําดับลงมา เป็นผ้ไู ด้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี
้ กรรมการทดแทนตําแหน่งทีว่ า่ งในกรณีอน
ื่ ที่
การเลือกตัง
ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่าสามในสี่ของจํานวน
กรรมการทีย่ งั เหลืออยู่ โดยบุคคลทีเ่ ข้ามาเป็นกรรมการทดแทน จะ
มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระเดิมทีเ่ หลืออยขู่ องกรรมการ
ที่ออกไป
• การสรรหาผ้บ
ู ริหาร
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้จั ด การใหญ่ ไ ด้ รั บ
มอบอํานาจ ให้เป็นผู้พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของ ปตท.สผ. ได้ โดย
ดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล และรายงานให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ ยกเว้นใน
ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ซึ่งในกรณีบรรจุบุคคลจากภายนอก
จะต้องผ่านการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์ดว้ ย ทัง้ นี้
การแต่งตัง้ หัวหน้าหน่วยงานเกีย่ วกับการตรวจสอบ จะต้องได้รบ
ั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

the Stock Exchange of Thailand (SET), and under PTTEP
Good Corporate Governance
- Knowledge and skills with diverse experience in
different ﬁelds of beneﬁt to the Company
- Characteristics complementary to Good Corporate
Governance so as to beneﬁt Company business, i.e. ethics,
independence, assertiveness, creativity, accountability, care
and loyalty, dedication, a suitable age.
Election of Directors to replace retiring ones must obtain
the approval of the AGM through a majority of eligible
shareholders in attendance under the following criteria and
procedure:
- Nomination to a shareholders’ meeting is to be
made by the Nominating Committee for each Director
whose term has ended, with prior screening by the Board.
Shareholders have the right to nominate other persons and
the Company has added another channel for this purpose,
that is, nominating a person or persons between October
1 and December 31 of each year. This has been made
known to investors through SET notiﬁcation channel and
the Company’s website. The website also contains rules for
nominating Director candidates, together with a Director
nomination form, for minority shareholders’ use.
- Should the number of Director candidates not exceed
the number to be elected, the shareholders’ meeting is to
elect those candidates as Directors by voting for individual
candidates and they must receive majority votes.
- Should the number of Director candidates exceed
the number to be elected, a ballot is to be held. Each
shareholder may vote for as many candidates for Directors
as the number of open positions and voting is done for
individual candidates. Those with the highest ballots and
others with fewer ballots are to be elected Directors, as the
number of open positions may accommodate.
When Director positions become vacant for other
reasons, the Board is to elect new Directors through at least
a three-fourth majority vote. Such elected Directors are to
remain in their positions for only as long as the remaining
terms of their predecessors.
• Recruitment of the Management
The President and Chief Executive Ofﬁcer is authorized
to select and appoint any person(s) with knowledge,
capabilities and experience in PTTEP business to management
level. This selection process is in compliance with PTTEP
Personnel Administration Regulations and reported to the
PTTEP Board of Directors’ meeting, with the exception of
Executive Vice President Level, which require approval from
the Board. If there is a need to select a person outside
PTTEP, an interview of the candidate has to be conducted
by the Interview Committee. In addition, appointment
of the head of Internal Audit Department management
requires a prior approval from the Audit Committee.
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

Remuneration of the Board and the Management

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

Remuneration of Directors and Sub-committee Members

รายชื่อกรรมการบริษัท
Directors

คณะกรรมการบริษัท
Board

ค่าเบี้ย
ประชุม
Meeting
Fee

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
Prasert Bunsumpun
2. นายพิชัย ชุณหวชิร
Mr. Pichai Chunhavajira
3. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
Mr. Chulasingh Vasantasingh
4. นายสมหมาย โค้วคชาภรณ์
Mr. Sommai Khowkachaporn
5. นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
Mr. Viraphol Jirapraditkul
6. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
Mr. Vudhibhandhu
Vichairatana
7. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
Mr. Chitrapongse
Kwangsukstith
8. นายภูษณ ปรีย์มาโนช
Mr. Bhusana Premanode
9. นางสิรินุช พิศลยบุตร
Mrs. Sirinuj Bisonyabut
10. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
Mr. Tevin Vongvanich
11. ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวต
ั น์
M.R. Pongsvas Svasti
12. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
Mr. Anon Sirisaengtaksin

ค่าตอบแทน
รายเดือน
Retainer
Fee

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
บรรษัทภิ
บาล
Audit
Corporate
Committee Governance
Committee

คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
กําหนดค่า
สรรหา
บริหาร
ตอบแทน
ความเสีย่ ง
Remunera- Nominating
Risk
tion
Committee ManageCommittee
ment
Committee

โบนัส
กรรมการ
ปี 2553
ที่บริษัทจ่าย
ในปี 2554$
2010
Bonus
Paid in 2011$

รวม
Total

ค่าเบี้ย
ประชุม
Meeting
Fee

ค่าเบี้ย
ประชุม
Meeting
Fee

ค่าเบี้ย
ประชุม
Meeting
Fee

ค่าเบี้ย
ประชุม
Meeting
Fee

ค่าเบี้ย
ประชุม
Meeting
Fee

593,750 562,500

0

0

0

0

0

3,457,585.37

4,613,835.37

425,000 450,000

0

0

0

0

281,250

2,766,068.30

3,922,318.30

400,000 450,000 150,000

0

0

125,000

0

2,766,068.30

3,891,068.30

475,000 450,000

0

0

0

100,000 200,000

2,766,068.30

3,991,068.30

400,000 450,000

0

0

50,000

0

0

2,766,068.30

3,666,068.30

475,000 450,000

0

125,000

0

0

150,000

2,766,068.30

3,966,068.30

400,000 450,000

0

0

50,000

100,000 175,000

2,766,068.30

3,941,068.30

450,000 450,000

0

75,000

0

0

0

2,766,068.30

3,741,068.30

450,000 450,000 100,000

0

50,000

0

0

2,766,068.30

3,816,068.30

450,000 450,000

0

0

0

0

0

2,766,068.30

3,666,068.30

375,000 375,000

0

75,000

0

0

0

2,318,950.41

3,143,950.41

475,000 450,000

0

0

0

0

0

2,766,068.30

3,691,068.30

25,000

0

0

0

682,044.24

925,794.24

บุคคลซึ่งดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัทระหว่างปี 2553 / Ex - Director in 2010
1. นายโชคชัย อักษรนันท์#
Mr. Chokchai Aksaranun#
2. นายพละ สุขเวช##
Mr. Pala Sookawesh##
3. นายรัฐกิจ มานะทัต@
Mr. Rathakit Manathai@
4. นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์@@
Mr. Sirin Nimmanahaeminda@@

75,000

112,500 31,250

250,000 337,500

0

0

0

0

0

2,008,241.37

2,595,741.37

175,000 262,500

0

50,000

0

0

0

1,606,593.09

2,094,093.09

0

0

0

175,000 2,265,902.52

3,165,902.52

275,000 375,000 75,000

หมายเหตุ :

Remarks:

#

#

##

@
@@
$

ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553
วันที่ 31 มีนาคม 2553
มีอายุครบ 70 ปี จึงขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการของ ปตท.สผ. ตามการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ.เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553
ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2553
ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553
โบนัสกรรมการปี 2553 ที่บริษัทจ่ายในปี 2554 จะจ่ายเมื่อที่ประชุมสามัญผ้ถ
ู ือหุ้น
ประจําปี 2554 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผ้ถ
ู ือหุ้นแล้ว

##

@
@@
$

Term ended at the AGM on March 31, 2010
Reaches the age of 70 years on September 22, 2010, resulting in the ending
of his PTTEP directorship as prescribed in the Good Corporate Governance
and Code of Business Conduct of PTTEP on September 22, 2010
Resigned from the Board on July 31, 2010
Resigned from the Board on October 26, 2010
2010 bonuses to be paid in 2011 are in accordance with the AGM
resolution to pay dividend
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• ค่าตอบแทนกรรมการและของผู้บริหารระดับสูง

• Executive’s Remuneration

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะกําหนดหลักเกณฑ์ หรือ
วิธก
ี ารกําหนดโครงสร้างเงินเดือนทีเ่ ป็นธรรมและสมเหตุสมผลกับ
กิจการ และสามารถสะท้อนถึงการดําเนินงานของ ปตท.สผ. และ
นําเสนอทีป
่ ระชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพือ่ พิจารณาอนุมต
ั ิ ซึง่
โครงสร้างเงินเดือนผบ
ู้ ริหารระดับสงู ของ ปตท.สผ. จะกําหนดโดย
เทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร อัตราการจ่ายและผลการสํารวจ
ค่าตอบแทนของบริษทั ชัน้ นํา ซึง่ อยใู่ นธุรกิจ/อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
โดยเปรียบเทียบจากหน้าทีค
่ วามรับผิดชอบทีไ่ ด้รบ
ั มอบหมาย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็น
ผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดอัตราค่าตอบแทนราย
บุคคล ในการปรับเงินเดือนประจําปีของผู้บริหารระดับสูง จะ
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และผลการดําเนิน
งานของ ปตท.สผ. นอกจากนี้ ยังพิจารณาประกอบกับผลการ
ปฏิบต
ั งิ านตามเป้าหมายทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ลว่ งหน้าของแต่ละสายงาน
หรือกลุ่มงานแล้วแต่กรณีด้วย
เพือ
่ เพิม
่ ความสามารถในการแข่งขันด้านค่าตอบแทนกับบริษทั
ชั้นนําซึ่งอย่ใู นธุรกิจเดียวกัน ปตท.สผ. ได้จัดให้มีการสํารวจค่า
ตอบแทนระหว่ า งบริ ษั ท ชั้ น นํ า ในธุ ร กิ จ เดี ย วกั น เป็ น ประจํ า ทุ ก ปี
เพือ่ ให้มขี อ้ มลู ทีเ่ พียงพอในการนําเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ.
ถึงสถานะปัจจุบันของการกําหนดนโยบาย เพื่อแข่งขันด้านค่า
ตอบแทนของ ปตท.สผ. กับบริษัทอื่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง
ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องปรับปรุง หากมีการเปลี่ยนแปลง
อัตราและวิธีการจ่ายในตลาดที่แตกต่างจากเดิมไปมาก
ปตท.สผ. ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงโดย
รวมเป็นประจําไว้ในรายงานประจําปี นอกจากนี้ ได้เปิดเผยการ
ถือหลักทรัพย์ฯ และการได้รับสิทธิตามโครงการ ESOP ของ
ปตท.สผ. เป็นรายบุคคล เพือ่ ความโปร่งใส และเป็นการเสริมสร้าง
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. ด้วย
-

The Remuneration Committee reviews and
recommends fair and reasonable criteria or
procedures for deﬁning the salary structures for
executives while conforming to prevailing business
practices for the Board’s endorsement. Executives’
compensation packages and salary structures are
determined by market comparison with other
leading oil and gas companies’ criteria, procedures,
pay rates, salary surveys, and with consideration for
executives’ individual scopes of accountability.
The President and CEO decides individual
executives’ compensation. Annual merit increases of
executives are tied to their individual performance,
the Company’s performance, and key performance
indicators (KPIs) achievement of each division or
group.
To maintain its competitiveness in the oil and gas
market, PTTEP participates in annual compensation
surveys along with other leading oil and gas
companies to obtain adequate information to report
to the Board for possible adjustment in its competitive
compensation strategy when there is a signiﬁcant
compensation change in the marketplace.
In compliance with good corporate governance
and transparency, PTTEP discloses the Management’s
compensation, including their PTTEP shares and ESOP
warrants, in the annual report.

ค่าตอบแทนผ้บ
ู ริหารระดับสูง

- Management’s compensation and provident fund

จํานวนราย
Number

ปี 2552
2009
จํานวนเงินรวม (บาท)
Total Amount (Baht)

17 (4)

เงินเดือน

75,488,010

จํานวนราย
Number
8 (5)

ปี 2553
2010
จํานวนเงินรวม (บาท)
Total Amount (Baht)
47,537,400

Salary
36,392,800 (2)

โบนัส

23,957,719 (3)

Bonus
ค่าตอบแทนอื่นๆ (1)
Other compensation

10,325,453

6,031,176

122,206,263

77,526,295

(1)

รวม
Total
1
2
3

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
โบนัสปี 2552 ที่จ่ายในปี 2553 (จ่ายเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์)
โบนัสปี 2553 ที่จ่ายในปี 2554 (จ่ายเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์)

1
2
3

Provident Fund
Includes bonuses for 2009, to be paid in January and February 2010
Includes bonuses for 2010, paid in January and February 2011
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4

5

ผบ
ู้ ริหารระดับสงู จํานวน 17 ราย ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหารและกรรมการ
ผ้จ
ู ัดการใหญ่ รองกรรมการผ้จ
ู ัดการใหญ่ รองผ้จ
ู ัดการใหญ่ และรักษา
การรองผ้จ
ู ัดการใหญ่ (นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง) และผ้บ
ู ริหาร
ระดับสงู ทีด
่ าํ รงตําแหน่งระหว่างปี 2552 ได้แก่ นายมารุต มฤคทัต และ
นายศุภมาศ ประจักษ์เวช ทัง้ นี้ ไม่รวมผบ
ู้ ริหารระดับสงู ทีไ่ ปปฏิบต
ั งิ านสบทบ
ที่ ปตท. ได้แก่ นายนิพฐิ อิศรางกรู ณ อยุธยา และนายเทวินทร์ วงศ์วานิช
ผบ
ู้ ริหารระดับสงู จํานวน 8 ราย ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหารและกรรมการ
ผ้จ
ู ัดการใหญ่ รองกรรมการผ้จ
ู ัดการใหญ่

- การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (ESOP)
ในปี 2548-2549 ปตท.สผ. ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผู้ ถื อ หุ้ น ให้ มี ก ารจั ด สรรใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ใ ห้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารและ
พนักงาน เพือ่ ให้ผบ
ู้ ริหารและพนักงานมีสว่ นร่วมเป็นเจ้าของบริษท
ั
และเพื่อเป็นการตอบแทนผู้บริหารและพนักงานที่มีความตั้งใจและ
ทุ่มเทการทํางานให้แก่บริษัท ซึ่งสรุปได้ดังนี้
ปี

4

5

Seventeen senior management team members consisted of the
President and CEO, Executive Vice Presidents, Vice Presidents,
Acting Vice Presidents (from their appointment date) and former
executives (Mr. Maroot Mrigadat and Mr. Suppamas Prachakvej).
This excludes executives seconded to PTT (Mr. Nipit Isarankura and
Mr. Tevin Vongvanich)
Eight executives consist of the President and CEO, and Executive Vice
Presidents.

- Allocation of ESOP warrants
From 2005 to 2006, with the approval of the AGM,
PTTEP allocated ESOP warrants to buy common shares to all
eligible management and employees in an effort to give each
a sense of belonging and reward those that are devoted to
company service. The allocation is summarized below:

จํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิ (หน่วย)
Number of
Warrants (Unit)

อัตราการใช้สทิ ธิ (ใบสําคัญแสดง
สิทธิ : หุ้นสามัญ)
Exercise Ratio (Unit of
Warrant : Unit of Share)

ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้น
(บาท)**
Exercise Price
(Baht) ***

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

2548
2005

2,800,000

1:5

55.60

31 กรกฎาคม 2549 - 31 กรกฎาคม 2553
July 31, 2006 - July 31, 2010

2549*
2006*

2,800,000

1:5

91.20

31 กรกฎาคม 2550 - 31 กรกฎาคม 2554
July 31, 2007 - July 31, 2011

Year

Exercise Period

*

ในเดือนเมษายน 2549 ปตท.สผ. ได้เปลีย่ นแปลงมลู ค่าหุน้ ทีต
่ ราไว้ (Par Value)
จากหุน้ ละ 5 บาท เป็นหุน้ ละ 1 บาท มีผลให้ราคาการใช้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญ
(Exercise Price) และ อัตราการใช้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญ (Exercise Ratio)
ของใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับปี 2548-2549 เปลี่ยนแปลง
** การคํานวณราคาการใช้สิทธิ

*

ปี 2548 : คํ า นวณจากราคาเฉลี่ ย ของราคาปิ ด ของหุ้ น
ปตท.สผ. ในวั น ที่ บ ริ ษั ท กํ า หนดให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ใหม่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ ใ น
เงิ น ปั น ผลประจํ า ปี 2546 จนถึ ง วั น ทํ า การก่ อ นวั น ที่ บ ริ ษั ท
กําหนดให้ผถ
ู้ อ
ื หุน
้ ใหม่ไม่มส
ี ท
ิ ธิในเงินปันผลประจําปี 2547 หรือวัน
Ex-dividend (XD) และหั ก ออกด้ ว ยเงิ น ปั น ผลต่ อ หุ้ น ของหุ้ น
ปตท.สผ. ที่เสนอจ่ายให้แก่ผ้ถ
ู ือหุ้นประจําปี 2547
ปี 2549 : คํ า นวณจากราคาเฉลี่ ย ของราคาปิ ด ของหุ้ น
ปตท.สผ. ในระหว่างช่วงเวลา 90 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (คํานวณตั้งแต่
1 พฤศจิกายน 2548 - 29 มกราคม 2549) และหักออกด้วย
เงิ น ปั น ผลต่ อ หุ้ น ของหุ้ น ปตท.สผ. ที่ เ สนอจ่ า ยให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น
ประจําปี 2548

2005: Calculated by using the average closing
price of Company shares on the date which the
Company determined that the new shareholders have
no right to receive the 2003 dividend payment, up
to the working day before the date from which the
Company determined that the new shareholders had
no right to receive the 2004 dividend payment, or
the Ex-dividend (XD) date, minus the 2004 dividend
per share.
2006: Calculated by using the average closing
prices of PTTEP shares during the period of 90 days
lapse prior to the date of the board of directors’
resolution to propose this agenda (calculated from
November 1, 2005 to January 29, 2006) minus the
2005 dividend per share.

In April 2006, PTTEP adjusted par value from 5 Baht to 1 Baht per
share, resulting in a change of Exercise Price and Exercise Ratio of
the warrants for the year 2005-2006.
** Exercise Price Calculation
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รายชื่อและจํานวนหุ้น ปตท.สผ. ของผู้บริหารและคู่สมรส
Number of PTTEP shares and warrants held by the management and spouse

รายชื่อผ้บ
ู ริหาร
Name

1. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ

จํานวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม
Share as of December 31

ผลต่างของ
จํานวนหุ้น
Change in
Shares

จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ
Warrants

2552
2009

2553
2010

52,000

92,000

40,000

-

275,600

315,600

40,000

2,100

73,000

55,000

(18,000)

-

60,000

63,000

3,000

-

-

-

-

-

108,500

142,000

33,500

-

3,000

3,000

-

-

308,000

319,000

11,000

-

68,300

80,800

12,500

11,800

84,400

99,400

15,000

-

66,800

66,200

(600)

4,800

N/A

17,000

N/A

680

Mr. Anon Sirisaengtaksin
2. นายสมเกียรติ จันทร์มหา
Mr. Somkiet Janmaha
3. นายอัษฎากร ลิ้มปิติ
Mr. Asdakorn Limpiti
ค่ส
ู มรส
Spouse
4. นายชัชวาล เอี่ยมศิริ
Mr. Chatchawal Eimsiri
5. นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย
Mr. Somporn Vongvuthipornchai
ค่ส
ู มรส
Spouse
6. นายปฤษดาพันธ์ พจนปรีชา
Mr. Prisdapunt Pojanapreecha
7. นายลือชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
Mr. Luechai Wongsirasawad
8. นายสุรพงษ์ เอี่ยมจุฬา
Mr. Suraphong Iamchula
9. นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล
Ms. Jaroonsri Wankertphon
10. นางชนมาศ ศาสนนันทน์1
1

Ms. Chanamas Sasnanand

1

ได้รบ
ั แต่งตัง้ เป็นรักษาการผจู้ ด
ั การฝ่ายการเงินตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 มีนาคม 2553
และเป็นผ้จ
ู ัดการอาวุโสฝ่ายการเงินตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553

1

Appointed as an Acting Vice President, Finance Department since
March 1, 2010 and became Vice President, Finance Department
since August 1, 2010

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

Use of Inside Information

มีรายละเอียดในหน้า 85

Details appear on page 85.

บุคลากร

Personnel

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย
(ปตท.สผ.ส. และพีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส) มีจํานวนพนักงานและ
ลู ก จ้ า งประจํา รวมทั้งพนักงานปฏิบัติงานสมทบ จํานวนทั้งสิ้น
3,041 คน
• ปตท.สผ. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอย่าง
มีนัยสําคัญและไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปีที่
ผ่านมา

• As of year-end 2010, PTTEP and its subsidiaries
(namely PTTEPS and PTTEP Services) had a headcount
of staff and seconded staff of 3,041.
• PTTEP’s headcount has featured no significant
changes and the Company has seen no signiﬁcant labor
disputes over the past three years.
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• ในปี 2553 ผลตอบแทนรวม (เงินเดือน โบนัส และเงิน
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ) ของพนักงาน ปตท.สผ. และ
บริษัทย่อย (ปตท.สผ.ส. และพีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส) รวมทั้งค่า
จ้างของพนักงานปฏิบัติงานสมทบ เป็นจํานวนประมาณ 3,635
ล้านบาท
• นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรและบุคลากรของบริษัท ให้พร้อม
สําหรับการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปตท.สผ.
ได้ปรับปรุงระบบและกระบวนการการฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากร
บุคคล โดยนําแนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาแบบมุง่ เน้นสมรรถนะ
(Competency - Based Training and Development) มาใช้
อย่างจริงจัง เพื่อเร่งรัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อ
ให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้
มีการจัดฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแนวทางต่างๆ ดังนี้
- จัดฝึกอบรมภายในและภายนอก
บริษัทได้จัดฝึกอบรมภายในให้แก่พนักงานทุกระดับ รวม
ถึงระดับผู้บริหาร รวมทั้งส่งพนักงานไปฝึกอบรม สัมมนา กับ
สถาบันต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในหลักสูตร
ต่างๆ ทัง้ ทางด้านเทคนิคและวิชาชีพ ความมัน
่ คง ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ
การบริหารและการจัดการ
- จัดทําโปรแกรมฝึกอบรมพัฒนาระยะยาว
เพื่อเป็นการเตรียมพนักงานให้พร้อมสําหรับการเข้าปฏิบัติ
งานในโครงการต่างๆ บริษัทได้จัดให้มีโปรแกรมการฝึกอบรม
พัฒนาพนักงานระยะยาว 1-3 ปี สําหรับพนักงานด้านเทคนิค
โดยพนั ก งานได้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก งานกั บ บริ ษั ท ร่ ว มทุ น และบริ ษั ท
ผรู้ บ
ั เหมาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ อาทิ บริษทั Total, Chevron,
Schlumberger
- สนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่ พ นั ก งานเพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาโท
บริ ษั ท ได้ ส นั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาแก่ พ นั ก งานเพื่ อ ศึ ก ษาต่ อ
ระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาธรณี ศ าสตร์ ปิ โ ตรเลี ย ม วิ ศ วกรรม
ปิโตรเลียม และวิศวกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยชั้นนํา
ทั่วโลก เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา
ฝรั่งเศส นอร์เวย์ และออสเตรเลีย นอกจากนี้ได้สนับสนุนทุน
การศึกษาเพื่อศึกษาวิชาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการ ณ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และในปี 2549 ได้เพิ่มการ
สนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและการ
บริหารนอกชายฝั่ง ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียอีกด้วย

การควบคุมภายใน
ปตท.สผ. ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารความเสีย่ ง
และระบบการควบคุมภายในที่พอเพียง และเหมาะสมกับการดําเนิน
ธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิผล
สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ความเสียหายที่จะเกิด
ขึ้นต่อทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทมีการดําเนินการที่สําคัญเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายในดังต่อไปนี้

• In 2010, the total compensation (salaries,
bonuses, and provident fund contributions) of PTTEP,
PTTEPS, PTTEP Services staff, and seconded staff
amounted to Baht 3,635 million.
• Human Resources Development Policy. In
order to improve staff competency and strengthen
organizational capability for the continuing expansion of
company’s business, both in Thailand and overseas, PTTEP
has improved its human resources development systems
and processes by implementing its competency-based
training and development approach to accelerate the
development. Based on this competency concept,
the company has provided training throughout the
past year via the following channels:
- In-house and External Training
The company provided in-house training and
external training, both locally and overseas, to its
staff at all levels, including management. This training
comprised a great variety of courses, including
technical and professional training, SSHE training, IT
training, English language training as well as business
administration and management training.
- Long-term Training and Development Programs
Long-term company training and development
programs prepared employees for future roles and
assignments in various current and upcoming projects.
The programs were provided to selected staff and were
conducted from 1-3 years in duration. By this approach,
the staff undertook on-the-job training, both in Thailand
and overseas, with business partners as well as services
companies, such as Total, Chevron, and Schlumberger.
- Master’s Degree Scholarship Programs
The company provided scholarships to selected
employees to help them pursue master’s degree studies
in petroleum geosciences, petroleum engineering, and
other related engineering at top universities in the US,
UK, Canada, France, Norway, and Australia, and in
management at SASIN Graduate Institute of Business
Administration of Chulalongkorn University. In 2006,
the scholarship programs were extended to the master’s
degree program in offshore Technology and management
at the Asian Institute of Technology in Thailand.
Internal Controls
PTTEP recognizes that effective risk management
and internal controls are crucial to efﬁcient business
operations since they can prevent and mitigate risks
leading to major losses of its assets and ensure
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• ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งมีการ
กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชาของ
หน่วยงานต่างๆ ในบริษัท
• การกําหนดให้มีนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และค่ม
ู ือการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
• การกํ า หนดอํ า นาจในการดํ า เนิ น งานของผู้บ ริ ห ารและ
ผ้ป
ู ฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน อํานาจอนุมัติต่างๆ มีการแบ่งแยก
หน้าที่อย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของผ้ป
ู ฏิบัติงานและผ้ต
ู ิดตามผล
เพื่อให้เกิดการมีการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกัน
• มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย่างชัดเจน
โดยใช้ระบบ KPI (Key Performance Indicator)
• คณะกรรมการบรรษัทภิบาล กําหนดนโยบายและติดตาม
การดําเนินงานด้านการกํากับดูแล กิจการที่ดีของบริษัท และมี
การวัดผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code
of Business Conduct Practice Rating) ในระดับหน่วยงานขึ้นไป
• คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ความเหมาะสม ความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ในการดําเนินงานด้านต่างๆ
ขององค์กร ซึง่ รวมทัง้ เรือ
่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับความถก
ู ต้องเชือ
่ ถือได้
ของระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน การดูแลรักษาทรัพย์สิน
การปฏิบัติตามข้อบังคับหรือข้อกําหนดของกฎหมายต่างๆ
• คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งจะพิ จ ารณากํ า หนด
กรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายในการบริหารความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสี่ยง ตลอดจนดูแลและทบทวนแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมตลอดจนกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
อย่างสม่ําเสมอ
• แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงด้านปฏิบัติ
การ (Operation Risk Committee) เพื่อให้การบริหารจัดการ
ด้านเทคนิคและสนับสนุนการปฏิบัติการโครงการต่างๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
• การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยจัดหา Software SAP
มาใช้ในการวางแผนและการจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning หรือ ERP) เพื่อเชื่อมโยงระบบงาน
ต่างๆ ของบริษัทให้เป็นระบบเดียว ทําให้การวิเคราะห์ประเมินผล
และการวางแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ข้อมูลที่ได้
ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผ้บ
ู ริหาร
• ปรับปรุงการควบคุมภายในโดยนําหลักการประเมินการ
ควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment หรือ
CSA) มาใช้ในองค์กร
ในการประชุมคณะกรรมการบริษท
ั ครัง
้ ที่ 1/2554/326 วันที่
25 มกราคม 2553 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม
ด้วย คณะกรรมการบริษท
ั ได้ให้ความเห็นชอบตามทีค
่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบสรุ ป ความเห็ น ในเรื่ อ งความเพี ย งพอของระบบการ
ควบคุมภายใน กล่าวคือ บริษท
ั และบริษท
ั ย่อยมีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอและเหมาะสม และมีการจัดทํา ปรับปรุง แก้ไขระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มค
ี วามเหมาะสมกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและอนาคตและสอดคล้องกับกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

its compliance with relevant laws and regulations.
To ensure effective internal controls, PTTEP has
implemented assorted systems, detailed as follows:
• Modiﬁcation of the organization structure in line
with PTTEP’s present and future goals and business
direction, including clear deﬁnition of functions,
roles/responsibilities, and reporting lines of each unit
Institution of written policies, procedure manuals,
and operating manuals
• Clear delegation of authorities of executives
and operating staff. Roles/responsibilities, as well as
authorities of operating versus monitoring functions,
are clearly deﬁned and segregated to ensure checks
and balances
• Monitoring and assessment through the KPI
(Key Performance Indicator) system
• The Corporate Governance Committee institutes
a policy for and monitoring corporate governance, and
conducts Code of Business Conduct rating for each unit
• The Audit Committee assesses the suitability
and adequacy of the Company’s internal controls
against business execution, including the accuracy
and creditability of the accounting system and
ﬁnancial reports, care of assets, and compliance with
regulatory requirements
• The Risk Management Committee deﬁnes a
risk management policy and framework as well as
analyzing risks, reviews the risk management policy and
guidelines to ensure that risks are properly managed,
and monitors compliance with the established policy
• Appointment of an Operation Risk Committee to
ensure efﬁcient technical and project support management
• Development of the IT system by implementing
the SAP software in enterprise resource planning
(ERP) to unify the Company’s processes, thus making
outcome assessment and planning more efﬁcient, so
as to yield current information, adequate for timely
decision-making by executives
• Improvement of internal controls by implementing
Control Self-Assessment (CSA) in PTTEP.
At the Board’s Meeting No. 1/2554/326 on January
25, 2011-which the Audit Committee also attendedthe Board agreed with the Audit Committee’s opinion
about the adequacy of internal controls. It was
concluded that PTTEP and its subsidiaries had not only
adequately and properly maintained the internal control
system, but consistently improved internal controls to
suit PTTEP’s present and future business operations and
in compliance with law and regulatory requirements.
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นอกจากนี้ การตรวจสอบงบการเงินของ ปตท.สผ. และ
บริษัทย่อย ประจําปี 2553 โดยสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ซึ่ ง เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ก็ มิ ไ ด้ ร ะบุ จุ ด อ่ อ นของระบบการ
ควบคุมภายในที่มีสาระสําคัญ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
การดําเนินงานของบริษัทแต่ประการใด

In addition, the ﬁnancial statements of PTTEP and
its subsidiaries for 2010, audited by the Ofﬁce of
the Auditor General-the independent and external
auditor-showed no signiﬁcant weakness in internal
controls which could impact business operations.

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

Dividend Policy

หากไม่มีความจําเป็นอันใดคณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบาย
ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผ้ถ
ู ือหุ้น จ่ายเงินปันผลของบริษัท แก่ผ้ถ
ู ือหุ้น
เป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี
เงินได้แล้วในแต่ละปี และอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผ้ถ
ู ือ
หุ้นเป็นครั้งคราวได้ ส่วนในกรณีของบริษัทย่อยนั้น บริษัทไม่ได้
กําหนดนโยบายจ่ายเงินปันผล

Normally, it is the policy of the Company’s Board of
Directors to recommend to the shareholders an annual
dividend of not less than 30% of net income. Interim
dividend may also be considered from time to time. The
Company has no dividend policies for its subsidiaries.

Auditor and Signiﬁcant Accounting Policies
ผู้สอบบัญชีและนโยบายบัญชีที่สําคัญ
ผู้สอบบัญชี
ปตท.สผ. ได้แต่งตั้งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
เป็นผ้ส
ู อบบัญชีของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ซึ่งทางสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้
ความเห็นชอบ นอกจากนี้ สตง. ยังเป็นผส
ู้ อบบัญชีมาโดยตลอด
ซึ่ ง ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละไม่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย กั บ ปตท.สผ./บริ ษั ท
ย่ อ ย/ผู้ บ ริ ห าร/ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คล
ดังกล่าวรวมทั้งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปีโดยมีคา่ ตอบแทนเป็นจํานวน 1.4 ล้านบาท ซึง่ เพิม
่ ขึน
้ จาก
ค่าตอบแทนในปี 2552 และ 2551 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ สตง. เป็นผ้ส
ู อบบัญชีของบริษัทย่อยจํานวน 37 บริษัท
ของ ปตท.สผ. ซึ่งมีค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2553 จํานวน 4.15
ล้านบาท
สําหรับค่าบริการอื่น (non audit services fee) ในปี 2553
ปตท.สผ. และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้
แก่ สตง. เป็นค่าธรรมเนียมในการจัดทํา Letter of Comfort
สําหรับหนังสือชี้ชวนเพื่อการขายหุ้นกู้ในต่างประเทศเป็นจํานวน
รวม 12 ล้านบาท
สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีในระยะ 3 ปีทผ
่ี า่ นมา
(ปี 2551-2553)
สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ แ สดงความเห็ น ใน
รายงานการตรวจสอบต่องบการเงินรวมของ ปตท.สผ. อย่าง
ไม่มีเงื่อนไขตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

• Auditor
PTTEP has appointed Ofﬁce of the Auditor General,
as the external auditor of the Company and its
subsidiaries and the appointment has been approved
by the Ofﬁce of Securities and Exchange Commission.
PTTEP and its subsidiaries have always appointed
the Ofﬁce of The Auditor General to serve as its
independent auditor. There are no relationships or
conﬂicts of interest among the independent auditor,
the Company and its subsidiaries, the executives, the
shareholders, or others related to those parties. It was
also approved by the Annual General Shareholders’
meeting with the audit fee of Baht 1.4 million which
is higher than the fee for the years 2009 and 2008.
In addition, the Ofﬁce of The Auditor General
has serves as the independent auditor for Company
subsidiaries of 37 companies with an audit fee for
the year 2010 amounting to Baht 4.15 million.
For the year 2010, PTTEP and its subsidiaries paid
non-audit services fee to The Ofﬁce of The Auditor
General totaling Baht 12 million. This fee is charged for
the preparation of Letter of Comfort for the Offering
Memorandum for international bond issuance.
Summary Auditors’ Report in the past 3 years
(2008-2010)
The Ofﬁce of the Auditor General expressed
clean opinion in the Auditors’ Report on the PTTEP
consolidated ﬁnancial statements for the past 3 years.
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แผนผังโครงสร้างองค์กร ปตท.สผ.

PTTEP organization
structure
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คณะกรรมการ

Board of Directors

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

As of January 1, 2011

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

Mr. Prasert Bunsumpun
Chairman

อายุ:
58 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม:
• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• M.B.A., Utah State University สหรัฐอเมริกา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสต
ู ร DAP 26/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตรผ้บ
ู ริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• Certiﬁcate in Advance Management Program,
Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สําหรับนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์ทํางาน:
2550-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น
2549-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ไออาร์พีซี
2548-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ปตท. เคมิคอล
2546-ปัจจุบัน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผ้จ
ู ัดการใหญ่ บมจ. ปตท.
2550-2553
กรรมการ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
2547-2553
กรรมการ บมจ. ไทยออยล์
2546-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ผลิตไฟฟ้าอิสระ
(ประเทศไทย)
2546-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยออยล์เพาเวอร์
2546-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ไทยล้บ
ู เบส
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

Age:
58
Education/Training:
• Honorary Doctorate Degree in Business Administration
in General Management, Petchaburi Rajabhat University
• Honorary Doctorate Degree in Business Administration,
National Institute of Development Administration
• Honorary Doctorate Degree in Engineering,
Chulalongkorn University
• M.B.A., Utah State University, USA
• B.E. (Civil Engineering), Chulalongkorn University
• IOD : DAP 26/2004
• Capital Market Academy Leadership Program (Class 3),
Capital Market Academy
• Certiﬁcate in Advance Management Program,
Harvard Business School, U.S.A.
• National Defence College (Class No. 10)
• Politics and Government in Democracy for Executives
(Class No. 6), King Prajadhipok’s Institute
Working experiences:
2007-Present Director, PTT Aromatic and Reﬁnery Plc.
2006-Present Vice Chairman, IRPC Plc.
2005-Present Vice Chairman, PTT Chemical Plc.
2003-Present Director, CEO and President, PTT Plc.
2007-2010
Director, Siam City Bank Plc.
2004-2010
Direcor, Thai Oil Plc.
2003-Present Chairman,
Independent Power (Thailand) Co., Ltd.
2003-Present Director, Thaioil Power Co., Ltd.
2003-Present Chairman, Thai Lube Base Plc.
% of shareholding: None
Family Relationship among Executives: None

นายพิชัย ชุณหวชิร
กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr. Pichai Chunhavajira
Director and Chairman of the Risk Management Committee

61 ปี
อายุ:
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม:
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการเงิน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Age:
61
Education/Training:
• Honorary Doctorate Degree in Philosophy: Financial
Management, Mahasarakham University
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Finance), Indiana University of Pennsylvania
สหรัฐอเมริกา
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร DAP 49/2005 และ DCP 110/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผ้บ
ู ริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 13
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์ทํางาน:
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ปตท.
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไออาร์พีซี
2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ไทยออยล์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. การบินไทย
2541-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บางจากปิโตรเลียม
2548-2553
กรรมการ บมจ.ไทยออยล์
2550-2552
กรรมการ บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น
2548-2552
กรรมการ บมจ. ปตท. เคมิคอล
2539-2552
กรรมการ บมจ. ทิพยประกันภัย
2546-2551
กรรมการ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
2551-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทยออยล์ เอทานอล
2547-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยล้บ
ู เบส
2543-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยออยล์เพาเวอร์
2543-2552
ประธานกรรมการ บจก. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย
2551-ปัจจุบัน กรรมการผ้ท
ู รงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2548-ปัจจุบัน อุปนายกและประธานคณะกรรมการสภาวิชาชีพ
บัญชี ด้านบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี
2546-2552
ประธานอนุกรรมการบริหารการลงทุน
กองทุนประกันสังคม
2547-2549
กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2547-2549
กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

Doctorate Degree in Philosophy:
Accounting, Thammasat University
• M.B.A. (Finance), Indiana University of Pennsylvania, USA
• Bachelor of Accounting, Thammasat University
• IOD : DAP 49/2005 and DCP 110/2008
• Capital Market Academy Leadership Program (Class No. 5),
Capital Market Academy
• The Joint Public-Private Sector (Class No. 13),
National Defense College
Working experiences:
2009-Present Director, PTT Plc.
2009-Present Director, IRPC Plc.
2010-Present Chairman, Thaioil Plc.
2005-Present Director, Thai Airways International Plc.
1998-Present Director, Bangchak Petroleum Plc.
2005-2010
Director, Thaioil Plc.
2007-2009
Director, PTT Aromatics and Reﬁning Plc.
2005-2009
Director, PTT Chemical Plc.
1996-2009
Director, Dhipaya Insurance Plc.
2003-2008
Director, Siam Commercial Bank Plc.
2008-Present Chairman, Thaioil Ethanol Co., Ltd.
2004-Present Director, Thai Lube Base Plc.
2000-Present Director, Thaioil Power Co., Ltd.
2000-2009
Chairman, Thai Petroleum Pipeline Co., Ltd.
2008-Present President University Council Member,
Assumption University
2005-Present Vice President and Chairman of the
Managerial Accounting Committee,
Federation of Accounting Professions
2003-2009
Chairman of the Investment Administration
Sub-committee, Social Security Fund
2004-2006
Director, Electricity Generating Authority
of Thailand
2004-2006
Director, Metropolitan Electricity Authority
% of shareholding: None
Family Relationship among Executives: None

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา และประธานกรรมการตรวจสอบ

Mr. Chulasingh Vasantasingh
Director (Independent Director), Member of the
Remuneration Committee, Member of the Nominating
Committee and Chairman of the Audit Committee

• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี
• M.B.A.

อายุ:
60 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม:
• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาโททางกฎหมายเปรียบเทียบ
University of Illinois สหรัฐอเมริกา

• Honorary

Age:
60
Education/Training:
• Honorary Doctorate Degree in Laws,
Chulalongkorn University
• Honorary Doctorate Degree in Laws,
Ramkhamhaeng University
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• เนติบัณฑิตไทย

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร DCP 35/2003, Finance for Non-Finance Director
7/2003, ACP 17/2007, Board Failures and How to Fix It,
Understanding the Fundamental of Financial Statements,
DCP Refresher, คณะกรรมการตรวจสอบ: จากประสบการณ์
5 ปี ส่แู นวคิดเพื่อประสิทธิผล, คณะกรรมการตรวจสอบ:
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่ม
ู ือในการปฏิบัติงานสําหรับคณะกรรมการ
ตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจ, ความเป็นอิสระของกรรมการและ
การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์สําหรับกรรมการอิสระ,
ผลสํารวจบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรโรงเรียนนักปกครองระดับสูง
วิทยาลัยการปกครอง
• ประกาศนียบัตร Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.8) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผ้บ
ู ริหารระดับสูง (รุ่นที่ 5) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์ทํางาน:
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. กรุงไทย
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. การบินไทย
2552-ปัจจุบัน อัยการสูงสุด สํานักงานอัยการสูงสุด
2548-ปัจจุบัน กรรมการ เนติบัณฑิตยสภา
2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหารทรัพย์สิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547-2553
กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

of Comparative Law (MCL.),
University of Illinois, USA
• Barrister at Law, The Institution of Legal Education
• Bachelor of Law (LL.B.) (Hons.), Chulalongkorn University
• IOD: DCP 35/2003, Finance for Non-Finance Director
7/2003, ACP 17/2007, Board Failures and How to Fix It,
Understanding the Fundamental of Financial Statements,
DCP Refresher, Audit Committee-from 5-year experiences
to the highly effective thinking, Practices Concerning
Manual of the Audit Committee of State Enterprise,
and Independence of the Director Managing the Conﬂicts
of Interests for the Independent Director, 2005 Survey
on Corporate Governance of Listed Companies
• Certiﬁcate, Politics and Governance in Democratic
System for Executives Course
• Certiﬁcate, Harvard Business School, USA
• National Defence College (Class No. 38)
• Certiﬁcate, Institute of Administration Development (IAD)
• Capital Market Academy Leader Program (Class No. 5)
Capital Market Academy
Working experiences:
2010-Present Director, Krung Thai Bank Plc.
2010-Present Director, Thai Airways International Plc.
2009-Present Attorney General,
The Ofﬁce of the Attorney General
2005-Present Director, Thai Bar Association
2004-Present Board of the Property Management,
Chulalongkorn University
2004-2010
Director, Electricity Generating Authority
of Thailand
% of shareholding: None
Family Relationship among Executives: None

นายสมหมาย โค้วคชาภรณ์
กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการภาคเอกชน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหา

Mr. Sommai Khowkachaporn
Director (Independent Director), Director from private
sector, Member of the Risk Management Committee
and Chairman of the Nominating Committee

อายุ:
62 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม:
• M.B.A., Long Island University สหรัฐอเมริกา
• B.B.A., University of the East ฟิลิปปินส์
• หลักสูตร DCP 27/2003, Finance for Non-Finance Director
5/2003, ACP 4/2005 และ DCP Refresher 1/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Master

Age:
62
Education/Training:
• M.B.A., Long Island University, New York, USA
• B.B.A., University of the East, Philippines
• IOD: DCP 27/2003, Finance for Non-Finance Directors
5/2003, ACP 4/2005, and DCP Refresher 1/2005
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ประสบการณ์ทํางาน:
2553-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง
2551-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไออาร์พีซี
2547-2548
กรรมการ บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ
2547-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. วังทอง กรุ๊ป
2547-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยล้บ
ู เบส
2539-2552
รองผ้อ
ู ํานวยการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

Working experiences:
2010-Present Director and Member of the Risk
Management Committee,
Ratchburi Electricity Generating Holding Plc.
2008-Present Director, IRPC Plc.
2004-Present Director, Wangthong Group Plc.
2004-Present Director, Thai Lube Base Plc.
2004-2005
Director, National Petrochemical PLc.
1996-2009
Vice Director, National Science Museum
% of shareholding: None
Family Relationship among Executives: None

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
และประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

Mr. Viraphol Jirapraditkul
Director (Independent Director) and Chairman of the
Remuneration Committee

อายุ:
55 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม:
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์พลังงาน
University of Calgary แคนาดา
• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร DCP 116/2009 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) วิทยาลัยนักบริหาร
• หลักสูตรผ้บ
ู ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สํานักงาน ก.พ.
และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ประสบการณ์ทํางาน:
2550-ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2550-ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
2549-ปัจจุบัน ผ้อ
ู ํานวยการ สํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

Age:
55
Education/Training:
• Master of Economics in Energy Economics,
University of Calgary, Canada
• Master of Economics,
National Institute of Development Administration (NIDA)
• B.A. (Economics), Thammasat University
• IOD: DCP 116/2009
• Senior Executive Service Program (Class 1), Ofﬁce of
the Service Commission
• Program for Chief Information Ofﬁcer. Ofﬁce of the
Service Commission and National Electronics and
Computer Technology Center
Working experiences:
2007-Present Board Member,
Electrical and Electronics Institute
2007-Present Board Member,
The Energy Fund Administration Institute
2006-Present Director General, Energy Policy and
Planning Ofﬁce (EPPO), Ministry of Energy
% of shareholding: None
Family Relationship among Executives: None

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
กรรมการ

Mr. Tevin Vongvanich
Director

อายุ:
52 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม:
• ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมปิโตรเลียม,
University of Houston สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี,
Rice University สหรัฐอเมริกา

Age:
52
Education/Training:
• M.Sc. (Petroleum Engineering), University of Houston, USA
• M.Sc. (Chemical Engineering), Rice University, USA
• B.E. (Chemical Engineering), Chulalongkorn University
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• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสต
ู ร DCP 21/2002 และ Financial Statements for Directors
(FSD) 6/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Program for Global Leadership, Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยสําหรับผ้บ
ู ริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 10
สถาบันพระปกเกล้า
• ประกาศนียบัตรโครงการอบรมผ้บ
ู ริหารระดับสูง (S.E.P. รุ่น 7)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผ้บ
ู ริหารระดับสูง (รุ่นที่ 6) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วปอ.2552
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์ทํางาน:
2552-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บมจ. ปตท.
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ปตท.เคมิคอล
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยออยล์
2552-2553
กรรมการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2550-2553
กรรมการ บมจ. บางจาก ปิโตรเลียม
2552-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์
2551-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล
2552-ปัจจุบัน ประธานสมาคม
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ร้อยละ 0.00544 (180,500 หุ้น)
และใบสําคัญแสดงสิทธิ 18,900 หน่วย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

• IOD:

นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการภาคเอกชน
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

Mr. Vudhibhandhu Vichairatana
Director (Independent Director), Director from private
sector, Member of the Risk Management Committee,
Member of the Audit Committee, Chairman of the
Independent Director Committee, and Chairman of the
Corporate Governance Committee

อายุ:
62 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม:
• M.A. (Economics), University of Arkansas สหรัฐอเมริกา
• B.A. (Economics),
Stephen F. Austin State University สหรัฐอเมริกา
• หลักสต
ู ร Role of Chairman 3/2001, DAP 49/2005, Successful
Formulation and Execution the Strategy (SFE) รุ่น 2/2008,
DCP 113/2009 และผลสํารวจบรรษัทภิบาลของ บริษัทจด
ทะเบียนประจําปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย
• หลักสต
ู รการกํากับดแู ลกิจการสําหรับกรรมการและผบ
ู้ ริหารระดับสงู
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นพิเศษ กระทรวงการคลัง
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงหลักสูตรที่ 1 (นบส. 1) รุ่นที่ 15
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

DCP 21/2002, Financial Statements
for Directors 6/2009
• Program for Global Leadership,
Harvard Business School, USA
• Democracy for Senior Executives Program (Class 10),
King Prajadhipok’s Institute
• Senior Executive Program (S.E.P. Class 7), Sasin Graduate
Institution of Business Administration of Chulalongkorn
University
• Capital Market Academy Leadership Program (Class 6),
Capital Market Academy
• National Defence College (NDC 2552)
Working experiences:
2009-Present CFO, PTT Plc.
2009-Present Director, PTT Aromatics and Reﬁning Plc.
2009-Present Director, PTT Chemical Plc.
2010-Present Director, Thaioil Plc.
2009-2010
Director, Bangkok Aviation Fuel Service Plc.
2007-2010
Director, Bangchak Petroleum Plc.
2009-Present Director, PTT ICT Solutions Co., Ltd.
2008-Present Director, PTT International Co., Ltd.
2009-Present Chairman,
Thailand Management Association
% of shareholding: 0.00544% (180,500 shares)
and warrant 18,900 units
Family Relationship among Executives: None

Age:
62
Education/Training:
• M.A. (Economics), University of Arkansas, USA
• B.A. (Economics), Stephen F. Austin State University, USA
• IOD: The Role of Chairman Program 3/2001, DAP
49/2005, Successful Formulation and Execution the
Strategy (SFE) 2/2008, DCP 113/2009, and 2005
Survey on Corporate Governance of Listed Companies
• Corporate Governance Program for Director and Senior
Management of State Enterprises and Public Organizations
(Special Class), Ministry of Finance
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• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร

รุ่นที่ 38
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์ทํางาน:
2545-2551
กรรมการ บมจ. ท่าอากาศยานไทย
2547-2550
กรรมการ บมจ. ธนาคารทหารไทย
2547-2549
กรรมการ บมจ. การบินไทย
2552-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
2546-2551
ผ้อ
ู ํานวยการ สํานักงบประมาณ
2544-2551
กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

• Senior

นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr. Chitrapongse Kwangsukstith
Director, Member of the Nominating Committee,
Member of the Remuneration Committee, and
Member of the Risk Management Committee

อายุ:
61 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม:
• ปริญญาโท และปริญญาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ
Lamar University สหรัฐอเมริกา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสต
ู ร DCP 42/2004, Finance for Non-Finance Director
9/2004, Role of the Compensation Program (RCC) 10/2010
และ Non-Executive Director บทบาทและความคาดหวังต่อการ
กํากับดแู ลกิจการ (NCGC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• Stanford Executive Program, Stanford University สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 12
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์ทํางาน:
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไออาร์พีซี
2551-2552
กรรมการ บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น
2546-2552
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม
ขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บมจ. ปตท.
2552-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ และรักษาการกรรมการผจู้ ด
ั การ
บจก. พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล
2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย)
2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. พีทีที ยูทิลิตี้
2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. พีทีทีเอฟแอลเอ็นจี
2547-2553
ประธานกรรมการ บจก. พีทีที แอลเอ็นจี
2547-2553
ประธานกรรมการ บจก. เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์
2546-2553
ประธานกรรมการ บจก. ปตท. จําหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ
2546-ปัจจุบน
ั
นายกสมาคมก๊าซธรรมชาติสาํ หรับยานยนต์ไทย

Executive Program (Class 15), Ofﬁce of the Civil
Service Commission (oese)
• National Defense College (Class No. 38)
Working experiences:
2002-2008
Director, Airports of Thailand Plc.
2004-2007
Director, Thai Military Bank Plc.
2004-2006
Director, Thai Airways International Plc.
2009-Present Chairman of Executive Board,
Princess Maha Chakri Sirindhorn
Anthropology Centre
2003-2008
Budget Director, Bureau of the Budget
2001-2008
Director, Provincial Electricity Authority
% of shareholding: None
Family Relationship among Executives: None

Age:
61
Education/Training:
• M.E. (Industrial Engineering) and
Ph.D. (Industrial Engineering), Lamar University, USA
• B.E. (Mechanical), Chulalongkorn University
• IOD: DCP 42/2004, Finance for Non-Finance Director
9/2004, Role of the Compensation Program (RCC)
10/2010 and Non-Executive Director: Role and Expectations
of Corporate Governance
• Stanford Executive Program, Stanford University, USA
• National Defense College (Class No. 12)
Working experiences:
2009-Present Director, IRPC Plc.
2008-2009
Director, PTT Aromatics and Reﬁning Plc.
2003-2009
Chief Operating Ofﬁcer, Upstream Petroleum
and Gas Business Group, PTT Plc.
2009-Present Chairman and Acting President,
PTT International Co., Ltd.
2004-Present Director,
Independent Power (Thailand) Co., Ltd.
2004-Present Chairman, PTT Utility Co., Ltd.
2010-Present Chairman, PTT FLNG Co., Ltd.
2004-2010
Chairman, PTTLNG Co., Ltd.
2004-2010
Chairman, Energy Complex Co., Ltd.
2003-2010
Chairman, PTT Natural Gas Distribution
Co., Ltd.
2003-Present President, Thailand Association for
Natural Gas Vehicles
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ร้อยละ 0.01151 (222,000 หุ้น
และค่ส
ู มรสถือ 160,000 หุ้น รวมเป็น 382,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

% of shareholding: 0.01151% or 382,000 shares
(222,000 shares plus 160,000 shares of spouse)
Family Relationship among Executives: None

นายภูษณ ปรีย์มาโนช
กรรมการ

Mr. Bhusana Premanode
Director

อายุ:
56 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม:
• ปริญญาเอกวิศวกรรมชีวภาพ, Imperial College,
University of London สหราชอาณาจักร
• ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ (Finance),
Somerset University สหราชอาณาจักร
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(วปอ.รุ่น 39) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์ทํางาน:
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ปตท.
ปัจจุบัน
อาจารย์อาคันตุกะ Imperial College,
University of London สหราชอาณาจักร
2552-ปัจจุบัน กรรมการผ้ท
ู รงคุณวุฒิ
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
2552-2553
กรรมการผ้ท
ู รงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาพืน้ ทีพ
่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

Age:
56
Education/Training:
• Doctorate Degree in Bioengineering, Imperial College,
University of London, UK
• Doctorate Degree in Business Administration (Finance),
Somerset University, UK
• Master of Management, Sasin Graduate Institution of
Business Administration of Chulalongkorn University
• National Defence College (Class No.39)
Working experiences:
2553- Present Director, PTT Plc.
Present
Visiting professor, Imperial College,
University of London, UK
2009-Present Member, Atoms for Peace Board
2009-2010
Member, Designated Areas for
Sustainable Tourism Administrative Board
% of shareholding: None
Family Relationship among Executives: None

รศ. ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์
กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล และรองประธานกรรมการอิสระ

M.R.Pongsvas Svastivat
• Director (Independent Director), Member of the
Corporate Governance Committee, Member of the
Audit Committee, and Vice Chairman of the
Independent Director Committee

อายุ:
53 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม:
• ปริญญาโท Public Policy and Management,
Harvard University, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท Industrial Management University of Central
Missouri, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี Computer Science Southeast Missouri State
University, สหรัฐอเมริกา
• หลักสต
ู ร DCP class of 44, DAP Class of 15 และ ACP Class of 5
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสต
ู รผบ
ู้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสงู ของภาครัฐ รุน
่ ที่ 9
สํานักงาน ก.พ. และ NECTEC
ประสบการณ์ทํางาน:
2552-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไออาร์พีซี
2549-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี

Age:
53
Education/Training:
• M.P.A. (Public Policy and Management),
Harvard University, USA
• M.Sc. (Industrial Management), University of Central
Missouri, USA
• B.S. (Computer Science), Southeast Missouri State
University, USA
• IOD: DCP Class of 44, DAP Class of 15 และ ACP Class of 5
• Chief Information Ofﬁcer Program Class 9, Ofﬁce of
the Civil Service Commission and NECTEC
Working experiences:
2009-Present Audit Committee, IRPC Plc.
2006-Present Audit Committee, MFEC Plc.
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2547-ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาบริหาร
การปฏิบต
ั ก
ิ าร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2549-2553
คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

2004-Present Associate Professor, Operations
Management, Thammasart University
2006-2010
Dean, College of Innovation,
Thammasart University
% of shareholding: None
Family Relationship among Executives: None

นายจักกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล

Mr.Chakkrit Parapuntakul
Director (Independent Director) and Member of the
Corporate Governance Committee

อายุ:
51 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม:
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Angelo State University,
Texas สหรัฐอเมริกา
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร DAP 8/2004 และ ACP 5/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 66
Kellog School of Management, Chicago, สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทํางาน:
2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ป่องทรัพย์
2551-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. จัดการ
และพัฒนาน้ําภาคตะวันออก
2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ไปรษณีย์ไทย
2552-ปัจจุบัน ผ้อ
ู ํานวยการ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

Age:
51
Education/Training:
• M.B.A., Angelo State University, Texas, USA
• Bachelor of Accounting, Thammasart University,
• IOD: DAP 8/2004 and ACP 5/2005
• Executive Development Program (EDP) Class of 66
Kellog School of Management, Chicago, USA
Working experiences:
2004-Present Chairman of the Audit Committee,
Pongsaap Plc.
2008-Present Advisor to the Audit Committee, Eastern
Water Resoures Development and
Management Plc.
2010-Present Chairman, Thailand Post Co., Ltd.
2009-Present Director General, Public Debt
Management Ofﬁce
% of shareholding: None
Family Relationship among Executives: None

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผ้จ
ู ัดการใหญ่ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr. Anon Sirisaengtaksin
Director, President and Chief Executive Ofﬁcer, and
Member of the Risk Management Committee

อายุ:
58 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม:
• พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร DAP 52/2006 และ DCP 73/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตร Project Investment Appraisal and Management
และ Certiﬁcate in Global Leadership, Harvard University
สหรัฐอเมริกา
• หลักสต
ู รผบู้ ริหารระดับสงู รุน่ ที่ 1 (วตท.1)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

Age:
58
Education/Training:
• M.B.A., Thammasart University
• B.Sc. (Geology), Chulalongkorn University
• IOD: DAP 52/2006 and DCP 73/2006
• Certiﬁcate in Project Investment Appraisal and
Management and Certiﬁcate in Global Leadership,
Harvard University, USA
• Capital Market Academy Leader Program (Class No.1)
Capital Market Academy
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ประสบการณ์ทํางาน:
2545-2551
รองกรรมการผ้จ
ู ัดการใหญ่กลยุทธ์
และพัฒนาองค์กร บมจ. ปตท.
2547-2552
กรรมการ บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีน
2547-2552
กรรมการ บมจ. ไทยล้บ
ู เบส
2553- ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พีทีทีอีพี เอฟแอลเอ็นจี โฮลดิ้ง
2549-2552
ประธานกรรมการ บจก. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์
2549-2552
กรรมการ บจก. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์
2549-2552
กรรมการ บจก. ไทยพาราไซลีน
2548-2552
กรรมการ บจก. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย)
2547-2552
กรรมการ บจก. อัลลายแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง
2547-2552
กรรมการ บจก. สตาร์ปิโตรเลี่ยม รีไฟน์นิ่ง
2547-2552
กรรมการ บจก. พีทีที โพลีเอทิลีน
2543-2552
กรรมการ บจก. ปตท.จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ร้อยละ 0.00277 (92,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

Working Experiences:
2002-2008
Senior Executive Vice President Corporate
Strategy and Development, PTT PLC.
2004-2009
Director, Thai Lube Base Plc.
2004-2009
Bangkok Polyethylene Plc.
2010-Present Director, PTTEP FLNG Holding Co.,Ltd.
2006-2009
Chairman, PTT ICT Solutions Co., Ltd.
2006-2009
Director, HMC Polymers Co., Ltd.
2006-2009
Director, Thai Paraxylene Co., Ltd.
2005-2009
Director, Independent Power (Thailand)
Co., Ltd.
2004-2009
Director, Alliance Reﬁning Co., Ltd.
2004-2009
Director, Star Petroleum Reﬁnning Co., Ltd.
2004-2009
Director, PTT Polyethelene Co., Ltd.
2000-2009
Director, PTT Natural Gas Distribution
Co., Ltd.
% of shareholding: 0.00277% (92,000 shares)
Family Relationship among Executives: None

กรรมการทีพ
่ น
้ จากตําแหน่งในปี 2553 และวันที่ 1 มกราคม 2554

Director who retired in 2010 and on January 1, 2011)

นายโชคชัย อักษรนันท์
(ครบวาระในการประชุมสามัญผ้ถ
ู ือหุ้นประจําปี 2553
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553)

Mr. Chokchai Aksaranan
(Retired by Rotation in the 2010 General Sharesholders’
Meeting on March 31, 2010)

อายุ:
68 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม:
• วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
University of New Brunswick แคนาดา
• ปริญญาโทและปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี University of New
Brunswick แคนาดา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Role of Chairman Program 11/2005, DAP
50/2006, Understanding the Fundamental of Financial
Statement 3/2006, ACP 22/2008, RCM 11/2005 DCP
Refresher และ Corporate Governance Report in Thailand
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์ทํางาน:
2553-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เอ็มเอฟซี
2550-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น
2548-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้
2550-2553
ประธานกรรมการบริหาร
บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
2550-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บจก. บางกอกอินดัสเตรียลแก๊ส

Age:
68
Education/Training:
• Honorary Doctorate Degree in Sciences,
University of New Brunswick, Canada
• Ph.D. (Chemical Engineering) and M.Sc. (Chemical
Engineering), University of New Brunswick, Canada
• B.Sc. (Chemical Engineering), Chulalongkorn University
• IOD: Role of Chairman Program 11/2005, DAP
50/2006, Understanding the Fundamental of Financial
• Statement 3/2006, ACP 22/2008, DCP Refresher
1/2008, and Corporate Governance Report in Thailand
• The Joint Public-Private Sector (Class No. 1),
National Defense College
Working experiences:
2010-Present Director and Chairman of the Audit
Committee, MFC Asset Management Plc.
2007-Present Director and Chairman of the Audit
Committee, PTT Aromatics and Reﬁning Plc.
2005-Present Chairman, Sahapatana Interholding Plc.
207-2010
Chairman of the Executive Board of
Directors, Siam City Bank Plc.
2007-Present Chairman, Bangkok Industrial Gas Co., Ltd.
2005-Present Chairman, Thai Ethoxylate Co., Ltd.
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2548-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทยอีทอกซีเลท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ร้อยละ 0.00060 (20,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

% of shareholding: 0.00060% (20,000 Shares)
Family Relationship among Executives: None

นายรัฐกิจ มานะทัต
(ลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2553)

Mr. Rathakit Manathat
(Resigned effective from July 31, 2010)

อายุ:
58 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม:
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
ประสบการณ์ทํางาน:
2553-ปัจจุบัน เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส
2550-2553
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
กระทรวงการต่างประเทศ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

Age:
58
Education/Training:
• Master of Political Sciences (International Relations),
Thammasat University
• Barrister at Law, The Institution of Legal Education
• Bachelor of Laws (Hons.), Thammasat University
• Graduate Diploma in International Laws,
The Australian National University
Working experiences:
2010-Present Ambassador, Royal Thai Embassy in Bern,
Swiss Confederation, Ministry of Foreign
Affairs
2007-2010
Ambassador, Royal Thai Embassy in
Beijing, People’s Republic of China,
Ministry of Foreign Affairs
% of shareholding: None
Family Relationship among Executives: None

นายพละ สุขเวช
(อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 22 กันยายน 2553 ทําให้พ้นจาก
ตําแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. ตามการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท.สผ.)

Mr. Pala Sookawesh
(Reach the age of 70 years on September 22, 2010
resulting in the ending of his Directorship according to
the Good Corporate Governance and Code of Business
Conduct of PTTEP)

อายุ:
70 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม:
• วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• M.Sc. in Industrial Engineering (Operation Research),
Oregon State University สหรัฐอเมริกา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Role of Chairman 2/2001, DAP 14/2004
และ Role of the Compensation Committee 3/2007
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตร Advanced Management Program,
Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตร System Analysis in Water Resource
Planning, U.S. Army Corps. of Engineers สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์ทํางาน:
2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีน
2549-2553
กรรมการ บมจ. ไออาร์พีซี
2549-2551
กรรมการ บมจ. ปตท. เคมิคอล
2538-2551
ประธานกรรมการ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)
2546-2550
กรรมการ บมจ. ไทยออยล์

Age:
70
Education/Training:
• Honorary Doctorate in Engineering,
Chulalongkorn University
• M.Sc. in Industrial Engineering: Operation Research,
Oregon State University, USA
• B.E. (Electrical Engineering), Chulalongkorn University
• IOD: Role of Chairman 2/2001, DAP 14/2004,
Role of the Compensation Committee (RCC) 3/2007
• Certiﬁcate in Advance Management Program,
Harvard Business School, USA
• Certiﬁcate in System Analysis in Water Resource
Planning, U.S. Army Corps. of Engineers, USA
• National Defense College (Class No. 3)
Working experiences:
2004-Present Chairman, Bangkok Polyethylene Plc.
2006-2010
Director, IRPC Plc.
2006-2008
Director, PTT Chemical Plc.
2003-2007
Director, Thai Oil Plc.
2003-2007
Director,
Ratchaburi Electricity Generating Holding Plc.
1995-2008
Chairman, Aromatics (Thailand) Plc.
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2546-2550
2547-2552
2544-ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง
ประธานกรรมการ บจก. ราชบุรีเพาเวอร์
ประธาน มูลนิธิส่งเสริมการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมไทย
2551-ปัจจุบัน ประธานกรรมการอํานวยการ
มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

2004-2009
Chairman, Ratchaburi Power Co., Ltd.
2001-Present Chairman, Thai Resources and
Environmental Management Foundation
2008-Present President Council of Trustees,
Petroleum Institute of Thailand Foundation
% of shareholding: None
Family Relationship among Executives: None

นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์
(ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2553)

Mr. Sirin Nimmanahaeminda
(Resigned effective from October 26, 2010)

อายุ:
64 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม:
• M.B.A., Stanford University สหรัฐอเมริกา
• B.A. (Economics), University of Michigan สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทํางาน:
2551-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ล๊อกซเล่ย์
2545-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา
2539-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง บมจ. ดั๊บเบิ้ลเอ (1991)
2549-2550
กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. การบินไทย
2544-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก. นิยมพานิช
2548-2550
ประธานกรรมการ บจก. ไทย-ศรีประกันภัย
2541-2549
รองประธานกรรมการ บจก. กรุงไทยพานิช
ประกันภัย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

Age:
64
Education/Training:
• M.B.A., Stanford University, Palo Alto, California, USA
• B.A. (Economics), University of Michigan, USA
Working experiences:
2008-Present Director, Loxley Plc.
2002-Present Chairman, and Chairman of
Audit Committee, Trinity Wattana Plc.
1996-Present Vice Chairman and Member of
Risk Management Committee,
Double A (1991) Plc.
2006-2007
Director and Executive Director,
Thai Airways International Plc.
2001-Present Chairman of Executive Board,
Niyom Panich Group of companies
2005-2007
Chairman, Thai Sri Insurance Co., Ltd.
1998-2006
Vice Chairman, Krung Thai Panich
Insurance Co., Ltd.
% of shareholding: None
Family Relationship among Executives: None

นางสิรินุช พิศลยบุตร
(ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554)

Ms. Sirinuj Bisonyabut
(Resigned effective from January 1, 2011)

อายุ:
61 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม:
• พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร DCP 56/2005, ACP 16/2007 และ RCC 10/2010
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 44
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์ทํางาน:
2552-ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2550-ปัจจุบน
ั
กรรมการ บรรษัทบริหารทรัพย์สน
ิ สถาบันการเงิน
2551-2552
อธิบดี กรมสรรพสามิตร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

Age:
61
Education/Training:
• M.B.A., Thammasat University
• B.Sc., Chulalongkorn University
• IOD: DCP 56/2005, ACP 16/2007 and RCC 10/2010
• National Defense College (Class No. 44)
• Public Administration and Public Law Course,
King Prajadhipok’s Institute
Working experiences:
2009-Present Subcommittee, Ofﬁce of the National
Counter Corruption Commission
2007-Present Director, Financial Institute
Asset Management Corporation
2008-2009
Director General, Exercise Department
% of shareholding: None
Family Relationship among Executives: None
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ผู้บริหาร

Management

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

As of February 16, 2011

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผ้จ
ู ัดการใหญ่

Mr. Anon Sirisaengtaksin
President and Chief Executive Ofﬁcer

รายละเอียดตามประวัติกรรมการ หน้า 144-145

Detailed appear on pages 144-145.

นายสมเกียรติ จันทร์มหา
รองกรรมการผ้จ
ู ัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีวิทยาและโครงการ
สํารวจ รักษาการผ้ชู ่วยกรรมการผ้จ
ู ัดการใหญ่ สายงานธรณี
ศาสตร์และเทคโนโลยี และรักษาการผ้จ
ู ัดการอาวุโส ฝ่ายวางแผน
สํารวจปิโตรเลียม

Mr. Somkiet Janmaha
Executive Vice President, Geosciences and Exploration
Group; Acting Senior Vice President, Geosciences and
Technology Division; and Acting Vice President, Exploration Planning Department

อายุ:
56 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม:
• M.S. (Geophysics), Stanford University สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร DCP 50 (2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ประสบการณ์ทํางาน:
2548-2553
รองผ้จ
ู ัดการใหญ่ สายงานธรณีวิทยาและ
วิศวกรรมแหล่งปิโตรเลียม
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ร้อยละ 0.00951 (315,600 หุ้น)

Age:
56
Education/ Training:
• M.S. (Geophysics), Stanford University, USA
• IOD: DCP 50 (2004)
Working Experiences:
2005-2010
Vice President, Geosciences Division
% of shareholding: 0.00951% (315,600 Shares)

นายอัษฏากร ลิ้มปิติ
รองกรรมการผ้จ
ู ัดการใหญ่
กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

Mr. Asdakorn Limpiti
Executive Vice President,
Strategy and Business Development Group

อายุ:
56 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม:
• M.S.E. (Chemical Engineering), University of Michigan
สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทํางาน:
2548-2553
รองผ้จ
ู ัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และ
พัฒนาศักยภาพ
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ร้อยละ 0.00166 (55,000 หุ้น)

Age:
56
Education/Training:
• M.S.E. (Chemical Engineering), University of Michigan,
USA
Working Experiences:
2005-2010
Vice President, Strategy and Capability
Development Division
% of shareholding: 0.00166% (55,000 Shares)
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นายชัชวาล เอี่ยมศิริ
รองกรรมการผจู้ ด
ั การใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหารและ
กรรมการผจู้ ด
ั การใหญ่ (ปฏิบต
ั งิ านสมทบที่ ปตท.)

Mr. Chatchawal Eimsiri
Executive Vice President, attached to President and Chief
Executive Ofﬁce (Seconded to PTT)

อายุ:
50 ปี
คุณวุฒก
ิ ารศึกษา/การอบรม:
• M.Sc. (Operation Research), London School of Economics
and Political Science, University of London สหราชอาณาจักร
ประสบการณ์ทาํ งาน:
2543-2553
รองผจู้ ด
ั การใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
สัดส่วนการถือหุน
้ บริษท
ั : ไม่มี

Age:
50
Education/Training:
• M.Sc. (Operation Research), London School of Economics and Political Science, University of London,
United Kingdom
Working Experiences:
2000-2010
Vice President, Finance and Accounting
Division
% of shareholding: None

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย
รองกรรมการผจู้ ด
ั การใหญ่
กลุม
่ งานโครงการต่างประเทศ

Mr. Somporn Vongvuthipornchai
Executive Vice President,
International Assets Group

อายุ:
52 ปี
คุณวุฒก
ิ ารศึกษา/การอบรม:
• Ph.D. (Petroleum Engineering), University of Tulsa
สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทาํ งาน:
2549-2553
รองผจู้ ด
ั การใหญ่ สายงานโครงการต่างประเทศ
2548-2549
รองผจู้ ด
ั การใหญ่ สายงานพัฒนาการผลิต
2546-2548
รองผจู้ ด
ั การใหญ่ สายงานเทคนิคธรณีวท
ิ ยาและ
วิศวกรรมแหล่งปิโตรเลียม
สัดส่วนการถือหุน
้ บริษท
ั : ร้อยละ 0.004371 (142,000 หุน
้ และคู่
สมรส 3,000 หุน
้ )

Age:
52
Education/Training:
• Ph.D. (Petroleum Engineering), University of Tulsa, USA
Working Experiences:
2006-2010
Vice President, International Assets
2005-2006
Vice President, Production Development
Division
2003-2005
Vice President, Geosciences Division
% of shareholding: 0.004371% (142,000 Shares plus
3,000 Shares of spouse)

นายปฤษดาพันธ์ พจนปรีชา
รองกรรมการผจู้ ด
ั การใหญ่
กลุม
่ งานวิศวกรรม ปฏิบต
ั ก
ิ าร และซัพพลายเชน

Mr. Prisdapunt Pojanapreecha
Executive Vice President,
Engineering, Operations and Supply Chain Group

อายุ:
58 ปี
คุณวุฒก
ิ ารศึกษา/การอบรม:
• B.S. (ธรณีวท
ิ ยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• Post Graduate Diploma (Petroleum Exploration), University
of Trondheim ประเทศนอร์เวย์
ประสบการณ์ทาํ งาน:
2550-2553
รองผจู้ ด
ั การใหญ่ สายงานโครงการพืน
้ ทีน
่ อก
ชายฝัง่ ไทย
2548-2550
รองผจู้ ด
ั การใหญ่ สายงานโครงการร่วมทุนและ
พืน
้ ทีบ
่ นบกไทย
้ บริษท
ั : ร้อยละ 0.00962 (319,000 หุน
้ )
สัดส่วนการถือหุน

Age:
58
Education/ Training:
• B.S. (Geology), Chiangmai University
• Post Graduate Diploma (Petroleum Exploration), University of Trondheim, Norway
Working Experiences:
2007-2010
Regional Vice President, Thai Offshore
Assets
2005-2007
Regional Vice President, Joint Venture
and Thai Onshore Assets Division
% of shareholding: 0.00962% (319,000 Shares)
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นายลือชัย วงศ์สริ สวัสดิ์
รองกรรมการผจู้ ด
ั การใหญ่
กลุม
่ งานทรัพยากรบุคคล ภาพลักษณ์องค์กร และบริการธุรกิจ
อายุ:
55 ปี
คุณวุฒก
ิ ารศึกษา/การอบรม:
• B.Eng. (Electrical Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสต
ู ร DCP 49 (2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษท
ั ไทย
ประสบการณ์ทาํ งาน:
2548-2553
รองผจู้ ด
ั การใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล
และบริการธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุน
้ บริษท
ั : ร้อยละ 0.00244% (80,800 หุน
้ )

นายสุรพงษ์ เอีย
่ มจุฬา
รองกรรมการผจู้ ด
ั การใหญ่ กลุม
่ งานโครงการในประเทศ และ
รักษาการผจู้ ด
ั การอาวุโส ฝ่ายวางแผนพัฒนาและปฏิบต
ั ก
ิ ารผลิต
อายุ:
57 ปี
คุณวุฒก
ิ ารศึกษา/การอบรม:
• B.SC. (ธรณีวท
ิ ยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ทาํ งาน:
2550-2553
รองผจู้ ด
ั การใหญ่ สายงานสนับสนุน
การปฏิบต
ั ก
ิ ารโครงการ
2549-2550
รองผจู้ ด
ั การใหญ่ โครงการบงกช
ั การใหญ่ โครงการบงกช
2548-2549
รักษาการ รองผจู้ ด
สัดส่วนการถือหุน
้ บริษท
ั : ร้อยละ 0.00300 (99,400 หุน
้ )

Mr. Luechai Wongsirasawad
Executive Vice President
Human Resources, Reputation and Business Services
Group
Age:
55
Education/Training:
• B.Eng. (Electrical Engineering), Chulalongkorn University
• IOD: DCP 49 (2004)
Working Experiences:
2005-2010
Vice President, Human Resources and
Business Services Division
% of shareholding: 0.00244% (80,800 Shares)

Mr. Suraphong Iamchula
Executive Vice President, Domestics Assets Group and
Acting Vice President, Development and Production
Planning Department
Age:
57
Education/Training:
• B.S. (Geology), Chiangmai University
Working Experiences:
2007-2010
Vice President, Operations Support Division
2005-2006
Acting Vice President, Bongkot Asset
2006-2007
Vice President, Bongkot Asset
2005-2006
Acting Vice President, Bongkot Asset
% of shareholding: 0.00300% (99,400 Shares)

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
รองกรรมการผจู้ ด
ั การใหญ่ กลุม
่ งานการเงินและการบัญชี

Ms. Penchun Jarikasem
Executive Vice President, Finance and Accounting Group

อายุ:
56 ปี
คุณวุฒก
ิ ารศึกษา/การอบรม:
• M.Sc. (Business Administration) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทาํ งาน:
2549-2554
ผชู้ ว่ ยกรรมการผจู้ ด
ั การใหญ่ การเงินองค์กร
บมจ. ปตท.
2548-2549
ผจู้ ด
ั การฝ่ายกลยุทธ์การเงินองค์กร และ
รักษาการผชู้ ว่ ยกรรมการผจู้ ด
ั การใหญ่การเงิน
องค์กร
้ บริษท
ั : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุน

Age:
56
Education/Training:
• M.Sc. (Business Administration), Thammasart University
Working Experiences:
2006-2011
Executive Vice President,
Corporate Finance
2005-2006
Vice President, Corporate Strategic
Finance Department and Acting Executive
Vice President, Corporate Finance
% of shareholding: None
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นายยงยศ ครองพาณิชย์
ผชู้ ว่ ยกรรมการผจู้ ด
ั การใหญ่ สายงานบัญชี
กลุม
่ งานการเงินและการบัญชี

Mr. Yongyos Krongphanich
Senior Vice President, Finance Department
Finance and Accounting Group

อายุ:
51 ปี
คุณวุฒก
ิ ารศึกษา/การอบรม:
• M.Sc. (Accounting) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทาํ งาน:
2553-2554
ผจู้ ด
ั การอาวุโส ฝ่ายโครงการร่วมทุนประเทศ
เมียนมาร์
2552-2553
ผจู้ ด
ั การอาวุโส ฝ่ายบริหารการร่วมทุนโครงการ
2548-2552
ผจู้ ด
ั การอาวุโส โครงการพืน
้ ทีพ
่ ฒ
ั นาร่วมไทยมาเลเซีย-บี 17 (ปฏิบต
ั งิ านสมทบ CPOC
ประเทศมาเลเซีย)
สัดส่วนการถือหุน
้ บริษท
ั : ร้อยละ 0.00203 (67,500 หุน
้ )

Age:
51
Education/Training:
• M.Sc. (Accounting), Thammasart University
Working Experiences:
2010-2011
Vice President, Myanmar Joint Venture
Assets
2009-2010
Senior Manager, Joint Venture Projects
2005-2009
Senior Manager, JDA Asset (Seconded to
CPOC, Malaysia
% of shareholding: 0.00203% (67,500 shares)

นางชนมาศ ศาสนนันทน์
ผจู้ ด
ั การอาวุโส ฝ่ายการเงิน
กลุม
่ งานการเงินและการบัญชี

Ms. Chanamas Sasnanand
Vice President, Finance Department
Finance and Accounting Group

อายุ:
42 ปี
คุณวุฒก
ิ ารศึกษา/การอบรม:
• M.Sc. (Business Administration), University of South
Carolina สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทาํ งาน:
2553
รักษาการผจู้ ด
ั การฝ่ายการเงิน
2550-2553
ผชู้ ว่ ยผจู้ ด
ั การฝ่ายการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์
2548-2550
นักวิเคราะห์อาวุโส การเงิน
้ บริษท
ั : ร้อยละ 0.00051 (17,000 หุน
้ )
สัดส่วนการถือหุน

Age:

นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล
ผจู้ ด
ั การอาวุโส ฝ่ายบัญชีกลาง
กลุม
่ งานการเงินและการบัญชี

Ms. Jaroonsri Wankertphon
Vice President, Corporate Accounting Department
Finance and Accounting Group

อายุ:
46 ปี
คุณวุฒก
ิ ารศึกษา/การอบรม:
• พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทาํ งาน:
2551-2553
ผจู้ ด
ั การ ฝ่ายบัญชีกลาง
2550-2551
ผจู้ ด
ั การ ฝ่ายบัญชีโครงการ
2547-2550
ผจู้ ด
ั การ ฝ่ายการเงินและบริหารทัว่ ไป
โครงการเวียดนาม (ปฏิบต
ั งิ านสมทบ Hoan
Vu JOC ประเทศเวียดนาม)
สัดส่วนการถือหุน
้ บริษท
ั : ร้อยละ 0.00200 (66,200 หุน
้ )

Age:
46
Education/Training:
• M.Sc. (Financial Accounting), Thammasat University
Working Experiences:
2008-2010
Manager, Corporate Accounting
Department
2007-2008
Manager, Project Accounting Department
2004-2007
Finance and Administration Manager,
Vietnam Assets (Seconded to Hoan Vu
JOC, Vietnam)
% of shareholding: 0.00200% (66,200 shares)

42

Education/Training:
• M.Sc. (Business Administration), University of South
Carolina, USA
Working Experiences:
2010
Acting Vice President, Finance
Department
2007-2010
Assistant Manager, Investor Relations
2005-2007
Senior Analyst, Financial
% of shareholding: 0.00051% (17,000 Shares)
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กรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

Directors of Subsidiary and Associated Companies

บริษัทย่อย: มี 51 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2554)

Subsidiary: 51 subsidiaries (as of January 31, 2011)

ที่

รายชื่อ

ปตท.สผ.อ.

ปตท.สผ.ส.

No.

Name

PTTEPI

PTTEPS

1

นายสุรพงษ์ เอี่ยมจุฬา

/

พีทีทีอีพี
เซอร์วิสเซส
PTTEP Services

ปตท.สผ.
อันดามัน
PTTEPA

/

/

/

/

ออเร้นจ์
Orange
/

Mr. Suraphong Iamchula
2

นาย สมพร ว่องวุฒิพรชัย

/

Mr. Somporn Vongvuthipornchai
3

นายอัษฎากร ลิ้มปิติ

/

Mr. Asdakorn Limpiti
4

นายประพัฒน์ โสภณพงศ์พิพัฒน์

/

Mr. Prapat Soponpongpipat
5

นายสมเกียรติ จันทร์มหา
Mr. Somkiet Janmaha

6

นายลือชัย วงศ์สิรสวัสดิ์

/

Mr. Luechai Wongsirasawad
7

นางสาวศิริพร โกมลภิส

/

Ms. Siriporn Komolpis
8

นางประณต ติราศัย

/

Ms. Pranot Tirasai
9

นายวรานนท์ หล้าพระบาง

/

Mr. Waranon Laprabang

หมายเหตุ

Remarks

1. / : กรรมการ X : ประธานกรรมการ /// : กรรมการบริหาร
2. ระหว่าง ปี 2553 มีการเลิกบริษัทย่อย 2 บริษัท และอยู่ระหว่างการชําระ
บัญชี ได้แก่
• บริษัท ปตท.สผ. โครงการไทย จํากัด เลิกเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2553
โดยมี ผู้ ชํ า ระบั ญ ชี 2 คน ได้ แ ก่ นายสุ ร พงษ์ เอี่ ย มจุ ฬ า และ
นายสมเกียรติ์ จันทร์มหา
• บริษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากัด เลิกเมื่อ 24 ธันวาคม 2553
มีผู้ชําระบัญชี 2 คน ได้แก่ นายสุรพงษ์ เอี่ยมจุฬา และนายสมชาย
มโนภินิเวศ

1. / : Director
X : Chairman
/// : Executive Director
2. During the year 2010, two subsidiaries have been dissolved and are
in the process of liquidation, those are:
• PTTEP Thai Projects Company Limited which has been dissolved
since November 29, 2010, having 2 liquidators namely
Mr. Suraphong Iamchula and Mr. Somkiet Janmaha.
• PTTEP (Thailand) Limited which has been dissolved since
December 24, 2010, having 2 liquidators namely Mr. Suraphong
Iamchula and Mr. Somchai Manopinives.
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ที่
No.
1

รายชื่อ
Name
นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย

PTTEPO

PTTEP
KV

PTTEP
SV

PTTEP
HV

PTTEP
HL

PTTEP
OM

PTTEP
AG

PTTEP
IR

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

PTTEPM

PTTEP
BH
/

Mr. Somporn Vongvuthipornchai
2

นายอัษฎากร ลิ้มปิติ

/

Mr. Asdakorn Limpiti
3

นายสุรชัย ธนสมบูรณ์กิจ
Mr. Surachai Tanasomboonkit

4

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล

5

นายโอวาส จิโนรส

/

/

Mr. Montri Rawanchaikul
/

Mr. Owas Chinoroje
6

นายปฤษดาพันธ์ พจนปรีชา

/

Mr. Prisdapunt Pojanapreecha
7

นายอนันท์ ชลชวลิต

/

Mr. Anun Chonchawalit
8

นายขจร ภาสะวณิช

/

Mr. Khajohn Bhasavanija

ที่
No.
1

รายชื่อ
Name
นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย

PTTEPH

PTTEP
ID

PTTEPB

PTTEP
EG

PTTEPR

PTTEP
SAER

PTTEP
BD

/

/

/

/

/

/

/

/

/

PTTEP
MYA

PTTEP
NZ

PTTEP
SM

/

/

Mr. Somporn Vongvuthipornchai
2

นายอัษฎากร ลิ้มปิติ

/

Mr. Asdakorn Limpiti
3

นายธีรพล พูนศิริ

/

Mr. Terapol Phoonsiri
4

นายโอวาส จิโนรส

/

/

/

/

Mr. Owas Chinoroje
5

นายกนก อินทรวิจิตร

/

Mr. Kanok Intharawijitr
6

นายประพัฒน์ โสภณพงศ์พิพัฒน์

/

Mr. Prapat Soponpongpipat
7

นายปรีชา เพิ่มวัฒนชัย

/

Mr. Preecha Peomwattanachai

หมายเหตุ

/ : กรรมการ

X : ประธานกรรมการ

/// : กรรมการบริหาร

Remarks

/ : Director

X : Chairman

/// : Executive Director
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ที่
No.
1

รายชื่อ
Name

ATL

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย

PTTEP
IH

PTTEP
SVPC

/

/

PTTEP
BR

PTTEP
NL

JV
Marine

PTTEP
SMD

PTTEP
SS

PTTEP
SD

PTTEP
ML

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Mr. Somporn Vongvuthipornchai
2

นายอัษฎากร ลิ้มปิติ

/

/

/

/

/

Mr. Asdakorn Limpiti
3

นายสุรชัย ธนสมบูรณ์กิจ

/

Mr. Surachai Tanasomboonkit
4

นายอนันท์ ชลชวลิต
Mr. Anun Chonchawalit

5

นายกนก อินทรวิจิตร

/

Mr. Kanok Intharawijitr
6

นายประพัฒน์ โสภณพงศ์พิพัฒน์

/

Mr. Prapat Soponpongpipat
7

นายสุรพงษ์ เอี่ยมจุฬา

/

Mr. Suraphong Iamchula
8

นายวรานนท์ หล้าพระบาง

9

นายธีรพล พูนศิริ

/

Mr. Waranon Laprabang

Mr. Terapol Phoonsiri
10

นายนิวัฒน์ ชินบัญชร
Mr. Niwat Chinbunchorn

ที่
No.

รายชื่อ
Name

1

นายอนันท์ ชลชวลิต

2

นายอัษฎากร ลิ้มปิติ

PTTEP
NC

PTTEP
CA

PTTEP
AU

PTTEP
AO

PTTEP
AP

PTTEP
AB

PTTEP
AA

PTTEP
AT

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Mr. Anun Chonchawalit
/

Mr. Asdakorn Limpiti
3

Elenora Jongsma

/

4

Orangeﬁeld Trust (Netherlands) B.V.

/

5

Ronald A. Deyholos

6

นายเฉลิมเกียรติ ทองเถาว์

7

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย

/

Mr. Chalermkiat Tongtaow

Mr. Somporn Vongvuthipornchai

หมายเหตุ

/ : กรรมการ

X : ประธานกรรมการ

/// : กรรมการบริหาร

Remarks

/ : Director

X : Chairman

/// : Executive Director
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ที่
No.
1

รายชื่อ
Name

PTTEP
AAF

PTTEP
AAP

PTTEP
AAT

PTTEP
AAO

PTTEP
AAA

PTTEP
AAS

PTTEP
AIF

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย

PTTEP
FH

Mr. Somporn Vongvuthipornchai
2

นายอนันท์ ชลชวลิต

/

Mr. Anun Chonchawalit
3

นายเฉลิมเกียรติ ทองเถาว์
Mr. Chalermkiat Tongtaow

4

นายชัชวาล เอี่ยมสิริ

/

Mr. Chatchawal Eimsiri
5

Mr. Andy Jacob

6

นางประณต ติราศัย

/

/

/

/

/

/

/

Ms. Pranot Tirasai
7

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ

/

Mr. Anon Sirisaengtaksin
8

นายพงศธร ทวีสิน

/

Mr. Phongsthorn Thavisin

หมายเหตุ

/ : กรรมการ

X : ประธานกรรมการ

/// : กรรมการบริหาร

Remarks

/ : Director

X : Chairman

/// : Executive Director

บริษัทร่วม: มี 15 แห่ง

Associated Company: 15 associated companies

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2554)

(as of January 31, 2011)

ที่
No.

รายชื่อ
Name

เอนเนอร์ย่ ี
คอมเพล็กซ์
Energy
Complex

1

นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
Mr. Chitrapongse Kwangsukstith

2

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
Mr. Tevin Vongvanich

3

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
Mr. Anon Sirisaengtaksin

4

นายชัชวาล เอี่ยมศิริ
Mr. Chatchawal Eimsiri

/

5

นายลือชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
Mr. Luechai Wongsirasawad

/

6

นายอัษฎากร ลิ้มปิติ
Mr. Asdakorn Limpiti

/

7

นางประณต ติราศัย
Ms. Pranot Tirasai

/

8

นายพงศธร ทวีสิน
Mr. Phongsthorn Thavisin

พีทีที บี 8/32 MGTC
ไอซีที พาร์ทเนอร์
B8/32
PTT
ICT Partners

CPOC

Shore Trough- Erawan PTT
Air
ton
FSO 2 FLNG
Island Bahamas

X
X
/
/

/
/
/

LAL
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ที่
No.

9

รายชื่อ
Name

เอนเนอร์ย่ ี
คอมเพล็กซ์
Energy
Complex

พีทีที บี 8/32 MGTC
ไอซีที พาร์ทเนอร์
B8/32
PTT
ICT Partners

CPOC

/

/

นายสุรพงษ์ เอี่ยมจุฬา
Mr. Suraphong Iamchula

10 นายปฤษดาพันธ์ พจนปรีชา

Shore Trough- Erawan PTT
Air
ton
FSO 2 FLNG
Island Bahamas

LAL

/

Mr. Prisdapunt Pojanapreecha
11 นายประพัฒน์ โสภณพงศ์พิพัฒน์

/

Mr. Prapat Soponpongpipat
12 นายยงยศ ครองพาณิชย์
Mr. Yongyos Krongphanich

/
(Alternate
Director)

13 Mr. Andy Jacob

/

/
/3

14 นายวรานนท์ หล้าพระบาง
Mr. Waranon Laprabang
15 นายโยธิน ทองเป็นใหญ่

/

Mr. Yothin Tongpenyai

หมายเหตุ

Remarks

1. / : กรรมการ
X : ประธานกรรมการ
/// : กรรมการบริหาร
2. มี 5 บริษัท ไม่มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของ ปตท.สผ. ได้แก่
• TPC กํากับดูแลโดยผ่านทางการประชุมผ้ถ
ู ือหุ้น
• HV JOC และ HL JOC กํากับดูแลโดยผ่านทาง Management
Committee (MC) ซึ่ง ปตท.สผ. มีนาย สมพร ว่องวุฒิพรชัย เป็น
Member และนาย สุรชัย ธนสมบูรณ์กิจ เป็น Alternate Member
• GBRS กํากับดูแลโดยผ่านทาง MC ซึ่ง ปตท.สผ. มีนายสมพร
ว่องวุฒิพรชัย เป็น Member และนายโอวาส จิโนรส เป็น Alternate
Member
• SCP กํากับดูแลโดยผ่านทาง MC ซึ่ง ปตท.สผ. มีนายอัษฎากร
ลิ้มปิติ, นายพงศธร ทวีสิน และนายโยธิน ทองเป็นใหญ่ เป็น Member
3. ดํารงตําแหน่ง Vice President ด้วยอีกตําแหน่งหนึ่ง

1. / : Director
X : Chairman
/// : Executive Director
2. The other 5 associated companies have no director from PTTEP
which are:
• TPC is governed through shareholders’ meetings.
• HV JOC and HL JOC are governed by Management Committee
(MC), of which PTTEP’s representative is Mr. Somporn
Vongvuthipornchai as Member, with Mr. Surachai Tanasomboonkit as Alternate Member.
• GBRS is governed by MC, of which PTTEP’s representative
is Mr. Somporn Vongvuthipornchai as Member, with Mr.
Owas Chinoroje as Alternate Member.
• SCP is governed by MC, of which PTTEP’s representatives are
Mr. Asdakorn Limpiti, Mr. Phongsthorn Thavisin and Mr.
Yothin Tongpenyai as Member.
3. Assume the Vice President as addition position.
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งบการเงิน
และ FAS 69

Financial
Statements
and FAS 69
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงิ น ของบริ ษั ท ปตท.สํ า รวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม จํ า กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย ที่ นํ า มาจั ด ทํ า งบการเงิ น รวมได้ จั ด ทํ า ขึ้ น
ตามหลักการบัญชีทรี่ บ
ั รองทัว่ ไป ภายใต้พระราชบัญญัตก
ิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 ซึง่ หมายถึงมาตรฐานการบัญชีทอ
ี่ อกภายใต้พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพ
พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
คณะกรรมการรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่จัดทําขึ้น
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูล
ทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งการป้องกันทุจริตและการดําเนินการที่ผิดปกติ และในการจัดทํารายงาน
ทางการเงิน ได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
รวมทั้ ง ได้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล สํ า คั ญ อย่ า งเพี ย งพอในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ซึ่ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ แ สดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ของ
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในรายงานของผ้ส
ู อบบัญชี

17 กุมภาพันธ์ 2554

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)

(นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ)

ประธานกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผ้จ
ู ัดการใหญ่
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รายงานของผู้ตรวจบัญชี

เสนอ

ผู้ถือหุ้นบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกําไรขาดทุนรวม
และงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั สําหรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อ
ความถกู ต้องและครบถ้วนของข้อมลู ในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผรู้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว
จากผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและรายงานของผู้สอบบัญชีอื่น สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับและใช้รายงาน
ของผู้สอบบัญชีอื่นดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สินทรัพย์ หนี้สินและ
ค่าใช้จ่ายที่ตรวจสอบโดยผ้ส
ู อบบัญชีอื่นรวมอย่ใู นงบการเงินรวมในงวดปี 2553 เป็นสัดส่วนร้อยละ 65.92 17.62 และ 37.85 และงวดปี 2552
เป็นสัดส่วนร้อยละ 67.02 25.93 และ 47.11 ตามลําดับ และรวมอย่ใู นงบการเงินเฉพาะบริษัทในงวดปี 2553 เป็นสัดส่วนร้อยละ 35.32 4.96 และ
31.71 และงวดปี 2552 เป็นสัดส่วนร้อยละ 33.54 3.51 และ 37.77 ตามลําดับ
สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป ซึ่ ง กํ า หนดให้ สํ า นั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดินต้องวางแผนและปฏิบต
ั งิ านเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมลู ทีข่ ด
ั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ ก
ี ารทดสอบหลักฐานประกอบรายการทัง้ ทีเ่ ป็นจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมลู ในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสม
ของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสําคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทําขึ้น ตลอดจนประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวประกอบกับ
รายงานของผ้ส
ู อบบัญชีอื่นที่กล่าวในวรรคแรก ให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จากผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและรายงานของผู้สอบบัญชีอื่น สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัทและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี
ของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและของเฉพาะบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นางสาวพวงชมนาถ จริยะจินดา)
ผ้ต
ู รวจเงินแผ่นดิน 1

(นางดวงพร หมื่นนุช)
ผ้อ
ู ํานวยการสํานักงาน

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
17 กุมภาพันธ์ 2554
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งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553
บาท

2552
บาท

2553
บาท

2552
บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

59,514,757,315

48,677,769,437

43,369,134,422

35,027,409,870

ลูกหนี้บริษัทใหญ่

8

9,883,369,719

10,918,592,580

6,278,988,552

7,697,295,667

ลูกหนี้การค้า

9

1,844,842,304

3,345,572,004

78,447,233

47,856,171

594,376,758

1,048,974,429

130,992,143

311,969,441

7,953,648,829

8,145,572,198

3,190,406,745

3,257,166,354

910,186,446

407,126,209

11,358,606

20,573,756

1,530,941,000

3,685,134,238

820,499,720

1,012,558,540

5,384,473

4,950,652

217,218,868

99,766,614

2,838,659,552

2,550,165,062

1,053,440,235

1,037,542,199

85,076,166,396

78,783,856,809

55,150,486,524

48,512,138,612

23,873,135,929

23,873,135,929

สินค้าคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ-สุทธิ

10

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้จากการร่วมทุน
ลูกหนี้อื่น

11

ดอกเบี้ยค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย

13.3

-

-

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

13.4

877,483,190

922,311,301

930,000,000

930,000,000

เงินให้ก้ย
ู ืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

12.2

590,788,545

504,737,773

60,831,959,890

58,209,232,771

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

14, 15

226,332,468,695

206,705,301,913

93,323,988,127

84,330,156,861
330,919,994

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ

16

3,939,023,342

3,977,379,942

301,269,168

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

17.2

13,824,291,614

8,543,179,497

573,119,147

-

194,156,625

653,636

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

18

152,011,019

เงินมัดจําสําหรับการซื้อหุ้นส่วน

19

10,311,744,600

ค่าตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ

20

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

-

-

-

919,346,709

978,906,799

919,346,709

978,906,799

196,228,709

100,779,096

127,044,594

24,861,602

257,143,386,423

221,926,752,946

180,880,517,200

168,677,213,956

342,219,552,819

300,710,609,755

236,031,003,724

217,189,352,568

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ)

(นายเสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผ้จ
ู ัดการใหญ่

ผ้จ
ู ัดการอาวุโส สังกัดกลุ่มงานการเงินและการบัญชี
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งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งปี
เงินก้ย
ู ืมระยะสั้น
เจ้าหนี้จากการร่วมทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รายได้รอการรับรู้
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
อุปกรณ์การผลิต
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน
้ สามัญ 3,322,000,000 หุน
้
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน
้ สามัญ 3,317,447,600 หุน
้
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
หุน
้ สามัญ 3,312,560,700 หุน
้
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองเพื่อขยายงาน
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553
บาท

2552
บาท

2553
บาท

2552
บาท

1,958,454,321
-

918,725,737
10,327,577,889

203,758,721
-

270,317,656
9,498,741,249

7,944,731,692
1,013,643,938
18,274,349,327
552,136,275
22,447,945,269
3,933,197,692
2,072,133,819
58,196,592,333

1,934,955,131
652,233,615
20,726,274,992
238,509,384
19,037,505,829
873,418,354
1,486,391,497
56,195,592,428

7,944,731,694
624,319,219
9,857,650,381
166,820,822
17,709,397,093
1,276,934,477
37,783,612,407

999,204,995
145,942,711
8,870,960,142
238,509,384
15,094,309,098
950,690,568
36,068,675,803

21
23
17.2

69,893,282,855
15,780,122,712

48,951,198,113
10,556,720,810
14,992,994,481

48,965,264,636
10,161,310,405

48,951,198,113
11,202,642,515

24
25
26

1,939,677,336
1,560,118,603
21,967,635,102

2,608,737,278
1,164,681,340
22,821,103,348

1,435,477,615
10,781,669,997

1,104,779,664
10,426,554,592

588,124,875
111,728,961,483
169,925,553,816

418,816,080
101,514,251,450
157,709,843,878

280,561,061
71,624,283,714
109,407,896,121

268,752,983
71,953,927,867
108,022,603,670

3,322,000,000

3,322,000,000

3,322,000,000

3,322,000,000

21

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

27

3,317,447,600
-

3,312,560,700

3,317,447,600
-

3,312,560,700

14,182,932,340
(2,952,766,002)

13,784,668,840
(2,537,667,138)

14,182,932,340
-

13,784,668,840
-

332,200,000
16,900,000,000
140,514,185,065
172,293,999,003
342,219,552,819

332,200,000
16,900,000,000
111,209,003,475
143,000,765,877
300,710,609,755

332,200,000
16,900,000,000
91,890,527,663
126,623,107,603
236,031,003,724

332,200,000
16,900,000,000
74,837,319,358
109,166,748,898
217,189,352,568
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งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553
บาท

2552
บาท

2553
บาท

2552
บาท

138,473,937,779

115,547,525,128

84,802,869,163

72,498,326,625

3,504,182,469

3,762,603,676

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ

-

-

-

-

รายได้อื่น
กําไรจากการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ

28

ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่นๆ

29

เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2,763,078,556

-

373,500,555

376,273,736

2,181,445,263

1,779,237,320

2,457,598,458

651,837,175

764,040,632

103,917,372

4,080,024,000

1,946,998,450

-

-

147,572,297,817

120,338,239,715

91,828,379,058

76,328,479,767

14,588,340,889

11,926,256,536

7,548,152,076

5,114,316,449

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจปิโตรเลียม

2,751,686,375

7,377,274,117

105,058,203

191,621,830

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

5,971,630,724

5,061,922,671

3,576,652,547

2,371,567,203

16,773,327,361

14,065,574,385

10,600,358,647

8,949,903,955

36,825,398,201

29,856,004,386

20,907,209,698

17,765,146,850

508,219,408

1,470,016,711

178,626,594

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทน
สําหรับปิโตรเลียม

30

ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและ
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนจากการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ

28

ค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุ
ในแหล่งมอนทารา

31

456,651,041

9,085,875,964

ค่าตอบแทนผ้บ
ู ริหาร

32

185,521,124

156,083,519

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

23

1,484,830,772

รวมค่าใช้จ่าย

-

-

185,521,124
-

156,083,519
-

79,037,386,487

78,037,210,986

44,392,969,006

34,727,266,400

68,534,911,330

42,301,028,729

47,435,410,052

41,601,213,367

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(44,828,066)

(17,863,550)

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

68,490,083,264

42,283,165,179

47,435,410,052

41,601,213,367

2,540,537,457

1,870,328,040

1,969,519,057

1,783,674,802

65,949,545,807

40,412,837,139

45,465,890,995

39,817,538,565

24,210,571,252

18,259,240,291

15,978,889,725

14,765,441,218

41,738,974,555

22,153,596,848

29,487,001,270

25,052,097,347

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

12.59

6.69

8.90

7.57

กําไรต่อหุ้นปรับลด

12.59

6.69

8.89

7.56

กําไรจากการดําเนินงาน

ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

17.1

กําไรสุทธิ
กําไรต่อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

34

37

-

เงินปันผลจ่าย

-

เงินปันผลจ่าย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

3,317,447,600

-

กําไรสุทธิ

ยอดคงเหลือปลายปี 2553

-

4,886,900

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชําระแล้ว

3,312,560,700

-

กําไรสุทธิ

ยอดคงเหลือปลายปี 2552

-

5,476,300

3,307,084,400

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและชําระแล้ว
บาท

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชําระแล้ว

ยอดคงเหลือต้นปี 2552

หมายเหตุ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

14,182,932,340

-

-

-

398,263,500

13,784,668,840

-

-

-

361,559,560

13,423,109,280

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
บาท

(2,952,766,002)

-

-

(415,098,864)

-

(2,537,667,138)

-

-

(256,519,159)

-

(2,281,147,979)

ผลต่างจากการ
แปลงค่างบการเงิน
บาท

332,200,000

-

-

-

-

332,200,000

-

-

-

-

332,200,000

สํารอง
ตามกฎหมาย
บาท

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

16,900,000,000

-

-

-

-

16,900,000,000

-

-

-

-

16,900,000,000

สํารองเพื่อ
การขยายงาน
บาท

140,514,185,065

(12,433,792,965)

41,738,974,555

-

-

111,209,003,475

(13,367,173,292)

22,153,596,848

-

-

172,293,999,003

(12,433,792,965)

41,738,974,555

(415,098,864)

403,150,400

143,000,765,877

(13,367,173,292)

22,153,596,848

(256,519,159)

367,035,860

134,103,825,620

บาท

บาท
102,422,579,919

รวม

กําไรสะสม

งบการเงินรวม

163

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

3,317,447,600

-

เงินปันผลจ่าย

ยอดคงเหลือปลายปี 2553

-

4,886,900

3,312,560,700

กําไรสุทธิ

ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชําระแล้ว

ยอดคงเหลือปลายปี 2552

-

เงินปันผลจ่าย

5,476,300

3,307,084,400

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและชําระแล้ว
บาท

-

37

หมายเหตุ

14,182,932,340

-

-

398,263,500

13,784,668,840

-

-

361,559,560

13,423,109,280

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
บาท

332,200,000

-

-

-

332,200,000

-

-

-

332,200,000

สํารอง
ตามกฎหมาย
บาท

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

กําไรสุทธิ

ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชําระแล้ว

ยอดคงเหลือต้นปี 2552

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

16,900,000,000

-

-

-

16,900,000,000

-

-

-

16,900,000,000

สํารองเพื่อ
การขยายงาน
บาท

91,890,527,663

(12,433,792,965)

29,487,001,270

-

74,837,319,358

(13,367,173,292)

25,052,097,347

-

126,623,107,603

(12,433,792,965)

29,487,001,270

403,150,400

109,166,748,898

(13,367,173,292)

25,052,097,347

367,035,860

97,114,788,983

บาท

บาท
63,152,395,303

รวม

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
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งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553
บาท

2552
บาท

2553
บาท

2552
บาท

65,949,545,807

40,412,837,139

45,465,890,995

39,817,538,565

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

44,828,066

17,863,550

ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจําหน่าย

36,825,398,201

29,856,004,386

20,907,209,698

17,765,146,850

137,382,781

71,899,139

74,885,365

71,325,558

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจตัดจ่าย

1,471,915,640

5,671,138,123

516,260

11,543,204

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์

(340,521,321)

3,498,913,840

(520,880,139)

13,224,922

รายได้จากรายได้รอการรับรู้

(643,892,634)

87,427,649

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย

เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

ค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุ
ในแหล่งมอนทารา

-

สํารองผลประโยชน์พนักงาน

3,105,525,354

-

(4,080,024,000)
-

-

(1,946,998,450)
-

407,834,241

401,328,135

341,850,405

373,810,298

(4,230,562,549)

(844,492,213)

(1,017,501,188)

(458,293,451)

1,962,227,779

1,390,664,559

(242,110,604)

(14,001,366)

101,584,156,011

83,669,109,661

60,929,836,792

55,633,296,130

ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง

1,401,935,209

(1,771,801,719)

(30,593,490)

(29,016,917)

ลูกหนี้บริษัทใหญ่ (เพิ่มขึ้น) ลดลง

1,004,178,434

(985,762,226)

1,418,307,116

(995,391,453)

สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง

351,824,285

(383,459,468)

47,580,989

(80,739,561)

พัสดุคงเหลือสุทธิ (เพิ่มขึ้น) ลดลง

143,645,784

(1,904,582,417)

54,102,903

(718,991,170)

ลูกหนี้จากการร่วมทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

(498,270,627)

544,704,176

55,734,935

(12,412,761)

ลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง

2,036,143,118

(1,727,195,611)

195,702,847

392,031,685

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง

(208,287,727)

91,134,537

41,153,672

(632,464,339)

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับ (สูง) ต่ํากว่าดอกเบี้ยจ่าย

การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส
้ น
ิ ดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
เจ้าหนี้การค้า (ลดลง) เพิ่มขึ้น
เจ้าหนี้จากการร่วมทุน (ลดลง) เพิ่มขึ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(7,565,743)
(103,001,234)
-

(4,692,537)
(3,435,836,005)

(653,636)
(102,182,993)
-

(458,258)
-

1,198,960,038

(1,388,630,945)

(66,648,193)

99,200,303

357,678,925

(319,857,191)

487,076,910

(176,142,891)
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งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553
บาท

2552
บาท

2553
บาท

2552
บาท

(1,716,775,881)

1,787,258,986

1,092,638,688

141,965,431

909,869,327

973,149,480

307,912,123

151,395,111

88,825

1,864,078

186,747,744

(959,333,045)

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของ
หน่วยงานต่างประเทศ

(92,308,301)

(91,568,450)

เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

352,969,800

368,849,245

222,731,251

253,429,875

(25,169,701,034)

(31,576,865,911)

(15,034,072,759)

(18,304,621,803)

(19,851,869,058)

(40,782,625,023)

(11,310,582,547)

(21,007,848,240)

81,732,286,953

42,886,484,638

49,619,254,245

34,625,447,890

(86,050,772)

1,330,262,227

(2,525,466,881)

(31,270,256,232)

การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส
้ น
ิ ดําเนินงาน
(ต่อ)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ลดลง) เพิ่มขึ้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
รายได้รอการรับร้เู พิ่มขึ้น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

627,090
-

(1,095,631,492)
-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
เงินมัดจําสําหรับการซื้อหุ้นส่วน

(10,311,744,600)

เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น

-

เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้ก้ย
ู ืม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(555,838,206)
-

-

(606,364,649)

4,080,024,000

1,946,998,450

19,120,753

44,558,767

1,840,657,077

1,534,695,279

(64,755,121,181)

(59,388,765,720)

(27,809,097,348)

(20,571,106,781)

(41,331,251)

(3,633,423,120)

(37,721,632)

(50,547,214)

(75,175,127,051)

(62,203,206,052)

(24,451,604,784)

(49,016,581,147)

5,999,675,422

(1,360,717,196)

6,923,393,000

(2,185,934,382)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินก้ย
ู ืมระยะสั้น (ลดลง) เพิ่มขึ้น
เงินจ่ายชําระคืนหุ้นกู้

(9,500,000,000)

เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้

22,192,614,168

39,950,119,444

เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินก้ย
ู ืม

(1,995,416,307)

(1,439,081,012)

(1,988,889,524)

(1,437,378,671)

403,150,400

367,035,860

403,150,400

367,035,860

(12,433,221,900)

(13,366,259,736)

(12,433,221,900)

(13,366,259,736)

24,151,097,360 (16,595,568,024)

23,327,582,515

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมจัดหาเงิน

4,666,801,783

-

(9,500,000,000)
-

39,950,119,444

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

11,223,961,685

4,834,375,946

8,572,081,437

8,936,449,258

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

48,677,769,437

43,994,689,588

35,027,409,870

26,132,472,261

59,901,731,122

48,829,065,534

43,599,491,307

35,068,921,519

(386,973,807)

(151,296,097)

(230,356,885)

(41,511,649)

59,514,757,315

48,677,769,437

43,369,134,422

35,027,409,870

ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้)

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้นที่ 6, 19-36 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
บริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (กลุ่มบริษัท) ประกอบธุรกิจหลักในด้านการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ธุรกิจ
ท่อขนส่งก๊าซในต่างประเทศ และการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องที่มีความสําคัญเชิงกลยุทธ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุ่มบริษัทมีการดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมใน 12 ประเทศ โดยมีโครงการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมตาม
สัดส่วนการร่วมทุน ดังต่อไปนี้
โครงการ

ประเทศ

บริษัทผ้ด
ู ําเนินการ

สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ
2553

2552

โครงการของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บงกช

ไทย

บริษท
ั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

44.4445

44.4445

อาทิตย์

ไทย

บริษท
ั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

80

80

อาทิตย์เหนือ

ไทย

บริษท
ั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

100

100

ไพลิน

ไทย

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด

45

45

สินภูฮ่อม (แปลง E5 North)

ไทย

บริษัท เฮสส์ (ไทยแลนด์) จํากัด

20

20

เอส 1

ไทย

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

25

25

ยูโนแคล 3

ไทย

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด

5

5

อี 5

ไทย

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์

20

20

24.5

-

โพรดักชั่น โคราช อิงค์
แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ

อัลจีเรีย

บริษท
ั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
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โครงการ

ประเทศ

บริษัทผ้ด
ู ําเนินการ

สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ
2553

2552

25.50

25.50

19.31784

19.31784

100

100

21.375

21.375

โครงการของบริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.)
ยาดานา

สหภาพพม่า

Total E&P Myanmar

เยตากุน

สหภาพพม่า

Petronas Carigali Myanmar (Hong Kong) Ltd.

พีทีทีอีพี 1

ไทย

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

จี 4/43

ไทย

บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

จี 9/43

ไทย-กัมพูชา

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

100

100

แอล 22/43

ไทย

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

100

100

แอล 53/43 และแอล 54/43

ไทย

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

100

-

จี 4/48

ไทย

บริษัท เชฟรอน ปัตตานี จํากัด

5

-

อาทิตย์ (แปลง G 9/48)

ไทย

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

80

-

บงกช (แปลง G 12/48)

ไทย

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

44.4445

-

แอล 21, 28 และ 29/48

ไทย

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

70

-

เอ 4, 5 และ 6/48

ไทย

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

100

-

ยูโนแคล 3 (G 6/50)

ไทย

บริษัท เชฟรอน ปิโตรเลียมประเทศไทย จํากัด

5

-

ไพลิน (G 7/50)

ไทย

บริษัท เชฟรอน ปิโตรเลียมประเทศไทย จํากัด

45

-

อาทิตย์ (G 8/50)

ไทย

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

80

-

กัมพูชา

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

33.333334

33.333334

สหภาพพม่า

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

100

100

พม่า เอ็ม 3 เอ็ม 4 เอ็ม 7
และเอ็ม 11 1

สหภาพพม่า

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

100

100

พื้นที่ร่วมพัฒนาไทย-

ไทย-มาเลเซีย

Carigali-PTTEPI Operating Company Sendirian Berhad

50

50

25.0010

25.0010

7

7

8.50

8.50

28.50

28.50

25

25

กัมพูชา บี
พม่าซอติก้า

1

มาเลเซีย-บี 17
โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี ออฟชอร์ อินเวสท์เมนต์ จํากัด (PTTEPO)
บี 8/32 และ 9 เอ 2

ไทย

บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี เซาท์เวสต์ เวียดนาม จํากัด (PTTEP SV)
เวียดนาม 52/97

เวียดนาม

Chevron Vietnam (Block 52), Ltd.

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี คิมลอง เวียดนาม จํากัด (PTTEP KV)
เวียดนาม บี และ 48/95

เวียดนาม

Chevron Vietnam (Block B), Ltd.

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี ฮองลอง จํากัด (PTTEP HL)
เวียดนาม 16-1

เวียดนาม

Hoang Long Joint Operating Company

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี ฮอนวู จํากัด (PTTEP HV)
เวียดนาม 9-2

เวียดนาม

Hoan-Vu Joint Operating Company

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี โอมาน จํากัด (PTTEP OM)
โอมาน 44

โอมาน

บริษัท พีทีทีอีพี โอมาน จํากัด

100

100

โอมาน 58

โอมาน

บริษัท พีทีทีอีพี โอมาน จํากัด

-

100
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โครงการ

ประเทศ

บริษัทผ้ด
ู ําเนินการ

สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ
2553

2552

35

35

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี อัลจีเรีย จํากัด (PTTEP AG)
อัลจีเรีย 433เอ และ 416บี

อัลจีเรีย

-

Groupement Bir Seba (for development phase)

-

PetroVietnam Exploration & Production
Corporation (for exploration phase)

โครงการของบริษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากัด (ปตท.สผ.ท.)
บงกช (แปลง G 12/48)

ไทย

บริษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากัด

-

44.4445

อาทิตย์ (แปลง G 9/48)

ไทย

บริษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากัด

-

80

แอล 53/43 และแอล 54/43

ไทย

บริษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากัด

-

100

จี 4/48

ไทย

บริษัท เชฟรอน ปัตตานี จํากัด

-

5

โครงการของบริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด (ปตท.สผ.ส.)
สินภูฮ่อม (แปลง EU-1)

ไทย

บริษัท เฮสส์ (ไทยแลนด์) จํากัด

20

20

บี 6/27

ไทย

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

60

60

เอส 1

ไทย

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

75

75

แอล 21, 28 และ 29/48

ไทย

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

-

70

เอ 4, 5 และ 6/48

ไทย

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

-

100

-

100

-

40

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี อิหร่าน จํากัด (PTTEP IR)
อิหร่าน ซาเว่ห์

อิหร่าน

บริษัท พีทีทีอีพี อิหร่าน จํากัด

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี เบงการา วัน จํากัด (PTTEPB)
อินโดนีเซีย เบงการา-1

อินโดนีเซีย

PT Medco E&P Bengara

โครงการของบริษัท ปตท.สผ. โครงการไทย จํากัด (ปตท.สผ.โครงการไทย)
ยูโนแคล 3 (G 6/50)

ไทย

บริษัท เชฟรอน ปิโตรเลียมประเทศไทย จํากัด

-

5

ไพลิน (G 7/50)

ไทย

บริษัท เชฟรอน ปิโตรเลียมประเทศไทย จํากัด

-

45

อาทิตย์ (G 8/50)

ไทย

บริษัท ปตท.สผ. โครงการไทย จํากัด

-

80

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี ออสเตรเลีย ออฟชอร์ พีทีวาย จํากัด (PTTEP AO)
ออสเตรเลีย เอซี/พี 36

ออสเตรเลีย

Murphy Australia Oil Pty Ltd.

22.21

20

ออสเตรเลีย ดับเบิล้ ยู เอ 423

ออสเตรเลีย

Murphy Australia Oil Pty Ltd.

30

30

100

100

30

30

28.33

33.33

30

30

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี บาห์เรน จํากัด (PTTEP BH)
บาห์เรน 2

บาห์เรน

บริษัท พีทีทีอีพี บาห์เรน จํากัด

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี โรมมานา จํากัด (PTTEPR)
โรมมานา

อียิปต์

Sipetrol International S.A.

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี เซไม ทู จํากัด (PTTEP SM)
อินโดนีเซีย เซไมทู

อินโดนีเซีย

Murphy Semai Oil Co., Ltd

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี ซิดิ อับ เอล รามาน จํากัด (PTTEP SAER)
ซิดิ อับ เอล รามานออฟชอร์

อียิปต์

Edison International SPA
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โครงการ

ประเทศ

บริษัทผ้ด
ู ําเนินการ

สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ
2553

2552

36

36

67

-

100

-

40

-

30

-

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี นิวซีแลนด์ จํากัด (PTTEP NZ)
นิวซีแลนด์ เกรทเซาธ์

นิวซีแลนด์

OMV New Zealand Limited

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี เซาท์ มานด้าร์ จํากัด (PTTEP SMD)
อินโดนีเซีย เซาท์ มานด้าร์

อินโดนีเซีย

บริษัท พีทีทีอีพี เซาท์ มานด้าร์ จํากัด

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี มาลุนด้า จํากัด (PTTEP ML)
อินโดนีเซีย มาลุนด้า

อินโดนีเซีย

บริษัท พีทีทีอีพี มาลุนด้า จํากัด

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี ซาดัง จํากัด (PTTEP SD)
อินโดนีเซีย ซาดัง

อินโดนีเซีย

Talisman Sadang B.V.i.o.

โครงการของบริษัท พีทีทีอีพี เซาท์ ซาการี จํากัด (PTTEP SS)
อินโดนีเซีย เซาท์ ซาการี

อินโดนีเซีย

Talisman South Sageri B.V.i.o.

โครงการของกลุ่มบริษัท พีทีทีอีพี ออสเตรเลีย เพิร์ธ พีทีวาย จํากัด (PTTEP AP)
พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย *
*

ออสเตรเลีย

รายละเอียดบริษัทผ้ด
ู ําเนินการและสัดส่วนการร่วมทุนของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย มีดังต่อไปนี้

แปลง

บริษัทผ้ด
ู ําเนินการ

สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ
2553

2552

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd

100

100

เอซี/ แอล 1, เอซี/ แอล 2 และเอซี/ แอล 3

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd

89.6875

89.6875

เอซี/ อาร์แอล 7

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd

80

80

เอซี/ พี 24

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd

60

60

เอซี/ อาร์แอล 4 (Tenacious)

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd

100

75

เอซี/ อาร์แอล 6 (Audacious), เอซี/ พี 4,
เอซี/ อาร์แอล 4 (ไม่รวม Tenacious),
เอซี/ อาร์แอล 5, เอซี/ อาร์แอล 6
(ไม่รวม Audacious) และ เอซี/ พี 17

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd

50

50

เอซี/ พี 32

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd

35

35

ดับเบิ้ลยู เอ 378 พี, ดับเบิ้ลยู เอ 396 พี
และ ดับเบิ้ลยู เอ 397 พี

Woodside Energy Limited

20

20

เอซี/แอล 7, เอซี/ แอล 8, เอซี/ พี 33,
เอซี/ พี 34 และ เอซี/ พี 40

1

2

มีการจัดกลุ่มโครงการใหม่โดยโครงการพม่าซอติก้าประกอบด้วยแปลงสัมปทาน เอ็ม 9 และเอ็ม 11 (เฉพาะพื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของ
เอ็ม 11) ส่วนโครงการพม่า เอ็ม 3 เอ็ม 4 เอ็ม 7 และเอ็ม 11 ไม่รวมพื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเอ็ม 11
PTTEPO ถือหุ้นในบริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด และ บริษัท บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จํากัด ซึ่งเป็นผ้ถ
ู ือสัมปทานในโครงการ
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2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความ
ถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดย
สภาวิชาชีพบัญชี และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภาย
ใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ (IAS No.12 “Income Taxes”) และฉบับที่ 19 เรื่อง
ผลประโยชน์พนักงาน (IAS No.19 “Employee Beneﬁts”) ซึง่ มาตรฐานทัง้ สองฉบับนีม
้ เี นือ
้ หาสาระสําคัญไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบัญชีไทย
ฉบับที่ 12 และ 19 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
และ 1 มกราคม 2554 ตามลําดับ
ในกรณีที่กลุ่มบริษัททําสัมปทานหรือร่วมลงทุนในสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับผู้อื่น เพื่อสํารวจและผลิตปิโตรเลียม กลุ่มบริษัทได้บันทึกส่วนได้เสีย
ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สินตามรายงานค่าใช้จ่าย ซึ่งจัดทําโดยผู้ดําเนินการในสัมปทานหรือสัญญาแบ่งปันผลผลิต รายงาน
ค่าใช้จ่ายนี้ได้ตรวจสอบโดยผ้ส
ู อบบัญชีอื่นทุกปี และโดยคณะกรรมการผ้รู ่วมลงทุนอย่างสม่ําเสมอ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทจัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงินยกเว้นตามทีร่ ะบุ
ในนโยบายการบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผู้บริหารต้องใช้ประมาณการและข้อสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
รายงานสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณการและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ผ้บ
ู ริหาร
มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุผลภายใต้สภาวะแวดล้อมนั้นๆ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงต่อมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายอาจ
แตกต่างไปจากที่ประมาณการและตั้งข้อสมมติฐานไว้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมี
การตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
3. แม่บทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
แม่บทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง มาตรฐานการบัญชีใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ซึ่ ง ได้ ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาในระหว่างงวด มีรายละเอียดดังนี้
• มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2553
แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
• มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง ต้นทุนการก้ย
ู ืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26
เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15

เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
เรื่อง กําไรต่อหุ้น
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เรื่อง การรวมธุรกิจ
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
เรื่อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่อง สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

• มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
เริม
่ ตัง
้ แต่วน
ั ที่ 1 มกราคม 2554 กลุม
่ บริษท
ั จะปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานการบัญชีทม
ี่ ก
ี ารปรับปรุง มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินใหม่ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงั กล่าวข้างต้น รวมทัง้ กลุม่ บริษทั จะปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 32 เรือ่ ง การนําเสนอเครือ่ งมือทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทาง
การเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับที่ 7 เรือ่ ง การเปิดเผยเครือ่ งมือทางการเงิน โดยการปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 มีความแตกต่างกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 เรือ่ งการบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุน ในเรือ
่ ง
การจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนบางประเภท กล่าวคือมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 ได้เพิม่ การจัดประเภทสินทรัพย์
ทางการเงินซึง่ รวมถึงเงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุน (ตามหมายเหตุขอ
้ 4.1.2) อย่างไรก็ตามความแตกต่างดังกล่าวไม่มผ
ี ลกระทบต่อการวัด
มูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนของกลุม่ บริษท
ั ทีน่ าํ เสนอในงบการเงิน นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมลู เครือ่ งมือทางการเงินตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับที่ 7 ไม่ขด
ั กับข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 107
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ได้ประเมินและเห็นว่าการนํามาตรฐานการบัญชีดังกล่าวข้างต้นมาใช้ปฏิบัติ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ
งบการเงินที่นําเสนอ ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
4. ผลกระทบจากการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2554
4.1 ผลกระทบต่องบการเงินจากการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีใหม่ที่ใช้วิธีปรับปรุงย้อนหลัง
4.1.1 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที ่ 21 (ปรั บ ปรุ ง 2552) กํ า หนดให้ บ ริ ษ ั ท ต้ อ งกํ า หนดสกุ ล เงิ น ที ่ ใ ช้ ใ นการดําเนินงาน ซึ่งคือ
สกุลเงินที่ใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่กิจการดําเนินงานอยู่ รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศต้องแปลงค่าให้เป็น
สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการชําระเงิน
ของรายการที่เป็นตัวเงินหรือจากการแปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินต่างประเทศรับร้เู ป็นกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น
อย่างไรก็ตาม กิจการอาจนําเสนองบการเงินด้วยสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานได้ โดยกิจการต้องแปลง
ค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการนําเสนองบการเงินโดย
ก) สินทรัพย์และหนี้สินให้แปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันที่ของแต่ละงบแสดงฐานะการเงิน
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ข) รายได้และค่าใช้จ่ายให้แปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ สามารถใช้อัตราที่
ประมาณขึน
้ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ เช่น อัตราถัวเฉลี่ยของรอบระยะเวลาหนึ่งๆ โดยอัตราแลกเปลี่ยน
ดังกล่าวไม่มีความผันผวนอย่างมีนัยสําคัญ
ค) ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดให้รับร้ใู นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผู้บริหารของบริษัทกําหนดสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของบริษัทโดยพิจารณาจากรายได้และ
ต้นทุนที่ได้รับจากหรือใช้ในการดําเนินกิจการเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทจะทําการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังสําหรับการนํามาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้มาใช้ปฏิบัติ แต่เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท
จึงจําเป็นต้องนําเสนองบการเงินที่แปลงค่าจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งทําให้มีผลกระทบต่องบการเงิน ดังนี้
ผลกระทบต่องบการเงินรวม
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวนเท่ากับ 172,294 ล้านบาท และเท่ากับ 5,405 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเมื่อ
ปรับใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ซึ่งเมื่อแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ต้องใช้ในการนําเสนองบการเงินที่เป็นสกุลเงินบาทแล้วมีค่าเท่ากับ
162,964 ล้านบาท ผลต่างของสินทรัพย์สุทธิที่ลดลงจํานวน 9,330 ล้านบาท เป็นผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบ
การเงิน ทั้งนี้ สินทรัพย์สุทธิที่แสดงค่าเป็นสกุลเงินบาทอาจจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป
ในแต่ละสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
กําไรสุทธิสําหรับปี 2553 มีจํานวนเท่ากับ 41,739 ล้านบาท และเท่ากับ 1,386 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเมื่อปรับใช้มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ ซึ่งเมื่อแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ต้องใช้ในการนําเสนองบการเงินที่เป็นสกุลเงินบาทแล้วมีค่าเท่ากับ 43,935 ล้านบาท
ผลต่างของกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจํานวน 2,196 ล้านบาท ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผลมาจากหนี ้ ส ิ น ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ท ี ่ ล ดลงจาก
การเปลี ่ ย นสกุ ล เงิ น ที ่ ใ ช้ ใ นการดําเนินงานเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา รวมถึงผลของค่าเสื่อมราคาที่ลดลงอันเนื่องมาจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการนําเสนองบการเงินเป็นเงินบาทที่เปลี่ยนแปลงไป
ผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวนเท่ากับ 126,623 ล้านบาท และเท่ากับ 3,924 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
เมือ
่ ปรับใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ซึง่ เมือ
่ แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีต
่ อ
้ งใช้ในการนําเสนองบการเงินทีเ่ ป็นสกุลเงินบาทแล้วมีคา่ เท่ากับ
118,305 ล้านบาท ผลต่างของสินทรัพย์สท
ุ ธิทลี่ ดลงจํานวน 8,318 ล้านบาท เป็นผลมาจากอัตราแลกเปลีย
่ น ณ วันทีใ่ นงบการเงิน
ทั้งนี้ สินทรัพย์สุทธิที่แสดงค่าเป็นสกุลเงินบาทอาจจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ
สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
กําไรสุทธิสําหรับปี 2553 มีจํานวนเท่ากับ 29,487 ล้านบาทและเท่ากับ 1,143 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเมื่อปรับใช้มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ ซึ่งเมื่อแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ต้องใช้ในการนําเสนองบการเงินที่เป็นสกุลเงินบาทแล้วมีค่าเท่ากับ 36,265 ล้านบาท
ผลต่างของกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจํานวน 6,778 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ลดลงจาก
การเปลี่ ย นสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ใ นการดําเนินงานเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา รวมถึงผลของค่าเสื่อมราคาที่ลดลงอันเนื่องมาจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการนําเสนองบการเงินเป็นเงินบาทที่เปลี่ยนแปลงไป
4.1.2 มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39 ได้ให้แนวทางปฏิบต
ั ส
ิ าํ หรับการรับรแู้ ละการวัดมลู ค่าเครือ
่ งมือทางการเงิน รวมถึงการ
จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส
้ น
ิ ทางการเงิน การบัญชีสาํ หรับอนุพน
ั ธ์ทางการเงิน และการด้อยค่าของสินทรัพย์ กลุม
่ บริษท
ั
จะทําการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังสําหรับการนํามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับนี้มาใช้ปฏิบัติสําหรับเรื่องดังต่อไปนี้
การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39 กําหนดให้จัดสินทรัพย์ทางการเงินเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่วัดค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านงบกําไรขาดทุน (2) เงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนด (3) เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ และ (4) สินทรัพย์
ทางการเงินเผื่อขาย การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ หนี้สินทางการเงินจัดประเภท
เป็น (1) หนี้สินทางการเงินที่วัดค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านงบกําไรขาดทุน และ (2) หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน
ตัดจําหน่าย
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สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินทั้งหมดจะรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยในกรณีของสินทรัพย์ทางการเงินหรือ
หนีส
้ น
ิ ทางการเงินทีไ่ ม่ได้แสดงด้วยมลู ค่ายุตธิ รรมผ่านงบกําไรขาดทุน จะสุทธิดว้ ยต้นทุนในการทํารายการซึง
่ เกีย
่ วข้องโดยตรงกับ
การได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน ทั้งนี้การบัญชีหลังจากการได้มาขึ้นอยู่กับการจัดประเภทของ
สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้น
การรับรู้และวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
• อนุพันธ์ทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39 กําหนดให้รับรู้อนุพันธ์ทางการเงินในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้การ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมเป็นกําไรหรือขาดทุน
• วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39 กําหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินประเภทเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ และเงินลงทุนที่ถือ
จนครบกําหนด รวมถึงหนีส
้ น
ิ ทางการเงินทีว่ ด
ั มลู ค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่ายนัน
้ เริม
่ ต้นรับรรู้ ายการด้วยมลู ค่ายุตธิ รรมสุทธิ
ด้วยต้นทุนการทํารายการ และรับรม
ู้ ลู ค่าภายหลังด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่ายตามวิธอ
ี ต
ั ราดอกเบีย
้ ทีแ่ ท้จริง โดยรับรส
ู้ ว่ นต่าง
เป็นกําไรหรือขาดทุน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39 กําหนดให้กิจการต้องประเมินข้อบ่งชี้การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหรือกลุ่ม
ของสินทรัพย์ทางการเงินว่ามีการด้อยค่าหรือไม่ทก
ุ วันทีใ่ นงบดุล ในกรณีมขี อ้ บ่งชีก
้ ารด้อยค่าเกิดขึน
้ ขาดทุนจากการด้อยค่าคํานวณ
จากผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริงเดิมตามสัญญา โดยขาดทุนจากการด้อยค่ารับร้เู ป็นกําไรหรือขาดทุน
ผลกระทบต่องบการเงินรวม
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเป็นจํานวน 95 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับ 3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการบันทึกอนุพันธ์ทางการเงินในงบการเงิน
กําไรสุทธิสาํ หรับปีสน
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปลีย่ นแปลงลดลงเป็นจํานวน 161 ล้านบาท ซึง่ เท่ากับ 5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรับร้ก
ู ารเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินในระหว่างปี
ผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะของบริษัท
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเป็นจํานวน 95 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับ 3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการบันทึกอนุพันธ์ทางการเงินในงบการเงิน
กําไรสุทธิสาํ หรับปีสน
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปลีย่ นแปลงลดลงเป็นจํานวน 162 ล้านบาท ซึง่ เท่ากับ 5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรับร้ก
ู ารเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินในระหว่างปี
4.2 ผลกระทบจากการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีใหม่ที่ใช้วิธีการเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
4.2.1 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) กําหนดให้กจิ การต้องรวมต้นทุนการกยู้ มื ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง
หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น และยกเลิกวิธีทางเลือกในการรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ทันที
4.2.2 มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
ภายใต้มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39 ในกรณีกิจการเลือกปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยงโดยเป็นไปตาม
เงือ
่ นไขทีร่ ะบุในมาตรฐาน ผลของการบันทึกรายการป้องกันความเสีย่ งจะถก
ู หักกลบกันสําหรับการป้องกันความเสีย่ งทีม
่ ป
ี ระสิทธิผล
กรณี กิจ การเข้ า ทํ า สั ญ ญาเพื่อ ป้ อ งกั น ความเสี่ย งในมูล ค่ า ยุ ติธ รรม การเปลี่ย นแปลงในมูล ค่ า ยุ ติธ รรมของรายการป้ อ งกั น
ความเสี่ยงจะรับรเู้ ป็นกําไรหรือขาดทุน เช่นเดียวกับการเปลีย
่ นแปลงในมลู ค่ายุตธิ รรมของรายการทีถ
่ ก
ู ป้องกันความเสีย
่ งเฉพาะส่วน
ของความเสีย่ งที่เกี่ยวข้อง
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กรณีที่กิจการเข้าทําสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ผลกําไรหรือขาดทุนส่วนที่มีประสิทธิผลของตราสารป้องกัน
ความเสี่ยงจะรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก และจะทยอยรับรู้เป็นกําไรหรือขาดทุนเมื่อรายการ
ที่ถูกป้องกันความเสี่ยงมีผลกระทบต่องบกําไรขาดทุน ผลกําไรหรือขาดทุนส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลของตราสารป้องกันความเสี่ยง
รับร้เู ป็นกําไรหรือขาดทุนทันทีที่เกิดรายการ
4.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 ได้ให้ขอ
้ กําหนดเกีย
่ วกับการบันทึกบัญชีสาํ หรับรายการทีก
่ จ
ิ การได้รบ
ั สินค้าหรือบริการ
โดยเป็นสิ่งตอบแทนสําหรับ
• ตราสารทุนของกิจการ (การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชําระด้วยตราสารทุน) ให้รับร้เู ป็นส่วนของเจ้าของ
• เงินสดหรือสินทรัพย์อน
่ื ซึง่ มลู ค่าอ้างอิงกับราคาหุน
้ ของกิจการ (การจ่ายโดยใช้หน
ุ้ เป็นเกณฑ์ทช่ี าํ ระด้วยเงินสด) ให้รบ
ั รเู้ ป็นหนีส
้ น
ิ
โดยการวัดมูลค่าของรายการดังกล่าวข้างต้นนั้นจะวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้มา ซึ่งในกรณีการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชําระด้วยตราสารทุนไม่ต้องวัดมูลค่าใหม่หลังจากวันที่ให้สิทธิ แต่ในกรณีการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชําระด้วย
เงินสดจะต้องวัดมลู ค่าทุกวันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงินและวันทีก
่ จิ การจ่ายชําระ ผลต่างของมลู ค่ายุตธิ รรมให้รบ
ั รใู้ นงบกําไรขาดทุน
สําหรับงวด
มาตรฐานฉบั บ นี้ ใ ห้ ถื อ ปฏิ บั ติ สํ า หรั บ รายการจ่ า ยโดยใช้ หุ้ น เป็ น เกณฑ์ ที่ ชํ า ระด้ ว ยตราสารทุ น ซึ่ ง ได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ นหรื อ หลั ง
วันที่ 1 มกราคม 2554
4.2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) ยังคงกําหนดให้ผู้ซื้อต้องบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจโดย
ปฏิบัติตามวิธีซื้อ ทั้งนี้ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ เช่น
(ก) สิ่งตอบแทนที่โอนให้ในการรวมธุรกิจ (รวมทั้งสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย) ต้องรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ
หลังจากนั้น การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่จัดประเภทเป็นหนี้สินจะต้องรับรู้ในกําไรหรือ
ขาดทุน และ (ข) ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจต้องรับร้เู ป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้น เป็นต้น มาตรฐานฉบับ
ปรับปรุงนี้ให้ถือปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจซึ่งวันที่ซื้อเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
4.2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 เรื่อง การสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 กําหนดให้สินทรัพย์ที่เกิดจากการสํารวจและประเมินค่ารับรู้เมื่อเริ่มแรกโดยใช้ราคาทุน
และวัดมูลค่าภายหลังโดยใช้วิธีการวัดมูลค่าตามวิธีการที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
หรือในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตนได้ ทัง้ นีข้ น
้ึ อยก
ู่ บ
ั การจัดประเภทของสินทรัพย์ในการสํารวจและการ
ประเมินค่านัน
้ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานฉบับนี้อนุญาตให้กิจการกําหนดนโยบายการบัญชีสําหรับรายจ่ายในการสํารวจและประเมิน
ตามหลักการบัญชีที่กิจการใช้อยู่ในปัจจุบันได้ ส่วนรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งทรัพยากรแร่ให้รับรู้เป็นสินทรัพย์ตาม
แม่บทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 อีกทั้งยังกําหนดให้กิจการต้องเปิดเผยนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้
รายจ่ายและสินทรัพย์ในการสํารวจและประเมินค่า รวมทั้งจํานวนสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานและการลงทุนที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
4.3 ผลกระทบจากการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีใหม่ต่อการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
4.3.1 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) กําหนดให้กิจการต้องแสดงรายการรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับร้ใู นงวดในงบ
การเงินเดียว (งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) หรือในงบการเงินสองงบ (งบเฉพาะกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) รวมทั้ง
กําหนดให้กิจการต้องนําเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดของงวดที่นํามาเปรียบเทียบล่าสุดในงบการเงิน เมื่อกิจการมี
การปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังหรือมีการจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม่
อย่างไรก็ตาม สําหรับงบการเงินซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 และเป็นรอบระยะเวลาบัญชี
แรกที่กิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่นี้มาใช้ ตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว กิจการสามารถเลือกที่จะแสดงงบ
แสดงฐานะการเงินเพียงสองงบโดยไม่แสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดของงวดที่นํามาเปรียบเทียบ
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4.3.2 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) ได้มีการเพิ่มเติมคําจํากัดความของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้
รวมถึงบุคคลหรือกิจการอื่นที่มีอํานาจการควบคุมร่วมในกิจการ การร่วมค้าที่กิจการเป็นผู้ร่วมค้า และโครงการผลประโยชน์
ตอบแทนหลังออกจากงานสําหรับผลประโยชน์ของพนักงานของกิจการหรือของกิจการใดๆ ที่เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ
กิจการ
4.3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 กําหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพที่เกี่ยวกับความเสี่ยงจาก
เครื่องมือทางการเงิน รวมถึงกําหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงสภาพคล่องและ
ความเสี่ยงในตลาดและวิธีการบริหารความเสี่ยงเหล่านั้นเป็นอย่างน้อย
5. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
5.1 การจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วย บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า รายการบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นสาระสําคัญได้
ตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวม
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยหมายถึงกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน และโดยทั่วไปแล้วกลุ่มบริษัทจะถือหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง ในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีการควบคุมบริษัทอื่นหรือไม่ ได้พิจารณาถึงการมีอยู่และผลกระทบจากสิทธิ
ในการออกเสียงที่เป็นไปได้ที่กลุ่มบริษัทสามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั้นในปัจจุบันรวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ ซึ่ง
กิจการอื่นถืออยู่ด้วย กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่ง
อํานาจควบคุมหมดไป
กลุ่มบริษัทบันทึกการซื้อบริษัทย่อยด้วยวิธีการซื้อและแสดงต้นทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่จ่ายไปหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารทุนทีอ
่ อกให้ หรือด้วยภาระหนีส
้ น
ิ ซึง
่ กลุม
่ บริษท
ั ต้องรับผิดชอบตัง
้ แต่วน
ั ทีไ่ ด้บริษท
ั ย่อยมา รวมถึงต้นทุนอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องโดยตรงกับ
การได้มาซึ่งบริษัทย่อย สินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ ซึ่งได้จากการซื้อบริษัทย่อยจะถูกวัดมูลค่าเริ่มแรกในวันที่ได้บริษัทย่อยนั้นด้วยมูลค่า
ยุติธรรม
ต้นทุนการได้บริษท
ั ย่อยทีส
่ ง
ู กว่ามลู ค่ายุตธิ รรมของส่วนแบ่งในสินทรัพย์สท
ุ ธิของบริษท
ั ย่อยทีก
่ ลุม
่ บริษท
ั จะได้รบ
ั จะบันทึกเป็นค่าความนิยม
ในกรณีที่ต้นทุนการได้บริษัทย่อยต่ํากว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยจะรับร้ใู นงบกําไรขาดทุนทันที
เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทด้วยวิธีราคาทุน
รายชื่อของบริษัทย่อยแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
บริษัทร่วม
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญโดยมีอํานาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงิน
และการดําเนินงาน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้เริ่มแรกด้วยราคาทุน และใช้วิธีส่วนได้เสีย
ในการแสดงในงบการเงินรวม นับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญสิ้นสุดลง
ส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มา จะรวมไว้ในงบกําไรขาดทุนและความเคลื่อนไหวในบัญชี
ส่วนเกินจากการตีมูลค่ายุติธรรมภายหลังการได้มา จะรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีส่วนเกินทุน กลุ่มบริษัทจะไม่รับร้ผ
ู ลขาดทุนที่เกินกว่า
เงินลงทุนในบริษัทร่วม เว้นแต่กรณีที่กลุ่มบริษัทได้ค้ําประกันหรือยินยอมที่จะชําระภาระผูกพันของบริษัทร่วม
`

บริษัทร่วมจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเท่าที่จําเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท
เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทด้วยวิธีราคาทุน
รายชื่อของบริษัทร่วมแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
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กิจการร่วมค้า
กิจการที่ควบคุมร่วมกันแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสัดส่วน ซึ่งเป็นการรวมส่วนแบ่งรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สินและ
กระแสเงินสดของกิจการร่วมค้ารายการต่อรายการในงบการเงิน
สินทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกันแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสัดส่วน ซึ่งเป็นการรวมส่วนแบ่งค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สินและกระแส
เงินสดของการร่วมค้าตามสัญญา Joint Operating Agreement รายการต่อรายการในงบการเงิน
ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทด้วยวิธีราคาทุน
รายชื่อของกิจการที่ควบคุมร่วมกันและสินทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 และข้อ 1 ตามลําดับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นกิจการที่บริษัทมีอํานาจควบคุมหรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทําหน้าที่ถือหุ้นบริษัทย่อย กิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกันและบริษัทร่วม
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องกันกับบริษท
ั แต่ละรายการ บริษท
ั คํานึงถึงเนือ
้ หาของความสัมพันธ์มากกว่ารป
ู แบบ
ทางกฎหมาย
5.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการต่างๆ ในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มบริษัทวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินบาท งบการเงินรวมนําเสนอในสกุลเงินบาท
รายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างปี แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งคงเหลือ ณ วันที่ตามงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
รายการกําไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชําระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน
ดังกล่าว ได้บันทึกไว้ในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
บริษัทแปลงค่างบการเงินของกิจการในต่างประเทศเป็นเงินบาท โดยแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินโดยใช้อัตราถัวเฉลี่ยระหว่าง
อัตราที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อและขาย ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยคํานวณไว้ ณ วันสิ้นงวด และแปลงค่างบกําไรขาดทุนโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ผลต่างจากการแปลงค่ารายการดังกล่าว บันทึกไว้ในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
บริษท
ั แปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศเป็นเงินบาท โดยแปลงค่าสินทรัพย์และหนีส
้ น
ิ ด้วยอัตราถัวเฉลีย่ ระหว่างอัตราทีธ่ นาคาร
พาณิชย์รับซื้อและขายซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยคํานวณไว้ ณ วันสิ้นงวด และแปลงค่างบกําไรขาดทุน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ระหว่างงวด ผลต่างจากการแปลงค่ารายการดังกล่าว แสดงภายใต้หัวข้อผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผ้ถ
ู ือหุ้น
5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร หรือเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือ
ซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่มีการออกตราสาร
5.4 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงในมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณจากการสอบทานสถานะของลูกหนี้ที่คงค้างอยู่ ณ วันที่
ในงบดุล ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบ
ั จากลูกหนี้
การค้า หนี้สงสัยจะสูญบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนในปีที่เกิด
นโยบายการขายลดลูกหนี้
การขายลดลูกหนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ เมื่อมีการขายลดลูกหนี้ซึ่งบริษัทได้มีการโอนผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและผลตอบแทน
ส่วนใหญ่ซึ่งเกี่ยวข้องกับลูกหนี้นั้นให้แก่กิจการอื่นแล้ว บริษัทจะตัดบัญชีลูกหนี้ดังกล่าวเมื่อบริษัทได้รับผลตอบแทนจากการขายลดลูกหนี้
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5.5 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ํากว่า ราคาทุนของสินค้าคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วง
น้าํ หนัก มลู ค่าสุทธิทค
่ี าดว่าจะได้รบ
ั ประมาณจากราคาทีค
่ าดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จา่ ยทีจ่ าํ เป็นเพือ
่ ให้สน
ิ ค้านัน
้ พร้อม
ขายและค่าใช้จ่ายในการขาย
5.6 พัสดุคงเหลือ
พัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนถัวเฉลี่ยหักด้วยสํารองค่าเผื่อการเสื่อมมูลค่าและล้าสมัยสําหรับพัสดุที่ใช้ในการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม
ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งาน
5.7 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกย
ู้ ม
ื ของเงินกท
ู้ ม
ี่ ก
ี ารระบุวต
ั ถุประสงค์ชด
ั เจนเพือ
่ ใช้ในการก่อสร้างสินทรัพย์ให้เสร็จสมบรู ณ์ภายในระยะเวลาทีก
่ าํ หนด หรือเตรียม
สินทรัพย์ให้อย่ใู นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์บันทึกเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ต้นทุนการก้ย
ู ืมนอกจากนี้บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
5.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
• สินทรัพย์เพื่อการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม
บริษัทบันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่ใช้เพื่อการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมโดยใช้วิธีผลสําเร็จของงาน (The Successful Efforts Method) ซึ่ง
มีนโยบายบัญชีดังนี้
ต้นทุนสินทรัพย์
ต้นทุนของสินทรัพย์ประกอบด้วยต้นทุนทั้งหมดเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียมหรือต้นทุนในการได้มาในสัดส่วนของ
สินทรัพย์ รวมถึงต้นทุนค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
ต้นทุนเพื่อการขุดเจาะปิโตรเลียมของหลุมสํารวจจะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์และจะเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินของโครงการที่พบปริมาณสํารอง
ที่พิสูจน์แล้ว เมื่อมีการสํารวจพบปริมาณสํารองที่เพียงพอในเชิงพาณิชย์ แต่จะถูกตัดจําหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจํานวนในงบกําไร
ขาดทุนในงวดที่มีการพิสูจน์ว่าไม่พบปริมาณสํารองหรือพบแต่ไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย์
รายจ่ายสํารวจเพือ
่ งานธรณีวท
ิ ยาและธรณีฟส
ิ ก
ิ ส์ ตลอดจนค่าสงวนพืน
้ ทีใ่ นช่วงการสํารวจบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงวดทีเ่ กิดในงบกําไร
ขาดทุน
รายจ่ายเพือ
่ การพัฒนา ทัง้ ในส่วนของสินทรัพย์ทพ
่ี บปริมาณสํารองทีพ
่ ส
ิ จู น์แล้วรวมถึงต้นทุนของหลุมพัฒนาทีไ่ ม่ประสบความสําเร็จ
จะถูกบันทึกไว้เป็นสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาของต้นทุนการได้มาซึ่งสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียมคํานวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต (Unit of Production) ตลอด
อายุของปริมาณสํารองทีพ
่ ส
ิ จ
ู น์แล้ว (Proved Reserves) ค่าเสือ
่ มราคาของต้นทุนหลุมสํารวจ การพัฒนา เครือ
่ งมือและอุปกรณ์ตา่ งๆ
รวมถึงต้นทุนค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต ยกเว้นโครงการที่ยังไม่สําเร็จคํานวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต ตลอดอายุของปริมาณ
สํารองที่พิสูจน์แล้ว (Proved Reserves) หรือ ปริมาณสํารองที่พิสูจน์และพัฒนาสําเร็จ (Proved Developed Reserves) กลุ่มบริษัท
รับร้ก
ู ารเปลี่ยนแปลงประมาณการปริมาณสํารองโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
ปริมาณสํารองที่พิสูจน์แล้วและปริมาณสํารองที่พิสูจน์และพัฒนาสําเร็จคํานวณโดยวิศวกรของบริษัท และข้อมูลที่ได้รับจากกิจการ
ร่วมค้า
• ท่อขนส่งก๊าซและอื่นๆ
ต้นทุนของสินทรัพย์ประกอบด้วย ราคาซือ
้ รวมถึงต้นทุนทางตรงอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วกับการจัดหาสินทรัพย์เพือ
่ ให้สน
ิ ทรัพย์อยใู่ นสภาพพร้อม
ใช้งาน
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ค่าเสือ่ มราคาคํานวณโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ซง่ึ อยรู่ ะหว่าง 5 ถึง 30 ปี
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รายการกําไรขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์คํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชี และรับรู้
ในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
ต้นทุนของการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้นที่มีสาระสําคัญจะรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ หากกลุ่มบริษัทคาดว่าจะ
ได้รับประโยชน์กลับคืนมามากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุง
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาจะรับร้เู ป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
5.9 รายจ่ายส่วนที่สํารองแทนรัฐบาล (Carried Cost) ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต
ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตที่มีรัฐบาลเป็นผู้ร่วมทุนบางสัญญา กลุ่มผู้ร่วมทุนอื่นที่ไม่ใช่รัฐบาลมีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายต้นทุนในช่วง
ระยะเวลาสํารวจทั้งหมด ซึ่งรวมถึงต้นทุนในส่วนของรัฐบาลจนกว่าจะได้รับอนุมัติพื้นที่พัฒนาปิโตรเลียม (First Development Area)
ต้นทุนในช่วงระยะเวลาสํารวจที่กลุ่มผ้รู ่วมทุนจ่ายแทนรัฐบาลดังกล่าว (Carried Cost) เป็นไปตามสัดส่วนที่ตกลงกัน ทั้งนี้ เมื่อโครงการ
ได้ทาํ การผลิตแล้ว กลุม
่ ผรู้ ว่ มทุนจะได้รบ
ั คืน Carried Cost ในรป
ู ของการแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียม ตามวิธก
ี ารทีไ่ ด้ตกลงกันโดยปราศจาก
ดอกเบี้ย
กลุม
่ บริษท
ั ได้บน
ั ทึกรายการ Carried Cost ตามประเภทกิจกรรมปิโตรเลียม ภายใต้วธิ ผ
ี ลสําเร็จของงาน ซึง่ ส่วนใหญ่บน
ั ทึกเป็นรายการภายใต้
สินทรัพย์เพือ
่ การสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในงบดุล รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยในการสํารวจปิโตรเลียมในงบกําไรขาดทุน (รายละเอียดตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 15)
5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
• ค่าความนิยม
ค่าความนิยมคือต้นทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วม ณ วันที่ได้มาซึ่งบริษัทนั้น ค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มาซึ่งบริษัทย่อยแสดงเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงบดุลรวม
ค่าความนิยมทีเ่ กิดจากการได้มาซึง่ บริษท
ั ร่วมจะรวมไว้ในบัญชีเงินลงทุนในบริษท
ั ร่วม และจะถก
ู ทดสอบการด้อยค่าโดยรวมเป็นส่วนหนึง่
ของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าความนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่า
ความนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั้งนี้มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคํานวณในกําไรหรือขาดทุนเมื่อ
มีการขายกิจการ
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถก
ู ปันส่วนไปยังหน่วยสินทรัพย์ทก
่ี อ่ ให้เกิดเงินสด (Cash Generating Unit)
โดยที่หน่วยนั้นอาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกันซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
• ปริมาณสํารองที่คาดว่าจะพบ (Probable Reserves)
ปริมาณสํารองที่คาดว่าจะพบ คือ มูลค่าของปริมาณสํารองซึ่งกลุ่มบริษัททําการประเมินมูลค่าเมื่อมีการซื้อธุรกิจ ปริมาณสํารอง
ดังกล่าวจะถูกจัดประเภทรวมกับสินทรัพย์เพื่อการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมเมื่อปริมาณสํารองดังกล่าวได้เปลี่ยนประเภทเป็นปริมาณ
สํารองที่พิสูจน์แล้วและทําการตัดจําหน่ายซึ่งคํานวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต
• สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตนอืน
่ ประกอบด้วยค่าใช้จา่ ยเพือ
่ สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึง่ ตัดจําหน่ายตามวิธเี ส้นตรงตามระยะเวลาทีเ่ หลือ
ของสัญญาแต่ไม่เกิน 10 ปี กลุม
่ บริษท
ั ได้มก
ี ารพิจารณาตัง้ ค่าเผือ
่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตนเมือ
่ มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์
บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจต่ํากว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
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5.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่จํากัด เช่น ค่าความนิยม ซึ่งไม่มีการตัดจําหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจําทุกปี สินทรัพย์อื่น
ที่มีการตัดจําหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจต่ํากว่ามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึง
จํานวนทีส
่ งู กว่าระหว่างมลู ค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมลู ค่าจากการใช้สน
ิ ทรัพย์ ซึง่ ส่วนปรับลดจะถก
ู บันทึกในงบกําไรขาดทุน
ทั้งนี้สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่ใช้ในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปิโตรเลียมได้คํานึงถึงการ
ประเมินความเสี่ยงบนความสามารถของแหล่งผลิตและแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม รวมถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับปริมาณสํารองปิโตรเลียมที่
พิสูจน์แล้ว และที่ยังไม่ได้พิสูจน์
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ยกเว้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมจะถูกกลับรายการเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซึ่งบ่งชี้
ว่ามีการเปลีย่ นแปลงในค่าเผือ
่ การด้อยค่าทีเ่ กิดขึน
้ ในกรณีดงั กล่าว ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทเี่ พิม
่ ขึน
้ จากการกลับบัญชีผลขาดทุนจาก
การด้อยค่า ต้องไม่สูงกว่าราคาตามบัญชีที่ควรเป็น (สุทธิจากค่าตัดจําหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา) หากกลุ่มบริษัทไม่เคยรับรู้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้นในงวดก่อน
5.12 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกเต็มจํานวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินและราคา
ตามบัญชีที่แสดงอย่ใู นงบการเงิน ผลแตกต่างชั่วคราวโดยหลักประกอบด้วยส่วนที่เกิดจากค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ การตัด
จําหน่ายต้นทุนค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต และผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและฐานภาษี
อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่ในงบดุลเป็นอัตราที่ใช้ในการคํานวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่กลุ่มบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําจํานวน
ผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์
กลุม
่ บริษท
ั ได้บน
ั ทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีระหว่างผลแตกต่างชัว่ คราวทีต
่ อ้ งเสียภาษีจากเงินลงทุนในบริษท
ั ย่อย บริษท
ั ร่วมและส่วนได้เสีย
ในกิจการร่วมค้า เว้นแต่สามารถควบคุมจังหวะเวลาในการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวได้และมีความเป็นไปได้คอ
่ นข้างแน่ทผ
่ี ลแตกต่าง
ชั่วคราวจะไม่ได้กลับรายการภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็ต่อเมื่อสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
จัดเก็บภาษีเดียวกัน
5.13 ค่าตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี
ค่าตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชีเป็นภาระผก
ู พันทีบ
่ ริษท
ั ต้องจ่ายเงินให้กบ
ั ผซู้ อ
ื้ (ปตท.) ตามเงือ
่ นไขหนึง่ ในสัญญาซือ
้ ขายก๊าซธรรมชาติ
(Gas Sales Agreement) ของโครงการอาทิตย์ ในการดําเนินการขายก๊าซธรรมชาติ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจัดประเภทเป็นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนภายใต้หัวข้อค่าตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี และตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
5.14 เงินกู้ยืม
กลุ่มบริษัทบันทึกเงินก้ย
ู ืมตามมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินก้ย
ู ืม
เงินก้ย
ู ืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชําระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
นับจากวันที่ในงบดุล

181

5.15 สัญญาเช่าระยะยาว
• กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ่งผ้เู ช่าเป็นผ้รู ับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตาม
สัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ํากว่า จํานวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็น
หนี้สิน ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อทําให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สําหรับ
ยอดคงเหลือของหนีส
้ น
ิ ทีเ่ หลืออยู่ สินทรัพย์ทไี่ ด้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ
่ มราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ทเี่ ช่า
หรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้น
ถือเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าวจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของ
สัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
้ จากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เงินเพิม
่ ทีต
่ อ
้ งจ่ายให้แก่ผใู้ ห้เช่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ย
ในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
• กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า
สินทรัพย์ทใ่ี ห้เช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงานรวมแสดงอยใู่ นงบดุลในส่วนทีด
่ น
ิ อาคาร และอุปกรณ์ และตัดค่าเสือ
่ มราคาตลอดอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดียวกันกับรายการทีด
่ น
ิ อาคาร และอุปกรณ์ของกลุม
่ บริษท
ั ซึง
่ มีลก
ั ษณะคล้ายคลึงกัน รายได้คา่ เช่า
รับร้ด
ู ้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
5.16 ผลประโยชน์พนักงาน
พนักงานของกลุม
่ บริษท
ั ได้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลีย
้ งชีพต่อไปนี้ คือ “กองทุนสํารองเลีย
้ งชีพพนักงาน ปตท.สผ. ซึง
่ จดทะเบียน
แล้ว” “กองทุนสํารองเลีย
้ งชีพ พนักงาน ปตท.สผ.2 ซึง่ จดทะเบียนแล้ว” “กองทุนสํารองเลีย
้ งชีพสินสถาพร ซึง่ จดทะเบียนแล้ว” “กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพทิสโก้ร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” และ “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพทิสโก้ร่วมทุน 2 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”
กองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนแบบทีม
่ ผ
ี จู้ ด
ั การทรัพย์สน
ิ ทีเ่ ป็นบุคคลภายนอกเป็นผด
ู้ แู ลทัง้ เงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบจากกลุม
่ บริษท
ั
ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบเป็นรายเดือนในระหว่างอัตราร้อยละ 3-15 ของเงินเดือนพนักงานเข้ากองทุนดังกล่าว และถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบ
กําไรขาดทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินสมทบ
กลุม
่ บริษท
ั ได้บน
ั ทึกหนีส
้ น
ิ ทีเ่ กิดจากผลประโยชน์พนักงานเมือ
่ เกษียณอายุในงบดุลภายใต้หวั ข้อหนีส
้ น
ิ ผลประโยชน์พนักงาน ตามรายละเอียด
ที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัททยอยรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลง (Transitional liabilities) เป็น
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี
ภาระหนีส้ นิ ของกลุม่ บริษท
ั ทีเ่ กิดจากแผนการเงินผลประโยชน์สาํ หรับพนักงานเมือ่ เกษียณอายุ คํานวณโดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์
ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทํางานให้กับบริษัทและบริษัทย่อยในงวดปัจจุบันและงวดอนาคต โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยอัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคํานวณโดยผ้เู ชี่ยวชาญ
อิสระด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมือ
่ ผลประโยชน์พนักงานมีการเปลีย
่ นแปลง ส่วนของผลประโยชน์ทเี่ พิม
่ ขึน
้ ซึง
่ เกีย
่ วข้องกับการทํางานให้กบ
ั กลุม
่ บริษท
ั ในอดีตของพนักงาน
จะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระทั่งผลประโยชน์ได้มีการจ่ายจริง
กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
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5.17 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินซึ่งไม่รวมถึงประมาณการหนี้สินสําหรับผลตอบแทนพนักงานอันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตาม
กฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทําไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชําระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการที่น่าเชื่อถือของจํานวนที่ต้องจ่าย ในกรณีที่กลุ่มบริษัทคาดว่า
ประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน เช่น ภายใต้สัญญาประกันภัย กลุ่มบริษัทจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะ
ได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
กลุ่มบริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต (Decommissioning costs) เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดภาระ
ผูกพันอันเป็นผลเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถประมาณการจํานวนเงินที่ต้องจ่ายได้อย่างสมเหตุสมผล
กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินด้วยจํานวนประมาณการของต้นทุนค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิตซึ่งต้นทุนดังกล่าวได้รวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของสินทรัพย์เพื่อการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมและตัดจําหน่ายโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิตของปริมาณสํารองที่พิสูจน์แล้ว ประมาณการ
หนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิตได้รับการสอบทานและประเมินขึ้นโดยวิศวกรของกลุ่มบริษัทและดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
5.18 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของบริษัท คือ เพื่อดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดํารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุน
ทางการเงินของทุน
5.19 สํารองเพื่อการขยายงาน
กลุ่มบริษัทจะพิจารณาจัดสรรสํารองเพื่อการขยายงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนโครงการใหม่ในระยะเริ่มสํารวจ (Exploration Phase)
ซึง่ เป็นระยะทีม
่ ค
ี วามเสีย
่ งสงู หรือเพือ
่ การแสวงหาปริมาณสํารองปิโตรเลียมมาทดแทน โดยจัดสรรจากกําไรสุทธิทางภาษีหลังหักภาษีเงินได้
ของกิจกรรมสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในอัตราไม่เกินร้อยละ 35
5.20 การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรับร้เู มื่อส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
รายได้จากสัญญาบริการสร้างท่อขนส่งก๊าซรับร้ต
ู ามอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ทําเสร็จ
รายได้ดอกเบี้ยรับร้ต
ู ามส่วนของเวลา โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
รายได้นอกเหนือจากที่กล่าวตามข้างต้นรับร้ต
ู ามเกณฑ์สิทธิ
5.21 รายได้รอการรับรู้ภายใต้สัญญา (Take-or-Pay)
ภายใต้สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ กลุ่มบริษัทมีภาระต้องส่งมอบก๊าซธรรมชาติตามปริมาณขั้นต่ําให้แก่ลูกค้าตามสัญญาการซือ้ ขายใน
แต่ละปีสญ
ั ญา หากในปีสญ
ั ญาใดทีล่ ก
ู ค้าไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติตามปริมาณขัน
้ ต่าํ ได้ตามสัญญาที่กําหนดสําหรับปีสัญญานั้น ลก
ู ค้า
ต้องชําระค่าก๊าซธรรมชาติในปริมาณทีไ่ ม่ได้รบ
ั (Take-or-Pay) โดยมีสิทธิที่จะรับก๊าซธรรมชาติสําหรับปริมาณที่ได้ชําระแล้วในปีต่อๆ ไป
(Make-up) โดยไม่ต้องชําระค่าก๊าซธรรมชาติอีก กลุ่มบริษัทบันทึกรายการดังกล่าวเป็นรายได้รอการรับรู้ โดยประมาณจากปริมาณ
ทีไ่ ด้สง่ มอบในระหว่างปีสญ
ั ญาและจะรับรเู้ ป็นรายได้ในปีทม
่ี ก
ี ารส่งมอบก๊าซธรรมชาติแก่ลก
ู ค้า (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 24)
กลุ่มบริษัทได้จ่ายเงินค่าภาคหลวงล่วงหน้าจากเงินที่ได้รับล่วงหน้าภายใต้สัญญา Take-or-Pay แก่รัฐบาลพม่า และจะตัดจําหน่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในปีที่มีการส่งมอบก๊าซธรรมชาติแก่ลูกค้า (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18)
5.22 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีหรือรายได้ภาษีของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย
• ภาษีเงินได้ซึ่งคํานวณตามข้อกําหนดในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2532 และ
ประมวลรัษฎากร
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศสหภาพพม่า
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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•
•
•
•

ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศออสเตรเลีย
ภาษีเงินได้จากการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศรัฐสุลต่านโอมาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งคํานวณตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17

5.23 กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ถือโดยบุคคล
ภายนอกในระหว่างปี
กําไรต่อหุ้นปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ถือโดยบุคคล
ภายนอกในระหว่างปีปรับปรุงด้วยจํานวนหุน
้ สามัญเทียบเท่าปรับลด โดยมีขอ
้ สมมุตฐ
ิ านว่าหุน
้ สามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็นหุน
้ สามัญ
ทั้งหมด
5.24 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลจําแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจเป็นข้อมูลหลัก และแสดงโดยแบ่งตามภูมิศาสตร์เป็นข้อมูลรอง
ส่วนงานธุรกิจกําหนดโดยลักษณะของกิจกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างจากความเสี่ยงและผลตอบแทน
ของส่วนงานธุรกิจอื่น ส่วนงานภูมิศาสตร์กําหนดตามการดําเนินงานในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจงซึ่งมีความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนที่แตกต่างไปจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของการดําเนินงานในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจอื่น
6. การประมาณการและข้อสมมติฐานที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ผบ
ู้ ริหารต้องใช้ประมาณการและข้อสมมติฐาน ซึง
่ มีผลกระทบต่อการรายงานสินทรัพย์
หนีส
้ น
ิ รายได้ และค่าใช้จา่ ย ทัง
้ นีข้ อ
้ มลู ทีเ่ กีย
่ วข้องกับข้อสมมติฐานทีส
่ าํ คัญและทีม
่ าของความไม่แน่นอนในการประมาณการซึง
่ อาจมีผลต่อมลู ค่า
ทางบัญชีของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายที่รายงานในงบการเงินมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การประมาณปริมาณสํารองปิโตรเลียม
ปริมาณสํารองปิโตรเลียมเป็นข้อมลู พืน
้ ฐานทีส
่ าํ คัญสําหรับการประเมินการลงทุนในโครงการต่างๆ ของกลุม
่ บริษท
ั รวมถึงการทดสอบการด้อยค่า
การเปลี่ยนแปลงในปริมาณสํารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว (Proved reserves) จะมีผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิและค่าเสื่อม
ราคาที่คํานวณตามวิธีสัดส่วนของผลผลิต (Unit of Production)
ปริมาณสํารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว (Proved reserves) คือ ปริมาณของปิโตรเลียมที่สามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ ณ วันที่กําหนดใดๆ โดยมี
ความแน่นอนสูง ภายใต้เงื่อนไขสภาวะเศรษฐกิจ และวิธีการผลิตในปัจจุบัน รวมถึงกฎระเบียบของรัฐ โดยปริมาณสํารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว
จะมีการตรวจสอบและประเมินทุกปีโดยนักธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมของกลุ่มบริษัท
ต้นทุนการสํารวจปิโตรเลียม (Exploration Costs)
ต้นทุนเพือ
่ การขุดเจาะปิโตรเลียมของหลุมสํารวจทีบ
่ น
ั ทึกเป็นสินทรัพย์และมีอายุมากกว่า 12 เดือนจะถก
ู ตัดจําหน่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในงบกําไรขาดทุน
เว้นแต่ (1) พบปริมาณสํารองที่พิสูจน์แล้ว หรือ (2) พบปริมาณสํารองที่เพียงพอในเชิงพาณิชย์และมีแผนงานสํารวจและประเมินในอนาคต ซึ่งใน
การตัดสินใจว่าจะตัดจําหน่ายต้นทุนเพื่อการขุดเจาะปิโตรเลียมที่บันทึกเป็นสินทรัพย์และมีอายุมากกว่า 12 เดือนหรือไม่นั้น บริษัทจําเป็นต้องใช้
ข้อสมมติฐานในการประเมินเงือ
่ นไขภายใต้สถานการณ์ปจั จุบน
ั ซึง่ หากมีการเปลีย
่ นแปลงข้อสมมติฐาน ในรอบระยะเวลาบัญชีภายหลัง ต้นทุนเพือ
่
การขุดเจาะปิโตรเลียมที่บันทึกเป็นสินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกตัดจําหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
การด้อยค่าของสินทรัพย์
การประเมินมูลค่าจากการใช้งานของสินทรัพย์สําหรับการพิจารณาการด้อยค่า คํานวณจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด
ซึง่ การคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตได้มาจากการประมาณการของฝ่ายบริหารในเรือ่ งเกีย่ วกับราคาขายในอนาคต อุปสงค์และอุปทานในตลาด
อัตรากําไรขัน
้ ต้น และปริมาณการผลิตทีค
่ าดว่าจะผลิตได้ในอนาคต กลุม
่ บริษท
ั กําหนดให้ปริมาณการผลิตทีค
่ าดว่าจะผลิตได้ในอนาคตเป็นปัจจัย
สําหรับทดสอบการด้อยค่า เนือ่ งจากกลุม
่ บริษท
ั เชือ่ ว่าเป็นข้อบ่งชีท
้ เี่ หมาะสมทีส
่ ด
ุ สําหรับการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตทีค
่ าดว่าจะได้รบ
ั สําหรับ
การวัดมลู ค่าจากการใช้งาน ซึง่ ปริมาณการผลิตทีค
่ าดว่าจะผลิตได้ในอนาคตประกอบด้วยปริมาณสํารองทีพ
่ ส
ิ จู น์แล้วรวมถึงปริมาณทีค
่ าดว่าจะ
เป็นปริมาณสํารองทีพ
่ ส
ิ จู น์แล้วในอนาคต อัตราคิดลดในการทดสอบการด้อยค่าสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดปัจจุบน
ั ของมลู ค่าของเงิน
ตามเวลาและความเสีย่ งซึง่ เป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ทก
่ี าํ ลังพิจารณา ซึง่ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตยังไม่ได้ปรับความเสีย่ งดังกล่าว
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ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารต้อง
อาศัยการประมาณกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (Cash Generating Unit)
รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น
ภาษีเงินได้
กลุ่ ม บริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ต้ อ งเสี ย ภาษี เ งิ น ได้ ใ นหลายประเทศ ในการประมาณหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ อย่ า งเป็ น สาระสํ า คั ญ เนื่ อ งจากมี
รายการค้าและการคํานวณจํานวนมากที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ที่คาดว่าจะเกิด โดยใช้เกณฑ์
การประมาณภาษีส่วนเพิ่มที่จะถึงกําหนดชําระผลแตกต่างระหว่างภาษีเงินได้ที่ชําระจริงกับประมาณการจะกระทบต่อภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีในงวดที่มีการประมาณการ
กลุม
่ บริษท
ั จะรับรส
ู้ น
ิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในบัญชีเมือ
่ มีความเป็นไปได้คอ
่ นข้างแน่นอนว่ากลุม
่ บริษท
ั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ
่ ะ
ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการว่าควรรับร้จ
ู ํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจํานวน
เท่าใด โดยพิจารณาจากสมมติฐานเกีย่ วกับกําไรทางภาษีทค
่ี าดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา ซึง่ สมมติฐานเกีย
่ วกับกําไรทางภาษีในอนาคตที่
ถูกกําหนดขึ้นมีความไม่แน่นอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะกระทบต่อการรับร้ส
ู ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไข
และรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
แผนการเงินผลประโยชน์สําหรับพนักงานเมื่อเกษียณอายุ (Employee Retirement Plans)
ภาระหนี้ สิ น ที่ เ กิ ด จากแผนการเงิ น ผลประโยชน์ สํ า หรั บ พนั ก งานเมื่ อ เกษี ย ณอายุ คํ า นวณโดยการประมาณจํ า นวนเงิ น ผลประโยชน์ ใ นอนาคต
ที่ พ นั ก งานจะได้ รั บ จากการทํ า งานให้ กั บ บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยในงวดปั จ จุ บั น และงวดอนาคต การประมาณการหนี้ สิ น ดั ง กล่ า วคํ า นวณโดย
ผเู้ ชีย
่ วชาญอิสระด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วธิ ค
ี ด
ิ ลดแต่ละหน่วยทีป
่ ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) และกําหนดสมมติฐาน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยสมมติฐานทางการเงินและทางประชากรศาสตร์ รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25
เมื่อผลประโยชน์พนักงานมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการทํางานให้กับบริษัทในอดีตของพนักงานจะถูกบันทึก
ในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระทั่งผลประโยชน์ได้มีการจ่ายจริง ในกรณีที่ผลประโยชน์พนักงานมีการจ่าย
จริงค่าใช้จ่ายจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนทันที
ประมาณการหนี้สิน (Provisions)
กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สิน ในงบดุลเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต โดยมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่
จะทําให้กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันนั้น และสามารถประมาณมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
กลุ่มบริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต (Decommissioning costs) เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดภาระผูกพัน
อันเป็นผลเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถประมาณการจํานวนเงินที่ต้องจ่ายได้อย่างสมเหตุสมผล กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สิน
ดังกล่าว ด้วยจํานวนประมาณการของต้นทุนค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิตที่สร้างเสร็จพร้อมใช้งาน ซึ่งต้นทุนดังกล่าวได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของ
สินทรัพย์เพื่อการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม และตัดจําหน่ายโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิตของปริมาณสํารองที่พิสูจน์แล้ว ประมาณการหนี้สินค่ารื้อ
ถอนอุปกรณ์การผลิตได้รับการสอบทานและประเมินขึ้นโดยวิศวกรของกลุ่มบริษัทและดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
การประมาณการหนี้สินขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้แก่ ข้อบังคับต่างๆ เทคโนโลยี และระดับราคา ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไป
จากที่ประมาณการและตั้งข้อสมมติฐานไว้
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2552

2553

2552

57,294.71

12,884.37

41,209.46

7,208.93

2,220.05

15,852.64

2,159.68

11,128.86

-

19,940.76

-

16,689.62

59,514.76

48,677.77

43,369.14

35,027.41

รายการเทียบเท่าเงินสด
- เงินฝากประจํา
- ตั๋วเงินคลัง
รวม

เงินฝากธนาคารประเภทเผือ
่ เรียกมีอต
ั ราดอกเบีย้ เฉลีย่ ร้อยละ 0.04 - 4.50 ต่อปี (ในระหว่างปี 2552 อัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ ร้อยละ 0.07 - 3.75 ต่อปี)
เงินฝากธนาคารประเภทประจํามีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 0.33 – 5.00 ต่อปี (ในระหว่างปี 2552 อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 0.30 - 3.97 ต่อปี)
ตัว๋ เงินคลังมีอต
ั ราดอกเบีย้ เฉลีย่ ร้อยละ 1.11 – 1.75 ต่อปี (ในระหว่างปี 2552 อัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ ร้อยละ 0.78 - 1.76 ต่อปี)
8. ลูกหนี้บริษัทใหญ่
ลก
ู หนีบ
้ ริษท
ั ใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2552

2553

2552

ค่าขายผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม

8,478.96

9,820.09

4,874.58

6,598.80

การให้บริการสร้างท่อขนส่งก๊าซ

1,110.41

1,098.50

1,110.41

1,098.50

294.00

-

294.00

-

9,883.37

10,918.59

6,278.99

7,697.30

ค่าขายอุปกรณ์รบ
ั ส่งก๊าซธรรมชาติบนแท่นผลิต
รวม

9. ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2552

2553

2552

-

1,354.17

-

-

Myanmar Oil and Gas Enterprise

787.84

611.80

-

-

Chevron Product Company

309.51

346.02

-

0.52

Star Petroleum Reﬁning Co., Limited

247.39

512.47

68.99

36.62

-

238.84

-

-

Shell International Eastern Trading Company

222.51

-

-

-

Mercuria Energy Trading SA

198.54

-

-

-

-

137.31

-

-

Ministry of Oil and Gas (Oman)

41.23

102.08

-

-

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

35.39

40.38

8.85

10.09

2.43

2.50

0.61

0.63

1,844.84

3,345.57

78.45

47.86

Petro Summit Pty Ltd.

Chevron U.S.A. INC.

Petrovietnam Exploration

อื่นๆ
รวม
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10. พัสดุคงเหลือ-สุทธิ
พัสดุคงเหลือ-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

พัสดุคงเหลือในราคาทุน

2553

2552

2553

2552

8,021.71

8,216.14

3,220.09

3,283.90

(68.06)

(70.57)

(29.68)

(26.73)

7,953.65

8,145.57

3,190.41

3,257.17

สํารองค่าเผื่อการเสื่อมมูลค่าและล้าสมัย
พัสดุคงเหลือ-สุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

11. ลูกหนี้อื่น
ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้โอนลูกหนี้อื่น (บริษัท Stuart Petroleum Limited) จํานวน 1,356 ล้านบาท ไปเป็นสินทรัพย์เพื่อการสํารวจ
และผลิตปิโตรเลียมภายใต้หัวข้อ “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์” ทั้งนี้ บริษัท Stuart Petroleum Limited มียอดคงค้างกับกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 ด้วยจํานวนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นต้นทุนในการขุดหลุมสํารวจ Oliver 2 อันเกิดจากการที่กลุ่มบริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย
สิทธิ (Sale and Purchase Agreement) ร้อยละ 100 ในแปลงสํารวจ AC/P33 (แหล่ง Oliver) กับ Auralandia Parties และบริษัท Stuart Petroleum
Limited (ผู้ดําเนินการ) เนื่องจาก การซื้อขายยังอยู่ในระหว่างรอการอนุมัติจากรัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 รัฐบาล
ออสเตรเลียได้อนุมัติการซื้อขายสิทธิในแปลงสํารวจดังกล่าวแล้ว
12. รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญ สรุปได้ดังนี้
12.1 รายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการบัญชีที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2552

2553

2552

122,182.73

100,147.28

84,095.36

72,126.70

533.78

-

533.78

-

รายได้ค่าเช่า (ตามราคาตลาด)

-

21.07

-

21.07

ค่าตอบแทนตามสัญญาตัดจ่าย

59.56

59.56

59.56

59.56

19.12

44.56

1,957.27

1,551.42

-

-

10.70

11.25

135.49

7.73

135.49

7.73

-

-

-

4.79

บริษัทใหญ่ - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.)
รายได้จากการขาย (ตามราคาที่อิงจากราคา
ตลาดโลก)
รายได้จากการจําหน่ายสินทรัพย์

บริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าบริการและการจัดการ
ค่าเช่าจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย
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12.2 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้ก้ย
ู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย
ผ้ก
ู ู้

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2552

2553

2552

PTTEPI

-

-

33,896.59

29,257.77

PTTEPO

-

-

26,279.17

28,355.05

พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส

-

-

76.20

106.41

580.00

490.00

580.00

490.00

ShoreAir

10.79

14.74

-

-

รวม

590.79

504.74

60,831.96

58,209.23

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม
EnCo

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินให้ก้ย
ู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

504.74

58,209.23

เพิ่มขึ้น

90.00

41,694.76

รับคืนเงินกู้

(3.95)

(39,045.54)

-

(26.49)

590.79

60,831.96

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริษัทให้ก้ย
ู ืมเงินแก่บริษัทย่อย ในอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 3.46 - 3.73 ต่อปี (ปี 2552 : อัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 2.73 - 4.07 ต่อปี) โดย
ผ้ก
ู ้แู จ้งกําหนดชําระคืนเป็นคราวๆ และบริษัทให้ก้ย
ู ืมเงินแก่บริษัทร่วมในอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 3.15 - 3.60 ต่อปี (ปี 2552 : อัตราดอกเบี้ย
ระหว่างร้อยละ 3.25 - 6.75 ต่อปี)

ธุรกิจปิโตรเลียม

เคย์แมน

เคย์แมน

เคย์แมน

เคย์แมน

PTTEP Hoang-Long Company Limited (PTTEP HL)

PTTEP Hoan-Vu Company Limited (PTTEP HV)

PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM)

PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG)

ไทย

เคย์แมน

เคย์แมน

เคย์แมน

เคย์แมน

เคย์แมน

เคย์แมน

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด (ปตท.สผ.ส.)

PTTEP Iran Company Limited (PTTEP IR)

PTTEP Merangin Company Limited (PTTEPM)

PTTEP Bahrain Company Limited (PTTEP BH)

PTTEP Holding Company Limited (PTTEPH)

PTTEP Indonesia Company Limited (PTTEP ID)

PTTEP Bengara I Company Limited (PTTEPB)

เคย์แมน

เคย์แมน

เคย์แมน

PTTEP Rommana Company Limited (PTTEPR)

PTTEP Sidi Abd El Rahman Company Limited
(PTTEP SAER)

ไทย

PTTEP Egypt Company Limited (PTTEP EG)

บริษัท ปตท.สผ. อันดามัน จํากัด (ปตท.สผ.อันดามัน)

ไทย

ไทย

บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จํากัด (พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส)

บริษทั ปตท.สผ. โครงการไทย จํากัด (ปตท.สผ.โครงการไทย)

ไทย

3

ธุรกิจปิโตรเลียม

PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited (PTTEP KV) เคย์แมน

ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเลียม

ให้บริการ

ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเลียม

PTTEP Southwest Vietnam Company Limited (PTTEP SV) เคย์แมน

บริษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากัด (ปตท.สผ.ท.) 2

2553

ทุนชําระแล้ว 1
2552

1.69

1.69

1.69

0.25

1.00

1.88

1.88

1.88

1.90

2.05

1.91

100.00

1.00

100.00

2.10

2.16

2.16

2.12

2.03

2.03

0.17
25%

75%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

25%

75%

49%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

1.69 PTTEP EG

1.69 PTTEP EG

1.69 PTTEPH

100% 100%

100% 100%

100% 100%

0.25 ปตท.สผ.ส. 100% 100%

1.00 ปตท.สผ.ท. 100% 100%

1.88 PTTEP ID

1.88 PTTEPH

1.88 PTTEPO

1.90 PTTEP OM

2.05 PTTEPO

49%

51%

75%

25%

100% 100%

PTTEPO
1.91 PTTEP OM

51%

75%

25%

100.00 ปตท.สผ.

ปตท.สผ.อ.

1.00 ปตท.สผ.

วิธีส่วนได้เสีย
2553

2552

วิธีราคาทุน
2553

เงินลงทุน
2552

1.69

1.69

1.69

0.25

1.00

1.88

1.88

1.88

1.90

2.05

1.91

3,713.33

3,872.76

1.59

0.25

100.00

2.10

2.16

2.16

2.12

2.03

2.03

0.04

0.13

(396.73)

(227.79)

7,583.88

(427.83)

(247.76)

5,273.35

5,438.96

5,585.36

22.32

9.73

(36.23)

(392.72)

(451.97)

0.05

(22.83)

(271.12)

(606.59)

1.69

1.69

(817.83)

(197.51)

1.69 (1,018.04)

0.25

1.00

1.88

1.88

-

35.99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2552

(375.86)

(468.45)

(664.51)

(53.64)

(720.86)

0.10

(16.35)

(286.88)

(449.61)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,080.88 3,919.98 1,988.99

1.88 (5,189.06) (9,326.88)

1.90

2.05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2553

เงินปันผลสําหรับปี

6,253.83 4,080.00 1,911.01

1.28

2.72

28.88

1.91 (2,142.80) (2,123.48)

3,713.33

3,872.76

1.59

0.25

100.00

2.10 (2,272.27) (2,439.42)

(836.54)

(657.50) (1,167.98)

2.16 (2,046.74)

2.16

2.12 (6,233.14) (6,765.96)

2.03

2.03

0.04

0.13 22,705.85 15,790.36

100% 100% 20,000.00 20,000.00 41,371.03 35,746.46

2552

100.00 ปตท.สผ.อ. 100% 100%

2.10 PTTEPO

2.16 PTTEPO

2.16 PTTEPO

2.12 PTTEPO

2.03 PTTEPO

2.03 PTTEPO

ปตท.สผ.อ.

0.17 ปตท.สผ.

2553

ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน

ธุรกิจปิโตรเลียม 20,000.00 20,000.00 ปตท.สผ.

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจปิโตรเลียม

ไทย

ประเทศที่
จดทะเบียน

PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO) เคย์แมน

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.)

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
13.1 รายละเอียดบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

188

เคย์แมน
เคย์แมน

PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)

1

PTTEP Malunda Limited (PTTEP ML)

PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)

ไทย

ออสเตรเลีย

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จํากัด (PTT ICT)

บริษัทร่วมของกลุ่มบริษัท PTTEP AP 6

ไทย

แคนาดา

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จํากัด (EnCo)

บริษัทร่วม

1

ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเลียม

ท่อขนส่งก๊าซ

ธุรกิจปิโตรเลียม

ท่อขนส่งก๊าซ

ให้บริการ

ให้บริการ

การพาณิชย์

ธุรกิจปิโตรเลียม

เนเธอร์แลนด์ ธุรกิจปิโตรเลียม

เคย์แมน

PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD)

PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. (PTTEP NC)

เคย์แมน
เคย์แมน

PTTEP South Sageri Limited (PTTEP SS)

เคย์แมน

เคย์แมน

PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD)

JV Marine Limited (JV Marine)

เคย์แมน

PTTEP Netherland Holding Limited (PTTEP NL)

1, 5

ฮ่องกง
เคย์แมน

PTTEP Brazil Holding Limited (PTTEP BR) 1

เคย์แมน

PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company Limited
(PTTEP SVPC)

PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH) 1

เคย์แมน

เคย์แมน

PTTEP International Holding Company Limited
(PTTEP IH) 4

Andaman Transportation Limited (ATL)

1

PTTEP Australia Perth Pty Limited (PTTEP AP) *

ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเลียม

ธุรกิจปิโตรเลียม

ออสเตรเลีย ธุรกิจปิโตรเลียม

เคย์แมน

เคย์แมน

PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ)

PTTEP Myanmar Limited (PTTEP MYA)

ประเภทธุรกิจ

ออสเตรเลีย ธุรกิจปิโตรเลียม

ประเทศที่
จดทะเบียน

1

PTTEP Bangladesh Limited (PTTEP BD)

PTTEP Australia Pty Limited (PTTEP AU) *

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท

33.77

150.00

1,800.00

33.77 PTTEP AAO

150.00 ปตท.สผ.

1,800.00 ปตท.สผ.

- PTTEP NC

- PTTEP NL

1.47

- PTTEP IH

1.48

- PTTEP ID

- PTTEP ID

- PTTEP ID

- PTTEP ID

- PTTEP IH

- PTTEP IH

- PTTEP IH

0.02

1.61

1.61

1.61

1.61

1.61

1.61

1.61

- PTTEP IH

- PTTEPH

1.64
0.04

1.77 PTTEPH

1.74 PTTEPO

1.20 PTTEPH

1.74 PTTEP ID

1.70 PTTEPH

1.59 PTTEPH

1.67 PTTEPH

1.53 PTTEPH

2552

ถือหุ้นโดย

1.77

1.74

1.20

1.74

1.70

1.59

1.67

1.53

2553

ทุนชําระแล้ว 1

50%

20%

50%

100%

99%

1%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2553

50%

20%

50%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2552

สัดส่วนเงินลงทุน

16.88

30.00

900.00

1.47

1.48

0.02

1.61

1.61

1.61

1.61

1.61

1.61

1.61

0.04

1.64

1.77

1.74

1.20

1.74

1.70

1.59

1.67

1.53

2553

2553

2552

(234.04)

(533.65)

1.18

(315.88)

(160.28)

(476.78)

1.45

(337.91)

16.88

30.00

900.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.77

1.74

75.42

39.61

762.45

(14.38)

(14.20)

(0.14)

(30.38)

(11.92)

(18.27)

(32.27)

1.32

(40.79)

1.32

(1.02)

1.04

(42.68)

1.16

78.52

40.03

803.76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.48

1.48

1.20 (1,235.40) (5,833.44)

1.74

1.70

1.59

1.67

1.53 (1,426.29) (1,499.27)

2552

วิธีส่วนได้เสีย

วิธีราคาทุน

เงินลงทุน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2553

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2552

เงินปันผลสําหรับปี
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ประเทศที่
จดทะเบียน

0.76

ท่อขนส่งก๊าซ

0.76 PTTEPO

3.68 ปตท.สผ.อ.

2552

ถือหุ้นโดย

ท่อขนส่งก๊าซ
2.62
2.62 PTTEPO
ธุรกิจปิโตรเลียม 100.00 100.00 PTTEPO
ธุรกิจปิโตรเลียม 110.00 110.00 PTTEPO
ธุรกิจปิโตรเลียม
0.02
- PTTEP FH

3.68

2553

ทุนชําระแล้ว 1

ธุรกิจปิโตรเลียม

ประเภทธุรกิจ

25.5%

50%

2552

0.19

1.84
0.19

1.84

1,379.92
7,106.33
2,131.56
(0.74)

1,523.11

1.71

1.70

2552

1,347.68
7,854.78
2,778.88
-

1,521.84

2553

2553

2552

วิธีส่วนได้เสีย

วิธีราคาทุน

เงินลงทุน

19.3178% 19.3178%
445.33
445.33
53.9496% 53.9496% 13,567.69 13,567.69
25.0009% 25.0009% 4,523.69 4,523.69
50%
0.02
-

25.5%

50%

2553

สัดส่วนเงินลงทุน

ลักษณะความสัมพันธ์ : บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน โดยทางตรงหรือทางอ้อม และผ้บ
ู ริหารของบริษัทย่อยมาจากบริษัททั้งหมด
1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 PTTEP MYA, ATL, PTTEP FH, PTTEP BR, JV Marine, PTTEP NC และ PTTEP CA ยังมีลูกหนี้ค่าหุ้นคงค้างอยู่
2
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 บริษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์และอย่รู ะหว่างการชําระบัญชี
3
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 บริษัท ปตท.สผ. โครงการไทย จํากัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์และอย่รู ะหว่างการชําระบัญชี
4
เปลี่ยนชื่อจาก PTTEP West Africa Company Limited เป็น PTTEP International Holding Company Limited
5
เปลี่ยนชื่อจาก PTTEP South America Holding Limited เป็น JV Marine Limited
6
บริษัทร่วมของกลุ่มบริษัท PTTEP AP ได้แก่ ShoreAir Pty Ltd และ Troughton Island Pty Ltd

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
Carigali – PTTEPI Operating Company
มาเลเซีย
Sdn Bhd. (CPOC)
Moattama Gas Transportation Company เบอร์มิวดา
(MGTC)
Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC)
เคย์แมน
Orange Energy Limited (Orange)
ไทย
B8/32 Partners Limited (B8/32 Partners)
ไทย
PTT FLNG Limited (PTT FLNG)
ฮ่องกง

ชื่อบริษัท

1,590.05
1,993.81
992.44
-

2,670.68

-

2553

1,982.92
1,435.68
332.14
-

3,479.45

-

2552

เงินปันผลสําหรับปี
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191

* รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย่อยของ PTTEP AU และกลุ่มบริษัท PTTEP AP มีดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

สัดส่วนเงินลงทุน

ออสเตรเลีย

100%

PTTEP Australia Browse Basin Pty Limited (PTTEP AB)

ออสเตรเลีย

100%

PTTEP Australia International Finance Pty Ltd (PTTEP AIF)

ออสเตรเลีย

100%

PTTEP Australasia Pty Limited (PTTEP AA)

ออสเตรเลีย

100%

PTTEP Australia Timor Sea Pty Limited (PTTEP AT)

ออสเตรเลีย

100%

PTTEP Australasia (Finance) Pty Ltd (PTTEP AAF)

ออสเตรเลีย

100%

PTTEP Australasia (Petroleum) Pty Ltd (PTTEP AAP)

ออสเตรเลีย

100%

Tullian Pty Ltd (PTTEP AAT)1

ออสเตรเลีย

100%

PTTEP Australasia (Operations) Pty Ltd (PTTEP AAO)

ออสเตรเลีย

100%

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA)

ออสเตรเลีย

100%

PTTEP Australasia (Staff) Pty Ltd (PTTEP AAS)

ออสเตรเลีย

100%

บริษัทย่อยของ PTTEP Australia Pty Limited (PTTEP AU)
PTTEP Australia Offshore Pty Limited (PTTEP AO)
บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท PTTEP Australia Perth Pty Limited (PTTEP AP)

1

เปลี่ยนชื่อจาก PTTEP Australasia (Tullian) Pty Ltd เป็น Tullian Pty Ltd

13.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม และวิธีราคาทุนสําหรับงบการเงิน
เฉพาะบริษัท มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2552

2553

2552

ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ

922.31

384.34

24,803.14

24,149.40

ส่วนแบ่งผลขาดทุนสุทธิหลังภาษี

(44.83)

(17.86)

-

-

การลงทุนเพิ่มขึ้น

-

552.14

-

653.74

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

-

3.69

-

-

877.48

922.31

24,803.14

24,803.14

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ

13.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกโดยวิธีราคาทุนสําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2553

2552

20,000.00

20,000.00

PTTEP Offshore Investment Company Limited

0.13

0.13

บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จํากัด

0.25

0.25

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

3,872.76

3,872.76

รวม

23,873.14

23,873.14

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
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13.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียสําหรับงบการเงินรวม และวิธีราคาทุนสําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2552

2553

2552

762.45

803.76

900.00

900.00

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จํากัด

39.61

40.03

30.00

30.00

บริษัทร่วมของกลุ่มบริษัท PTTEP AP

75.42

78.52

-

-

877.48

922.31

930.00

930.00

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จํากัด

รวม

รายการส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และกําไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดังนี้

EnCo

บริษัทร่วมของ
กลุ่มบริษัท PTTEP AP

ICT

2553

2552

2553

2552

2553

2552

สินทรัพย์

4,017.18

3,943.98

264.49

176.36

85.83

92.85

หนี้สิน

3,254.73

3,140.22

224.88

136.33

10.41

14.33

รายได้

417.15

13.60

236.11

170.70

30.70

74.99

กําไร (ขาดทุน)

(41.31)

(33.65)

(0.42)

(6.90)

(3.10)

22.69

-

-

-

-

กําไรก่อนภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

กําไรสุทธิ

-

-

-

-

ค่าใช้จ่าย

-

-

2553

2552

1.70

1.71

CPOC

-

(620.39)

(192.03)

-

-

622.09

-

193.74

2552

รายได้

งบกําไรขาดทุน :

สินทรัพย์สุทธิ

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียน

งบดุล :

2553

CPOC

2,824.70

(1,139.28)

3,963.98

(274.70)

4,238.68

2553

(19.73)

2,830.51

682.82

2552

2,981.62

(1,247.01)

4,228.63

(273.03)

4,501.66

2552

1,747.77

(1,745.83)

MGTC

1,752.41

(1,388.45)

(18.20)

2,423.77

735.29

2553

MGTC

รายการของกิจการที่ควบคุมร่วมกันที่รวมอย่ใู นงบการเงินของบริษัท มีดังนี้

1,832.98

(766.23)

2,599.21

(192.16)

2,791.37

2553

TPC

1,364.45

(428.57)

(21.44)

1,367.38

447.08

2553

TPC

1,910.71

(825.95)

2,736.66

(190.28)

2,926.94

2552

1,358.13

(562.23)

(23.31)

1,585.43

358.24

2552

1,883.66

(1,910.17)

3,793.83

(4,924.68)

8,718.51

2553

2552

1,324.49

(1,255.02)

2,579.51

(5,788.18)

8,367.69

2552

5,203.74

(1,995.46)

(2,107.12)

5,905.25

3,401.07

Orange

5,093.59

(2,000.75)

(2,036.32)

5,800.33

3,330.33

2553

Orange

603.20

(731.01)

1,334.21

(1,743.03)

3,077.24

2553

2552

519.14

(342.33)

861.47

(1,934.18)

2,795.65

2552

1,961.74

(735.76)

(474.79)

2,176.58

995.71

B8/32 Partners

1,572.49

(663.46)

(510.68)

1,890.87

855.76

2553

B8/32 Partners

(0.76)

-

(0.76)

(0.76)

-

2553

PTT FLNG

(0.74)

-

(0.76)

-

0.02

2553

PTT FLNG

-

-

-

-

-

2552

-

-

-

-

-

2552

13.5 เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
บริษัทบันทึกเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันในงบการเงินเฉพาะบริษัทตามวิธีราคาทุนและนําสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการที่ควบคุมร่วมกันเฉพาะส่วนของบริษัทมาแสดงไว้กับรายการที่
คล้ายคลึงกันโดยใช้เกณฑ์รวมแต่ละบรรทัดตามสัดส่วนในงบการเงินรวม
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ

งบการเงินรวม
สินทรัพย์เพื่อการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม
ทรัพย์สินของ
ทรัพย์สิน เครื่องมือและ
โครงการที่พบ ของโครงการ อุปกรณ์เสริม
ปริมาณสํารอง
ที่ยังไม่พบ
ที่พิสูจน์แล้ว ปริมาณสํารอง
และเครื่องมือ
ที่พิสูจน์แล้ว
และอุปกรณ์ที่
ใช้ในการผลิต
ปิโตรเลียม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
248,382.58
การซื้อบริษัทย่อย
18,152.71
เพิ่มขึ้น
51,017.82
ลดลง
(4,013.62)
โอนเปลี่ยนประเภท
7,064.68
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน*
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
320,604.17
เพิ่มขึ้น
49,351.69
ลดลง
(1,285.58)
โอนเปลี่ยนประเภท
(178.81)
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน*
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
368,491.47
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
(109,634.59)
การซื้อบริษัทย่อย
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
(26,951.55)
ลดลง
0.23
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน*
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
(136,585.91)
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
(31,288.69)
ลดลง
100.31
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน*
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
(167,774.29)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
(468.04)
เพิ่มขึ้น
(3.66)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
(471.70)
เพิ่มขึ้น
(0.54)
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
(472.24)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2552
183,546.56
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2553
200,244.94

ท่อขนส่งก๊าซ

อื่นๆ

รวม

2,659.94
487.45
(57.03)
3,090.36
1,191.43
(970.73)
(14.75)
3,296.31

289,326.18
19,818.61
57,820.45
(7,923.21)
(319.47)
358,722.56
56,559.69
(2,681.72)
(654.20)
411,946.33

ประมาณการ
ค่ารื้อถอน
อุปกรณ์
การผลิต

10,194.63
2,082.11
(3,843.83)
(7,064.68)
1,368.23
1,425.12
(377.59)
178.81
2,594.57

3,307.56
92.79
263.14
(8.73)
3,654.76
410.25
(47.82)
14.75
4,031.94

17,698.99
1,573.11
3,956.41
23,228.51
4,136.00
27,364.51

7,082.48
13.52
(319.47)
6,776.53
45.20
(654.20)
6,167.53

(11.46)
(11.46)

(2,139.31)
(46.90)
(236.21)
9.30
(2,413.12)
(303.77)
51.36
(2,665.53)

(5,844.40)
(6.73)
(2,442.29)
(0.49)
(8,293.91)
(2,928.64)
(0.56)
(11,223.11)

(2,460.22)
(230.48)
104.18
(2,586.52)
(231.29)
265.88
(2,551.93)

(90.03)
(90.03)
90.03
-

-

-

-

-

(558.07)
(3.66)
(561.73)
(0.54)
90.03
(472.24)

1,278.20

1,241.64

14,934.60

4,190.01

1,514.29

206,705.30

2,583.11

1,366.41

16,141.40

3,615.60

2,381.01

226,332.47

ค่าเสื่อมราคาที่อย่ใู นงบกําไรขาดทุนงวดบัญชีปี 2552
30,123.10 ล้านบาท
ค่าเสื่อมราคาที่อย่ใู นงบกําไรขาดทุนงวดบัญชีปี 2553
34,993.25 ล้านบาท
* ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงิน

(1,363.50) (121,442.02)
(53.63)
(262.57) (30,123.10)
50.00
59.04
104.18
(1,576.07) (151,455.53)
(229.40) (34,993.25)
890.17
1,041.28
265.88
(915.30) (185,141.62)
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์เพื่อการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม
ทรัพย์สินของ
ทรัพย์สิน
โครงการที่พบ ของโครงการ
ปริมาณสํารอง
ที่ยังไม่พบ
ที่พิสูจน์แล้ว ปริมาณสํารอง
และเครื่องมือ
ที่พิสูจน์แล้ว
และอุปกรณ์ที่
ใช้ในการผลิต
ปิโตรเลียม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม 2552
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม 2553

เครื่องมือและ
อุปกรณ์เสริม

ประมาณการ
ค่ารื้อถอน
อุปกรณ์
การผลิต

อื่นๆ

รวม

126,352.01
20,054.29
(11.73)
146,394.57
27,352.54
(255.71)
173,491.40

9.64
9.64

1,519.98
15.60
(3.70)
1,531.88
155.33
(47.82)
1,639.39

11,046.41
737.17
11,783.58
1,358.15
13,141.73

1,789.22
459.39
(56.09)
2,192.52
1,065.48
(947.96)
2,310.04

140,707.62
21,266.45
(71.52)
161,902.55
29,941.14
(1,251.49)
190,592.20

(54,387.07)
(16,510.02)
(70,897.09)
(19,186.45)
94.87
(89,988.67)
75,497.48
83,502.73

9.64

(1,020.22)
(58.99)
3.70
(1,075.51)
(77.70)
47.82
(1,105.39)
456.37
534.00

(3,102.42)
(1,115.74)
(4,218.16)
(1,258.25)
(5,476.41)
7,565.42
7,665.32

(1,211.84)
(218.81)
49.02
(1,381.63)
(184.04)
867.93
(697.74)
810.89
1,612.30

(59,721.55)
(17,903.56)
52.72
(77,572.39)
(20,706.44)
1,010.62
(97,268.21)
84,330.16
93,323.99

ค่าเสื่อมราคาที่อย่ใู นงบกําไรขาดทุนงวดบัญชีปี 2552
ค่าเสื่อมราคาที่อย่ใู นงบกําไรขาดทุนงวดบัญชีปี 2553

17,903.56 ล้านบาท
20,706.44 ล้านบาท
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15. รายจ่ายส่วนที่สํารองแทนรัฐบาล (Carried Cost) ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายส่วนที่สํารองแทนรัฐบาล (Carried Cost) แสดงเป็นรายการภายใต้สินทรัพย์เพื่อการสํารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ ในงบดุล และค่าใช้จ่ายในการสํารวจปิโตรเลียมในงบกําไรขาดทุน สําหรับโครงการต่างๆ ดังนี้
โครงการ

ส่วนที่สํารองจ่ายแทนรัฐบาล
สินทรัพย์เพื่อการสํารวจ และ
ผลิตปิโตรเลียม

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ

เวียดนาม 52/97

-

30.42

-

เวียดนาม บี และ 48/95

-

31.84

-

904.42

-

1,305.74

1,181.59

-

811.23

281.13

-

434.66

เวียดนาม 16-1
เวียดนาม 9-2
อัลจีเรีย 433เอ และ 416บี

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจปิโตรเลียม
(ยอดสะสมตั้งแต่ปี 2545 ถึง
31 ธันวาคม 2553)

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
งบการเงินรวม
ค่าความนิยม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ปริมาณสํารอง
ที่คาดว่าจะพบ
(Probable Reserves)

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
อื่นๆ

รวม

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
อื่นๆ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552

-

-

985.12

985.12

830.50

เพิ่มขึ้น

-

-

65.78

65.78

50.55

การซื้อบริษัทย่อย

184.82

3,382.68

-

3,567.50

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

184.82

3,382.68

1,050.90

4,618.40

881.05

-

-

41.32

41.32

37.72

184.82

3,382.68

1,092.22

4,659.72

918.77

ณ วันที่ 1 มกราคม 2552

-

-

(566.78)

(566.78)

(485.94)

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี

-

-

(74.24)

(74.24)

(64.19)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

-

-

(641.02)

(641.02)

(550.13)

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี

-

-

(79.68)

(79.68)

(67.37)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

-

-

(720.70)

(720.70)

(617.50)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

184.82

3,382.68

409.88

3,977.38

330.92

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

184.82

3,382.68

371.52

3,939.02

301.27

เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
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17. ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
17.1 ภาษีเงินได้
รายละเอียดเกี่ยวกับภาษีเงินได้สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2552

2553

2552

24,205.76

20,150.19

17,578.01

15,151.47

(796.82)

(312.90)

(1,026.55)

(478.08)

23,408.94

19,837.29

16,551.46

14,673.39

424.96

(200.73)

15.33

80.85

(602.93)

0.58

(587.90)

11.20

(177.97)

(200.15)

(572.57)

92.05

3,909.32

3,652.40

-

-

(1,787.69)

111.19

-

-

2,121.63

3,763.59

-

-

-

(191.06)

-

-

(1,142.03)

(4,950.43)

-

-

รวม

(1,142.03)

(5,141.49)

-

-

รวมภาษีเงินได้ทั้งสิ้น

24,210.57

18,259.24

15,978.89

14,765.44

ภาษีเงินได้ธุรกิจปิโตรเลียม
ภาษีเงินได้ในปีปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม
ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
ภาษีเงินได้ในปีปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในต่างประเทศ
ภาษีเงินได้ในปีปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม
ภาษีเงินได้จากการใช้ประโยชน์ในทรัพยากร
ปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย
ภาษีเงินได้ในปีปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

อัตราภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษัท มีรายละเอียดดังนี้
อัตราร้อยละ
ภาษีเงินได้จากการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมในประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ 2532

50

ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
ภาษีเงินได้ของบริษัท

25 – 30

ภาษีเงินได้ของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

15 – 30

ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศสหภาพพม่า

30

ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศสาธารณรัฐเวียดนาม

50

ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศออสเตรเลีย

30

ภาษีเงินได้จากการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย

40

ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศรัฐสุลต่านโอมาน

55
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17.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2552

2553

2552

ภาษีเงินได้ธุรกิจปิโตรเลียม

562.83

172.32

-

-

ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

632.35

44.20

573.12

-

ภาษีเงินได้ในต่างประเทศ

4,541.23

1,640.74

-

-

ภาษีเงินได้จากการใช้ประโยชน์ในทรัพยากร
ปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย

8,087.88

6,685.92

-

-

13,824.29

8,543.18

573.12

-

13,255.37

13,661.68

10,161.31

11,187.86

-

14.78

-

14.78

2,524.75

1,316.53

-

-

15,780.12

14,992.99

10,161.31

11,202.64

1,955.83

6,449.81

9,588.19

11,202.64

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ธุรกิจปิโตรเลียม
ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
ภาษีเงินได้ในต่างประเทศ
รวม
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงตามประเภท มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2552

2553

2552

4,108.77

3,463.81

1,556.81

1,430.71

สํารองผลประโยชน์พนักงาน

779.36

588.52

717.74

552.39

สํารองการด้อยค่าของสินทรัพย์

236.12

235.85

-

-

(19,668.53)

(18,337.64)

(12,435.86)

(13,170.96)

ภาษีเงินได้จากการใช้ประโยชน์ในทรัพยากร
ปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย

5,661.52

4,680.14

-

-

ขาดทุนสะสมยกไป

7,487.66

5,362.55

583.01

-

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจริงในประเทศออสเตรเลีย

1,076.08

(415.44)

(1,482.15)

(1,375.40)

-

-

(154.66)

(652.20)

(9.89)

(14.78)

(1,955.83)

(6,449.81)

(9,588.19)

(11,202.64)

ต้นทุนค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิตและ
ผลต่างจากการแปลงค่าหนี้สินค่ารื้อถอน
อุปกรณ์การผลิตที่ยังไม่เกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

การตีมูลค่าสินทรัพย์เพื่อการสํารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมตามกฎหมายของประเทศ
ออสเตรเลีย
อื่นๆ
รวม
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ในประเทศออสเตรเลีย นอกจากมีการจัดเก็บภาษีเงินได้นต
ิ บ
ิ ค
ุ คลแล้ว ยังมีการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียม
(Petroleum Resource Rent Tax: PRRT) ด้วย โดยคํานวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก
่ าํ หนดในอัตราร้อยละ 40 ซึ่งกลุ่มบริษัทได้บันทึก
ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของ PRRT โดยใช้นโยบายการบัญชีในการวัดค่าและเปิดเผยเช่นเดียวกับภาษีเงินได้
นิติบุคคล
18. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าส่วนใหญ่จํานวน 142.19 ล้านบาท เป็นเงินที่ ปตท.สผ.อ. ได้ชําระค่าภาคหลวงเป็นการล่วงหน้า
ให้กบ
ั ประเทศสหภาพพม่าสําหรับโครงการยาดานา และโครงการเยตากุน โดยจะทยอยรับรเู้ ป็นค่าใช้จา่ ยพร้อมกับการรับรรู้ ายได้ของรายได้รอการรับรู้
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ข้ อ 24
19. เงินมัดจําสําหรับการซื้อหุ้นส่วน
เงินมัดจําสําหรับการซือ
้ หุน
้ ส่วนจํานวน 10,312 ล้านบาท เป็นเงินทีบ
่ ริษท
ั จ่ายให้กบ
ั บริษท
ั Statoil Canada Ltd. และ Statoil Canada Holdings Corp.
จากการเข้ า ร่ ว มสั ญ ญา Partnership Unit Sale Agreement (PUSA) เพื่ อ เข้ า ซื้ อ หุ้ น ส่ ว นในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 40 เพื่ อ ร่ ว มลงทุ น ในแหล่ ง
Oil Sand Kai Kos Dehseh (KKD) ในประเทศแคนาดา
20. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2552

2553

2552

- เวียดนาม บี และ 48/95

31.84

35.23

-

-

- เวียดนาม 52/97

30.42

33.67

-

-

132.10

29.72

126.89

24.74

1.87

2.16

0.15

0.12

196.23

100.78

127.04

24.86

เงินทดรองจ่ายแทนรัฐบาลเวียดนามในโครงการ

เงินมัดจํา
อื่นๆ
รวม
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21. เงินกู้ยืมระยะสั้นและหุ้นกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เงินก้ย
ู ืมระยะสั้นและหุ้นก้ม
ู ีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2552

2553

2552

7,944.73

999.20

7,944.73

999.20

-

935.76

-

-

7,944.73

1,934.96

7,944.73

999.20

หุ้นก้ท
ู ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

-

9,500.00

-

9,500.00

หัก ค่าใช้จา่ ยในการออกหุน
้ กรู้ อตัดบัญชีภายในหนึง่ ปี

-

(1.26)

-

(1.26)

หุ้นก้ท
ู ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี - สุทธิ

-

9,498.74

-

9,498.74

7,944.73

11,433.70

7,944.73

10,497.94

70,105.91

49,000.00

49,000.00

49,000.00

(212.63)

(48.80)

(34.74)

(48.80)

69,893.28

48,951.20

48,965.26

48,951.20

ส่วนของหนี้สินหมุนเวียน
เงินก้ย
ู ืมระยะสั้น
- ตั๋วแลกเงินระยะสั้น
- เงินก้ย
ู ืมอื่น
รวมเงินก้ย
ู ืมระยะสั้น
หุ้นก้ท
ู ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

รวมส่วนของหนี้สินหมุนเวียน
ส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นก้รู อตัดบัญชี
รวมส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน

ตั๋วแลกเงินระยะสั้น
บริษัทได้จัดทํา “โครงการก้เู งินระยะสั้นของ ปตท.สผ.” โดยออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bills of exchange หรือ B/Es) แบบหมุนเวียน
เป็นประจําทุกเดือนให้กับนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบันในวงเงินแบบสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) จํานวน 50,000 ล้านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีตั๋วแลกเงินระยะสั้นคงเหลือเป็นมูลค่าตามหน้าตั๋วแลกเงินทั้งสิ้น 8,010 ล้านบาท
เงินก้ย
ู ืมอื่น
เงินก้ย
ู ืมอื่นเป็นเงินก้ย
ู ืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา แบบมีหลักประกัน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อัตราดอกเบี้ยเงินก้ย
ู ืม LIBOR USD 1 Month
บวกร้อยละ 2 ต่อปี

201

หุ้นกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มูลค่าที่ตราไว้สําหรับหุ้นก้ไู ม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ สรุปได้ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

กําหนดไถ่ถอน

2553

2552

2553

2552

4.88

12 กุมภาพันธ์ 2553

-

3,500.00

-

3,500.00

6MFDR + 0.99

15 มิถุนายน 2553

-

6,000.00

-

6,000.00

- หุ้นกู้ 3,500 ล้านบาท

3.91

15 มิถุนายน 2555

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

- หุ้นกู้ 18,300 ล้านบาท

3.25

29 พฤษภาคม 2555

18,300.00

18,300.00

18,300.00

18,300.00

ปีที่ 1–2 : 3.00

29 พฤษภาคม 2556

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

4.00

29 พฤษภาคม 2557

11,700.00

11,700.00

11,700.00

11,700.00

4.152

19 กรกฎาคม 2558

15,075.65

-

-

-

4.152

4 สิงหาคม 2558

6,030.26

-

-

-

3.30

27 มีนาคม 2561

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

5.13

15 มิถุนายน 2565

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

4.80

29 พฤษภาคม 2562

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

70,105.91

58,500.00

49,000.00

58,500.00

(212.63)

(50.06)

(34.74)

(50.06)

69,893.28

58,449.94

48,965.26

58,449.94

กําหนดชําระคืนภายใน 1 ปี
- หุ้นกู้ 3,500 ล้านบาท
- หุ้นกู้ 6,000 ล้านบาท 1
กําหนดชําระคืนเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี

- หุ้นกู้ 5,000 ล้านบาท

ปีที่ 3-4 : 4.00 หรือ
6-M THB FIX + 1.25 2
กําหนดชําระคืนเกิน 3 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
- หุ้นกู้ 11,700 ล้านบาท
- หุน้ กู้ 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

3

- หุน
้ กู้ 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
กําหนดชําระคืนเกิน 5 ปี
- หุ้นกู้ 2,500 ล้านบาท 4
- หุน
้ กู้ 3,000 ล้านบาท NC5

5

- หุ้นกู้ 5,000 ล้านบาท
รวมมูลค่าที่ตราไว้สําหรับหุ้นกู้
หัก ค่าใช้จา่ ยในการออกหุน
้ กรู้ อตัดบัญชี
รวมมูลค่าตามบัญชี

1

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 บริษัทได้ทําสัญญา Interest Rate Swap (IRS) หุ้นกู้ 6,000 ล้านบาทกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยจากเดิมอัตราคงที่ที่ร้อยละ 3.60 ต่อปี เป็นอัตราลอยตัวที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือนบวกร้อยละ 0.99 (6MFDR + 0.99%)
2
ชําระขั้นต่ําไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3.25 ต่อปี และขั้นสูงไม่เกินร้อยละ 6.00 ต่อปี
3
บริษัทมีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนหรือทั้งหมด (Optional Redemption) โดยราคาไถ่ถอนจะเท่ากับผลรวมของราคาตามมูลค่าของหุ้นกู้
ดอกเบีย้ คงค้างและดอกเบีย้ ค้างชําระจนถึงวันไถ่ถอนก่อนกําหนด บวกกับ Applicable Premium โดย Applicable Premium จะเท่ากับอัตราสงู สุดของ
(1) ร้อยละ 1.00 ต่อปีของราคาตามมูลค่าของหุ้นกู้ หรือ
(2) มูลค่าปัจจุบัน (Present value) ที่มากกว่าราคาตามมูลค่าของหุ้นกู้ โดยมูลค่าปัจจุบันคือราคาตามมูลค่าของหุ้นก้แู ละดอกเบี้ยที่ควรได้รับ
หากหุ้นกู้ไถ่ถอนเมื่อครบกําหนดหักด้วยดอกเบี้ยคงค้างและดอกเบี้ยค้างชําระจนถึงวันไถ่ถอนก่อนกําหนดที่คิดลดด้วย Treasury Rate ณ วัน
ไถ่ถอนก่อนครบกําหนดบวกด้วยร้อยละ 0.35 ต่อปี
4
เมื่ อ วั น ที่ 27 กั น ยายน 2548 บริ ษั ท ได้ แ ปลงหนี้ หุ้ น กู้ ส กุ ล เงิ น บาทดั ง กล่ า วกั บ ธนาคารแห่ ง หนึ่ ง ให้ เ ป็ น หนี้ ส กุ ล เงิ น เหรี ย ญสหรั ฐ อเมริ ก า
(Cross Currency Swap) เป็นจํานวน 60.82 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ทีอ
่ ต
ั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.85 ต่อปี และเมือ
่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2550 บริษท
ั ได้
แปลงหนีห้ น
ุ้ กส
ู้ กุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาดังกล่าวกับธนาคารแห่งเดิมให้กลับไปเป็นหนีส
้ กุลเงินบาททีจ
่ าํ นวน 2,500 ล้านบาท โดยอัตราดอกเบีย
้
ลดลงเป็นร้อยละ 3.30 ต่อปี ตลอดอายุของหุ้นก้ท
ู ี่คงเหลือ
5
NC5 (Non Call 5 years) หมายถึง บริษัทมีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นก้ก
ู ่อนครบกําหนดได้ในปีที่ 5 หรือ ปี 2555
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22. ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิตที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
ประมาณการหนี้สินจากอุบัติเหตุในแหล่งมอนทารา
รวม

2553

2552

3,753.37

661.20

179.83

212.22

3,933.20

873.42

23. หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นหนี้สินเพื่อการใช้เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม (Floating Production
Storage and Ofﬂoading: FPSO) ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ซึ่งกลุ่มบริษัทบันทึกรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทีเ่ ช่าหรือมลู ค่าปัจจุบนั สุทธิของจํานวนเงินทีต
่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลู ค่าใดจะต่าํ กว่า และบันทึกหนีส้ นิ ด้วยมลู ค่าของภาระผก
ู พันตามสัญญา
เช่าหักต้นทุนทางการเงิน ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่ได้มากลุ่มบริษัทรับรู้เป็นสินทรัพย์เพื่อการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต้หัวข้อ “ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์” ในงบดุล
ต่อมาในระหว่างปี 2553 กลุ่มบริษัทได้มีการตกลงซื้อสินทรัพย์ (FPSO) นี้ในราคา 13,535 ล้านบาท เพื่อที่จะลดภาระดอกเบี้ยจํานวนมากในอนาคต
จึงมีผลทําให้สัญญาเช่าทางการเงินสิ้นสุดลง ซึ่งค่าซื้อเรือที่ตกลงซื้อขายกันนั้นสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของเรือ FPSO ณ วันที่ตกลงซื้อขาย ซึ่ง
ส่วนต่างดังกล่าวได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้จํานวน 1,485 ล้านบาท ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ชําระเงินค่าซื้อสินทรัพย์ (FPSO)
ทั้งจํานวนแล้วในเดือนตุลาคม 2553
24. รายได้รอการรับรู้
รายได้รอการรับร้เู กิดจากการที่ ปตท.สผ.อ. ได้รับชําระเงินค่าก๊าซธรรมชาติล่วงหน้าจาก ปตท. และจากการที่ MGTC และ TPC ได้รับชําระเงิน
ค่าบริการขนส่งก๊าซจาก MOGE สําหรับปริมาณก๊าซที่ ปตท. ยังไม่สามารถรับซื้อได้ในปี 2543-2544 ตามปริมาณที่ระบุในสัญญาซื้อขาย
ก๊าซธรรมชาติของโครงการยาดานาและโครงการเยตากุน โดย ปตท.สผ.อ. MGTC และ TPC จะรับรู้เป็นรายได้ ก็ต่อเมื่อ ปตท. รับก๊าซ
ตามปริมาณดังกล่าวในปีต่อๆ ไป รายได้รอการรับรู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2553

2552

รายได้รอการรับร้ส
ู ําหรับปี 2543

1,866.47

2,343.58

รายได้รอการรับร้ส
ู ําหรับปี 2544

73.21

265.16

1,939.68

2,608.74

รวม
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25. หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
รายการกระทบยอดมลู ค่าปัจจุบน
ั ของภาระผก
ู พันผลประโยชน์พนักงาน (Deﬁned beneﬁt plan) และมลู ค่าหนีส
้ น
ิ ทีร่ บ
ั รใู้ นงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 แสดงดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 ม.ค. 2552

งบการเงินเฉพาะบริษัท

1,512.49

1,445.70

129.92

114.65

84.12

80.47

1,726.53

1,640.82

186.48

135.46

ต้นทุนดอกเบี้ย

78.18

70.81

(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(9.88)

(90.49)

(12.39)

(11.15)

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2553

1,968.92

1,745.45

หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ได้รับรู้

(374.57)

(357.36)

(34.23)

47.39

1,560.12

1,435.48

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2552
ต้นทุนบริการปัจจุบัน

ผลประโยชน์ที่จ่าย

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่รับรู้
หนี้สินสุทธิที่รับร้ใู นงบดุล

ค่าใช้จ่ายที่รับร้ใู นงบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2552

2553

2552

186.48

129.92

135.46

114.65

78.18

84.12

70.81

80.47

หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่รับร้ใู นปี

187.28

187.28

178.68

178.69

(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับร้ใู นงวด

(44.11)

-

(43.10)

-

ค่าใช้จ่ายที่รับร้ใู นงบกําไรขาดทุน

407.83

401.32

341.85

373.81

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย

ข้อสมมติฐานหลักในการประเมิน
ข้อสมมติฐานด้านการเงินของกลุ่มบริษัท
อัตราร้อยละต่อปี
อัตราคิดลด

4.6

อัตราเงินเฟ้อ

2.0

อัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

4.1
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ข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มบริษัท
• ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการมรณะ: อัตรามรณะอ้างอิงตามตารางมรณะปีพุทธศักราช 2540 (TMO97) ประกาศโดยสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งตารางมรณะ TMO97 ที่นํามาใช้ในการประเมินสมมติฐานนั้นประกอบไปด้วย
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการสํารวจของบริษัทประกันชีวิตต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งทําให้สามารถเชื่อมั่นได้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะสะท้อนให้
เห็นถึงอัตราการมรณะที่เกิดขึ้นจริงของประชากรในประเทศไทย
• ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
ช่วงอายุ

อัตราร้อยละต่อปี

อายุก่อน 30 ปี

2.5 - 16.0

อายุ 30-39 ปี

1.5 - 8.0

อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป

0.0 - 4.0

อัตราการหมุนเวียนของพนักงานข้างต้นแสดงให้เห็นถึงอัตราการลาออกของพนักงานโดยสมัครใจ ซึ่งไม่รวมถึงการตาย การสูญเสีย
สมรรถภาพการทํางานจนเป็นเหตุให้ออกจากงานและการเกษียณก่อนกําหนด ดังนั้น การคํานวณผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่พนักงานจะอยู่
บนพื้นฐานของสมมติฐานดังกล่าว
26. ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ยอดคงเหลือของประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิตเป็นดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2552

2553

2552

ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต

25,721.00

23,482.30

10,781.67

10,426.55

หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี

(3,753.37)

(661.20)

-

-

ประมาณการหนี้สินส่วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่า 1 ปี

21,967.63

22,821.10

10,781.67

10,426.55

ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิตที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปีของกลุ่มบริษัท จํานวนประมาณ 3,753.37 ล้านบาท เป็นประมาณการ
หนี้สินที่เกิดจากการที่กลุ่มบริษัทคาดการณ์ว่าแหล่ง Jabiru และ Challis ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชียจะหยุดผลิตในปี 2553
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี 2553 และ 2552 ของประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต เป็นดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2552

2553

2552

ยอดคงเหลือต้นปี

23,482.30

16,309.66

10,426.55

10,142.13

ผลแตกต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน

(2,211.09)

109.55

(1,003.03)

(452.75)

5,757.68

7,063.09

1,358.15

737.17

ประมาณการหนี้สินที่ใช้ในระหว่างปี

(1,307.89)

-

-

-

ยอดคงเหลือปลายปี

25,721.00

23,482.30

10,781.67

10,426.55

ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
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27. ทุนเรือนหุ้น
บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 3,322 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 3,322 ล้านบาท และในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 บริษัท
ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ว โดยเป็นหุ้นสามัญที่บริษัทออกและชําระเต็มมูลค่าแล้วจํานวน 3,317.45 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมเป็น
เงิน 3,317.45 ล้านบาท รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและชําระแล้ว มีดังต่อไปนี้
หน่วย: ล้านหุ้น
จํานวนหุ้นสามัญที่บริษัทออกและชําระเต็มมูลค่า
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552

3,307.08
5.48

ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชําระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

3,312.56

ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชําระแล้ว

4.89

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

3,317.45

บริษัทสํารองหุ้นสามัญไว้สําหรับการใช้สิทธิในโครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ให้พนักงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัท (Employee Stock
Ownership Plan หรือ ESOP) เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันทุกปี เป็นเวลา 5 ปี รวมทั้งสิ้นจํานวน 62 ล้านหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีผ้ใู ช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญไปแล้วรวม 57.45 ล้านหุ้น จึงทําให้มียอดคงเหลือของหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ จํานวน 4.55 ล้านหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ออกและเสนอ
ขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ

ราคาใช้สิทธิ
(บาทต่อหุ้น)

อัตราการใช้สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
ต่อหุ้นสามัญ

จํานวนหุ้นที่ถูก
ใช้สิทธิ (ล้านหุ้น)

จํานวนหุ้นคงเหลือ
เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิ (ล้านหุ้น)

1 สิงหาคม 2545 *

22.2

1:5

9.78

0.22

1 สิงหาคม 2546 *

23.4

1:5

9.72

0.28

1 สิงหาคม 2547 *

36.6

1:5

13.61

0.39

1 สิงหาคม 2548 *

55.6

1:5

13.53

0.47

1 สิงหาคม 2549

91.2

1:5

10.81

3.19

57.45

4.55

รวม

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายวันที่ 1 สิงหาคม 2545 วันที่ 1 สิงหาคม 2546 วันที่ 1 สิงหาคม 2547 และ
วันที่ 1 สิงหาคม 2548 ได้หมดอายุแล้ว โดยมียอดคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ จํานวน 0.04 ล้านหน่วย 0.06 ล้านหน่วย
0.08 ล้านหน่วย และ 0.09 ล้านหน่วย ตามลําดับ
28. กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นจริง
กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2552

2553

2552

(1,534.71)

(1,161.36)

(2,488.13)

(636.99)

4,297.79

653.14

1,018.11

458.36

2,763.08

(508.22)

(1,470.02)

(178.63)

206

29. รายได้อื่นๆ
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 รายได้อื่นๆ ของกลุ่มบริษัท ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่าสินไหมทดแทนจากผ้รู ับประกันภัยจากเหตุการณ์
ในแหล่งมอนทารา ประเทศออสเตรเลียจํานวน 1,369 ล้านบาท และรายได้จากการจําหน่ายสินทรัพย์จํานวน 534 ล้านบาท
30. ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิโตรเลียม
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิโตรเลียมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

ค่าภาคหลวง
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2552

2553

2552

16,292.47

13,644.32

10,600.36

8,949.90

480.86

421.25

-

-

16,773.33

14,065.57

10,600.36

8,949.90

31. เหตุการณ์ในแหล่งมอนทารา ประเทศออสเตรเลีย
จากเหตุการณ์น้ํามันและก๊าซธรรมชาติรั่วไหล ในแหล่งมอนทารา โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ในทะเลติมอร์ เมื่อปี 2552 รัฐบาลออสเตรเลีย
ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว (Montara Commission of Inquiry) โดยในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 กระทรวง
ทรัพยากรและพลังงาน (Minister for Resources and Energy) ของประเทศออสเตรเลียได้เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการแล้ว ซึ่งได้มีความเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทได้มีการหารือและปรึกษาไปยังรัฐบาลออสเตรเลียรวมทั้งหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดย
ได้นาํ ส่งแผนการปรับปรุงแก้ไข (Action Plan) ของบริษทั พีทที อี พ
ี ี ออสตราเลเชีย พีทวี าย จํากัด หรือ พีทที อี พ
ี ี เอเอ ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของ ปตท.สผ.
ซึ่งรองรับประเด็นต่างๆ ที่กล่าวถึงในรายงานของคณะกรรมการ และเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก โดยหัวหน้าคณะสอบสวน
(Commissioner) เห็นว่าครอบคลุมและมีความสมบูรณ์ ทั้งนี้บริษัทได้ดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางปี 2553
และได้เสนอความคืบหน้าผลการดําเนินงานต่อรัฐบาลออสเตรเลียเป็นระยะ ต่อมาในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 รัฐบาลออสเตรเลียได้เปิดเผยผลการ
พิจารณาแผนการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว โดยตัดสินให้ พีทีทีอีพี เอเอ สามารถดําเนินงานสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลียต่อไปได้
ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลออสเตรเลีย และพีทีทีอีพี เอเอ จะจัดทําข้อตกลงร่วมกัน โดยคณะกรรมการอิสระจะติดตามการดําเนินการตามแผนปรับปรุง
แก้ไขของพีทีทีอีพี เอเอ เป็นเวลาอีก 18 เดือน
สําหรับค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว กลุ่มบริษัทได้ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการควบคุมสถานการณ์และได้บันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายทั้งจํานวนแล้วในปี 2552 เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 9,086 ล้านบาท (สุทธิจากค่าสินไหมทดแทนจากผ้รู ับประกันภัยจํานวน 1,341 ล้านบาท)
ในปี 2553 มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจํานวน 457 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม สําหรับค่าชดเชยความ
เสียหายนั้น กลุ่มบริษัทได้ซื้อประกันภัยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น ในวงเงินประมาณ 270 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 9,000 ล้าน
บาท (ได้รับร้ค
ู ่าสินไหมทดแทนแล้วในไตรมาสที่ 4 ปี 2552 จํานวน 1,341 ล้านบาท และในไตรมาสที่ 3 ปี 2553 อีกจํานวน 1,369 ล้านบาท) ทั้งนี้
จํานวนเงินทีจ่ ะได้รบ
ั ชดเชยนัน
้ ขึน
้ อยก
ู่ บ
ั ค่าใช้จา่ ยทีจ่ ะเกิดขึน
้ จริงและเงือ
่ นไขความคุม
้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย ขณะนี้ กลุม
่ บริษท
ั อยใู่ นระหว่าง
การดําเนินการเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เหลือจากผ้รู ับประกันภัยต่อไป
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32. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผ้บ
ู ริหารสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนผ้บ
ู ริหารระดับสูง *
รวม

*

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2552

2553

2552

54.96

38.38

54.96

38.38

130.56

117.70

130.56

117.70

185.52

156.08

185.52

156.08

ไม่รวมค่าตอบแทนของผ้บ
ู ริหารระดับสูงที่ไปปฏิบัติงานสมทบในบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

บริษัทได้จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27) ให้แก่ผ้บ
ู ริหารระดับสูง ซึ่ง ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวมียอดคงเหลือจํานวน 0.01 ล้านหน่วย
33. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สําคัญของกลุ่มบริษัทซึ่งได้รวมค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนการร่วมทุนในแต่ละโครงการ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
และ 2552 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2552

2553

2552

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์พนักงาน

2,872.31

3,017.61

1,278.35

888.18

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา

1,973.08

1,566.62

1,248.80

900.79

ค่าตัดจําหน่ายหลุมสํารวจ

1,471.92

5,671.14

0.52

11.54

984.83

1,706.13

38.37

180.08

ค่าใช้จ่ายงานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์
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34. กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดการคํานวณดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2552

2553

2552

กําไรสุทธิที่เป็นของผ้ถ
ู ือหุ้นสามัญ (ล้านบาท)

41,738.97

22,153.60

29,487.00

25,052.10

จํานวนหุ้นสามัญเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลภายนอก
ระหว่างปี (ล้านหุ้น)

3,314.91

3,309.08

3,314.91

3,309.08

12.59

6.69

8.90

7.57

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

กํ า ไรต่ อ หุ้ น ปรั บ ลดคํ า นวณจากจํ า นวนหุ้ น สามั ญ ถั ว เฉลี่ ย ที่ ถื อ โดยบุ ค คลภายนอกในระหว่ า งปี ป รั บ ปรุ ง ด้ ว ยจํ า นวนหุ้ น สามั ญ เที ย บเท่ า
ปรับลดโดยมีสมมุติฐานว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด บริษัทมีหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดที่เกิดจากสิทธิเลือกซื้อหุ้นที่
ให้แก่พนักงานซึง่ บริษท
ั คํานวณจํานวนหุน
้ เทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากมลู ค่ายุตธิ รรมซึง่ ขึน
้ อยก
ู่ บ
ั มลู ค่าทีเ่ ป็นตัวเงินของราคาตามสิทธิซอ
ื้ หุน
้
ที่มาพร้อมกับสิทธิเลือกซื้อหุ้น (กําหนดจากราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทในระหว่างปี) การคํานวณนี้ทําขึ้นเพื่อกําหนดจํานวนหุ้นสามัญ
ที่ต้องบวกเพิ่มกับหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด โดยไม่มีการปรับปรุงกําไรสุทธิแต่อย่างใด
กําไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดการคํานวณดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2552

2553

2552

กําไรสุทธิที่เป็นของผ้ถ
ู ือหุ้นสามัญ (ล้านบาท)

41,738.97

22,153.60

29,487.00

25,052.10

กําไรสุทธิที่ใช้ในการคํานวณ กําไรต่อหุ้นปรับลด (ล้านบาท)

41,738.97

22,153.60

29,487.00

25,052.10

3,314.91

3,309.08

3,314.91

3,309.08

1.27

2.63

1.27

2.63

3,316.18

3,311.71

3,316.18

3,311.71

12.59

6.69

8.89

7.56

จํานวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (ล้านหุ้น)
การปรับปรุงสําหรับสิทธิเลือกซื้อหุ้น (ล้านหุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ใช้คํานวณกําไร
ต่อหุ้นปรับลด (ล้านหุ้น)
กําไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)

- บริษัทอื่น
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทอื่น

รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ
- ตัดจําหน่ายหลุมแห้งและโครงการ
- งานธรณีวิทยาและธรณีฟิสก
ิ ส์
ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้นและค่าตัดจําหน่าย
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิโตรเลียม
ค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุในแหล่งมอนทารา
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วม
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ทั่วไป
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป
กําไรจากการดําเนินงาน
รายได้อื่น-สุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยรับ
- ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ู ริหาร
ค่าตอบแทนผ้บ
กําไรก่อนหักภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ - โครงการ
- กลุ่มบริษัท
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

รายได้

35. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลหลัก – จําแนกตามส่วนงานธุรกิจ

3,390.50
9,507.73
56.52
12,954.75
4,349.58
368.62
1,092.89
345.96
1,924.09
1,549.51
(114.45)
9,516.20
3,438.55

(2,250.89)
1,187.66

75.84
622.98
30,399.64
15,223.81
(2,075.82)
57,530.05
64,297.90

(24,878.47)
39,419.43

เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้อื่น

8,779.79
112,686.95
361.21
121,827.95
11,197.75
2,085.85

ประเทศไทย

3,853.91

4,261.66

(5.96)
120.85
2,670.45
456.65
1,484.83
(3,230.52)
3.10
3,703.84
(407.75)

1,922.80
1,373.29
3,296.09
1,911.84
292.60

ออสเตรเลีย

สํารวจและผลิตปิโตรเลียม

(2,343.17)

(1,697.02)

309.14
177.86
1,293.20
(7.97)
2,832.32
(646.15)

537.86
1,648.31
2,186.17
504.69
555.40

ตะวันออกกลาง
และอื่นๆ

4,654.83

(1,905.52)

243.40
469.66
6,560.35

3,504.18
3,522.55
3.28
7,030.01
178.46
47.80

เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

ท่อขนส่งก๊าซ
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830.85

(52.15)

12.12
47.31
5.31
41.73
365.93
883.00

1,248.93
1,248.93
112.19
147.27

อื่นๆ

(3,826.20)
(771.71)

(3,522.55)
(1,075.36)
(4,597.91)
(3,666.17)
(160.03)

การปรับปรุง
บัญชีระหว่างกัน

1,471.91
1,279.77
36,578.09
16,773.32
456.65
1,484.83
(5,423.45)
44.83
70,591.80
73,354.19
(247.31)
(2,634.12)
70,472.76
489.72
373.50
(2,540.54)
(2,660.38)
(185.52)
65,949.54
(26,522.39)
2,311.82
41,738.97

18,135.13
123,842.99
1,967.87
143,945.99
14,588.34
3,337.51

ธุรกิจของ กลุ่ม
บริษัท
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290.87

3,499.74

-

9,181.15

(609.00)

1,415.06

-

4,144.98

เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

1,233.40

281.93

8,795.59

2,288.91

อื่นๆ

การปรับปรุง
บัญชีระหว่างกัน

77,089.64

92,835.91

342,219.56

54,220.38

8,871.01

279,128.17

ธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท

55,946.81

8,648.76

10,489.69

75.42

56,215.67

ตะวันออกกลาง
และอื่นๆ

รายจ่ายฝ่ายทุน

7,226.59

5,313.23

-

33,006.51

ออสเตรเลีย

169,925.55
39,156.19

71,836.26

-

174,290.95

เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้อื่น

ท่อขนส่งก๊าซ

หนี้สินรวม

หนี้สินที่ยังไม่ได้ปันส่วน

หนี้สินจําแนกตามส่วนงาน

หนี้สิน

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ปันส่วน

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

สินทรัพย์จําแนกตามส่วนงาน

สินทรัพย์

ประเทศไทย

สํารวจและผลิตปิโตรเลียม
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- บริษัทอื่น
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทอื่น

รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ
- ตัดจําหน่ายหลุมแห้งและโครงการ
- งานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์
ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้นและค่าตัดจําหน่าย
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิโตรเลียม
ค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุในแหล่งมอนทารา
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายแท่นหลุมผลิต
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนในบริษัทร่วม
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ทั่วไป
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป
กําไรจากการดําเนินงาน
รายได้อื่น-สุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยรับ
- ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าตอบแทนผ้บ
ู ริหาร
กําไรก่อนหักภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ - โครงการ
- กลุ่มบริษัท
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

รายได้

3,634.88
9,755.72
13,390.60
4,375.89
739.00
83.13
425.13
1,835.57
1,523.62
(60.67)
8,921.67
4,468.93

(1,305.51)
3,163.42

58.18
404.50
25,770.34
12,541.96
(1,029.69)
48,321.66
49,616.19

(20,941.36)
28,674.83

เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้อื่น

9,140.18
88,619.61
178.06
97,937.85
8,527.82
2,048.55

ประเทศไทย

(7,960.92)

4,957.40

2,163.85
152.00
615.79
5,760.83
3,325.04
965.85
(22.69)
15,270.46
(12,918.32)

2,048.22
303.92
2,352.14
2,042.20
267.59

ออสเตรเลีย

สํารวจและผลิตปิโตรเลียม

(3,868.14)

(56.28)

3,365.98
724.50
1,070.91
(0.45)
6,161.06
(3,811.86)

576.97
1,771.95
0.28
2,349.20
528.79
471.33

ตะวันออกกลาง
และอื่นๆ

4,889.49

(2,072.96)

242.59
466.13
6,962.45

3,762.60
3,662.42
3.56
7,428.58
176.90
46.64

เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

ท่อขนส่งก๊าซ
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127.15

(30.81)

40.71
0.40
40.55
183.80
157.96

341.76
341.76
12.93
89.21

อื่นๆ

(3,773.38)
(78.50)

(3,662.42)
(189.46)
(3,851.88)
(3,738.27)
(35.11)

การปรับปรุง
บัญชีระหว่างกัน

5,671.14
1,706.13
29,575.91
14,065.58
5,760.83
3,325.04
(124.56)
17.86
75,551.40
44,396.85
(280.09)
(1,434.71)
42,682.05
13.72
376.27
(1,870.33)
(632.79)
(156.08)
40,412.84
(19,449.52)
1,190.28
22,153.60

19,162.85
100,147.28
638.12
119,948.25
11,926.26
3,627.21

ธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท
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3,526.49

2,362.62

-

9,833.72

(305.95)

1,651.97

-

4,668.86

เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

551.55

524.18

843.79

2,351.24

อื่นๆ

-

-

-

การปรับปรุง
บัญชีระหว่างกัน

58,423.93

99,285.91

300,710.61

45,680.49

922.31

254,107.81

ธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท

80,952.87

37,813.47

24,344.90

78.52

48,183.92

ตะวันออกกลาง
และอื่นๆ

รายจ่ายฝ่ายทุน

3,066.92

4,587.20

-

28,491.46

ออสเตรเลีย

157,709.84
36,300.39

65,815.04

-

160,578.61

เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้อื่น

ท่อขนส่งก๊าซ

หนี้สินรวม

หนี้สินที่ยังไม่ได้ปันส่วน

หนี้สินจําแนกตามส่วนงาน

หนี้สิน

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ปันส่วน

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

สินทรัพย์จําแนกตามส่วนงาน

สินทรัพย์

ประเทศไทย

สํารวจและผลิตปิโตรเลียม
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กลุ่มบริษัทแบ่งออกเป็นส่วนงานต่างๆ ได้ดังนี้
• ส่วนงานสํารวจและผลิตปิโตรเลียม กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเป็นผ้ด
ู ําเนินการ
และร่วมลงทุนกับบริษัทสํารวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนํา โครงการในประเทศส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวไทย โครงการในต่างประเทศ
ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือและออสเตรเลีย ซึ่ง ณ วันที่ในงบการเงิน โครงการที่กลุ่ม
บริษัทลงทุนดังกล่าวประกอบด้วย โครงการที่มีการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว 19 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและสํารวจ
จํานวน 24 โครงการ
• ส่วนงานท่อขนส่งก๊าซในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ร่วมทุนกับผู้ร่วมทุน เพื่อดําเนินธุรกิจท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อส่งก๊าซธรรมชาติ
จากโครงการที่กลุ่มบริษัทร่วมลงทุนสํารวจและผลิตปิโตรเลียม ได้แก่โครงการยาดานาและโครงการเยตากุน
• การดําเนินงานอื่นของกลุ่มบริษัท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ส่วนงานการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องที่มีความสําคัญเชิงกลยุทธ์ และส่วนงาน
อื่นๆ ซึ่งไม่มีส่วนงานใดเป็นส่วนงานที่ต้องรายงานแยกต่างหาก
ข้อมูลรอง - จําแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์
ส่วนงานธุรกิจทั้งสองส่วนงานของกลุ่มบริษัทได้มีการจัดการทั่วโลกในลักษณะเดียวกัน โดยส่วนงานธุรกิจเหล่านี้ดําเนินงานในเขตภูมิศาสตร์หลัก
ของโลกสี่เขตหลัก ดังนี้
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รายได้ - บริษัทอื่น
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
สินทรัพย์จําแนกตามส่วนงาน
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
รายจ่ายฝ่ายทุน
สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท

ประเทศไทย

เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้อื่น

ออสเตรเลีย

ตะวันออกกลาง
และอื่นๆ

ธุรกิจของกลุ่ม
บริษัท

8,779.79

6,894.68

1,922.80

537.86

18,135.13

112,686.95

9,507.73

-

1,648.31

123,842.99

176,579.86

37,151.49

56,215.67

9,181.15

279,128.17

8,795.59

-

75.42

-

8,871.01

40,389.59

6,617.59

8,648.76

290.87

55,946.81

239,595.83

37,151.49

56,291.09

9,181.15

342,219.56
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รายได้ - บริษัทอื่น
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
สินทรัพย์จําแนกตามส่วนงาน
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
รายจ่ายฝ่ายทุน
สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท

ประเทศไทย

เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้อื่น

ออสเตรเลีย

ตะวันออกกลาง
และอื่นๆ

ธุรกิจของกลุ่ม
บริษัท

9,140.18

7,397.48

2,048.22

576.97

19,162.85

88,619.61

9,755.72

-

1,771.95

100,147.28

162,929.85

33,160.32

48,183.92

9,833.72

254,107.81

843.79

-

78.52

-

922.31

36,851.94

2,760.97

37,813.47

3,526.49

80,952.87

209,454.13

33,160.32

48,262.44

9,833.72

300,710.61
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36. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
การบริหารความเสี่ยง
การดําเนินธุรกิจและกิจการของกลุ่มบริษัท เป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่สําคัญด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
ความเสี่ยงด้านภาวะตลาด
ความเสี่ยงด้านภาวะตลาดสามารถเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงของราคาผลิตภัณฑ์ อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทําให้มีผลกระทบ
ในทางด้านบวกหรือลบต่อรายได้ กระแสเงินสด สินทรัพย์ และหนี้สินของกลุ่มบริษัท
กลุม
่ บริษท
ั ได้ใช้ตราสารอนุพน
ั ธ์ทางการเงินประเภทต่างๆ เพือ
่ วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสีย
่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย
่ นแปลงของราคาผลิตภัณฑ์
อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน
• ความเสี่ยงจากราคาผลิตภัณฑ์
ในปี 2553 ราคาน้ํามันในตลาดโลกมีความผันผวน โดยราคาน้ํามันดิบเบรนท์อย่ใู นช่วงราคาประมาณ 67 ถึง 95 เหรียญสหรัฐอเมริกา
ต่อบาร์เรล ทั้งนี้ ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของกลุ่มบริษัทอ้างอิงอย่ก
ู ับราคาน้ํามันในตลาดโลกซึ่งมีความผันผวนที่เกิดจากหลายปัจจัย
ที่ไม่อาจควบคุมได้ อาทิ อุปสงค์และอุปทานของตลาด เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการกําหนด
สัดส่วนการผลิตน้ํามันของประเทศในกลุ่มโอเปค ปริมาณน้ํามันสํารองในแต่ละประเทศ ภาวะภูมิอากาศของโลกที่แปรเปลี่ยนในแต่ละฤดูกาล
การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันจากสาเหตุดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อรายได้ของกลุ่มบริษัท และอาจส่งผลต่อการวางแผนใช้เงินลงทุน
ในโครงการต่างๆ
ด้วยปัจจัยดังกล่าว ทําให้การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันในตลาดโลก มีผลกระทบโดยตรงต่อราคาน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวของ
กลุ่มบริษัทในทันที ในขณะที่ราคาขายก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทมีโครงสร้างสูตรราคาซื้อขายที่มีกลไกของการป้องกัน
ความผันผวนของราคาน้ํามัน (Natural Hedge) อยู่ เมื่อราคาน้ํามันอ้างอิงมีการเปลี่ยนแปลง ราคาก๊าซธรรมชาติก็จะปรับไปในทิศทาง
เดียวกัน ทั้งนี้ การซื้อขายก๊าซธรรมชาติจะมีการปรับราคาเป็นระยะ เช่น ทุก 6 หรือ 12 เดือน เป็นต้น ตามแต่ที่ได้กําหนดไว้ในสูตรราคา
ของแต่ละโครงการ ซึ่งจะทําให้ราคาก๊าซธรรมชาติมีความมั่นคงทางราคามากกว่าราคาน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลว
กลุ่มบริษัทดําเนินการบริหารความเสี่ยงทางราคา โดยจัดให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันที่ระดับราคาต่างๆ
ต่อรายได้และกําไรของกลุ่มบริษัทเป็นประจําทุกปี เพื่อวางแผนการบริหารความเสี่ยงราคาน้ํามัน โดยแผนดังกล่าวจะต้องผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทรับทราบ เพื่อเป็นแนวทางให้กลุ่มบริษัทดําเนินการต่อไป
• ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
หนี้สินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทเป็นหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งทําให้บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายคงที่ แต่มีความเสี่ยงที่จะต้องจ่าย
ดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดในช่วงดอกเบี้ยขาลง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยการรักษา
สัดส่วนของหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทจะพิจารณาการกู้ยืมเงินที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว และการใช้เครื่องมือทางการเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย เช่น สัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ย หรือ Interest Rate Swap เพื่อแปลงอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยบริษัทจะคํานึงถึงต้นทุน สภาวะตลาด และ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
นอกจากนี้ บริษัทได้ออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นซึ่งมีกําหนดชําระคืนโดยเฉลี่ยประมาณหนึ่งถึงหกเดือน โดยมีดอกเบี้ยอ้างอิงจาก
อัตราผลตอบแทนล่าสุดของตั๋วเงินคลัง
• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ธุรกิจส่วนใหญ่ของกลุม
่ บริษท
ั ทัง
้ ในประเทศและต่างประเทศนัน
้ มีรายได้และรายจ่ายหลักเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา แต่ในปัจจุบน
ั กลุม
่
บริษัทได้ใช้สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการรายงาน ดังนั้นความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเกิดขึ้นเมื่อธุรกรรมต่างๆ เป็นสกุลอื่นที่
มิใช่สกุลเงินที่ใช้ในการรายงานโดยกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28
กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สินด้วยการจัดโครงสร้างและลักษณะของรายการในสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผ้ถ
ู ือหุ้นให้สอดคล้องกัน
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ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ในด้านการให้สินเชื่อ กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้ทําธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีระดับความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่นั้นจะขายให้กับ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของ ปตท.สผ. นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่ออย่างถี่ถ้วนและ
ตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นความเสี่ยงจากการที่กลุ่มบริษัทไม่สามารถจัดหาเงินทุนมาใช้ในการดําเนินธุรกิจได้ ทั้งนี้ ข้อมูลหนี้สินและภาระ
ดอกเบี้ยในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีรายละเอียดดังนี้
กําหนดชําระหนี้
2554

2555

2556

2557
เป็นต้นไป

รวม

หมุนเวียน
(Revolving)

3 เดือน

6 เดือน

12 เดือน

เงินต้น

-

-

-

-

21,800

5,000

22,200

49,000

ดอกเบี้ยจ่าย

-

307

607

938

1,510

1,044

3,233

7,639

เงินต้น

-

-

-

-

-

-

21,106

21,106

ดอกเบี้ยจ่าย

-

438

-

438

1,252

1,252

2,504

5,884

8,010

-

-

-

-

-

-

8,010

8,010

745

607

1,376

24,562

7,296

49,043

91,639

หุ้นก้ส
ู กุลเงินบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่

หุ้นก้ส
ู กุลเงินเหรียญสหรัฐฯ อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ *

ตั๋วแลกเงินสกุลเงินบาท
เงินต้น
เงินต้นและดอกเบี้ยจ่ายรวม

* เทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาทที่อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ที่ 30.1513 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 ตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตารางข้อมูลข้างต้นมีข้อสมมติฐานที่สําคัญ คือ ดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมดคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้ และไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จํานวนเงินต้นของหนี้สิน ยกเว้นการชําระหนี้เมื่อครบกําหนด
กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยมีการจัดทําประมาณการเงินสด และการปรับปรุงข้อมูลประมาณการทางการเงินอย่างสม่ําเสมอ
รวมถึงการจัดทําโครงการกู้เงินระยะสั้น เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงตลาดทุนภายในประเทศ โดยการออกตราสารหนี้ระยะสั้น และการจัด
ทําวงเงินสินเชื่อแบบมีภาระผูกพันจํานวน 3,090 ล้านบาท กับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสามารถนํามาใช้ได้ภายใน 3 วันภายหลังการแจ้งความ
ประสงค์ไปยังธนาคาร โดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่ได้มีการตกลงไว้ล่วงหน้า ซึ่งจากวงเงิน 3,090 ล้านบาทนั้นวงเงินจํานวน 3,000 ล้านบาทจะต้องมี
การพิจารณาแบบปีต่อปี ในขณะที่อีก 90 ล้านบาทเป็นวงเงินแบบหมุนเวียน
จํานวนเงินต้นและจํานวนเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้คงค้างมีรายละเอียดดังนี้

ตราสารหนี้ระยะสั้น *
วงเงินสินเชื่อแบบมีภาระผูกพัน

วงเงินรวม

วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้

50,000

41,990

3,090

3,090

* ตราสารหนี้ระยะสั้นส่วนใหญ่คือตั๋วแลกเงินระยะสั้น
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้จัดทําวงเงินสําหรับการขายลดลูกหนี้การค้ากับธนาคารพาณิชย์ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อเปลี่ยนลูกหนี้การค้าที่รอการชําระเงินให้
เป็นเงินสดทันที เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียน

216

สําหรับการจัดหาแหล่งเงินก้รู ะยะยาว บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประจําปี 2553 และ 2552 จากสถาบันจัดอันดับเครดิตที่มีชื่อเสียง
ดังต่อไปนี้

2553

2552

สกุลเงินต่างประเทศ

สกุลเงินในประเทศ

สกุลเงินต่างประเทศ

สกุลเงินในประเทศ

A3

A3

A3

A2

Standard and Poor’s

BBB+

BBB+

BBB+

BBB+

Japan Credit Rating

A-

A

A-

A+

-

AAA

-

AAA

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
Moody’s

TRIS Rating

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่จัดอย่ใู นประเภทระยะสั้นรวมทั้งเงินให้ก้ย
ู ืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ฝ่ายบริหารของบริษัท
จึงเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินจะไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสําคัญกับมูลค่าตามบัญชี
กลุ่มบริษัทคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินระยะยาวโดยใช้วิธีส่วนลดกระแสเงินสดซึ่งใช้อัตราคิดลดที่มีเงื่อนไขการกู้ยืมใกล้เคียงกัน และคํานวณ
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจากอัตราอ้างอิงราคาตลาด ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ราคาตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

2,500.00

2,570.40

- ชุดที่ 1 วงเงิน 3,500 ล้านบาท

3,500.00

3,551.03

- ชุดที่ 2 วงเงิน 3,000 ล้านบาท

3,000.00

3,003.46

- ชุดที่ 1 วงเงิน 18,300 ล้านบาท

18,300.00

18,396.53

- ชุดที่ 2 วงเงิน 5,000 ล้านบาท

5,000.00

5,065.70

- ชุดที่ 3 วงเงิน 11,700 ล้านบาท

11,700.00

11,887.42

- ชุดที่ 4 วงเงิน 5,000 ล้านบาท

5,000.00

5,210.44

หุ้นก้ไู ม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ 500 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

15,075.65

15,068.67

หุ้นก้ไู ม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ 200 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

6,030.26

5,977.77

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับหุ้นกู้ 2,500 ล้านบาท

-

220.94

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

-

(29.49)

หุ้นก้ไู ม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ 2,500 ล้านบาท
หุ้นก้ไู ม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ 6,500 ล้านบาท

หุ้นก้ไู ม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ 40,000 ล้านบาท

37. เงินปันผลจ่าย
เมื่ อ วั น ที่ 31 มี น าคม 2553 ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ อ นุ มั ติ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจํ า ปี 2552 ในอั ต ราหุ้ น ละ 2.68 บาท ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2552 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.48 บาท เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 และจ่าย
สําหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2552 อีกในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553
บริษัทได้ประมาณเงินปันผลเสนอจ่ายให้ผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 5.03 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับ
งวด 6 เดือนแรกของปี 2553 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 2.55 บาท เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 คงเหลือจ่ายสําหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2553 อีก
ในอัตราหุ้นละ 2.48 บาท ซึ่งจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผ้ถ
ู ือหุ้นประจําปีแล้ว
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38. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
• ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงาน – กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผ้เู ช่า
จํานวนเงินขัน
้ ต่าํ ทีต
่ อ
้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดําเนินงานทีไ่ ม่สามารถยกเลิกได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2552

2553

2552

ไม่เกิน 1 ปี

3,984.59

4,288.64

3,576.80

3,574.71

เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี

4,106.42

5,050.46

2,876.33

3,616.65

เกินกว่า 5 ปี

2,828.67

3,434.34

8.92

10.95

รวม

10,919.68

12,773.44

6,462.05

7,202.31

• ภาระผูกพันตามสัญญาเงินให้กู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาให้ก้ย
ู ืมเงินประเภทด้อยสิทธิแก่บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จํากัด (EnCo)
ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,250 ล้านบาท อายุสัญญา 13 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2552 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท
ได้จ่ายเงินก้ใู ห้กับ EnCo แล้วรวมทั้งสิ้นจํานวน 580 ล้านบาท
• ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
ตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติของโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี17 ผู้ซื้อและผู้ขายได้ตกลงที่จะส่งมอบก๊าซธรรมชาติ
ในวันและปริมาณที่กําหนด โดยหากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบก๊าซธรรมชาติในวันและปริมาณที่กําหนดได้ ผู้ซื้อมีสิทธิรับซื้อก๊าซธรรมชาติ
สําหรับปริมาณที่ขาดส่ง (Shortfall) ในราคาร้อยละ 75 ของราคาขาย ณ วันที่เกิดการขาดส่งขึ้น ทั้งนี้ ปตท. ในฐานะผ้ซู ื้อได้แจ้งจํานวน
ก๊าซธรรมชาติที่จะรับซื้อโดยเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2552 แต่ในช่วงเวลานั้น ปตท.สผ.อ. และผู้ร่วมทุนในฐานะผู้ขายไม่สามารถ
นําส่งก๊าซธรรมชาติได้ตามที่กําหนด อย่างไรก็ดี โครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี17 ได้เริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติในเชิงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 โดยปริมาณก๊าซธรรมชาติที่มีการขาดส่งตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2552 จนถึงวันเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติ
ดังกล่าว อาจส่งผลให้ ปตท.สผ.อ. และผ้รู ่วมทุนในฐานะผ้ขู ายมีภาระต้องจําหน่ายก๊าซธรรมชาติสําหรับปริมาณที่ขาดส่งในราคาร้อยละ
75 ของราคาขาย ณ วันที่เกิดการขาดส่ง โดยคิดเป็นส่วนของ ปตท.สผ.อ. จํานวนเงินประมาณ 108 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ยังอย่รู ะหว่าง
การเจรจาระหว่างผ้ซู ื้อ (ปตท.) และผ้ขู าย
• หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
- เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 บริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย พีทีวาย จํากัด (PTTEP AA) ได้รับเอกสารเรียกร้องค่าชดเชยความ
เสียหายจากเหตุการณ์น้ํามันและก๊าซธรรมชาติรั่วไหล ในแหล่งมอนทารา โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย จากรัฐบาลอินโดนีเซีย
ต่อมาวันที่ 1 กันยายน 2553 PTTEP AA ได้ยื่นหนังสือปฏิเสธการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายต่อรัฐบาลอินโดนีเซียเนื่องจาก
เอกสารการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายซึ่งได้รับจากรัฐบาลอินโดนีเซีย ไม่มีหลักฐานชัดเจนทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ให้เห็นถึง
ความเสียหายดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม 2553 PTTEP AA ได้เห็นชอบร่วมกับรัฐบาลอินโดนีเซียที่จะส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้แต่ละฝ่าย และจะ
ร่วมมือกันดําเนินการสํารวจ (Joint Survey) เพื่อพิสูจน์ข้อมูลของทางรัฐบาลอินโดนีเซีย ซึ่งได้เรียกร้องค่าชดเชยความเสียหาย
ในธุรกิจประมง ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัท ยังอยู่ในระหว่างการหารือและประชุมกับรัฐบาลอินโดนีเซีย โดยคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะมีข้อมูล
สําหรับการหารือกันในรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ในขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปในเรื่องการชดเชยค่าเสียหายดังกล่าว
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นหนังสือค้ําประกัน (Letter of guarantee) เป็นจํานวนเงิน 2,252
ล้านบาท สําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท และ 3,141 ล้านบาท สําหรับงบการเงินรวม
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39. เหตุการณ์ในระหว่างงวดบัญชี
• เมือ
่ วันที่ 14 มกราคม 2553 กลุม
่ บริษท
ั ได้จด
ั ตัง้ บริษท
ั พีทท
ี อ
ี พ
ี ี เซาท์เวสต์ เวียดนาม ไพพ์ไลน์ จํากัด (PTTEP Southwest Vietnam Pipeline
Company Limited) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย หุ้นสามัญจํานวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา โดยมี PTTEP Holding Company Limited เป็นผ้ถ
ู ือหุ้นทั้งหมด
• เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2553 บริษัทได้ลงนามในสัญญาปิโตรเลียมแปลง Hassi Bir Rekaiz ประเทศแอลจีเรีย โดยมีกลุ่มผู้ร่วมทุน
ประกอบด้วย ปตท.สผ. (ผู้ดําเนินการ) บริษัท CNOOC International Ltd. (CNOOC) และ Sonatrach ในสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ
24.50 24.50 และ 51.00 ตามลําดับ ซึ่งได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาในประเทศแอลจีเรียแล้วเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
โดยแปลง Hassi Bir Rekaiz ดังกล่าว PTTEP AG และ CNOOC ได้เข้าร่วมการประมลู ใน Algeria 2009 Bid Round ในสัดส่วน 50:50 และได้รบ
ั
การคัดเลือกให้เป็นผ้ชู นะการประมูลในเดือนธันวาคม 2552
• เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัท PTTEP Bengara I Company Limited (PTTEPB) ซึ่งเป็นผ้รู ่วมทุนในโครงการอินโดนีเซีย เบงการา-1
สัดส่วนร้อยละ 40 ได้ลงนามในสัญญา Withdrawal Agreement กับผู้ร่วมทุน เพื่อขอยุติการลงทุนในโครงการดังกล่าว โดยจะมี
ผลสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ จากหน่วยงานราชการของประเทศอินโดนีเซีย (BPMIGAS)
• เมือ
่ วันที่ 7 เมษายน 2553 กลุม
่ บริษท
ั ได้จด
ั ตัง้ บริษท
ั PTTEP FLNG Holding Company Limited ซึง่ มีทน
ุ จดทะเบียน 10,000 เหรียญฮ่องกง
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญฮ่องกง โดย PTTEP International Holding Company Limited (ชื่อเดิม
คือ PTTEP West Africa Company Limited) เป็นผ้ถ
ู ือหุ้นทั้งหมด
• เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท. ได้ชําระเงินสําหรับค่าอาคารสํานักงาน ปตท.สผ. ให้แก่บริษัท
ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ตามราคาตลาดปัจจุบัน เป็นจํานวนเงิน 481 ล้านบาท ตามที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ปตท.สผ. เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 ซึ่งมีมติอนุมัติให้กรรมสิทธิ์ในอาคารสํานักงาน ปตท.สผ. ที่ตั้งอย่เู ลขที่ 555
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตกเป็นของ ปตท.
• เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยจํานวน 6 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
-

บริษัท PTTEP South Mandar Limited มีทุนจดทะเบียน 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน 50,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมี PTTEP Indonesia Company Limited เป็นผ้ถ
ู ือหุ้นทั้งหมด
บริษัท PTTEP Malunda Limited มีทุนจดทะเบียน 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน 50,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมี PTTEP Indonesia Company Limited เป็นผ้ถ
ู ือหุ้นทั้งหมด
บริษัท PTTEP Sadang Limited มีทุนจดทะเบียน 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมี PTTEP Indonesia Company Limited เป็นผ้ถ
ู ือหุ้นทั้งหมด
บริษัท PTTEP South Sageri Limited มีทุนจดทะเบียน 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จํานวน 50,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมี PTTEP Indonesia Company Limited เป็นผ้ถ
ู ือหุ้นทั้งหมด
บริษัท PTTEP Brazil Holding Limited มีทุนจดทะเบียน 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จํานวน 50,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมี PTTEP International Holding Company Limited เป็นผ้ถ
ู ือหุ้นทั้งหมด
บริษัท PTTEP Netherland Holding Limited มีทุนจดทะเบียน 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จํานวน 50,000
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมี PTTEP International Holding Company Limited เป็นผ้ถ
ู ือหุ้นทั้งหมด

• เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งบริษัท PTTEP South America Holding Limited ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 50,000
เหรียญสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จํานวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมี PTTEP International
Holding Company Limited เป็นผ้ถ
ู ือหุ้นทั้งหมด
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• เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ปตท.สผ. และบริษัท Talisman (Asia) Ltd. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูลใน Indonesia
Petroleum Bidding round 2009/2010 ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อดําเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงสํารวจจํานวน 4 แปลง โดย
มีสัดส่วนการร่วมทุนดังนี้
แปลงสํารวจ

สัดส่วนการร่วมทุนของ ปตท.สผ. (ร้อยละ)

South Mandar

67

Malunda

100

Sadang

40

South Sageri

30

• เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งบริษัท PTTEP Australia International Finance Pty Ltd ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 50,000
ดอลลาร์ออสเตรเลีย ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จํานวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยมี PTTEP Australia Perth
Pty Ltd เป็นผ้ถ
ู ือหุ้นทั้งหมด
• บริษัท PTTEP Oman Company Limited ได้ยุติการสํารวจและคืนพื้นที่แปลงสํารวจหมายเลข 58 ประเทศรัฐสุลต่านโอมาน ภายหลังได้
ดําเนินการตามภาระผูกพันเสร็จสิ้น โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงน้ํามันและก๊าซของประเทศรัฐสุลต่านโอมาน (MOG) แล้ว
• เมือ
่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2553 บริษท
ั PTTEP Australia International Finance Pty Ltd (PTTEP AIF) ได้ดาํ เนินการออกและเสนอขายหุน
้ กไู้ ม่มี
หลักประกันและไม่ดอ
้ ยสิทธิ ให้กบ
ั นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ จํานวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา อายุ 5 ปี ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ร้อย
ละ 4.152 ต่อปี โดยมี ปตท.สผ. เป็นผค
ู้ า้ํ ประกันหุน
้ กท
ู้ ง
ั้ จํานวน ซึง่ หุน้ กด
ู้ งั กล่าวได้รบ
ั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือจาก Standard and Poor’s
และ Moody’s ทีร่ ะดับ BBB+ และ A3 ตามลําดับ
• เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 รัฐบาลไทยได้อนุมัติให้ บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด โอนสัดส่วนการร่วมทุนในสัมปทานทั้งหมด
ในแปลงสํารวจ L21/48 L28/48 และ L29/48 ร้อยละ 70 และ แปลงสํารวจ A4/48 A5/48 และ A6/48 ร้อยละ 100 ให้กับบริษัท ปตท.สผ.
อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
• เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553 บริษัท PTTEP Australia International Finance Pty Ltd (PTTEP AIF) ได้ดําเนินการออกและเสนอขายหุน้ กไู้ ม่มี
หลักประกันและไม่ดอ้ ยสิทธิ ให้กบ
ั นักลงทุนสถาบันในประเทศไทย จํานวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา อายุ 5 ปี ในอัตราดอกเบีย
้ คงทีท
่ รี่ อ
้ ยละ
4.152 ต่อปี โดยมี ปตท.สผ. เป็นผ้ค
ู ้ําประกันหุ้นก้ท
ู ั้งจํานวน ซึง่ หุน้ กด
ู้ งั กล่าวได้รบ
ั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือจาก Standard and Poor’s
และ Moody’s ทีร่ ะดับ BBB+ และ A3 ตามลําดับ
• เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 รัฐบาลไทยได้อนุมัติให้ บริษัท ปตท.สผ.โครงการไทย จํากัด โอนสัดส่วนการร่วมทุนในสัมปทานทั้งหมด
ในแปลงสํารวจ G6/50 G7/50 และ G8/50 ร้อยละ 5 45 และ 80 ตามลําดับ ให้กับบริษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากัด
• เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 รัฐบาลประเทศอินโดนีเซียได้อนุมัติให้ บริษัท PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM) โอนสัดส่วนการร่วมทุน
ในโครงการอินโดนีเซีย เซไมทู ร้อยละ 5 ให้กับบริษัท PERTAMINA ตามข้อกําหนดของรัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย มีผลทําให้ PTTEP SM
ถือสัดส่วนการร่วมทุนในโครงการอินโดนีเซีย เซไมทู เป็นร้อยละ 28.33
• บริษัท PTTEP FLNG Holding Company Limited (บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) และบริษัท PTT International Singapore PTE. LTD. (บริษัท
ย่อยของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)) ได้ร่วมกันเป็นผ้ถ
ู ือหุ้นในบริษัท PTT FLNG Limited ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญฮ่องกง
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 เหรียญฮ่องกง โดยแต่ละบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50
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• เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 รัฐบาลไทยได้อนุมัติให้ บริษัท ปตท.สผ.(ประเทศไทย) จํากัด โอนสัดส่วนการร่วมทุนในสัมปทานทั้งหมด
ในแปลงสํารวจ จํานวน 7 แปลงให้กับบริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัดโดยรายละเอียดดังนี้
แปลงสํารวจ

สัดส่วนการร่วมทุนของ ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล (ร้อยละ)

G6/50

5

G7/50

45

G8/50

80

L53/43 และ L54/43

100

G4/48

5

G9/48

80

G12/48

44.4445

• ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 บริษัท PTTEP Offshore Investment Company Limited ได้ลงนามในสัญญาเงินก้ก
ู ับสถาบันการเงิน
4 แห่งประกอบด้วย The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Mizuho Corporate Bank, Ltd., Oversea-Chinese Banking
Corporation Limited และSumitomo Mitsui Banking Corporation วงเงินรวมทั้งสิ้น 500 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา อายุเงินกู้ 5 ปี โดย
มี ปตท.สผ. เป็นผ้ค
ู ้ําประกันเงินก้ท
ู ั้งจํานวน
• ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 บริษัท ปตท.สผ. โครงการไทย จํากัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์และอยู่ระหว่าง
การชําระบัญชี
• เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยจํานวน 2 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
-

บริษท
ั PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. มีเงินทุน 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมี PTTEP International Holding Company
Limited และ PTTEP Netherland Holding Limited เป็นผ้ลู งทุนร้อยละ 1 และ 99 ตามลําดับ
บริษัท PTTEP Canada Limited มีทุนจดทะเบียน 50,000 เหรียญแคนาดา ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จํานวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1
เหรียญแคนาดา โดยมี PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. เป็นผ้ถ
ู ือหุ้นทั้งหมด

• ในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 บริษัท PTTEP Offshore Investment Company Limited ได้ลงนามในสัญญาเงินก้ก
ู ับ Mizuho Corporate
Bank, Ltd. วงเงิน 75 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา อายุเงินกู้ 5 ปี โดยมี ปตท.สผ. เป็นผ้ค
ู ้ําประกันเงินก้ท
ู ั้งจํานวน
• ในวันที่ 9 ธันวาคม 2553 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) วงเงิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
อายุเงินกู้ 5 ปี
• ในวันที่ 24 ธันวาคม 2553 บริษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ และอยู่ระหว่าง
การชําระบัญชี
• เมือ่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 บริษท
ั PTTEP Netherland Holding Limited ได้ลงนามในสัญญา Partnership Unit Sale Agreement
เพื่ อ เข้ า ไปซื้ อ หุ้ น ส่ ว นในอั ต ราร้ อ ยละ 40 สํ า หรั บ การลงทุ น ในโครงการ Canada Oil Sands KKD ประเทศแคนาดาจากบริ ษั ท
Statoil Canada Ltd และ Statoil Canada Holdings Corp. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Statoil ASA (Statoil) โดยการเข้าซื้อสัดส่วน
ดังกล่าวคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,280 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการจ่ายเงินมัดจําสําหรับการซื้อหุ้นส่วนดังกล่าวจํานวน 10,312 ล้าน
บาท (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19) ทั้งนี้รัฐบาลแคนาดาได้อนุมัติการขายสัดส่วนดังกล่าวแล้วในวันที่ 21 ธันวาคม 2553 และ
สัญญา Partnership Unit Sale Agreement จะมีผลสมบูรณ์ในวันที่ 21 มกราคม 2554 โดยบริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 40 ซึ่งมี
ผลย้อนหลังถึงวันที่ 1 มกราคม 2554
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ทั้งนี้โครงการ Canada Oil Sands KKD ที่บริษัท เข้าไปร่วมทุนนี้เป็นหนึ่งในแหล่ง Oil Sands ที่สําคัญของประเทศแคนาดาโดยครอบคลุม
พื้นที่ทั้งหมด 257,200 เอเคอร์ และมีปริมาณ Bitumen ที่คาดว่าจะผลิตได้ (Recoverable Bitumen Resources) ประมาณ 4.3 พันล้านบาร์เรล
(ประมาณการโดยบริษัทที่ปรึกษาอิสระ) โครงการ Canada Oil Sands KKD นี้มีแผนการพัฒนาด้วยวิธีอัดไอน้ําลงในแหล่งกักเก็บตามเทคนิคที่เรียก
ว่า Steam Assisted Gravity Drainage (SAGD) โครงการทั้งหมดคาดว่าจะมีอายุการผลิตที่ยาวนานกว่า 40 ปี
40. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ออกงบการเงินในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม
ตามมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 69 (FAS 69) และข้อมูลอื่น - ไม่ได้ตรวจสอบ
(ก)

สรุปปริมาณสํารองปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ปริมาณสํารองพิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีรายละเอียดดังตารางที่แนบ
ปริมาณสํารองพิสูจน์แล้วจะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบปีโดยนักธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อให้ได้
ตัวเลขที่ได้มาตรฐาน ปริมาณสํารองพิสูจน์แล้วในรายงานนี้จะรวมถึงปริมาณสุทธิที่เป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศ
เจ้าของแหล่งปิโตรเลียม
ปริมาณสํารองพิสูจน์แล้วที่รายงานนี้ ไม่รวมปริมาณปิโตรเลียมที่ได้สํารวจพบในโครงการเวียดนาม บี และ 48/95 และโครงการเวียดนาม
52/97 นอกชายฝั่งประเทศเวียดนาม เนื่องจากยังไม่ได้มีการลงนามในการจัดทําสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement)
และไม่รวมปริมาณบิทูเมนของแหล่งเคเคดีในประเทศแคนาดา ซึ่ง ปตท.สผ. ได้เข้าร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 เนื่องจากการซื้อขาย ไม่ได้
เสร็จสิ้นภายในปี 2553
ปริมาณสํารองพิสจู น์แล้วรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษท
ั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คิดเป็นปริมาณน้าํ มันดิบและคอนเดนเสท
214 ล้านบาร์เรล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 5,325 พันล้านลก
ู บาศก์ฟต
ุ หรือรวมทัง้ หมดเป็น 1,043 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้าํ มันดิบ โดยปริมาณ
สํารองที่พิสูจน์และพัฒนาแล้ว (Proved Developed Reserves) คิดเป็นประมาณร้อยละ 45 ของปริมาณสํารองพิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการ
ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย
ปริมาณการผลิตรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ในปี 2553 คิดเป็น 111.0 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบ (เป็นน้ํามันดิบ
และคอนเดนเสท 27 ล้านบาร์เรล และก๊าซธรรมชาติ 518 พันล้านลูกบาศก์ฟุต) หรือประมาณ 304,023 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 41,557 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากการเริม
่ ผลิตของโครงการพืน
้ ทีพ
่ ฒ
ั นาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 ซึง
่ เริม
่ ทําการผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 และจากโครงการ
อาทิตย์เหนือและโครงการบงกช
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ปริมาณสํารองน้าํ มันดิบ, คอนเดนเสท
และก๊าซธรรมชาติ ที่พิสูจน์แล้ว(1)
ปริมาณสํารองน้ํามันดิบ,

ปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติ

(1)

ปริมาณเทียบเท่าน้ํามันดิบ

(1)

คอนเดนเสทที่พิสูจน์แล้ว

ที่พิสูจน์แล้ว

(ล้านบาร์เรล)

(พันล้านลูกบาศก์ฟุต)

ในประเทศ(2) ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ(2) ต่างประเทศ

(ล้านบาร์เรล)
รวม

ในประเทศ(2) ต่างประเทศ

รวม

Company’s share of reserves of
consolidated companies
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

124

77

201

3,197

1,573

4,770

652

292

944

1) Revision of previous estimates

17

(9)

8

195

10

205

50

(8)

42

2) Improved recovery

2

-

2

24

-

24

6

-

6

3) Extensions and discoveries

6

-

6

153

923

1,076

31

145

176

4) Purchases/Sales of Petroleum
in place

-

27

27

-

-

-

-

27

27

(23)

(3)

(26)

(315)

(111)

(426)

(77)

(19)

(96)

126

92

218

3,254

2,395

5,649

662

437

1,099

126

92

218

3,254

2,395

5,649

662

437

1,099

1

4

5

61

13

74

12

7

19

16

-

16

19

-

19

18

-

18

3) Extensions and discoveries

2

-

2

55

46

101

11

7

18

4) Purchases/Sales of Petroleum
in place

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(24)

(3)

(27)

(397)

(121)

(518)

(91)

(20)

(111)

121

93

214

2,992

2,333

5,325

612

431

1,043

5) Production
Total consolidation companies
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
Company’s share of reserves of
consolidated companies
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
1) Revision of previous estimates
2) Improved recovery

5) Production
Total consolidation companies
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

(1)

ปริมาณสํารองพิสูจน์แล้วรวมถึงปริมาณสํารองพิสูจน์แล้วสุทธิที่เป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้าของแหล่งปิโตรเลียม

(2)

รวมโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 (MTJDA-B17 Project) ถือเป็นโครงการในประเทศ
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(ข)

รายงานสินทรัพย์ของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม
รายงานสินทรัพย์ของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม จะแสดงถึง สินทรัพย์ของโครงการต่างๆ ทั้งที่พบปริมาณสํารองที่พิสูจน์แล้วและยัง
ไม่ได้พิสูจน์ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมรวมถึงค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าสูญสิ้นสะสม ค่าตัด
จําหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า
สินทรัพย์ของโครงการที่พบปริมาณสํารองที่พิสูจน์แล้วประกอบด้วย หลุมสํารวจ และหลุมพัฒนา ท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึง
เครือ
่ งมือและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการผลิตปิโตรเลียม ส่วนสินทรัพย์ของโครงการทีย่ งั ไม่พบปริมาณสํารองทีพ
่ ส
ิ จู น์แล้ว หมายถึง รายจ่ายฝ่ายทุน
ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากโครงการต่างๆ ที่ยังไม่พบปริมาณสํารองที่พิสูจน์แล้ว สําหรับเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการผลิตปิโตรเลียม
ประกอบด้วยคลังเก็บวัสดุสํานักงานภาคพื้นสนาม ยานพาหนะ และอุปกรณ์อื่นๆ
สินทรัพย์สุทธิของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม หมายถึง มูลค่าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชีของสินทรัพย์เพื่อรอการคิดค่าเสื่อมราคา ค่า
สูญสิ้น และค่าตัดจําหน่ายต่อไปในอนาคต

(หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์ของโครงการที่พบปริมาณสํารองที่พิสูจน์แล้ว
สินทรัพย์ของโครงการที่ยังไม่พบปริมาณสํารองที่พิสูจน์แล้ว
ประมาณการค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการผลิตปิโตรเลียม
สินทรัพย์รวมของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม
ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าสูญสิ้นสะสม ค่าตัดจําหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า
สินทรัพย์สุทธิของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม

2553

2552

374,659

327,381

2,595

1,368

27,364

23,228

4,032

3,655

408,650

355,632

(184,699)

(150,441)

223,951

205,191
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(ค)

รายงานรายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิสัมปทาน การสํารวจและการพัฒนาปิโตรเลียม
รายงานรายจ่ายที่เกิดขึ้นจะแสดงถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิสัมปทาน การสํารวจและการพัฒนาปิโตรเลียม ทั้งที่
บันทึกเป็นสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย
ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิสัมปทาน หมายถึง รายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในสิทธิสัมปทานของโครงการต่างๆ ทั้งที่พบ
ปริมาณสํารองที่พิสูจน์แล้วและยังไม่ได้พิสูจน์
รายจ่ายเพื่อการสํารวจประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการสํารวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ รายจ่ายเพื่อการขุดเจาะและเตรียมหลุม
สํารวจรวมถึงค่าสงวนพื้นที่ในแปลงสํารวจที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา
รายจ่ายเพือ
่ การพัฒนาประกอบด้วย รายจ่ายเพือ
่ การขุดเจาะและเตรียมหลุมพัฒนา และรายจ่ายในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอดจน
เครือ
่ งมือและอุปกรณ์ทใี่ ช้ในโครงการต่างๆ สําหรับการพัฒนาปริมาณสํารองทีพ
่ ส
ิ จ
ู น์แล้วเพือ
่ ใช้ในการผลิต การแยกการปรับปรุงคุณภาพ
ปิโตรเลียม และการรวบรวมและเก็บรักษาปิโตรเลียม รวมทั้งรายจ่ายเพื่อท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ

2553
(หน่วย : ล้านบาท)

2552

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

19

53

72

-

1,567

1,567

-

3

3

-

213

213

1,886

5,316

7,202

3,082

3,974

7,056

35,300

9,943

45,243

31,899

30,461

62,360

37,205

15,315

52,520

34,981

36,215

71,196

ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิสัมปทาน
- โครงการที่พบปริมาณสํารองที่พิสูจน์แล้ว
- โครงการที่ยังไม่พบปริมาณสํารองที่พิสูจน์แล้ว
รายจ่ายเพื่อการสํารวจ

(1)

รายจ่ายเพื่อการพัฒนา
รวม

(1)

รายจ่ายเพื่อการสํารวจรวมถึงการโอนรายจ่ายขุดเจาะหลุมสํารวจไปเป็นรายจ่ายขุดเจาะหลุมพัฒนาเพื่อเตรียมการผลิตต่อไปในอนาคต

226

(ง)

รายงานผลการดําเนินงานของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม
รายงานผลการดําเนินงานนี้แสดงเฉพาะผลการดําเนินงานจาก กิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม สําหรับปี 2553 และ 2552 โดยแสดงไว้ใน
ตารางข้างล่างดังต่อไปนี้
ค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อการดําเนินงานและบํารุงรักษาหลุมผลิต ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์
การผลิต สําหรับค่าใช้จ่ายในการสํารวจ หมายถึง ค่าใช้จ่ายสํารวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์และค่าตัดจําหน่ายหลุมสํารวจที่
ไม่พบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป คือ ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจําหน่าย หมายถึง ค่าสึกหรอของสินทรัพย์จากกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมและท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ
รวมทั้งค่าตัดจําหน่ายประมาณการค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
ค่าใช้จ่าย (รายได้) อื่น หมายรวมถึง รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวเนื่อง
โดยตรงกับกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม
ภาษีเงินได้คํานวณจากกําไรจากผลการดําเนินงานของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม
ค่าใช้จ่ายทั่วไปของสํานักงานใหญ่และต้นทุนทางการเงินไม่รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการคํานวณผลการดําเนินงานของกิจกรรมการผลิต
ปิโตรเลียม

2553
(หน่วย : ล้านบาท)

2552

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

121,467

17,007

138,474

97,760

17,788

115,548

11,198

3,278

14,476

8,528

3,385

11,914

699

2,041

2,740

463

6,915

7,378

2,086

1,104

3,190

2,049

1,489

3,538

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิโตรเลียม

15,224

1,549

16,773

12,542

1,524

14,066

ค่าเสือ
่ มราคาค่าสญ
ู สิน
้ และค่าตัดจําหน่ายจําหน่าย

30,400

6,131

36,531

25,770

3,765

29,535

-

457

457

-

9,086

9,086

ค่าใช้จ่าย (รายได้) อื่น

(2,437)

(5,727)

(8,164)

(1,208)

(2,999)

(4,207)

ค่าใช้จ่ายรวม

57,170

8,833

66,003

48,144

23,165

71,309

ผลการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้

64,297

8,174

72,471

49,616

(5,377)

44,239

ภาษีเงินได้

24,878

1,592

26,470

20,941

(1,522)

19,419

ผลการดําเนินงานสุทธิ

39,419

6,582

46,001

28,675

(3,855)

24,820

รายได้ :
รายได้จากการขายรวม
ค่าใช้จ่าย :
ค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป

ค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุในแหล่งมอนทารา

227

(จ)

รายงานมูลค่าปัจจุบันตามมาตรฐานของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวข้องกับปริมาณสํารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว
มาตรฐานการวัดมลู ค่าปัจจุบน
ั ของกระแสเงินสดสุทธิทเี่ กีย
่ วข้องกับปริมาณสํารองปิโตรเลียมทีพ
่ ส
ิ จ
ู น์แล้วตามข้อกําหนดใหม่ของ SEC และ
FASB คํานวณโดยใช้สมมติฐาน ดังนี้
ราคาน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ เปลี่ยนจากการใช้ราคา ณ สิ้นปี มาเป็นการใช้ราคาเฉลี่ย 12 เดือน* ในปี 2553 โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลง
ของราคาเฉพาะที่มีกําหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น ซึ่งผลจากการเปลี่ยนวิธีการกําหนดราคา จากราคา ณ สิ้นปี เป็นราคาเฉลี่ย 12 เดือน
ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดสําหรับปี 2553 ลดลงประมาณ 17,800 ล้านบาท
ปริมาณการผลิต คิดจากปริมาณสํารองที่พิสูจน์แล้วที่เหลืออยู่ ณ สิ้นปี
ประมาณการค่าใช้จ่ายในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาและผลิตปริมาณสํารองที่พิสูจน์แล้ว คิดจากต้นทุนค่าใช้จ่ายตามข้อมูล ณ สิ้นปี
โดยไม่คํานึงถึงสภาวะแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจจะเปลี่ยนไปในอนาคต
ภาษีเงินได้ในอนาคตคํานวณโดยใช้อัตราภาษีตามกฎหมายที่มีอยู่ ณ สิ้นปี และหักหรือปรับส่วนลดต่างๆ ตามที่เป็นจริง
ปรับลดมูลค่าของกระแสเงินสดในแต่ละปีเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยอัตรา 10% ต่อปีเพื่อสะท้อนถึงมูลค่าตามเวลาของกระแสเงินสดนั้น
มลู ค่าปัจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดตามทีแ่ สดงไว้ขา้ งล่างนี้ มิได้มงุ่ หมายให้เป็นการแสดงประมาณการมลู ค่าตามราคาตลาดยุตธิ รรม
ของสินทรัพย์ปิโตรเลียม ประมาณการมูลค่าตามราคาตลาดยุติธรรม ควรต้องคํานึงถึงปริมาณสํารองที่ยังไม่ได้พิสูจน์ ซึ่งอาจเปลี่ยน
เป็นปริมาณสํารองที่พิสูจน์แล้วได้ในอนาคต ประมาณการราคาของน้ํามันและก๊าซธรรมชาติในอนาคต อัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลง
ของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลิต และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอนาคต ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวแล้ว และยังมีข้อควรคํานึง
อื่นๆ อีกมาก มูลค่าที่เหมาะสมจึงขึ้นอย่ก
ู ับการพิจารณา และ/หรือ การตัดสินใจของผ้วู ิเคราะห์เป็นหลัก
* ราคาเฉลี่ย 12 เดือน คํานวณจาก การเฉลี่ยแบบไม่ถ่วงน้ําหนัก โดยใช้ราคาของวันแรกในแต่ละเดือน
ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

2553

2552

2553

2552

2553

2552

รายรับ

634,673

729,545

447,659

443,003

1,082,332

1,172,548

ค่าใช้จ่ายในการผลิต

(73,514)

(109,949)

(66,877)

(91,454)

(140,391)

(201,403)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

(149,936)

(153,786)

(93,832)

(109,392)

(243,768)

(263,178)

ภาษีเงินได้

(111,725)

(121,797)

(71,398)

(64,984)

(183,123)

(186,781)

กระแสเงินสดสุทธิ

299,498

344,013

215,552

177,173

515,050

521,186

ส่วนปรับลดมูลค่าตามเวลา 10% ต่อปี

(87,893)

(116,813)

(114,161)

(103,666)

(202,054)

(220,479)

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ

211,605

227,200

101,391

73,507

312,996

300,707

(หน่วย: ล้านบาท)

228

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันตามการวัดมาตรฐานของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวข้องกับปริมาณสํารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว

(หน่วย : ล้านบาท)

2553

2552

300,707

219,010

(105,283)

(88,855)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่เกิดขึ้นระหว่างปี

64,171

37,924

การเปลี่ยนแปลงสุทธิเนื่องจากราคาและค่าใช้จ่ายในการผลิต

26,599

63,755

(31,957)

21,609

24,227

71,488

12,759

27,899

การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการซื้อหรือขายปริมาณสํารองปิโตรเลียม

-

22,032

การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากส่วนปรับลดตามมูลค่าของเวลาที่เปลี่ยนไป

18,114

(56,882)

3,659

(17,273)

312,996

300,707

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ณ ต้นปี
รายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการผลิตจากการขายและจําหน่าย
ปิโตรเลียมที่ผลิตระหว่างปี

การเปลี่ยนแปลงสุทธิเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณสํารองที่สํารวจใหม่
สํารวจเพิ่มเติม และปรับปรุงวิธีการผลิต
การเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่ได้ประมาณการไว้

การเปลี่ยนแปลงสุทธิของภาษีเงินได้
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ณ สิ้นปี
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(ฉ)

ข้อมูลอื่น
หลุมผลิตน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติ
จํานวนหลุมผลิตน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดังต่อไปนี้
น้ํามันดิบ

ก๊าซธรรมชาติ

รวม

สุทธิ

รวม

สุทธิ

709

284

901

344

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

4

1

63

42

ออสเตรเลีย

6

6

-

-

ตะวันออกกลางและอื่นๆ

-

-

7

7

719

291

971

393

รวม

สุทธิ

3

2.7

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1

0.3

ออสเตรเลีย

-

-

ตะวันออกกลางและอื่นๆ

-

-

4

3

23

7.6

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

5

1.6

ออสเตรเลีย

-

-

ตะวันออกกลางและอื่นๆ

-

-
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9.2

ประเทศไทย
ต่างประเทศ

รวม

หลุมน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติซึ่งอยู่ระหว่างการขุดเจาะ
จํานวนหลุมน้าํ มันดิบและก๊าซธรรมชาติซง่ึ อยรู่ ะหว่างการขุดเจาะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดงั ต่อไปนี้

แหล่งสํารวจ
ประเทศไทย
ต่างประเทศ

รวม
แหล่งพัฒนา
ประเทศไทย
ต่างประเทศ

รวม
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จํานวนหลุมน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติ-สุทธิซึ่งขุดเจาะ ในปี 2553

พร้อมผลิต สุทธิ

หลุมแห้ง สุทธิ

10.7

-

3.3

-

ออสเตรเลีย

-

-

ตะวันออกกลางและอื่นๆ

-

1.3

14

1.3

136.5

3.8

17.9

-

ออสเตรเลีย

-

-

ตะวันออกกลางและอื่นๆ

-

-

154.4

3.8

แหล่งสํารวจ
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รวม
แหล่งพัฒนา
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รวม

หลุมน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติรวมหมายถึงจํานวนหลุมทั้งสิ้นที่กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุน ไม่รวมหลุมบริการ
หลุมน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติสุทธิหมายถึงจํานวนหลุมตามสัดส่วนการร่วมทุนในหลุมน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติรวม
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ผลการดําเนินงานรายไตรมาสปี 2553 และ 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) สําหรับงบการเงินรวมมีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2553

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

34,957

34,739

36,188

32,590

893

911

982

718

200

1,596

26

941

ดอกเบี้ยรับ

94

89

83

107

รายได้อื่นๆ

252

1,567

522

117

36,396

38,902

37,801

34,473

3,110

4,158

4,164

3,156

576

1,262

419

495

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2,158

1,371

1,170

1,273

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิโตรเลียม

4,362

4,163

4,189

4,059

ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจําหน่าย

8,572

9,937

9,675

8,641

(10)

270

421

(224)

77

33

34

41

-

1,485

-

-

18,845

22,679

20,072

17,441

21

(6)

(5)

(55)

17,572

16,217

17,724

16,977

777

691

532

540

ภาษีเงินได้

6,675

4,994

6,576

5,966

กําไรสุทธิ

10,120

10,532

10,616

10,471

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

3.05

3.18

3.20

3.16

กําไรต่อหุ้นปรับลด

3.05

3.18

3.20

3.16

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ
รายได้อื่น
กําไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการสํารวจปิโตรเลียม

ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุในแหล่งมอนทารา
ค่าตอบแทนผ้บ
ู ริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน

กําไรต่อหุ้น (บาท)
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ผลการดําเนินงานรายไตรมาสปี 2553 และ 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) สําหรับงบการเงินรวม (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2552

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

33,441

29,548

27,391

25,167

738

998

1,176

851

275

-

-

-

ดอกเบี้ยรับ

75

89

74

138

รายได้อื่นๆ

76

134

76

366

34,605

30,769

28,717

26,522

ค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน

4,530

2,324

3,050

2,023

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจปิโตรเลียม

2,765

1,618

1,051

1,944

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

1,643

1,088

1,034

1,297

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิโตรเลียม

3,825

3,877

3,327

3,036

ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจําหน่าย

8,201

7,963

7,197

6,494

-

351

27

405

3,912

5,174

-

-

48

25

27

56

24,924

22,420

15,713

15,255

(23)

13

(1)

(7)

9,658

8,362

13,003

11,260

621

582

431
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ภาษีเงินได้

4,385

2,521

6,075

5,278

กําไรสุทธิ

4,652

5,259

6,497

5,746

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

1.40

1.59

1.96

1.74

กําไรต่อหุ้นปรับลด

1.40

1.59

1.96

1.74

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ
รายได้อื่น
กําไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุในแหล่งมอนทารา
ค่าตอบแทนผ้บ
ู ริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน

กําไรต่อหุ้น (บาท)
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สรุปข้อมูลทางการเงิน 5 ปี

หน่วย : ล้านบาท

2553

2552

2551

2550

2549

138,474

115,547

132,621

90,764

86,339

รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ

3,504

3,763

4,131

3,295

2,928

รายได้อื่น

5,594

1,028

3,255

2,714

2,456

147,572

120,338

140,007

96,773

91,723

14,588

11,926

10,529

7,803

6,488

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจปิโตรเลียม

2,752

7,377

8,273

3,543

3,632

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

5,972

5,062

4,497

3,207

3,014

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิโตรเลียม

16,773

14,066

17,328

12,529

12,849

ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจําหน่าย

36,825

29,856

23,286

16,360

14,823

2,127

9,750

1,064

1,004

111

79,037

78,037

64,977

44,446

40,917

(45)

(18)

(12)

(22)

(9)

68,490

42,283

75,018

52,305

50,797

2,540

1,870

841

904

1,126

ภาษีเงินได้

24,211

18,259

32,502

22,946

21,624

กําไรสุทธิ

41,739

22,154

41,675

28,455

28,047

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

12.59

6.69

12.62

8.65

8.55

กําไรต่อหุ้นปรับลด

12.59

6.69

12.60

8.63

8.53

3,314.91

3,309.08

3,301.73

3,290.41

3,279.24

3,316.18

3,311.71

3,307.38

3,297.97

3,288.61

5.03

2.68

5.42

3.28

3.21

งบกําไรขาดทุนรวม
รายได้
รายได้จากการขาย

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน

กําไรต่อหุ้น (บาท)

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย (ล้านหุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่
ใช้คํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
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สรุปข้อมูลทางการเงิน 5 ปี (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท

2553

2552

2551

2550

2549

85,076

78,784

66,952

44,255

34,965

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

257,144

221,927

171,303

145,784

122,848

รวมสินทรัพย์

342,220

300,711

238,255

190,039

157,813

58,197

56,196

49,450

34,456

38,784

หนี้สินไม่หมุนเวียน

111,729

101,514

54,701

48,796

30,504

รวมหนี้สิน

169,926

157,710

104,151

83,252

69,288

172,294

143,001

134,104

106,787

88,525

342,220

300,711

238,255

190,039

157,813

81,732

42,886

82,265

45,142

42,215

(75,175)

(62,203)

(50,277)

(39,708)

(35,166)

4,667

24,151

(12,235)

63

(18,691)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
(ลดลง) สุทธิ

11,224

4,834

19,753

5,496

(11,642)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

48,678

43,995

24,013

18,521

30,507

59,902

48,829

43,766

24,017

18,865

(387)

(151)
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(4)

(344)

59,515

48,678

43,995

24,013

18,521

2553

2552

2551

2550

2549

264,575

233,756

219,314

179,767

169,348

73.77

58.03

91.38

67.37

60.54

5.52

5.17

5.17

4.57

4.16

44.83

39.53

49.69

39.78

36.52

3.75

3.16

2.46

2.33

2.13

งบดุลรวม
สินทรัพย์หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

ส่วนของผ้ถ
ู ือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสดรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

สรุปปริมาณการขายปิโตรเลียมและราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย

ปริมาณการขายปิโตรเลียม – สุทธิ
(บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน)
ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย
ราคาขายน้ํามันดิบ และคอนเดนเสทเฉลี่ย
(เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล)
ราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย
(เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู)
ราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเฉลี่ย
(เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบ)
Lifting Cost
(เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบ)
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Report of Board of Directors’ Responsibilities

The ﬁnancial statements of PTT Exploration and Production Public Company Limited and subsidiaries being consolidated
have been prepared in accordance with Thai generally accepted accounting principles under the Accounting Act B.E. 2543, being
those Thai Accounting Standards issued under the Accounting Profession Act B.E. 2547 including interpretations and accounting
treatment guidance announced by the Federation of Accounting Professions, as well as the ﬁnancial reporting requirements of the
Securities and Exchange Commission under the Securities and Exchange Act. B.E. 2535.
The Company’s Board of Directors are responsible for the integrity and objectivity of the ﬁnancial statements of PTT
Exploration and Production Public Company Limited and subsidiaries in providing reasonable assurance that the ﬁnancial
statements present fairly ﬁnancial position, results of operation and cash ﬂows, the books and records of the Company accurately
reﬂect all transactions to safeguard the Company’s assets and the control systems are in place to prevent fraud and irregularity. The
ﬁnancial statements have been prepared by adoption of the appropriate accounting policy which is applied on the consistency basis
and in accordance with generally accepted accounting principles. In addition, signiﬁcant information has been adequately disclosed
in the notes to ﬁnancial statements, in which the independent auditor expresses an opinion on the ﬁnancial statements of PTT
Exploration and Production Public Company Limited and subsidiaries in the auditor’s report.

February 17, 2011

(Signed) Prasert Bunsumpun
(Prasert Bunsumpun)

(Signed) Anon Sirisaengtaksin
(Anon Sirisaengtaksin)

Chairman of the Board

President and Chief Executive Ofﬁcer
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Auditor’s Report

TO:

THE SHAREHOLDERS OF PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

The Ofﬁce of the Auditor General of Thailand has audited the accompanying consolidated and the Company balance
sheets as at December 31, 2010 and 2009, the related consolidated and the Company statements of income, statements of
changes in shareholders’ equity and statements of cash ﬂows for the years then ended of PTT Exploration and Production Public
Company Limited and subsidiaries and of PTT Exploration and Production Public Company Limited, respectively. The Company’s
management is responsible for the correctness and completeness of information presented in these ﬁnancial statements. The
responsibility of the Ofﬁce of the Auditor General of Thailand is to express an opinion on these ﬁnancial statements based on the
audits and other auditors’ reports. The Ofﬁce of the Auditor General of Thailand received the other auditor’s reports and used them
as a basis in auditing and expressing an opinion on the consolidated and the Company ﬁnancial statements. Assets, liabilities and
expenses of the joint venture projects included in the consolidated ﬁnancial statements for 2010 constitute 65.92%, 17.62% and
37.85% and for 2009 constitute 67.02%, 25.93% and 47.11% respectively, and included in the Company ﬁnancial statements for
2010 constitute 35.32%, 4.96% and 31.71% and for 2009 constitute 33.54%, 3.51% and 37.77% respectively.
The Ofﬁce of the Auditor General of Thailand conducted the audits in accordance with generally accepted auditing
standards. Those standards require the Ofﬁce of the Auditor General of Thailand to plan and perform the audit to obtain
reasonable assurance about whether the ﬁnancial statements are free of material misstatement. An audit includes examining,
on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the ﬁnancial statements. An audit also includes assessing
the accounting principles used and signiﬁcant estimates made by management, as well as evaluating the overall ﬁnancial
statement presentation. The Ofﬁce of the Auditor General of Thailand believes that the audits together with other auditors’ reports
as above-mentioned provide a reasonable basis for the opinion.
In the opinion of the Ofﬁce of the Auditor General of Thailand, based on the audits and other auditors’ reports, the
consolidated and the Company ﬁnancial statements referred to above present fairly, in all material respects, the consolidated and
the Company ﬁnancial position as at December 31, 2010 and 2009, and the consolidated and the Company’s results of operations
and cash ﬂows for the years then ended of PTT Exploration and Production Public Company Limited and subsidiaries and of PTT
Exploration and Production Public Company Limited in accordance with generally accepted accounting principles.

(Signed) Poungchomnad Jariyajinda
(Poungchomnad Jariyajinda)
Inspector General

(Signed) Doungporn Muennuch
(Doungporn Muennuch)
Director of Audit Ofﬁce

Ofﬁce of the Auditor General
February 17, 2011
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Balance Sheets

As at December 31, 2010 and 2009

Consolidated
Notes

The Company

2010
Baht

2009
Baht

2010
Baht

2009
Baht

Assets
Current Assets
Cash and cash equivalents

7

59,514,757,315

48,677,769,437

43,369,134,422

35,027,409,870

Account receivable-parent company

8

9,883,369,719

10,918,592,580

6,278,988,552

7,697,295,667

Trade accounts receivable

9

1,844,842,304

3,345,572,004

78,447,233

47,856,171

594,376,758

1,048,974,429

130,992,143

311,969,441

7,953,648,829

8,145,572,198

3,190,406,745

3,257,166,354

910,186,446

407,126,209

11,358,606

20,573,756

1,530,941,000

3,685,134,238

820,499,720

1,012,558,540

5,384,473

4,950,652

217,218,868

99,766,614

2,838,659,552

2,550,165,062

1,053,440,235

1,037,542,199

85,076,166,396

78,783,856,809

55,150,486,524

48,512,138,612

23,873,135,929

23,873,135,929

Inventories
Materials and supplies, net

10

Other current assets
Working capital from co-venturers
Other accounts receivable

11

Accrued interests receivable
Other current assets
Total Current Assets
Non-current Assets
Investments in subsidiaries

13.3

Investments in associates

13.4

877,483,190

922,311,301

930,000,000

930,000,000

Long-term loans to related parties

12.2

590,788,545

504,737,773

60,831,959,890

58,209,232,771

226,332,468,695

206,705,301,913

93,323,988,127

84,330,156,861

16

3,939,023,342

3,977,379,942

301,269,168

330,919,994

17.2

13,824,291,614

8,543,179,497

573,119,147

-

194,156,625

653,636

-

Property, plant and equipment, net 14, 15
Intangible assets, net
Deferred income tax assets

-

-

Other non-current assets
Prepaid expenses

18

152,011,019

Deposit for the purchase of
partnership units

19

10,311,744,600

Deferred remuneration under
agreement
Other non-current assets

20

Total Non-current Assets
Total Assets

-

-

-

919,346,709

978,906,799

919,346,709

978,906,799

196,228,709

100,779,096

127,044,594

24,861,602

257,143,386,423

221,926,752,946

180,880,517,200

168,677,213,956

342,219,552,819

300,710,609,755

236,031,003,724

217,189,352,568

Notes to ﬁnancial statements are an integral part of these ﬁnancial statements.

(Signed) Anon Sirisaengtaksin
(Anon Sirisaengtaksin)

(Signed) Sermsak Satchawannakul
(Sermsak Satchawannakul)

President and Chief Executive Ofﬁcer

Vice President, attached to Finance and Accounting Group,
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Balance Sheets

As at December 31, 2010 and 2009

Consolidated
Notes

Liabilities and Shareholders’ Equity
Current Liabilities
Trade accounts payable
Current portion of long-term debts
Short-term loans
21
Working capital to co-venturers
Accrued expenses
Accrued interests payable
Income tax payable
Short-term provision
22
Other current liabilities
Total Current Liabilities
Non-current Liabilities
Bonds
21
Finance lease liabilities
23
Deferred income tax liabilities
17.2
Other non-current liabilities
Deferred income
24
Provision for employee beneﬁts 25
Provision for decommissioning costs 26
Other non-current liabilities
Total Non-current Liabilities
Total Liabilities
Shareholders’ Equity
Share capital
27
Authorized share capital
3,322,000,000 ordinary shares
of Baht 1 each
Issued and paid-up share capital
3,317,447,600 ordinary shares
of Baht 1 each
3,312,560,700 ordinary shares
of Baht 1 each
Share premium
Currency translation differences
Retained earnings
Appropriated
Legal reserve
Reserve for expansion
Unappropriated
Total Shareholders’ Equity
Total Liabilities and Shareholders’ Equity

The Company

2010
Baht

2009
Baht

2010
Baht

2009
Baht

1,958,454,321
7,944,731,692
1,013,643,938
18,274,349,327
552,136,275
22,447,945,269
3,933,197,692
2,072,133,819
58,196,592,333

918,725,737
10,327,577,889
1,934,955,131
652,233,615
20,726,274,992
238,509,384
19,037,505,829
873,418,354
1,486,391,497
56,195,592,428

203,758,721
7,944,731,694
624,319,219
9,857,650,381
166,820,822
17,709,397,093
1,276,934,477
37,783,612,407

270,317,656
9,498,741,249
999,204,995
145,942,711
8,870,960,142
238,509,384
15,094,309,098
950,690,568
36,068,675,803

69,893,282,855
15,780,122,712

48,951,198,113
10,556,720,810
14,992,994,481

48,965,264,636
10,161,310,405

48,951,198,113
11,202,642,515

1,939,677,336
1,560,118,603
21,967,635,102
588,124,875
111,728,961,483
169,925,553,816

2,608,737,278
1,164,681,340
22,821,103,348
418,816,080
101,514,251,450
157,709,843,878

1,435,477,615
10,781,669,997
280,561,061
71,624,283,714
109,407,896,121

1,104,779,664
10,426,554,592
268,752,983
71,953,927,867
108,022,603,670

3,322,000,000

3,322,000,000

3,322,000,000

3,322,000,000

3,317,447,600
-

3,312,560,700

3,317,447,600
-

3,312,560,700

14,182,932,340
(2,952,766,002)

13,784,668,840
(2,537,667,138)

14,182,932,340
-

13,784,668,840
-

332,200,000
16,900,000,000
140,514,185,065
172,293,999,003
342,219,552,819

332,200,000
16,900,000,000
111,209,003,475
143,000,765,877
300,710,609,755

332,200,000
16,900,000,000
91,890,527,663
126,623,107,603
236,031,003,724

332,200,000
16,900,000,000
74,837,319,358
109,166,748,898
217,189,352,568

Notes to ﬁnancial statements are an integral part of these ﬁnancial statements.
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Statements of Income

For the years ended December 31, 2010 and 2009

Consolidated
Notes

The Company

2010
Baht

2009
Baht

2010
Baht

2009
Baht

138,473,937,779

115,547,525,128

84,802,869,163

72,498,326,625

3,504,182,469

3,762,603,676

Revenues
Sales
Revenue from pipeline transportation

-

-

-

-

Other revenues
Gain on foreign exchange

28

Interest income
Other revenues

29

2,763,078,556
373,500,555

376,273,736

2,181,445,263

1,779,237,320

2,457,598,458

651,837,175

764,040,632

103,917,372

4,080,024,000

1,946,998,450

Dividends received from related parties

-

Total Revenues

-

-

147,572,297,817

120,338,239,715

91,828,379,058

76,328,479,767

Operating expenses

14,588,340,889

11,926,256,536

7,548,152,076

5,114,316,449

Exploration expenses

2,751,686,375

7,377,274,117

105,058,203

191,621,830

Administrative expenses

5,971,630,724

5,061,922,671

3,576,652,547

2,371,567,203

Petroleum royalties and remuneration 30

16,773,327,361

14,065,574,385

10,600,358,647

8,949,903,955

Depreciation, depletion and
amortization

36,825,398,201

29,856,004,386

20,907,209,698

17,765,146,850

508,219,408

1,470,016,711

178,626,594

Expenses

Other expenses
Loss on foreign exchange

28

Loss from Montara incident

31

456,651,041

9,085,875,964

Management’s remuneration

32

185,521,124

156,083,519

Other expenses

23

1,484,830,772

Total Expenses

-

-

185,521,124
-

156,083,519
-

79,037,386,487

78,037,210,986

44,392,969,006

34,727,266,400

68,534,911,330

42,301,028,729

47,435,410,052

41,601,213,367

(44,828,066)

(17,863,550)

68,490,083,264

42,283,165,179

47,435,410,052

41,601,213,367

2,540,537,457

1,870,328,040

1,969,519,057

1,783,674,802

65,949,545,807

40,412,837,139

45,465,890,995

39,817,538,565

24,210,571,252

18,259,240,291

15,978,889,725

14,765,441,218

41,738,974,555

22,153,596,848

29,487,001,270

25,052,097,347

Basic earnings per share

12.59

6.69

8.90

7.57

Diluted earnings per share

12.59

6.69

8.89

7.56

Operating income
Loss from the investments in associates
Income before ﬁnance costs and
income taxes
Finance costs
Income before income taxes
Income taxes

17.1

Net income
Earnings per share

-

-

34

Notes to ﬁnancial statements are an integral part of these ﬁnancial statements.

37

-

Dividends paid

-

Dividends paid

Notes to ﬁnancial statements are an integral part of these ﬁnancial statements.

3,317,447,600

-

Net income

Balance - as at December 31, 2010

-

4,886,900

Currency translation differences

Share capital issued and paid-up

3,312,560,700

-

Net income

Balance - as at December 31, 2009

-

5,476,300

3,307,084,400

14,182,932,340

-

-

-

398,263,500

13,784,668,840

-

-

-

361,559,560

13,423,109,280

(2,952,766,002)

-

-

(415,098,864)

-

(2,537,667,138)

-

-

(256,519,159)

-

(2,281,147,979)

332,200,000

-

-

-

-

332,200,000

-

-

-

-

332,200,000

Baht

Legal reserve

Consolidated

16,900,000,000

-

-

-

-

16,900,000,000

-

-

-

-

16,900,000,000

Reserve for
expansion
Baht

For the years ended December 31, 2010 and 2009

Share capital
Share premium Currency translation
issued and paid-up
differences
Baht
Baht
Baht

Currency translation differences

Share capital issued and paid-up

Balance - as at January 1, 2009

Note

Statements of Changes in
Shareholders’ Equity

140,514,185,065

(12,433,792,965)

41,738,974,555

-

-

111,209,003,475

(13,367,173,292)

22,153,596,848

-

-

102,422,579,919

Retained
earnings
Baht

172,293,999,003

(12,433,792,965)

41,738,974,555

(415,098,864)

403,150,400

143,000,765,877

(13,367,173,292)

22,153,596,848

(256,519,159)

367,035,860

134,103,825,620

Baht

Total

241

Notes to ﬁnancial statements are an integral part of these ﬁnancial statements.

3,317,447,600

-

Dividends paid

Balance - as at December 31, 2010

-

4,886,900

3,312,560,700

Net income

Share capital issued and paid-up

Balance - as at December 31, 2009

-

Dividends paid

5,476,300

3,307,084,400

14,182,932,340

-

-

398,263,500

13,784,668,840

-

-

361,559,560

13,423,109,280

332,200,000

-

-

-

332,200,000

-

-

-

332,200,000

Baht

Legal reserve

16,900,000,000

-

-

-

16,900,000,000

-

-

-

16,900,000,000

Reserve for
expansion
Baht

The Company

For the years ended December 31, 2010 and 2009

Share capital
Share premium
issued and paid-up
Baht
Baht

-

37

Note

Net income

Share capital issued and paid-up

Balance - as at January 1, 2009

Statements of Changes in
Shareholders’ Equity

91,890,527,663

(12,433,792,965)

29,487,001,270

-

74,837,319,358

(13,367,173,292)

25,052,097,347

-

63,152,395,303

Retained
earnings
Baht

126,623,107,603

(12,433,792,965)

29,487,001,270

403,150,400

109,166,748,898

(13,367,173,292)

25,052,097,347

367,035,860

97,114,788,983

Baht

Total

242
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Statements of Cash Flows

For the years ended December 31, 2010 and 2009

Consolidated

The Company

2010
Baht

2009
Baht

2010
Baht

2009
Baht

65,949,545,807

40,412,837,139

45,465,890,995

39,817,538,565

Cash ﬂows from operating activities
Income before income taxes
Adjustment to reconcile income before
income taxes to net cash provided by
(used in) operating activities
Loss from the investments in associates

44,828,066

17,863,550

36,825,398,201

29,856,004,386

20,907,209,698

17,765,146,850

137,382,781

71,899,139

74,885,365

71,325,558

Amortization of exploration expenses

1,471,915,640

5,671,138,123

516,260

11,543,204

(Gain) loss on disposal of assets

(340,521,321)

3,498,913,840

(520,880,139)

13,224,922

Income recognized from deferred income

(643,892,634)

87,427,649

Depreciation, depletion and
amortization expenses
Amortization of prepaid expenses

Dividends received from related parties

-

Loss from Montara incident

-

Provision for employee beneﬁts

3,105,525,354

(4,080,024,000)
-

-

(1,946,998,450)
-

401,328,135

341,850,405

373,810,298

(4,230,562,549)

(844,492,213)

(1,017,501,188)

(458,293,451)

1,962,227,779

1,390,664,559

(242,110,604)

(14,001,366)

101,584,156,011

83,669,109,661

60,929,836,792

55,633,296,130

(Increase) decrease in trade accounts
receivable

1,401,935,209

(1,771,801,719)

(30,593,490)

(29,016,917)

(Increase) decrease in account
receivable - parent company

1,004,178,434

(985,762,226)

1,418,307,116

(995,391,453)

(Increase) decrease in inventories

351,824,285

(383,459,468)

47,580,989

(80,739,561)

(Increase) decrease in materials and
supplies, net

143,645,784

(1,904,582,417)

54,102,903

(718,991,170)

(Increase) decrease in working capital
from co-venturers

(498,270,627)

544,704,176

55,734,935

(12,412,761)

(Increase) decrease in other accounts
receivable

2,036,143,118

(1,727,195,611)

195,702,847

392,031,685

(Increase) decrease in other current
assets

(208,287,727)

91,134,537

41,153,672

(632,464,339)

Gain on foreign exchange
Interest income (higher) less than
interest expenses

407,834,241

-

-

Changes in operating assets and liabilities

Increase in prepaid expenses
Increase in other non-current assets

(7,565,743)
(103,001,234)

Increase in deferred income tax assets

-

(4,692,537)
(3,435,836,005)

(653,636)
(102,182,993)
-

(458,258)
-

(Decrease) increase in trade accounts
payable

1,198,960,038

(1,388,630,945)

(66,648,193)

99,200,303

(Decrease) increase in working capital
to co-venturers

357,678,925

(319,857,191)

487,076,910

(176,142,891)

Notes to ﬁnancial statements are an integral part of these ﬁnancial statements.
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Statements of Cash Flows

For the years ended December 31, 2010 and 2009

Consolidated

The Company

2010
Baht

2009
Baht

2010
Baht

2009
Baht

(1,716,775,881)

1,787,258,986

1,092,638,688

141,965,431

909,869,327

973,149,480

307,912,123

151,395,111

88,825

1,864,078

(Decrease) increase in other non-current
liabilities

186,747,744

(959,333,045)

Loss from translation adjustment

(92,308,301)

(91,568,450)

Interest received from bank deposits

352,969,800

368,849,245

222,731,251

(25,169,701,034)

(31,576,865,911)

(15,034,072,759)

(18,304,621,803)

(19,851,869,058)

(40,782,625,023)

(11,310,582,547)

(21,007,848,240)

81,732,286,953

42,886,484,638

49,619,254,245

34,625,447,890

(86,050,772)

1,330,262,227

(2,525,466,881)

(31,270,256,232)

Changes in operating assets and liabilities
(continued)
(Decrease) increase in accrued expenses
Increase in other current liabilities
Increase in deferred income

Taxation paid
Net cash provided by operating
activities

627,090
-

(1,095,631,492)
253,429,875

Cash ﬂows from investing activities
(Increase) decrease in loans to related parties

Deposit for the purchase of partnership units (10,311,744,600)
Increase in investments in related parties

-

Dividends received from related parties

-

Interest received from loans
Increase in property, plant and equipment
Increase in intangible assets
Net cash used in investing activities

(555,838,206)
-

4,080,024,000

(606,364,649)
1,946,998,450

19,120,753

44,558,767

1,840,657,077

1,534,695,279

(64,755,121,181)

(59,388,765,720)

(27,809,097,348)

(20,571,106,781)

(41,331,251)

(3,633,423,120)

(37,721,632)

(50,547,214)

(75,175,127,051)

(62,203,206,052)

(24,451,604,784)

(49,016,581,147)

5,999,675,422

(1,360,717,196)

6,923,393,000

(2,185,934,382)

Cash ﬂows from ﬁnancing activities
(Decrease) increase in short-term loans
Redemption of bonds

(9,500,000,000)

Proceeds from bonds

22,192,614,168

39,950,119,444

Interest paid

(1,995,416,307)

(1,439,081,012)

Proceeds from common stock
Dividends paid
Net cash provided by (used in)
ﬁnancing activities

-

(9,500,000,000)
(1,988,889,524)

39,950,119,444
(1,437,378,671)

403,150,400

367,035,860

403,150,400

367,035,860

(12,433,221,900)

(13,366,259,736)

(12,433,221,900)

(13,366,259,736)

4,666,801,783

24,151,097,360

(16,595,568,024)

23,327,582,515

Net increase in cash and cash equivalents

11,223,961,685

4,834,375,946

8,572,081,437

8,936,449,258

Cash and cash equivalents at the
beginning of the year

48,677,769,437

43,994,689,588

35,027,409,870

26,132,472,261

59,901,731,122

48,829,065,534

43,599,491,307

35,068,921,519

(386,973,807)

(151,296,097)

(230,356,885)

(41,511,649)

59,514,757,315

48,677,769,437

43,369,134,422

35,027,409,870

Adjustment for the effect of exchange rate
changes on cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the end of
the year

Notes to ﬁnancial statements are an integral part of these ﬁnancial statements.
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Notes to
Financial Statements

For the years ended December 31, 2010 and 2009
(Unit : Million Baht, except as noted)

1. General Information
PTT Exploration and Production Public Company Limited (the Company) is registered as a company in Thailand and listed on the
Stock Exchange of Thailand. The address of its registered ofﬁce is 555/1 Energy Complex Building A, Floors 6 and 19-36, VibhavadiRangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900
The principal business operations of the Company, subsidiaries, and associates (the Group) are exploration and production of
petroleum in Thailand and overseas, foreign gas pipeline transportation, and investment in projects strategically connected to the
energy business.
As at December 31, 2010, the Group has operations related to the exploration and production of petroleum in 12 countries and
has investments in exploration and production projects with a percentage of interest as follows:
Project

Country

Operator

Company’s percentage
of interest
2010

2009

PTT Exploration and Production Public Company Limited
Bongkot

Thailand

PTT Exploration and Production Plc.

44.4445

44.4445

Arthit

Thailand

PTT Exploration and Production Plc.

80

80

Arthit North

Thailand

PTT Exploration and Production Plc.

100

100

Pailin

Thailand

Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd.

45

45

Sinphuhorm (E5 North)

Thailand

Hess (Thailand) Ltd.

20

20

S1

Thailand

PTTEP Siam Limited

25

25

Unocal III

Thailand

Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd.

5

5

E5

Thailand

ExxonMobil Exploration and Production Khorat Inc.

20

20

Algeria Hassi Bir Rekaiz

Algeria

PTT Exploration and Production Plc.

24.5

-
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Project

Country

Operator

Company’s percentage
of interest
2010

2009

25.50

25.50

19.31784

19.31784

100

100

21.375

21.375

PTTEP International Limited (PTTEPI)
Yadana

Myanmar

Total E&P Myanmar

Yetagun

Myanmar

Petronas Carigali Myanmar (Hong Kong) Ltd.

PTTEP 1

Thailand

PTTEP International Limited

G4/43

Thailand

Chevron Offshore (Thailand) Ltd.

G9/43

Thailand-

PTTEP International Limited

100

100

Cambodia
L22/43

Thailand

PTTEP International Limited

100

100

L53/43 & L54/43

Thailand

PTTEP International Limited

100

-

G4/48

Thailand

Chevron Pattani, Ltd.

5

-

Arthit (G9/48)

Thailand

PTTEP International Limited

80

-

Bongkot (G12/48)

Thailand

PTTEP International Limited

44.4445

-

L21, 28 & 29/48

Thailand

PTTEP International Limited

70

-

A4, 5 & 6/48

Thailand

PTTEP International Limited

100

-

Unocal III (G6/50)

Thailand

Chevron Thailand Exploration and Production., Ltd.

5

-

Pailin (G7/50)

Thailand

Chevron Thailand Exploration and Production., Ltd.

45

-

Arthit (G8/50)

Thailand

PTTEP International Limited

80

-

Cambodia

PTTEP International Limited

33.333334

33.333334

Myanmar

PTTEP International Limited

100

100

Myanmar M3, M4, M7 & M11

Myanmar

PTTEP International Limited

100

100

MTJDA -B17

Thailand-

Carigali-PTTEPI Operating Company Sendirian Berhad

50

50

25.0010

25.0010

7

7

8.50

8.50

28.50

28.50

25

25

Cambodia B
1

Myanmar Zawtika

1

Malaysia
PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO)
B8/32 & 9A2

Thailand

Chevron Offshore (Thailand) Ltd.

PTTEP Southwest Vietnam Company Limited (PTTEP SV)
Vietnam 52/97

Vietnam

Chevron Vietnam (Block 52), Ltd.

PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited (PTTEP KV)
Vietnam B & 48/95

Vietnam

Chevron Vietnam (Block B), Ltd.

PTTEP Hoang-Long Company Limited (PTTEP HL)
Vietnam 16-1

Vietnam

Hoang Long Joint Operating Company

PTTEP Hoan-Vu Company Limited (PTTEP HV)
Vietnam 9-2

Vietnam

Hoan-Vu Joint Operating Company

PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM)
Oman 44

Oman

PTTEP Oman Company Limited

100

100

Oman 58

Oman

PTTEP Oman Company Limited

-

100
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Project

Country

Operator

Company’s percentage
of interest
2010

2009

35

35

PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG)
Algeria 433a & 416b

Algeria

- Groupement Bir Seba (for development phase)
- PetroVietnam Exploration & Production
Corporation (for exploration phase)

PTTEP (Thailand) Limited (PTTEPT)
Bongkot (G12/48)

Thailand

PTTEP (Thailand) Limited

-

44.4445

Arthit (G9/48)

Thailand

PTTEP (Thailand) Limited

-

80

L53/43 & L54/43

Thailand

PTTEP (Thailand) Limited

-

100

G4/48

Thailand

Chevron Pattani, Ltd.

-

5

Sinphuhorm (EU-1)

Thailand

Hess (Thailand) Ltd.

20

20

B6/27

Thailand

PTTEP Siam Limited

60

60

S1

Thailand

PTTEP Siam Limited

75

75

L21, 28 & 29/48

Thailand

PTTEP Siam Limited

-

70

A 4, 5 & 6/48

Thailand

PTTEP Siam Limited

-

100

PTTEP Iran Company Limited

-

100

-

40

PTTEP Siam Limited (PTTEPS)

PTTEP Iran Company Limited (PTTEP IR)
Iran Saveh

Iran

PTTEP Bengara I Company Limited (PTTEPB)
Indonesia Bengara-1

Indonesia

PT Medco E&P Bengara

PTTEP Thai Projects Company Limited (PTTEP TP)
Unocal III (G6/50)

Thailand

Chevron Petroleum Thailand Ltd.

-

5

Pailin (G7/50)

Thailand

Chevron Petroleum Thailand Ltd.

-

45

Arthit (G8/50)

Thailand

PTTEP Thai Projects Company Limited

-

80

PTTEP Australia Offshore Pty Limited (PTTEP AO)
Australia AC/P 36

Australia

Murphy Australia Oil Pty Ltd.

22.21

20

Australia WA 423

Australia

Murphy Australia Oil Pty Ltd.

30

30

100

100

30

30

28.33

33.33

30

30

PTTEP Bahrain Company Limited (PTTEP BH)
Bahrain 2

Bahrain

PTTEP Bahrain Company Limited.

PTTEP Rommana Company Limited (PTTEPR)
Rommana

Egypt

Sipetrol International S.A.

PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)
Indonesia Semai II

Indonesia

Murphy Semai Oil Co., Ltd

PTTEP Sidi Abd El Rahman Company Limited (PTTEP SAER)
Sidi Abd El Rahman Offshore

Egypt

Edison International SPA
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Project

Country

Operator

Company’s percentage
of interest
2010

2009

36

36

67

-

100

-

Talisman Sadang B.V.i.o.

40

-

Talisman South Sageri B.V.i.o.

30

-

PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ)
New Zealand Great South

New Zealand

OMV New Zealand Limited

PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD)
Indonesia South Mandar

Indonesia

PTTEP South Mandar Limited

PTTEP Malunda Limited (PTTEP ML)
Indonesia Malunda

Indonesia

PTTEP Malunda Ltd.

PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD)
Indonesia Sadang

Indonesia

PTTEP South Sageri Limited (PTTEP SS)
Indonesia South Sageri
Project

Indonesia

PTTEP Australia Perth Pty Ltd (PTTEP AP)
PTTEP Australasia *
Australia
* Details of operators and percentage of interest in PTTEP Australasia project are as follows:
Block

Operator

Company’s percentage
of interest
2010

2009

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd

100

100

AC/L1, AC/L2 and AC/L3

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd

89.6875

89.6875

AC/RL7

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd

80

80

AC/P24

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd

60

60

AC/RL4 (Tenacious)

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd

100

75

AC/RL6 (Audacious), AC/P4, AC/RL4
(exclusive of Tenacious), AC/RL5,
AC/RL6 (exclusive of Audacious)
and AC/P17

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd

50

50

AC/P32

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd

35

35

WA-378-P, WA-396-P and WA-397-P

Woodside Energy Limited

20

20

AC/L7, AC/L8, AC/P33, AC/P34 and
AC/P40

1

2

According to the project rearrangement, the Myanmar Zawtika project comprises concession block M9 and the northeast
part of block M11, and the Myanmar blocks M3, M4, M7 and M11 excluding the northeast part of block M11.
PTTEPO has shareholding in Orange Energy Limited and B 8/32 Partners Limited, which holds the project’s concessions.
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2. Basis of Financial Statement Preparation
The consolidated and the Company ﬁnancial statements have been prepared in accordance with Thai generally accepted accounting
principles under the Accounting Act B.E. 2543, being those Thai Accounting Standards issued under the Accounting Profession Act
B.E. 2547 including interpretation and accounting guidance announced by the Federation of Accounting Professions, as well as
the ﬁnancial reporting requirements of the Securities and Exchange Commission under the Securities and Exchange Act B.E. 2535.
The Group has adopted the International Accounting Standards (IASs) No. 12 “Income Taxes” and No. 19 “Employee Beneﬁts”.
The content of these standards does not differ signiﬁcantly from that of Thai Accounting Standards No. 12 and No. 19 as published
in the Government Gazette. These accounting standards come into effect for periods beginning on or after January 1, 2013 and
January 1, 2011, respectively.
Where the Group has entered into joint interest operations with other parties to participate in exploration, development and
production of petroleum businesses, the Group records its share of expenses, assets and liabilities incurred in accordance with
the Statements of Expenditures prepared by the operators of the Concession or the Production Sharing Contract. The Statements
of Expenditures have been audited by another independent auditor on an annual basis and by the joint venture committee on a
regular basis.
The consolidated and the Company ﬁnancial statements have been prepared under the historical cost basis except as disclosed in
the accounting policies.
The preparation of ﬁnancial statements in conformity with Thai generally accepted accounting principles requires management
to make estimates and assumptions that affect the amounts of assets, liabilities, revenues and expenses reported in the ﬁnancial
statements. Estimates and assumptions are based on management’s experience and other information available which is reasonable
in a particular circumstance. Although these estimates and assumptions are based on management’s best knowledge of current
events and actions, actual results may differ from these estimates.
An English-language version of the consolidated and the Company ﬁnancial statements has been translated from the statutory
ﬁnancial statements which are prepared in the Thai language. In the event of a conﬂict or difference in the interpretation between
the two languages, the Thai-language version of the statutory ﬁnancial statements shall prevail.
3. Accounting Framework and Amendments to Accounting Standards, New Accounting Standards, New Financial Reporting
Standards and New Financial Reporting Interpretations
The following accounting framework and amendments to accounting standards, new accounting standards and new ﬁnancial
reporting standards were published in the Government Gazette during the accounting period:
• Effective on May 26, 2010
Accounting framework (Revised 2009)
• Effective for periods beginning on or after January 1, 2011
Thai Accounting Standard No. 1 (Revised 2009)
Presentation of Financial Statements
Thai Accounting Standard No. 2 (Revised 2009)
Inventories
Thai Accounting Standard No. 7 (Revised 2009)
Statement of Cash Flows
Thai Accounting Standard No. 8 (Revised 2009)
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
Thai Accounting Standard No. 10 (Revised 2009)
Events after the Reporting Period
Thai Accounting Standard No. 11 (Revised 2009)
Construction Contracts
Thai Accounting Standard No. 16 (Revised 2009)
Property, Plant and Equipment
Thai Accounting Standard No. 17 (Revised 2009)
Leases
Thai Accounting Standard No. 18 (Revised 2009)
Revenue
Thai Accounting Standard No. 19
Employee Beneﬁts
Thai Accounting Standard No. 23 (Revised 2009)
Borrowing Costs
Thai Accounting Standard No. 24 (Revised 2009)
Related Party Disclosures
Thai Accounting Standard No. 26
Accounting and Reporting by Retirement Beneﬁt Plans
Thai Accounting Standard No. 27 (Revised 2009)
Consolidated and Separate Financial Statements
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Thai Accounting Standard No. 28 (Revised 2009)
Thai Accounting Standard No. 29
Thai Accounting Standard No. 31 (Revised 2009)
Thai Accounting Standard No. 33 (Revised 2009)
Thai Accounting Standard No. 34 (Revised 2009)
Thai Accounting Standard No. 36 (Revised 2009)
Thai Accounting Standard No. 37 (Revised 2009)
Thai Accounting Standard No. 38 (Revised 2009)
Thai Accounting Standard No. 40 (Revised 2009)
Thai Financial Reporting Standard No. 2
Thai Financial Reporting Standard No. 3 (Revised 2009)
Thai Financial Reporting Standard No. 5 (Revised 2009)
Thai Financial Reporting Standard No. 6
Thai Financial Reporting Interpretations Committee No. 15
• Effective for periods beginning on or after January 1, 2013
Thai Accounting Standard No. 12
Thai Accounting Standard No. 20 (Revised 2009)
Thai Accounting Standard No. 21 (Revised 2009)

Investments in Associates
Financial Reporting in Hyperinﬂationary Economies
Interests in Joint Ventures
Earnings per Share
Interim Financial Reporting
Impairment of Assets
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
Intangible Assets
Investment Property
Share-based Payment
Business Combinations
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
Explorations for and Evaluation of Mineral Resources
Agreements for the Construction of Real Estate

Income Taxes
Accounting for Government Grants and Disclosure of
Government Assistance
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

Commencing January 1, 2011, the Group will apply the amendments to accounting standards, new accounting standards, new
ﬁnancial reporting standards and new ﬁnancial reporting interpretations as mentioned above. In addition, the Group will apply
International Accounting Standard (IAS) 32 “Financial Instruments: Presentation”, IAS 39 “Financial Instruments: Recognition
and Measurement” and International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 “Financial Instruments: Disclosures”. The signiﬁcant
difference between Thai Accounting Standard (TAS) 105 “Accounting for Investment in Debt and Equity Securities” and IAS 39
relates to the categorization of certain investments in debt and equity securities. IAS 39 requires the ﬁnancial assets, including
investments in debt and equity securities to be categorized as set out in Note 4.1.2. However this has no impact on the measurement
of the Group’s investment in debt and equity securities presented in the ﬁnancial statements. In addition, there is no conﬂict
between the disclosures of ﬁnancial instruments as required by IFRS 7 and TAS 107.
The Group’s management has analyzed that there is no signiﬁcant impact of the amendments to accounting standards, new
accounting standards, new ﬁnancial reporting standards and new ﬁnancial reporting interpretations to the ﬁnancial statements
except as illustrated in Note 4.
4. Impact of Newly Adopted Accounting Policies Being Applied on January 1, 2011
4.1 Impact of Newly Adopted Accounting Policies Being Applied Retrospectively
4.1.1 Thai Accounting Standard No. 21 (Revised 2009) “The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates”
Thai Accounting Standard No. 21 (Revised 2009) requires the Company to determine its functional currency which is
the currency of the primary economic environment in which the entity operates. Foreign currency transactions are
required to be translated into the functional currency using the exchange rates prevailing on the date of the transactions.
Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at
year-end exchange rate of monetary items denominated in foreign currencies are recognized in the income statement
in the period in which they are incurred.
However, the entity can translate the ﬁnancial statements into the presentation currency, which may be different
from the functional currency. The results and ﬁnancial position of entities whose functional currency differs from the
presentation currency are translated into the presentation currency as follows:
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a) assets and liabilities are translated at the closing rate at the date of that statement of ﬁnancial position;
b) income and expenses are translated at the exchange rate prevailing on the date of the transactions. However, the
standard allows the use of an estimated rate that is close to the rate prevailing on the date of the transactions, for
example the average exchange rate for the period. However, if exchange rates ﬂuctuate signiﬁcantly, the use of the
average rate for a period is inappropriate;
c) all resulting exchange differences are recognized in other comprehensive income.
The Company’s management has determined that the USD is the functional currency of the Company, as it is
the currency that has the primary inﬂuence over sales and operating costs. The Company will apply this standard
retrospectively. However, the Company is required to present its ﬁnancial statements in Thai Baht (the presentation
currency) in order to comply with the regulations of the Stock Exchange of Thailand and the Department of Business
Development. The adoption of this accounting standard will have the following impacts on the ﬁnancial statements:
Impact on the Group’s Consolidated Financial Statements
The net assets as at December 31, 2010 reported under the current accounting policy are Baht 172,294 million. After
applying this standard, the net assets will be USD 5,405 million are reported as Baht 162,964 million after being
translated into the presentation currency, the Thai Baht. The decrease in net assets of Baht 9,330 million results from
the exchange rate at the ﬁnancial statement date. In addition, the net assets presented in the Thai Baht presentation
currency may increase or decrease due to the change in the exchange rate as at each ﬁnancial statement date.
The net proﬁt for the year ended December 31, 2010 reported under the current accounting policy is Baht 41,739
million. After applying this standard, the net proﬁt will be USD 1,386 million reported as Baht 43,935 million after
being translated into the presentation currency, the Thai Baht. The increase in net proﬁt of Baht 2,196 million is
primarily due to the reduction in deferred income tax liabilities resulting from the change in functional currency to the
USD and the decrease in depreciation expenses resulting from the change in the exchange rate used in translating the
ﬁnancial statements into the Thai Baht presentation currency.
Impact on the Company’s Financial Statements
The net assets as at December 31, 2010 reported under the current accounting policy are Baht 126,623 million. After
applying this standard, the net assets will be USD 3,924 million and reported as Baht 118,305 million after being
translated into the presentation currency, the Thai Baht. The decrease in net assets of Baht 8,318 million results from
the exchange rate at the ﬁnancial statement date. In addition, the net assets presented in the Thai Baht presentation
currency may increase or decrease due to the change in the exchange rate as at each ﬁnancial statement date.
The net proﬁt for the year ended December 31, 2010 reported under the current accounting policy is Baht 29,487
million. After applying this standard, the net proﬁt will be USD 1,143 million and reported as Baht 36,265 million
after being translated into the presentation currency, the Thai Baht. The increase in net proﬁt of Baht 6,778 million is
primarily due to the reduction in deferred income tax liabilities resulting from the change in functional currency to the
USD and the decrease in depreciation expenses resulting from the change in the exchange rate used in translating the
ﬁnancial statements into the Thai Baht presentation currency.
4.1.2 International Accounting Standard No. 39 “Financial Instruments: Recognition and Measurement”
International Accounting Standard No. 39 incorporates extensive guidance on the recognition and measurement of
ﬁnancial instruments, including the categorization of ﬁnancial assets and liabilities, accounting for derivatives and
impairment. The Group will apply this standard retrospectively as follows;

252

The Categorization of Financial Assets and Liabilities
The International Accounting Standard No. 39 requires ﬁnancial assets to be categorized into 4 groups: 1) ﬁnancial
assets at fair value through proﬁt or loss, 2) held-to-maturity investments, 3) loans and receivables and 4) available-for-sale
ﬁnancial assets. The categorization depends on the purpose for which the ﬁnancial assets were acquired. Financial
liabilities are either categorized as 1) ﬁnancial liabilities at fair value through proﬁt or loss 2) ﬁnancial liabilities carried
at amortized cost.
All ﬁnancial assets and liabilities are initially recognized at fair value. Costs of ﬁnancial assets or liabilities which are
not categorized as ﬁnancial assets or liabilities at fair value through proﬁt or loss are net of the transaction costs that
are directly attributable to the acquisition or issue of the ﬁnancial assets or ﬁnancial liabilities. Subsequent accounting
depends on their respective categories.
Recognition and Measurement of Financial Instruments
• Derivative Financial Instruments
Under the International Accounting Standard No. 39, derivative ﬁnancial instruments are required to be marked
to market at fair value and recognized on the balance sheet. Changes to fair value are recognized through the
income statement.
• Effective Interest Method
The International Accounting Standard No. 39 requires ﬁnancial assets in the form of loans and receivables and
held-to-maturity investments and ﬁnancial liabilities measured at amortized costs to be initially recognized at fair
value net of transaction costs and to be subsequently carried at amortized cost using the effective interest method
and recognized through the income statement.
Impairment of Financial Assets
The International Accounting Standard No. 39 requires an entity to assess at each balance sheet date whether
there is any objective evidence that a ﬁnancial asset or group of assets may be impaired. If such impairment
evidence exists, the impairment loss is measured as the difference between the asset’s carrying amount and the
present value of estimated future cash ﬂows discounted at the ﬁnancial asset’s original effective interest rate.
The impairment loss is recognized in proﬁt or loss.
Impact on the Group’s Consolidated Financial Statements
The net effect on the net assets as at December 31, 2010 is an increase of Baht 95 million, equivalent to USD 3
million, which is primarily due to the recognition of derivative ﬁnancial instruments.
The net effect on the net proﬁt for the year ended December 31, 2010 is a decrease of Baht 161 million, equivalent to
USD 5 million, which is primarily due to the change in the fair value of derivative ﬁnancial instruments during the year.
Impact on the Company’s Financial Statements
The net effect on the net assets as at December 31, 2010 is an increase of Baht 95 million, equivalent to USD 3
million, which is primarily due to the recognition of derivative ﬁnancial instruments.
The net effect on the net proﬁt for the year ended December 31, 2010 is a decrease of Baht 162 million, equivalent to
USD 5 million, which is primarily due to the change in the fair value of derivative ﬁnancial instruments during the year.
4.2 Impact of Newly Adopted Accounting Policies Being Applied Prospectively
4.2.1 Thai Accounting Standard No. 23 (Revised 2009) “Borrowing Costs”
Thai Accounting Standard No. 23 (Revised 2009) requires an entity to capitalize the borrowing costs directly attributable
to the acquisition, construction or production of a qualifying asset as part of the cost of that asset. The option of
immediately expensing those borrowing costs will be removed.
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4.2.2 International Accounting Standard No. 39 “Financial Instruments: Recognition and Measurement”
Hedge Accounting
Under International Accounting Standard No. 39, if hedge accounting is applied and it is appropriate based upon the
speciﬁc criteria of the International Accounting Standard No. 39, the impact of recording the derivative instrument is
offset to the extent that the hedging relationship is effective. If a hedge is designated as a fair value hedge, changes
in the derivative’s fair value are recorded as gain or loss in the income statement and the hedged item is marked to
market for changes in fair value associated with the hedged risk.
If designated as a cash ﬂow hedge, the portion of the gain or loss on the hedging instrument that is determined to
be an effective hedge shall be recognized in other comprehensive income and the ineffective portion of the gain or
loss on the hedging instrument shall be recognized in proﬁt or loss.
4.2.3 Thai Financial Reporting Standard No. 2 “Share-based Payment”
Thai Financial Reporting Standard No.2 provides details of the accounting treatment for transactions in which an
entity receives goods or services as consideration for either:
• Equity instruments of the entity (equity-settled) which are recognized as equity; or
• Cash or other assets, where the amount is based on the price or value of the entity’s shares (cash-settled), which
are recognized as a liability.
The measurement of the transaction is based on the fair value of the goods or service received. The equity-settled
transactions are not re-measured once the grant date fair value has been determined. The cash-settled transactions
are required to be re-measured at each statement of ﬁnancial position date and at the date of settlement, with the
change in fair value recognized in the income statement.
This standard shall be applied for the equity-settled transactions taking place on or after January 1, 2011.
4.2.4 Thai Financial Reporting Standard No. 3 (Revised 2009) “Business Combinations”
Thai Financial Reporting Standard No. 3 (Revised 2009) continues to apply the acquisition method to business combinations,
unless it is a combination involving entities or businesses under common control. Examples of signiﬁcant changes in the
revised standard are (a) all payments to a business acquisition, including contingent considerations, shall be recognized
at fair value on the acquisition date and changes in the fair value of contingent consideration classiﬁed as a liability are
recognized in the income statement, and (b) all acquisition-related costs shall be recognized as expense in the period in
which the costs are incurred. The revised standard shall be applied to business combinations from January 1, 2011.
4.2.5 Thai Financial Reporting Standard No. 6 “Mineral Exploration for and Evaluation of Resources”
Thai Financial Reporting Standard No. 6 states that exploration and evaluation assets (“E&E assets”) shall be initially
recognized using the cost model and subsequently carried using the method deﬁned in the Thai Accounting Standard
No. 16 “Property, Plant and Equipment” or Thai Accounting Standard No. 38 “Intangible Assets”, depending on
the classiﬁcation of the E&E assets. However, this standard permits an entity to determine an accounting policy
for exploration and evaluation expenditures based on the entity’s current national GAAP accounting policies, while
expenditures incurred in the development of oil and gas properties will be accounted for in accordance with the
Accounting Framework and the Thai Accounting Standard No. 38. This standard also speciﬁcally requires the entity
to disclose the accounting policies for exploration and evaluation expenditure, including the recognition of E&E assets
and the amounts of assets, liabilities, revenues and expense and operating and investing cash ﬂows arising from the
exploration and evaluation of mineral resources.
4.3 Impact of Newly Adopted Accounting Policies on the Financial Statement Disclosures
4.3.1 Thai Accounting Standard No. 1 (Revised 2009) “Presentation of Financial Statements”
Thai Accounting Standard No. 1 (Revised 2009) states that an entity shall present all income and expense items recognized
in a period in a single statement (the statement of comprehensive income) or in two statements (the separate income
statement and the statement of comprehensive income). In addition, this revised standard requires an entity to present
a statement of ﬁnancial position as at the beginning of the earliest comparative period in a complete set of ﬁnancial
statements when the entity makes a retrospective restatement or reclassiﬁes items in the ﬁnancial statements.
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However, for the ﬁnancial statements relating to the period beginning on or after January 1, 2011 that is the ﬁrst
period in which the revised standard is applied, the entity can choose to present a statement of ﬁnancial position
comprising only two statements without the statement of ﬁnancial position as at the beginning comparative period.
4.3.2 Thai Accounting Standard No. 24 (Revised 2009) “Related Party Disclosures”
Thai Accounting Standard No. 24 (Revised) expands the deﬁnition of a related party to include parties with joint control
over the entity, joint ventures in which the entity is a venturer and post-employment beneﬁt plans for the beneﬁt of
employees of an entity or of a related entity.
4.3.3 International Financial Reporting Standard No. 7 “Financial Instruments: Disclosures”
International Financial Reporting Standard No. 7 requires extensive qualitative and quantitative disclosure about
exposure to risks arising from ﬁnancial instruments, including speciﬁed minimum disclosures about credit risk, liquidity
risk and market risk and how the entity manages those risks.
5. Signiﬁcant Accounting Policies
5.1 Preparation of Consolidated Financial Statements
The consolidated ﬁnancial statements comprise the Company, subsidiaries, associates and joint ventures. The major
inter-company transactions between the Company and subsidiaries are eliminated from the consolidated ﬁnancial
statements.
Subsidiaries
Subsidiaries are those entities over which the Group has the power to govern their ﬁnancial and operating policies generally
accompanying a shareholding of more than one half of the voting rights. The existence and effect of potential voting
rights that are currently exercisable or convertible, including potential voting rights held by another entity, are considered
when assessing whether the Group controls another entity. Subsidiaries are consolidated from the date on which control is
transferred to the Group and are no longer consolidated from the date that control ceases.
The purchase method of accounting is used to account for the acquisition of subsidiaries by the Group. The cost of an
acquisition is measured as the fair value of the assets given, equity instruments issued and liabilities incurred or assumed at
the date of exchange, plus other costs directly attributable to the acquisition. Identiﬁable assets and liabilities acquired from
a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.
The excess of the cost of acquisition over the fair value of the Group’s share of the subsidiary’s identiﬁable net assets
acquired is recorded as goodwill; on the other hand, if the cost of acquisition is less than the fair value of the Group’s share
of the subsidiary’s identiﬁable net assets, the difference is recognized directly in the income statement.
The investments in the subsidiaries are presented by using the cost method in the Company’s ﬁnancial statements.
A list of subsidiaries is set out in Note 13.
Associates
Associates are those entities over which the Group has signiﬁcant inﬂuence over their ﬁnancial and operating policies, but
does not control. Investments in associates are initially recognized at cost and are accounted for using the equity method
in the consolidated ﬁnancial statements from the date on which the Group gains signiﬁcant inﬂuence and are no longer
consolidated from the date that signiﬁcant inﬂuence ceases.
The Group’s shares of the associates’ post-acquisition proﬁts or losses are recognized in the income statement, and its
shares of post-acquisition movements in surplus are recognized in reserves. The Group does not recognize further losses that
exceed its investment in the associates, unless it has incurred obligations or made payments on behalf of the associates.
Accounting policies of associates have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by
the Group.
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The investments in the associates are presented by using the cost method in the Company’s ﬁnancial statements.
A list of associates is set out in Note 13.
Joint Ventures
The Group’s interests in jointly controlled entities are accounted for by proportionate consolidation. Under this method, the
Group includes its shares of the joint ventures’ individual income, expenses, assets, liabilities and cash ﬂows on a line-by-line
basis with similar items in the Group’s ﬁnancial statements.
The Group’s interests in jointly controlled assets are accounted for by proportionate consolidation. Under this method,
the Group includes its shares of the assets, liabilities, expenses and cash ﬂows based on Joint Operating Agreement on a
line-by-line basis with similar items in the Group’s ﬁnancial statements.
Gains or losses from the joint ventures are presented by using the cost method in the Company’s ﬁnancial statements.
For details of jointly controlled entities and jointly controlled assets, please refer to Note 13 and Note 1, respectively.
Related Parties
Related parties are those entities that directly or indirectly control, or are controlled by the Company, or are under common
control with the Company. They also include holding companies, subsidiaries, fellow subsidiaries and associates.
In considering each relationship between parties, attention is directed to the substance of the relationship, not merely the
legal form.
5.2 Foreign Currency Translation
Transactions included in the ﬁnancial statements of each entity in the Group are measured using Thai Baht. The consolidated
ﬁnancial statements are presented in Thai Baht.
Foreign currency transactions are translated into Thai Baht at the exchange rates ruling on the transaction dates. Monetary
assets and liabilities denominated in foreign currency remaining at the balance sheet date are translated into Thai Baht
at the exchange rate ruling on the balance sheet date. Gains and losses arising from the settlement of foreign currency
transactions and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in
the income statement in the period in which they are incurred.
The monetary assets and liabilities of foreign operations are translated into Thai Baht using the average buying and selling
rates determined by the Bank of Thailand at year-end, whereas the income statement is translated using the exchange rates
ruling on the transaction dates. Gains or losses from such translation are recognized in the income statement in the period
in which they are incurred.
The assets and liabilities of foreign entities are translated into Thai Baht using the average buying and selling rates determined
by the Bank of Thailand at year-end, whereas the income statement is translated using average exchange rates during
the period. Differences from such translations have been presented under “Currency Translation Differences” in the
shareholders’ equity.
5.3 Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents comprise cash on hand and at banks, and other short-term highly liquid investments with original
maturities of three months or less from the date of acquisition.
5.4 Trade Accounts Receivable
Trade accounts receivable are carried at net realizable value. An allowance for doubtful accounts is provided, based on the
Company’s review of all outstanding receivable amounts at the balance sheet date. The amount of the allowance is the
difference between the carrying amount of the receivable and the amount expected to be collected. Doubtful accounts are
written off and recorded as expenses in the income statement when they are identiﬁed.
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Factoring Policy of Accounts Receivable
The factoring of accounts receivable is made on an arms-length basis. The Company will write-off such accounts receivable
when the future economic beneﬁts and other major relevant beneﬁts are transferred to the third party and the Company
receives the funds from such factoring.
5.5 Inventories
Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using the weighted average method.
Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the costs of completion and selling
expenses.
5.6 Materials and Supplies
Materials and supplies are stated at the average cost less the allowance for obsolete and unserviceable items used in
petroleum exploration and production activities.
5.7 Borrowing Costs
Borrowing costs directly attributable to ﬁnance the construction of property, plant and equipment during the required
period of time or the preparation of the assets for their intended use are capitalized as part of the cost of the respective
assets. All other borrowing costs are expensed in the period in which they are incurred.
5.8 Property, Plant and Equipment
Property, plant and equipment are presented at cost, after deducting accumulated depreciation and the provision for the
impairment of assets.
• Oil and Gas Properties
The Company follows the Successful Efforts Method in accounting for its assets used for oil and gas exploration and
production activities as follows:
Cost of Properties
Costs of properties comprise total acquisition costs of petroleum rights or the portion of costs applicable to properties
as well as the decommissioning costs.
Exploratory drilling costs are capitalized and will be classiﬁed as assets of the projects if their exploratory wells have
identiﬁed proved reserves that have been found to be commercially producible. If, however, the exploratory wells have
not identiﬁed proved reserves or have identiﬁed proved reserves but have not been found to be commercially producible,
such drilling costs will be expensed in the income statement.
Exploration costs, comprising geological and geophysical costs as well as area reservation fees during the exploration
stage, are charged to expenses when incurred.
Development costs, whether relating to the successful or unsuccessful development of wells, are capitalized.
Depreciation, Depletion and Amortization
The capitalized acquisition costs of petroleum rights are depleted and amortized using the unit of production method based
on estimated proved reserves. Depreciation, depletion and amortization of exploratory wells, development, equipment
and operating costs of support equipment as well as the decommissioning costs, except unsuccessful projects, are calculated
on the unit of production method based on estimated proved reserves or proved developed reserves. Changes in reserve
estimates are recognized prospectively.
Proved reserves and proved developed reserves are calculated by the engineers of the Group and are based on the
information received from the joint ventures.
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• Pipelines and Others
Costs of properties comprise purchase prices and other direct costs necessary to bring the asset to working condition
suitable for its intended use.
Depreciation of pipelines and others are determined using the straight-line method with an estimated useful life of
5 - 30 years.
Where the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to
its recoverable amount.
Gains and losses on disposal of property, plant and equipment are determined by comparing proceeds with the carrying
amount and are taken into account in the income statement when they arise.
The cost of major renovations is included in the carrying amount of the asset when it is probable that future economic
beneﬁts in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will ﬂow to the Group.
Repair and maintenance costs are recognized as expenses when incurred.
5.9 Carried Costs under Petroleum Sharing Contract
Under Petroleum Sharing Contracts in which the government has a participation interest, some contracts require the
contracting parties, excluding the government, to fund the costs of all exploration operations until the ﬁrst development
area is determined. During the exploration period, the contracting parties will carry an agreed upon proportion of the
government’s exploration costs (carried costs). When the project commences production, such carried costs will be fully
recouped without interest by the contracting parties from the production of petroleum under the agreed procedures.
The Group classiﬁes the transactions in respect of carried costs through various accounts based on petroleum activities using
the Successful Efforts Method. They are mainly recorded in oil and gas properties in balance sheet and exploration expenses
in the income statement. (For details, please refer to Note 15.)
5.10 Intangible Assets
• Goodwill
Goodwill represents the excess of the cost of an acquisition over the fair value of the Group’s share of the
net identiﬁable assets of the acquired subsidiaries or associates undertaking at the date of acquisition. Goodwill on
acquisitions of subsidiaries is reported in the consolidated balance sheets as an intangible asset. Goodwill on acquisitions
of associates is included in investments in associates and is tested for impairment as part of the overall balance of the
investments in associates.
Goodwill is annually tested for impairment and carried at cost less accumulated impairment losses. Impairment losses
on goodwill are not reversed. Gains and losses on the disposal of an entity include the carrying amount of goodwill
relating to the entity sold.
Goodwill is allocated to cash-generating units for the purpose of impairment testing. The allocation is made to a single
cash-generating unit or group of cash-generating units that are expected to beneﬁt from the business combination in
which the goodwill arose.
• Probable Reserves
Probable reserves represent reserves that were assessed by the Group at the time when there was a purchase of
business. Probable reserves will be classiﬁed as oil and gas properties once they are proved reserves and amortized using
the unit of production method.
• Other Intangible Assets
Other intangible assets comprise expenditures incurred for licenses acquired for computer software which are
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capitalized and amortized using the straight-line method over the remaining contract period, or a maximum of 10 years.
The carrying amount is reviewed by the Group and the allowance for impairment will be provided whenever events
or circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable.
5.11 Impairment of Assets
Assets that have an indeﬁnite useful life, for example goodwill, are not subject to amortization and are tested annually
for impairment. Assets that are subject to amortization are reviewed for impairment whenever events or changes in
circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount
by which the carrying amount of the assets exceeds its recoverable amount which is the higher of an asset’s fair value less
costs to sell and its value in use, and is recorded in the income statement. For the purposes of assessing impairment, assets
are grouped at the lowest levels for which there are separately identiﬁable cash ﬂows.
Estimates of future cash ﬂows used in the evaluation for impairment of assets related to petroleum production are made
using risk assessment on ﬁeld and reservoir performance and are inclusive of expectations about proved and unproved
reserves.
Impairment, except when related to goodwill, is reversed as applicable to the extent that the events or circumstances that
triggered the original impairment change. If that is the case, the carrying amount of asset is increased to its recoverable
amount. That increased amount cannot exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation,
if the Group did not recognize the impairment loss for assets in prior year.
5.12 Deferred Income Taxes
Deferred income tax is provided in full, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between
the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the ﬁnancial statements. The principal temporary
differences arise from depreciation of property, plant and equipment, the amortization of decommissioning costs and the
difference between the fair value of the acquired net assets and their tax bases.
Tax rates enacted by the balance sheet date are used to determine deferred income tax.
Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that future taxable proﬁt will be available against which
the temporary differences can be utilized.์
Deferred income tax is provided on temporary differences arising from investments in subsidiaries, associates and joint
ventures, except where the timing of the reversal of the temporary difference can be controlled and it is probable that the
temporary difference will not reverse in the foreseeable future.
Deferred income tax assets and liabilities can be offset only when they both relate to the same legal tax authority.
5.13 Deferred Remuneration under Agreement
According to the conditions in the Gas Sales Agreement of Arthit project, the Company has an obligation to make a payment
to the buyer (PTT) in its operation. The remuneration is classiﬁed as non-current asset, reported under “Deferred Remuneration
under Agreement”, and is amortized over the contract life using the straight-line method.
5.14 Borrowings
The Group records its borrowings at the fair value of the proceeds received, net of transaction costs incurred.
Borrowings are classiﬁed as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer the settlement of the
liability for at least 12 months after the balance sheet date.
5.15 Leases
• Leases - where a Group company is the lessee
Leases of property, plant and equipment which substantially transfer all the risks and rewards of ownership to the
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lessee are classiﬁed as ﬁnance leases. Finance leases are capitalized at the inception of the lease at the lower of the fair
value of the leased property or the present value of the minimum lease payments. Each lease payment is allocated to
the principal and to the ﬁnance charges so as to achieve a constant interest rate on the ﬁnance balance outstanding.
The outstanding rental obligations, net of ﬁnance charges, are included in liabilities. The interest element of the ﬁnance
cost is charged to the income statement over the lease period so as to achieve a constant periodic rate of interest on
the remaining balance of the liability for each period. The property, plant and equipment acquired under ﬁnance leases
are depreciated over the shorter period of the useful life of the asset or the lease term.
Leases not transferring a signiﬁcant portion of the risks and rewards of ownership to the lessee are classiﬁed as operating
leases. Payments made under operating leases are charged to the income statement on a straight-line basis over the
lease period.
When an operating lease is terminated before the lease period has expired, any payment required to be made to the
lessor by way of penalty is recognized as an expense in the period in which termination takes place.
• Leases - where a Group company is the lessor
Assets leased out under operating leases are included in property, plant and equipment in the balance sheets. They
are depreciated over their expected useful lives on a basis consistent with other similar property, plant and equipment
owned by the Group. Rental income is recognized on a straight-line basis over the lease term.
5.16 Employee Beneﬁts
The Group’s employees have become members in the following provident funds: “Employee of PTTEP Registered Provident
Fund”, “Employee of PTTEP Registered Provident Fund 2”, “Sataporn Registered Provident Fund”, “TISCO Ruamtun 1
Registered Provident Fund” and “TISCO Ruamtun 2 Registered Provident Fund“.
The provident funds are funded by payments from employees and from the Group which are held in a separate trusteeadministered fund. The Group contributes to the funds at a rate of 3% - 15% of the employees’ salaries which are charged
to the income statement in the period to which the contributions relate.
This obligation in respect of employees’ retirement beneﬁts is presented in the balance sheets under the provision for
employee beneﬁts as discussed in Note 25. In addition, the transitional liabilities will be amortized as expenses in the income
statement on a straight-line basis over 5 years.
The Group’s obligation in respect of the retirement beneﬁt plans is calculated by estimating the amount of future beneﬁts
that employees will have earned in return for their services to the Company and subsidiaries in the current period and in
future periods. Such beneﬁts are discounted to the present value using the rate of government bond yields. The calculation
is performed by an independent actuary using the Projected Unit Credit Method.
When the beneﬁts under the plans change, the portion of the increased beneﬁts relating to the past services of employees
is recognized in the income statement on a straight-line basis over the average remaining period until the beneﬁts become
vested.
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security and provident funds are recognized as expenses when
incurred.
5.17 Provisions
Provisions, excluding the provisions for employee beneﬁts, are recognized when the Group has a preent legal or constructive
obligation as a result of past events and it is probable that an outﬂow of resources will be required to settle the obligation
and a reliable estimate of the amount can be made. Where the Group expects a provision to be reimbursed, for example
under an insurance contract, the reimbursement is recognized as a separate asset when the reimbursement is virtually certain.
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Provisions for Decommissioning Costs
The Group records a provision for decommissioning costs whenever it is probable that there is an obligation as a result of
a past event and the amount of that obligation is reliable.
The Group recognizes provision for decommissioning costs, which is provided at the onset of completion of the
project, for the estimate of the eventual costs that relate to the removal of the production facilities. These costs are
included as part of the oil and gas properties and are amortized based on proved reserves on a unit of production basis.
The estimates of decommissioning costs are determined based on reviews and estimates by the Group’s own engineers
and managerial judgment.
5.18 Capital Risk Management
The Group’s objectives when managing capital are to safeguard the Group’s ability to continue as a going concern in order
to provide returns to shareholders and beneﬁts to other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce
the cost of capital.
5.19 Reserve for Expansion
The Group has a reserve for expanding its investments in new projects in the exploration phase, which is generally
susceptible to high risk, and for ﬁnding additional petroleum reserves. The reserve for expansion is set aside at no more
than 35% of the net taxable income from its exploration and production activities.
5.20 Income Recognition
Sales are recognized upon delivery of products and customer acceptance.
Service income from gas pipeline construction is recognized on the percentage of completion basis.
Interest income is recognized on a time proportion basis, taking into account the effective yield on the asset.
Revenues other than those mentioned above are recognized on an accrual basis.
5.21 Deferred Income under Agreements (Take-or-Pay)
Under Gas Sales Agreements, the Group has obligations to supply minimum quantities of gas to a customer in each contract
year. If in any contract year, the customer has not taken the minimum quantities of gas according to the Gas Sales
Agreements, customer shall pay for quantities of gas not taken (Take-or-Pay). Should the customer be unable to take the
minimum contracted quantities in a given year, the volume of gas that the customer has paid for but has not taken in that
year (Make-up) can be taken free of charge in subsequent years. Payments received in advance under these agreements are
recognized as deferred income. This deferred income is recognized in the income statement when the gas is subsequently
taken. (For details, please refer to Note 24)
The Group made prepayments to the government of Myanmar for royalty related to cash received in advance under Takeor-Pay Agreement. The prepayment will be expensed when the gas is subsequently taken by the customers. (For details,
please refer to Note 18)
5.22 Income Taxes
The Group’s expenditures and revenues for tax purposes comprise:
• Current period tax which is calculated in accordance with the Petroleum Income Tax Act B.E. 2514 and Amendment
B.E. 2532 and the Revenue Code
• Income tax in the Union of Myanmar
• Income tax in the Socialist Republic of Vietnam
• Corporate income tax in Australia
• Petroleum Resource Rent Tax in Australia
• Corporate income tax in the Sultanate of Oman
• Deferred income taxes, which are calculated as disclosed in Note 17.
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5.23 Earnings per Share
Basic earnings per share are calculated by dividing the net income attributable to shareholders by the weighted average
number of ordinary shares in issue during the year.
Diluted earnings per share are calculated by dividing the net income attributable to shareholders by the weighted average
number of ordinary shares in issue during the year, adjusted with dilutive potential ordinary shares. The Company assumes
that all dilutive potential ordinary shares are converted into ordinary shares in the earning per share calculation.
5.24 Segment Reporting
The segment details are primarily presented by the business operations and secondly by the geographical areas.
Business segments refer to parts of an entity that carry out business activities that are subject to risks and returns different
from those of other business segments. Geographical segments refer to parts of an entity that carry out business operations
within a particular economic environment that are subject to risks and returns different from those of components operating
in other economic environments.
6. Major Estimates and Assumptions
In order to prepare the ﬁnancial statements in conformity with the accounting standards, management is required to use estimates
and assumptions which impact assets, liabilities, revenues and expenses. The data relating to the major assumptions and uncertainties
in the estimate which may have an impact on the carrying amount of assets, liabilities, revenues and expenses presented in the
ﬁnancial statements are as follows:
Estimate for Oil and Gas Reserves
Oil and gas reserves are key elements in the Group’s investment decision-making process which is focused on generating value.
They are also important elements in testing for impairment. Changes in proved oil and gas reserves will also affect the present value
of the net cash ﬂows and the unit-of-production depreciation.
Proved reserves are the estimated quantities of petroleum that geological and engineering data demonstrate with reasonable
certainty to be recoverable in future years from known reservoirs under existing economic and operating conditions including
government’s rules and regulations. The proved reserves have to be examined and assessed annually by the Group’s geologists and
reservoir engineers.
Exploration Costs
Capitalized exploration drilling costs more than 12 months old are expensed unless (1) proved reserves are booked or (2) they have
found commercially producible quantities of reserves and they are subject to further exploration or appraisal activity. In making
decisions about whether to continue capitalizing exploration drilling costs for a period longer than 12 months, it is necessary to
make judgments about the satisfaction of each condition in the present event. If there is a change in one of these judgments in a
subsequent period, the related capitalized exploration drilling costs would be expensed in that period.
Impairment of Assets
Value in use of assets under consideration for impairment is assessed by the estimate for the discounted future cash ﬂows.
The expected future cash ﬂows is based on management’s estimates in relation to the future selling price, demand and supply
in the market, margin rate and estimated future production volume. Expected future production volumes, which include both
proved reserves as well as volumes that are expected to constitute proved reserves in the future, are used for impairment testing
because the Group believes this is the most appropriate indicator of expected future cash ﬂows, used as a measure of value in use.
The discounted rate for the impairment testing reﬂects the current market assessment of the time value of money and the risk
speciﬁc to the assets for which the future cash ﬂow estimates have not been adjusted.
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Goodwill and Intangible Assets
For recognition and measurement of goodwill and intangible assets as of acquisition date including subsequent impairment testing,
management uses estimated future cash ﬂow from assets or cash-generating unit and appropriate discount rate for present value
of future cash ﬂow calculation.
Income Tax
The Group is subject to income taxes in numerous jurisdictions. Signiﬁcant judgment is required in determining the worldwide
provision for income taxes due to the fact that there are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination
is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for anticipated tax based on estimates of
whether additional taxes will be due. Where the ﬁnal tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially
recorded, such differences will affect the income tax and deferred tax provisions in the period in which such determination is made.
Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that future taxable proﬁts will be available against which the
temporary differences can be utilized. The management is required to make an estimate of the number of the deferred income tax
assets that should be recognized by considering the assumption about the probable future tax beneﬁts in each period. There may
be uncertainty associated with the assumption used for the future taxable income in terms of whether any change will affect the
recognition of the deferred tax asset.
Lease
In considering whether a lease agreement is an operating lease or a ﬁnance lease, management has exercised judgment in assessing
terms and conditions of the agreement to ensure whether the risks and rewards of assets are transferred to the Group or not.
Employee Retirement Plans
The Group’s obligation regarding the retirement beneﬁt plans is calculated by estimating the amount of future beneﬁts that
employees will have earned in return for their services to the Company and subsidiaries in the current and in future periods.
The calculation is performed by an independent actuary using the Projected Unit Credit Method and the relevant assumptions
which include ﬁnancial and demographic assumptions as disclosed in Note 25.
When the beneﬁts under the plans change, the portion of the increased beneﬁts relating to the past services of employees is
recognized in the income statement on a straight-line basis over the average remaining period until the beneﬁts become vested.
The expense is recognized immediately in the income statement when the beneﬁts are paid.
Provisions
The provisions are recognized by the Group and presented in the balance sheets when there is an obligation as a result of a past
event and there is the possibility that the company will have to pay its beneﬁcial assets for such an obligation when the amount
can be reliably calculated.
The Group records a provision for decommissioning costs whenever it is probable that there would be an obligation of a reliable
amount as a result of a past event. The Group recognizes provision for decommissioning costs, which is provided at the onset
of completion of the project, for the estimate of the eventual costs that relate to the removal of the production facilities. These
costs are included as part of the oil and gas properties and are amortized based on proved reserves on a unit of production basis.
The estimates of decommissioning costs are determined based on reviews and estimates by the Group’s engineers and managerial
judgment.
The provisions are based on the current situation such as regulations, technologies and prices. The actual results could differ from
these estimates as future conﬁrming events occur.
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7. Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents as at December 31, 2010 and 2009 comprised:
Consolidated

Cash on hand and at banks

The Company

2010

2009

2010

2009

57,294.71

12,884.37

41,209.46

7,208.93

2,220.05

15,852.64

2,159.68

11,128.86

-

19,940.76

-

16,689.62

59,514.76

48,677.77

43,369.14

35,027.41

Cash equivalents
- Fixed deposits
- Treasury bills
Total

The interest rate on saving deposits held at call with banks is 0.04% - 4.50% per annum (2009: interest rate 0.07% - 3.75% per annum).
The interest rate on ﬁxed deposits with banks is 0.33% - 5.00% per annum (2009: interest rate 0.30% - 3.97% per annum).
The interest rate on treasury bills is 1.11% - 1.75% per annum (2009: interest rate 0.78% - 1.76% per annum).
8. Account Receivable - Parent Company
Account receivable - parent company as at December 31, 2010 and 2009 comprised:
Consolidated

The Company

2010

2009

2010

2009

Sales of petroleum products

8,478.96

9,820.09

4,874.58

6,598.80

Gas pipeline construction service

1,110.41

1,098.50

1,110.41

1,098.50

294.00

-

294.00

-

9,883.37

10,918.59

6,278.99

7,697.30

Sales of topside equipment on platform
Total
9. Trade Accounts Receivable

Trade accounts receivable as at December 31, 2010 and 2009 comprised:
Consolidated

The Company

2010

2009

2010

2009

-

1,354.17

-

-

Myanmar Oil and Gas Enterprise

787.84

611.80

-

-

Chevron Product Company

309.51

346.02

-

0.52

Star Petroleum Reﬁning Co., Limited

247.39

512.47

68.99

36.62

-

238.84

-

-

Shell International Eastern Trading Company

222.51

-

-

-

Mercuria Energy Trading SA

198.54

-

-

-

-

137.31

-

-

Ministry of Oil and Gas (Oman)

41.23

102.08

-

-

Electricity Generating Authority of Thailand

35.39

40.38

8.85

10.09

2.43

2.50

0.61

0.63

1,844.84

3,345.57

78.45

47.86

Petro Summit Pty Ltd.

Chevron U.S.A. INC.

Petrovietnam Exploration

Others
Total
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10. Materials and Supplies, Net
Materials and supplies, net as at December 31, 2010 and 2009 comprised:
Consolidated

The Company

2010

2009

2010

2009

8,021.71

8,216.14

3,220.09

3,283.90

Provision for obsolescence

(68.06)

(70.57)

(29.68)

(26.73)

Materials and supplies, net

7,953.65

8,145.57

3,190.41

3,257.17

Materials and supplies-at cost

11. Other Accounts Receivable
During 2010, the Group transferred the other accounts receivable balance in respect of Stuart Petroleum Limited amounting to
Baht 1,356 million to exploration and production assets under “Property, Plant and Equipment”. The outstanding balance as at
December 31, 2009 from Stuart Petroleum Limited related to the drilling cost of the exploratory well Oliver 2 which was incurred
as the Group entered into a Sale and Purchase Agreement with Auralandia Parties and Stuart Petroleum Limited (an Operator) to
invest in a 100% participation interest in Petroleum Permits AC/P33 (Oliver Block). As of December 31, 2009, the transaction was
conditional upon approval by the Australian government. Approval was granted in February 2010.
12. Related Party Transactions
12.1 Revenues and Expenses with Related Parties
Signiﬁcant transactions with related parties for the years ended December 31, 2010 and 2009 are as follows:
Consolidated

The Company

2010

2009

2010

2009

122,182.73

100,147.28

84,095.36

72,126.70

533.78

-

533.78

-

-

21.07

-

21.07

59.56

59.56

59.56

59.56

19.12

44.56

1,957.27

1,551.42

-

-

10.70

11.25

135.49

7.73

135.49

7.73

-

-

-

4.79

Parent company - PTT Public Company Limited
(PTT)
Sales revenue (world market reference price)
Revenue from disposal of assets
Rental revenue (market price)
Amortization of deferred remuneration
under agreement
Subsidiaries, associates and jointly controlled
entities
Interest income
Management fees
Rental expenses
Interest expenses
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12.2 Long-term Loans to Related Parties
Long-term loans to related parties as at December 31, 2010 and 2009 comprised:
Loans to

Consolidated

The Company

2010

2009

2010

2009

PTTEPI

-

-

33,896.59

29,257.77

PTTEPO

-

-

26,279.17

28,355.05

PTTEP Services

-

-

76.20

106.41

580.00

490.00

580.00

490.00

ShoreAir

10.79

14.74

-

-

Total

590.79

504.74

60,831.96

58,209.23

Subsidiaries

Associates
EnCo

Movements of long-term loans to related parties for the year ended December 31, 2010 are as follows:
Consolidated

The Company

504.74

58,209.23

Addition

90.00

41,694.76

Repayment

(3.95)

(39,045.54)

-

(26.49)

590.79

60,831.96

Balance as at January 1, 2010

Currency translation differences
Balance as at December 31, 2010

The Company has loans to subsidiaries with an interest rate of 3.46% – 3.73% per annum (2009: interest rate 2.73% - 4.07%
per annum). The subsidiaries shall occasionally repay the loans. In addition, the Company provided loans to an associate with an
interest rate of 3.15% - 3.60 % per annum (2009: interest rate 3.25% - 6.75 % per annum).

Thailand

Thailand

Cayman Islands Petroleum

PTTEP Services Limited (PTTEP Services)

PTTEP Siam Limited (PTTEPS)

PTTEP Iran Company Limited (PTTEP IR)

Cayman Islands Petroleum

Cayman Islands Petroleum

Cayman Islands Petroleum

Thailand

Thailand

PTTEP Bahrain Company Limited (PTTEP BH)

PTTEP Holding Company Limited (PTTEPH)

PTTEP Indonesia Company Limited (PTTEP ID)

PTTEP Bengara I Company Limited (PTTEPB)

PTTEP Thai Projects Company Limited (PTTEP TP) 3

PTTEP Andaman Limited (PTTEP A)

Cayman Islands Petroleum

Cayman Islands Petroleum

Cayman Islands Petroleum

PTTEP Egypt Company Limited (PTTEP EG)

PTTEP Rommana Company Limited (PTTEPR)

PTTEP Sidi Abd El Rahman Company Limited
(PTTEP SAER)

Petroleum

Petroleum

Cayman Islands Petroleum

Cayman Islands Petroleum

PTTEP Merangin Company Limited (PTTEPM)

Petroleum

Services

Petroleum

Thailand

PTTEP (Thailand) Limited (PTTEPT) 2

1.88
1.88
1.88

1.88
1.88
1.88
0.25
1.69
1.69
1.69

0.25
1.69
1.69
1.69

1.00

1.90

1.00

2.05

1.91

1.91
1.90

100.00

100.00

2.05

1.00

100.00

1.00

100.00

2.10

Cayman Islands Petroleum

PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG)

2.16

Cayman Islands Petroleum

PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM)
2.10

Cayman Islands Petroleum

PTTEP Hoan-Vu Company Limited (PTTEP HV)
2.16

2.12

2.12

Cayman Islands Petroleum

PTTEP Hoang-Long Company Limited (PTTEP HL)
2.16

2.03

2.03

PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited (PTTEP KV) Cayman Islands Petroleum
2.16

2.03

2.03

PTTEP Southwest Vietnam Company Limited (PTTEP SV) Cayman Islands Petroleum

20,000.00 20,000.00

2010

25%

PTTEPO

PTTEP EG

PTTEP EG

PTTEPH

PTTEPS

PTTEPT

PTTEP ID

PTTEPH

PTTEPO

PTTEP OM

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

49%

PTTEP OM

51%

PTTEP

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

49%

51%

75%

75%

PTTEPO

25%

25%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

PTTEP

100%

100%

100%

100%

100%

100%

PTTEPI

PTTEPI

PTTEPO

PTTEPO

PTTEPO

PTTEPO

PTTEPO

100%

25%

PTTEPI
100%

75%

PTTEPO

2009

2010

2010

2009

Equity Method

Cost Method

Investments

1.69

1.69

1.69

0.25

1.00

1.88

1.88

1.88

1.90

2.05

1.91

3,713.33

3,872.76

1.59

0.25

100.00

2.10

2.16

2.16

2.12

2.03

2.03

0.04

0.13

(396.73)

(227.79)

7,583.88

(427.83)

(247.76)

5,273.35

5,438.96

5,585.36

22.32

9.73

(36.23)

6,080.88

6,253.83

1.28

2.72

28.88

(392.72)

(451.97)

(375.86)

(468.45)

0.05

(22.83)

(271.12)

(606.59)

1.69

1.69

(817.83)

(197.51)

1.69 (1,018.04)

0.25

1.00

1.88

1.88

(664.51)

(53.64)

(720.86)

0.10

(16.35)

(286.88)

(449.61)

1.88 (5,189.06) (9,326.88)

1.90

2.05

1.91 (2,142.80) (2,123.48)

3,713.33

3,872.76

1.59

0.25

100.00

2.10 (2,272.27) (2,439.42)

(836.54)

(657.50) (1,167.98)
2.16 (2,046.74)

2.16

2.12 (6,233.14) (6,765.96)

2.03

2.03

0.04

0.13 22,705.85 15,790.36

100% 20,000.00 20,000.00 41,371.03 35,746.46

75%

100%

PTTEP

PTTEP

Shareholding Percentage of interest
by
2009
2010
2009

Paid-in capital1

0.17

Petroleum

Type of
business

0.17

Thailand

Registered
Country

PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO) Cayman Islands Petroleum

PTTEP International Limited (PTTEPI)

Subsidiaries

Company

13. Investments in Subsidiaries, Associates and Jointly Controlled Entities
13.1 Subsidiaries, Associates, and Jointly Controlled Entities

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,919.98

4,080.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,988.99

1,911.01

-

35.99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2009

Dividends for the years
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Cayman Islands Petroleum

Australia

Cayman Islands Gas pipeline
transportation

Cayman Islands Petroleum

PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)

PTTEP Australia Perth Pty Limited (PTTEP AP) *

Andaman Transportation Limited (ATL) 1

PTTEP International Holding Company Limited
(PTTEP IH) 4

1.20

1.20

Cayman Islands Petroleum

PTTEP Brazil Holding Limited (PTTEP BR) 1

Thailand

Thailand

Australia

Energy Complex Company Limited (EnCo)

PTT ICT Solutions Company Limited (PTT ICT)

PTTEP AP’s Associates 6

Associates

Canada

Services

Services

Commerce

Petroleum

Petroleum

PTTEP Canada Limited (PTTEP CA) 1

PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD)

Cayman Islands Petroleum

Cayman Islands Petroleum

PTTEP South Sageri Limited (PTTEP SS)

Netherlands

Cayman Islands Petroleum

PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD)

PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. (PTTEP NC) 1

Cayman Islands Petroleum

JV Marine Limited (JV Marine) 1, 5

PTTEP Malunda Limtied (PTTEP ML)

Cayman Islands Petroleum

Cayman Islands Petroleum

PTTEP Netherland Holding Limited (PTTEP NL)

33.77

150.00

1,800.00

33.77

150.00

1,800.00

-

-

1.47

1.48

-

1.61
-

-

1.61
0.02

-

-

1.61
1.61

-

-

-

-

-

1.77

1.61

1.61

1.61

0.04

Hong Kong

PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH) 1
Petroleum

1.64

1.77

1.74

1.74

1.74
1.74

1.70

1.70

PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company Limited Cayman Islands Gas pipeline
(PTTEP SVPC)
transportation

Petroleum

Cayman Islands Petroleum

PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ)

1.59

1.67

1.59

1.67

Cayman Islands Petroleum

Cayman Islands Petroleum

1.53

1.53

2010

PTTEP AAO

PTTEP

PTTEP

PTTEP NC

PTTEP NL

PTTEP IH

PTTEP ID

PTTEP ID

PTTEP ID

PTTEP ID

PTTEP IH

PTTEP IH

PTTEP IH

PTTEP IH

PTTEPH

PTTEPH

PTTEPO

PTTEPH

PTTEP ID

PTTEPH

PTTEPH

PTTEPH

PTTEPH

Shareholding
by
2009

Paid-in capital1

Petroleum

Type of
business

PTTEP Bangladesh Limited (PTTEP BD)

Australia

Registered
Country

PTTEP Myanmar Limited (PTTEP MYA) 1

PTTEP Australia Pty Limited (PTTEP AU) *

Subsidiaries

Company

50%

20%

50%

100%

99%

1%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2010

50%

20%

50%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2009

Percentage of interest

16.88

30.00

900.00

1.47

1.48

0.02

1.61

1.61

1.61

1.61

1.61

1.61

1.61

0.04

1.64

1.77

1.74

1.20

1.74

1.70

1.59

1.67

1.53

2010

(234.04)

(533.65)

1.18

(315.88)

(160.28)

(476.78)

1.45

(337.91)

16.88

30.00

900.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.77

1.74

75.42

39.61

762.45

(14.38)

(14.20)

(0.14)

(30.38)

(11.92)

(18.27)

(32.27)

1.32

(40.79)

1.32

(1.02)

1.04

(42.68)

1.16

78.52

40.03

803.76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.48

1.48

1.20 (1,235.40) (5,833.44)

1.74

1.70

1.59

1.67

1.53 (1,426.29) (1,499.27)

2009

Equity Method

2010

2009

Cost Method

Investments

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2009
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Thailand

Hong Kong

B8/32 Partners Limited (B8/32 Partners)

PTT FLNG Limited (PTT FLNG)

100.00
110.00
-

110.00
0.02

2.62

0.76

3.68

100.00

2.62

0.76

3.68

2010

PTTEP FH

PTTEPO

PTTEPO

PTTEPO

PTTEPO

PTTEPI

Shareholding
by
2009

Paid-in capital1

25.5%

50%

2009

445.33

0.19

1.84

445.33

0.19

1.84

50%

-

25.0009% 25.0009%
0.02

4,523.69
-

4,523.69

(0.74)

2,131.56

7,106.33

1,379.92

1,523.11

1.71

2010

-

2,778.88

7,854.78

1,347.68

1,521.84

1.70

2009

Equity Method

2010

2009

Cost Method

Investments

53.9496% 53.9496% 13,567.69 13,567.69

19.3178% 19.3178%

25.5%

50%

2010

Percentage of interest

-

992.44

1,993.81

1,590.05

2,670.68

-

2010

-

332.14

1,435.68

1,982.92

3,479.45

-

2009

Dividends for the years

Relationship: The Company directly or indirectly holds the shares in subsidiaries, associates, and jointly controlled entities. Subsidiaries’ management teams are from the Company.
1
As at December 31, 2010, PTTEP MYA, ATL, PTTEP FH, PTTEP BR, JV Marine, PTTEP NC and PTTEP CA have shares receivable.
2
As at December 24, 2010, PTTEPT has registered for the dissolution with the Ministry of Commerce and is in the process of liquidation.
3
As at November 29, 2010, PTTEP TP has registered for the dissolution with the Ministry of Commerce and is in the process of liquidation.
4
PTTEP West Africa Company Limited was changed to PTTEP International Holding Company Limited.
5
PTTEP South America Holding Limited was changed to JV Marine Limited.
6
PTTEP AP’s Associates are ShoreAir Pty Ltd and Troughton Island Pty Ltd.

Petroleum

Petroleum

Petroleum

Thailand

Orange Energy Limited (Orange)

Gas pipeline
transportation

Petroleum

Type of
business

Cayman Islands Gas pipeline
transportation

Bermuda

Malaysia

Registered
Country

Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC)

(MGTC)

Moattama Gas Transportation Company

Sdn Bhd. (CPOC)

Carigali – PTTEPI Operating Company

Jointly Controlled Entities

Company
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Detail of PTTEP AU's and PTTEP AP group's subsidiaries are as follows:
Company

Registered
country

Percentage of
interest

Australia

100%

PTTEP Australia Browse Basin Pty Limited (PTTEP AB)

Australia

100%

PTTEP Australia International Finance Pty Ltd (PTTEP AIF)

Australia

100%

PTTEP Australasia Pty Limited (PTTEP AA)

Australia

100%

PTTEP Australia Timor Sea Pty Limited (PTTEP AT)

Australia

100%

PTTEP Australasia (Finance) Pty Ltd (PTTEP AAF)

Australia

100%

PTTEP Australasia (Petroleum) Pty Ltd (PTTEP AAP)

Australia

100%

Tullian Pty Ltd (PTTEP AAT) 1

Australia

100%

PTTEP Australasia (Operations) Pty Ltd (PTTEP AAO)

Australia

100%

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA)

Australia

100%

PTTEP Australasia (Staff) Pty Ltd (PTTEP AAS)

Australia

100%

PTTEP Australia Pty Limited (PTTEP AU)’s subsidiary
PTTEP Australia Offshore Pty Limited (PTTEP AO)
PTTEP Australia Perth Pty Limited (PTTEP AP) group’s subsidiaries

1

PTTEP Australasia (Tullian) Pty Ltd was changed to Tullian Pty Ltd
13.2 Investments in Subsidiaries, Associates, and Jointly Controlled Entities
Changes of investments in subsidiaries and associates which are accounted for using the equity method for the consolidated
ﬁnancial statements and using the cost method for the Company’s ﬁnancial statements comprised:
Consolidated

The Company

2010

2009

2010

2009

Net book value as at the beginning of the year

922.31

384.34

24,803.14

24,149.40

Share of net loss from investment after income taxes

(44.83)

(17.86)

-

-

Increase in investment

-

552.14

-

653.74

Currency translation differences

-

3.69

-

-

877.48

922.31

24,803.14

24,803.14

Net book value as at the end of the year

13.3 Investments in Subsidiaries
Investments in subsidiaries accounted for using the cost method for the Company’s ﬁnancial statements comprised:
The Company
2010

2009

20,000.00

20,000.00

PTTEP Offshore Investment Company Limited

0.13

0.13

PTTEP Services Limited

0.25

0.25

3,872.76

3,872.76

23,873.14

23,873.14

PTTEP International Limited

PTTEP Siam Limited
Total
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13.4 Investments in Associates
Investments in associates accounted for using the equity method for the consolidated ﬁnancial statements and using the
cost method for the Company’s ﬁnancial statements comprised:
Consolidated

The Company

2010

2009

2010

2009

Energy Complex Company Limited

762.45

803.76

900.00

900.00

PTT ICT Solutions Company Limited

39.61

40.03

30.00

30.00

PTTEP AP group’s associates

75.42

78.52

-

-

Total

877.48

922.31

930.00

930.00

Assets, liabilities, income and gains (losses) from associates as at December 31, 2010 and 2009 are as follows:
EnCo

ICT

PTTEP AP group’s associates

2010

2009

2010

2009

2010

2009

Assets

4,017.18

3,943.98

264.49

176.36

85.83

92.85

Liabilities

3,254.73

3,140.22

224.88

136.33

10.41

14.33

Income

417.15

13.60

236.11

170.70

30.70

74.99

Gains (losses)

(41.31)

(33.65)

(0.42)

(6.90)

(3.10)

22.69

-

-

-

-

-

Expenses

Income before income
taxes

Income taxes

Net income

-

-

-

-

-

2010

2009

1.70

1.71

CPOC

-

(620.39)

-

622.09

-

(192.03)

-

193.74

2009

Revenues

Income Statements :

Net assets

Non-current liabilities

Current liabilities

Non-current assets

Current assets

Balance Sheets :

2010

CPOC

2,824.70

(1,139.28)

3,963.98

(274.70)

4,238.68

2010

(19.73)

2,830.51

682.82

2009

2,981.62

(1,247.01)

4,228.63

(273.03)

4,501.66

2009

1,747.77

(1,745.83)

MGTC

1,752.41

(1,388.45)

(18.20)

2,423.77

735.29

2010

MGTC

1,832.98

(766.23)

2,599.21

(192.16)

2,791.37

2010

TPC

1,364.45

(428.57)

(21.44)

1,367.38

447.08

2010

TPC

1,910.71

(825.95)

2,736.66

(190.28)

2,926.94

2009

1,358.13

(562.23)

(23.31)

1,585.43

358.24

2009

1,883.66

(1,910.17)

3,793.83

(4,924.68)

8,718.51

2010

2009

1,324.49

(1,255.02)

2,579.51

(5,788.18)

8,367.69

2009

5,203.74

(1,995.46)

(2,107.12)

5,905.25

3,401.07

Orange

5,093.59

(2,000.75)

(2,036.32)

5,800.33

3,330.33

2010

Orange

603.20

(731.01)

1,334.21

(1,743.03)

3,077.24

2010

2009

519.14

(342.33)

861.47

(1,934.18)

2,795.65

2009

1,961.74

(735.76)

(474.79)

2,176.58

995.71

B8/32 Partners

1,572.49

(663.46)

(510.68)

1,890.87

855.76

2010

B8/32 Partners

(0.76)

-

(0.76)

(0.76)

-

2010

PTT FLNG

(0.74)

-

(0.76)

-

0.02

2010

PTT FLNG

-

-

-

-

-

2009

-

-

-

-

-

2009

13.5 Investments in Jointly Controlled Entities
Investments in jointly controlled entities are recorded in the Company’s ﬁnancial statements using the cost method. The Company presents its share of the assets, liabilities, revenues and
expenses of jointly controlled entities, together with similar items, under similar headings in the proportionate consolidated ﬁnancial statements.
Transactions of jointly controlled entities are included in the Company’s ﬁnancial statements as follows:
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14. Property, Plant and Equipment, Net
Consolidated
Oil and Gas Properties

Historical cost
Balance as at January 1, 2009
Acquisition of subsidiaries
Increase
Decrease
Reclassiﬁcation
Currency translation differences*
Balance as at December 31, 2009
Increase
Decrease
Reclassiﬁcation
Currency translation differences*
Balance as at December 31, 2010
Accumulated depreciation
Balance as at January 1, 2009
Acquisition of subsidiaries
Depreciation for the year
Decrease
Currency translation differences*
Balance as at December 31, 2009
Depreciation for the year
Decrease
Currency translation differences*
Balance as at December 31, 2010
Provision for impairment losses
Balance as at January 1, 2009
Increase
Balance as at December 31, 2009
Increase
Decrease
Balance as at December 31, 2010
Net book value as at
December 31, 2009
Net book value as at
December 31, 2010

Pipeline

Others

Total

2,659.94
487.45
(57.03)
3,090.36
1,191.43
(970.73)
(14.75)
3,296.31

289,326.18
19,818.61
57,820.45
(7,923.21)
(319.47)
358,722.56
56,559.69
(2,681.72)
(654.20)
411,946.33

Proved
Properties
and Related
Producing
Properties

Unproved
Properties

Support
Equipment
and
Facilities

Decommissioning
Costs

248,382.58
18,152.71
51,017.82
(4,013.62)
7,064.68
320,604.17
49,351.69
(1,285.58)
(178.81)
368,491.47

10,194.63
2,082.11
(3,843.83)
(7,064.68)
1,368.23
1,425.12
(377.59)
178.81
2,594.57

3,307.56
92.79
263.14
(8.73)
3,654.76
410.25
(47.82)
14.75
4,031.94

17,698.99
1,573.11
3,956.41
23,228.51
4,136.00
27,364.51

7,082.48
13.52
(319.47)
6,776.53
45.20
(654.20)
6,167.53

(109,634.59)
(26,951.55)
0.23
(136,585.91)
(31,288.69)
100.31
(167,774.29)

(11.46)
(11.46)

(2,139.31)
(46.90)
(236.21)
9.30
(2,413.12)
(303.77)
51.36
(2,665.53)

(5,844.40)
(6.73)
(2,442.29)
(0.49)
(8,293.91)
(2,928.64)
(0.56)
(11,223.11)

(2,460.22)
(230.48)
104.18
(2,586.52)
(231.29)
265.88
(2,551.93)

(471.70)
(3.66)
(471.70)
(0.54)
(472.24)

(90.03)
(90.03)
90.03
-

-

-

-

-

(558.07)
(3.66)
(561.73)
(0.54)
90.03
(472.24)

183,546.56

1,278.20

1,241.64

14,934.60

4,190.01

1,514.29

206,705.30

200,244.94

2,583.11

1,366.41

16,141.40

3,615.60

2,381.01

226,332.47

Depreciation included in the income statement for the year ended December 31, 2009
Depreciation included in the income statement for the year ended December 31, 2010
* Differences from foreign exchange as a result of the account translation.

Baht
Baht

(1,363.50) (121,442.02)
(53.63)
(262.57) (30,123.10)
50.00
59.04
104.18
(1,576.07) (151,455.53)
(229.40) (34,993.25)
890.17
1,041.28
265.88
(915.30) (185,141.62)

30,123.10 Million
34,993.25 Million
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The Company
Oil and Gas Properties
Proved
Properties
and Related
Producing
Properties

Unproved
Properties

Others

Support
Equipment
and Facilities

Total

Decommissioning
Costs

Historical cost
Balance as at January 1, 2009
Increase
Decrease
Balance as at December 31, 2009
Increase

126,352.01

-

1,519.98

11,046.41

1,789.22

140,707.62

20,054.29

-

15.60

737.17

459.39

21,266.45

(11.73)

-

(3.70)

-

(56.09)

(71.52)

146,394.57

-

1,531.88

11,783.58

2,192.52

161,902.55

27,352.54

9.64

155.33

1,358.15

1,065.48

29,941.14

(255.71)

-

(47.82)

-

(947.96)

(1,251.49)

173,491.40

9.64

1,639.39

13,141.73

2,310.04

190,592.20

Balance as at January 1, 2009

(54,387.07)

-

(1,020.22)

(3,102.42)

(1,211.84)

(59,721.55)

Depreciation for the year

(16,510.02)

-

(58.99)

(1,115.74)

(218.81)

(17,903.56)

-

-

3.70

-

49.02

52.72

Decrease
Balance as at December 31, 2010
Accumulated depreciation

Decrease
Balance as at December 31, 2009

(70,897.09)

-

(1,075.51)

(4,218.16)

(1,381.63)

(77,572.39)

Depreciation for the year

(19,186.45)

-

(77.70)

(1,258.25)

(184.04)

(20,706.44)

94.87

-

47.82

-

867.93

1,010.62

(89,988.67)

-

(1,105.39)

(5,476.41)

(697.74)

(97,268.21)

Decrease
Balance as at December 31, 2010
Net book value as at December 31, 2009

75,497.48

-

456.37

7,565.42

810.89

84,330.16

Net book value as at December 31, 2010

83,502.73

9.64

534.00

7,665.32

1,612.30

93,323.99

Depreciation included in the income statement for the year ended December 31, 2009
Depreciation included in the income statement for the year ended December 31, 2010

Baht 17,903.56 Million
Baht 20,706.44 Million
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15. Carried Cost under Petroleum Sharing Contract
As at December 31, 2010, the Group presented carried costs under oil and gas properties and other non-current assets in the
balance sheets and presented exploration expenses in the income statement for the following projects:
Project

Carried Cost
Oil and Gas Properties

Other Non-Current Assets

Exploration Expenses
(Cumulative since 2002 –
December 31, 2010)

Vietnam 52/97

-

30.42

-

Vietnam B & 48/95

-

31.84

-

904.42

-

1,305.74

1,181.59

-

811.23

281.13

-

434.66

Vietnam 16-1
Vietnam 9-2
Algeria 433a & 416b

16. Intangible Assets, Net
Consolidated

The Company

Goodwill

Probable Reserves

Other
Intangible
Assets

Total

Other
Intangible
Assets

Balance as at January 1, 2009

-

-

985.12

985.12

830.50

Increase

-

-

65.78

65.78

50.55

Acquisition of subsidiary

184.82

3,382.68

-

3,567.50

-

Balance as at December 31, 2009

184.82

3,382.68

1,050.90

4,618.40

881.05

-

-

41.32

41.32

37.72

184.82

3,382.68

1,092.22

4,659.72

918.77

Balance as at January 1, 2009

-

-

(566.78)

(566.78)

(485.94)

Amortization for the year

-

-

(74.24)

(74.24)

(64.19)

Balance as at December 31, 2009

-

-

(641.02)

(641.02)

(550.13)

Amortization for the year

-

-

(79.68)

(79.68)

(67.37)

Balance as at December 31, 2010

-

-

(720.70)

(720.70)

(617.50)

Net Book Value as at
December 31, 2009

184.82

3,382.68

409.88

3,977.38

330.92

Net Book Value as at
December 31, 2010

184.82

3,382.68

371.52

3,939.02

301.27

Historical costs

Increase
Balance as at December 31, 2010
Accumulated amortization
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17. Income Taxes and Deferred Income Taxes
17.1 Income Taxes
Income taxes for the years ended December 31, 2010 and 2009 are as follows:
Consolidated

The Company

2010

2009

2010

2009

24,205.76

20,150.19

17,578.01

15,151.47

(796.82)

(312.90)

(1,026.55)

(478.08)

23,408.94

19,837.29

16,551.46

14,673.39

Current tax expenses

424.96

(200.73)

15.33

80.85

Deferred tax expenses

(602.93)

0.58

(587.90)

11.20

(177.97)

(200.15)

(572.57)

92.05

Current tax expenses

3,909.32

3,652.40

-

-

Deferred tax expenses

(1,787.69)

111.19

-

-

2,121.63

3,763.59

-

-

-

(191.06)

-

-

(1,142.03)

(4,950.43)

-

-

Total

(1,142.03)

(5,141.49)

-

-

Total income taxes

24,210.57

18,259.24

15,978.89

14,765.44

Petroleum income tax
Current tax expenses
Deferred tax expenses
Total
Income tax under Revenue Code

Total
Income tax in the foreign countries

Total
Petroleum Resource Rent Tax in Australia
Current tax expenses
Deferred tax expenses

Income tax rates for the Group are as follows:
Tax Rate (%)
Petroleum income tax on petroleum businesses in Thailand
pursuant to Petroleum Income Tax Act B.E. 2514 and 2532

50

Income tax under Revenue Code
Income tax for the Company

25 – 30

Income tax for subsidiaries and jointly controlled entities

15 – 30

Corporate Income tax in the Union of Myanmar

30

Corporate Income tax in the Republic of Vietnam

50

Corporate income tax in Australia

30

Petroleum Resource Rent Tax in Australia

40

Corporate income tax in the Sultanate of Oman

55
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17.2 Deferred Income Taxes
Deferred income taxes as at December 31, 2010 and 2009 are as follows:
Consolidated

The Company

2010

2009

2010

2009

Petroleum income tax

562.83

172.32

-

-

Income tax under Revenue Code

632.35

44.20

573.12

-

Corporate income tax in foreign countries

4,541.23

1,640.74

-

-

Petroleum Resource Rent Tax in Australia

8,087.88

6,685.92

-

-

13,824.29

8,543.18

573.12

-

13,255.37

13,661.68

10,161.31

11,187.86

-

14.78

-

14.78

2,524.75

1,316.53

-

-

15,780.12

14,992.99

10,161.31

11,202.64

1,955.83

6,449.81

9,588.19

11,202.64

Deferred income tax assets

Total
Deferred income tax liabilities
Petroleum income tax
Income tax under Revenue Code
Corporate income tax in foreign countries
Total
Deferred income tax - net

Deferred income taxes presented by categories are as follows:
Consolidated

The Company

2010

2009

2010

2009

4,108.77

3,463.81

1,556.81

1,430.71

Provision for employee beneﬁts

779.36

588.52

717.74

552.39

Provision for impairment losses

236.12

235.85

-

-

(19,668.53)

(18,337.64)

(12,435.86)

(13,170.96)

Petroleum Resource Rent Tax in Australia

5,661.52

4,680.14

-

-

Loss carried forward

7,487.66

5,362.55

583.01

-

Unrealized foreign exchange in Australia

1,076.08

(415.44)

-

-

(1,482.15)

(1,375.40)

-

-

(154.66)

(652.20)

(9.89)

(14.78)

(1,955.83)

(6,449.81)

(9,588.19)

(11,202.64)

Amortization of decommissioning costs
and currency translation difference
from decommissioning costs

Depreciation

Revaluation in value of oil and gas
properties according to Australian law
Others
Total

In addition to the corporate income tax, there is a Petroleum Resource Rent Tax imposed in Australia (PRRT) which is
calculated at the rate of 40% using the speciﬁc method. The Group records the current tax and the deferred tax
arising from PRRT in the current period by applying the same accounting policies with respect to valuation and disclosure
as for the corporate income tax.
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18. Prepaid Expenses
As at December 31, 2010, the major prepaid expenses totaling of Baht 142.19 million are the prepayments that PTTEPI made
to the government of the Union of Myanmar for the royalties of Yadana and Yetagun projects. These prepayments will be
amortized when the deferred income discussed in Note 24 is recognized.
19. Deposit for the purchase of partnership units
Deposit for the purchase of partnership units amounting to Baht 10,312 million were paid to Statoil Canada Ltd. and Statoil
Canada Holding Corp. as a result of entering into a Partnership Unit Sale Agreement (PUSA) to acquire a 40% of the partnership
units in the Oil Sand Kai Kos Dehseh (KKD) ﬁeld in Canada.
20. Other Non-current Assets
Other non-current assets as at December 31, 2010 and 2009 comprised:
Consolidated

The Company

2010

2009

2010

2009

- Vietnam B & 48/95

31.84

35.23

-

-

- Vietnam 52/97

30.42

33.67

-

-

132.10

29.72

126.89

24.74

1.87

2.16

0.15

0.12

196.23

100.78

127.04

24.86

Costs carried for PetroVietnam in projects:

Deposits
Others
Total
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21. Short-term Loans and Bonds
Short-term loans and bonds as at December 31, 2010 and 2009 comprised:
Consolidated

The Company

2010

2009

2010

2009

7,944.73

999.20

7,944.73

999.20

-

935.76

-

-

7,944.73

1,934.96

7,944.73

999.20

Current portion of bonds

-

9,500.00

-

9,500.00

Less: Deferred issuance expense of bonds

-

(1.26)

-

(1.26)

Current portion of bonds - net

-

9,498.74

-

9,498.74

7,944.73

11,433.70

7,944.73

10,497.94

70,105.91

49,000.00

49,000.00

49,000.00

(212.63)

(48.80)

(34.74)

(48.80)

69,893.28

48,951.20

48,965.26

48,951.20

Current Liabilities
Short-term loans
- Bills of exchange
- Other loans
Total short-term loans
Current portion of bonds

Total current liabilities
Non-current Liabilities
Bonds
Less: Deferred issuance expense of bonds
Total non-current liabilities

Bills of Exchange
The Company launched the “PTTEP Short-term Financing Program” which involved the company’s inaugural issuance of Bills
of Exchange (B/Es). The B/Es are to be issued monthly on a revolving basis to institutional and high net-worth investors, with
a total revolving credit of up to Baht 50,000 million. As at December 31, 2010 the outstanding face value of B/Es was Baht
8,010 million.
Other Borrowings
Other borrowings are secured loans valued in USD with a ﬂoating loan interest rate at LIBOR USD 1 month + 2% per annum.
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Bonds
Unsecured and unsubordinated bonds as at December 31, 2010 and 2009 comprised:
Consolidated

The Company

Interest rates
(% per annum)

Maturity dates

2010

2009

2010

2009

4.88

February 12, 2010

-

3,500.00

-

3,500.00

6MFDR + 0.99

June 15, 2010

-

6,000.00

-

6,000.00

- Bonds Baht 3,500 million

3.91

June 15, 2012

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

- Bonds Baht 18,300 million

3.25

May 29, 2012

18,300.00

18,300.00

18,300.00

18,300.00

- Bonds Baht 5,000 million

Year 1-2 : 3.00
Year 3-4 : 4.00 or
6-M THB FIX + 1.25 2

May 29, 2013

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

- Bonds Baht 11,700 million

4.00

May 29, 2014

11,700.00

11,700.00

11,700.00

11,700.0

3

4.152

July 19, 2015

15,075.65

-

-

-

4.152

August 4, 2015

6,030.26

-

-

-

- Bonds Baht 2,500 million 4

3.30

March 27, 2018

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

- Bonds Baht 3,000 million
NC5 5

5.13

June 15, 2022

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

- Bonds Baht 5,000 million

4.80

May 29, 2019

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

70,105.91

58,500.00

49,000.00

58,500.00

(212.63)

(50.06)

(34.74)

(50.06)

69,893.28

58,449.94

48,965.26

58,449.94

Maturity date within 1 year
- Bonds Baht 3,500 million
- Bonds Baht 6,000 million

1

Maturity date between 1-3 years

Maturity date between 3-5 years

- Bonds USD 500 million
- Bonds USD 200 million
Maturity date over 5 years

Total par value of bonds
Less: Deferred issuance expense of bonds
Total carrying value

1

On September 4, 2007, the Company entered into an Interest Rate Swap Contract (IRS) for bonds amounting to Baht 6,000 million
with a ﬁnancial institution to change the interest rate from a ﬁxed rate at 3.60% per annum to a ﬂoating rate at 6-month Fixed
Deposit Rate plus 0.99% (6MFDR + 0.99%).
2
Minimum and maximum repayments are 3.25% and 6.00% per annum, respectively.
3
The Company has Optional Redemption rights. The redemption price is the sum of the bond par value, accrued interest, interest
payable up to the day before the maturity date and Applicable Premium whereby the Applicable Premium is the higher of the
following:
(1) 1% per annum of the bond par value or
(2) Present value that is higher than the bond par value. Present value is the bond par value and the interest receivable if the
bond is redeemed on the maturity date minus accrued interest and interest payable to the date of early redemption discounted using Treasury Rate as at the early redemption date plus 0.35% per annum.
4
On September 27, 2005, the Company entered into a Cross Currency Swap transaction with a bank to swap Baht for USD 60.82
million. Under this agreement, interest was charged at the rate of 3.85% per annum. On May 2, 2007, the Company swapped
the USD with the same bank for Baht 2,500 million. Under this agreement, the interest rate was reduced to 3.30% per annum
until the expiry date.
5

NC5 (Non Call 5 years): the Company can redeem these bonds in the 5th year or in 2012.
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22. Short-term Provision
Short-term provision as at December 31, 2010 and 2009 comprised:
Consolidated

Provision for decommissioning cost that will be due within 1 year
Provision for Montara incident
Total

2010

2009

3,753.37

661.20

179.83

212.22

3,933.20

873.42

23. Finance Lease Liabilities
As at December 31, 2009, the ﬁnance lease liabilities are the liabilities relating to the use of the Floating Production Storage
and Ofﬂoading (FPSO) vessel of the PTTEP Australasia project. The Group recorded the capital expenditure at the lower of the
fair value of the leased property or the present value of the minimum lease payments and recorded the liabilities at the lease
obligation value, net of ﬁnance charges. The Group recognized the assets from ﬁnance leases as “Oil and Gas Properties” under
“Property, Plant and Equipment” in the balance sheets.
During 2010, the Group agreed to purchase the leased asset (the FPSO vessel) amounting to Baht 13,535 million to reduce the
signiﬁcant burden of the interest expenses in future periods, so the ﬁnance lease agreement was terminated. The purchase price
of the FPSO vessel was higher than its carrying value at the agreed purchase date. The difference of Baht 1,485 million was
recognized as other expenses in relation to this contract. The purchase price of FPSO vessel was fully settled in October 2010.
24. Deferred Income
Deferred income comes from MGTC and TPC receiving advance payments for pipeline transportation from MOGE and PTTEPI
receiving advance payments from PTT for natural gas that PTT did not receive in 2000 - 2001 in accordance with the volumes
stipulated in the gas sales contract of the Yadana and Yetagun projects. The deferred income will be recognized by PTTEPI,
MGTC and TPC when PTT receives gas in future years. Deferred income as at December 31, 2010 and 2009 comprised:
Consolidated
2010

2009

Deferred income for 2000

1,866.47

2,343.58

Deferred income for 2001

73.21

265.16

1,939.68

2,608.74

Total
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25. Provision for Employee Beneﬁts
The reconciliation details for the present value of the deﬁned beneﬁt plans and liabilities recorded in the balance sheets as at
December 31, 2010 are as follows:
Consolidated

The Company

1,512.49

1,445.70

129.92

114.65

84.12

80.47

1,726.53

1,640.82

186.48

135.46

Interest cost

78.18

70.81

Actuarial (gain) loss

(9.88)

(90.49)

(12.39)

(11.15)

Present value of the deﬁned beneﬁt plan as at December 31, 2010

1,968.92

1,745.45

Unrecognized transitional liabilities

(374.57)

(357.36)

(34.23)

(47.39)

1,560.12

1,435.48

Present value of the deﬁned beneﬁt plans as at January 1, 2009
Current service cost
Interest cost
Present value of the deﬁned beneﬁt plans as at December 31, 2009
Current service cost

Beneﬁt paid

Unrealized actuarial gain (loss)
Net liabilities recorded in the balance sheets

Expenses recorded in the income statements for the years ended December 31, 2010 and 2009 are as follows:
Consolidated

The Company

2010

2009

2010

2009

186.48

129.92

135.46

114.65

78.18

84.12

70.81

80.47

Transitional liabilities recognized during the year

187.28

187.28

178.68

178.69

Actuarial (gain) loss recognized during the year

(44.11)

-

(43.10)

-

Expenses recorded in the income statements

407.83

401.32

341.85

373.81

Current service cost
Interest cost

Major Actuarial Assumptions
The Group’s ﬁnancial assumptions
% per annum
Discount rate

4.6

Inﬂation rate

2.0

Credit interest rate on provident funds

4.1
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The Group’s demographic assumptions
• Mortality assumption: The mortality rate is from Thailand Mortality Ordinary 1997 (TMO97) issued by the Ofﬁce of the
Insurance Commission. The TMO97 contains the results of the most recent mortality investigation of policyholders in life
insurance companies in Thailand. It is reasonable to assume that these rates would be reﬂective of the mortality experience
of the working population in Thailand.
• Turnover rate assumption:
Age-related scale

% per annum

Prior to age 30

2.5 - 16.0

Age 30-39

1.5 - 8.0

Age 39 thereafter

0.0 - 4.0

The turnover rate above reﬂects the rate at which employees voluntarily resign from service. It does not include death, disability,
and early retirement. The calculation for the employee beneﬁts is based on such assumptions.
26. Provision for Decommissioning Costs
Provision for decommissioning costs remaining as at December 31, 2010 and 2009 comprised:
Consolidated

The Company

2010

2009

2010

2009

Provision for decommissioning costs

25,721.00

23,482.30

10,781.67

10,426.55

Less Current portion

(3,753.37)

(661.20)

-

-

Non-current portion of provision for
decommissioning costs

21,967.63

22,821.10

10,781.67

10,426.55

The current portion of the Group’s provision for decommissioning costs amounting to Baht 3,753.37 million is for the Jabiru
and the Challis ﬁeld of the PTTEP Australasia project which ceased the production in 2010.
Movements of provisions for decommissioning costs during the year 2010 and 2009 are as follows:
Consolidated

The Company

2010

2009

2010

2009

Balance at the beginning of the year

23,482.30

16,309.66

10,426.55

10,142.13

Currency translation differences

(2,211.09)

109.55

(1,003.03)

(452.75)

5,757.68

7,063.09

1,358.15

737.17

Estimated liability incurred during the period

(1,307.89)

-

-

-

Balance at the end of the year

25,721.00

23,482.30

10,781.67

10,426.55

Additional provision
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27. Share Capital
The Company’s registered capital consists of 3,322 million ordinary shares at Baht 1 per share, or a total of Baht 3,322 million.
On November 8, 2010, the Company registered the change in its issued and fully paid-up capital to 3,317.45 million ordinary
shares at Baht 1 per share, or a total of Baht 3,317.45 million. The details of the change in the issued and fully paid-up ordinary
shares are as follows:
Unit: Million Shares
Ordinary shares issued and fully paid-up
Balance as at January 1, 2009

3,307.08
5.48

Share capital issued and paid-up
Balance as at December 31, 2009

3,312.56

Share capital issued and paid-up

4.89

Balance as at December 31, 2010

3,317.45

The Company has reserved 62 million ordinary shares for employees to purchase in accordance with warrants in the Employee
Stock Ownership Plan or ESOP for 5 continuous years. As at December 31, 2010, the employees had exercised the warrants to
purchase 57.45 million shares and there were 4.55 million reserved shares outstanding. The details are as follows.
Date of
warrants issued

Exercised price
(Baht per share)

Exercised right
warrant per
ordinary share

The number of
allotted shares
(million shares)

The number of
reserved shares
(million shares)

August 1, 2002*

22.2

1:5

9.78

0.22

August 1, 2003*

23.4

1:5

9.72

0.28

August 1, 2004*

36.6

1:5

13.61

0.39

August 1, 2005*

55.6

1:5

13.53

0.47

August 1, 2006

91.2

1:5

10.81

3.19

57.45

4.55

Total

* As at December 31, 2010, the warrants issued on August 1, 2002, 2003, 2004 and 2005 had expired. The remaining warrants which cannot be exercised are 0.04, 0.06, 0.08 and 0.09 million shares, respectively.
28. Gain (Loss) on Foreign Currency Translation
Gain (loss) on foreign currency translation for the years ended December 31, 2010 and 2009 comprised:
Consolidated

Realized gain (loss) on foreign currency translation
Unrealized gain (loss) on foreign currency translation
Total

The Company

2010

2009

2010

2009

(1,534.71)

(1,161.36)

(2,488.13)

(636.99)

4,297.79

653.14

1,018.11

458.36

2,763.08

(508.22)

(1,470.02)

(178.63)
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29. Other Revenues
The Group’s other revenues as at December 31, 2010 mainly comprise the compensation received from the insurer in relation
to the Montara incident in Australia and revenues from disposal of assets amounting to Baht 1,369 million and Baht 534 million, respectively.
30. Petroleum Royalties and Remuneration
Petroleum royalties and remuneration for the years ended December 31, 2010 and 2009 comprised:
Consolidated

Petroleum royalties
Special remuneration beneﬁts
Total

The Company

2010

2009

2010

2009

16,292.47

13,644.32

10,600.36

8,949.90

480.86

421.25

-

-

16,773.33

14,065.57

10,600.36

8,949.90

31. Montara Incident in Australia
The Montara incident refers to the uncontrolled leakage of oil and gas in the Montara ﬁeld in the Timor Sea from the PTTEP
Australasia project. During 2009, the Australian Minister of Resources and Energy set up the Montara Commission of Inquiry to
investigate the incident. On November 24, 2010, the Australian Minister of Resources and Energy released the Montara Commission
of Inquiry’s ﬁnal report and ﬁndings, which remarks on PTTEP Australasia’s operations.
In response, the Group has been in continuous consultation with the Australian government and the related sector, and submitted
the Action Plan of PTTEP Australasia Pty Ltd (PTTEP AA), a wholly owned subsidiary of PTTEP, to the Australian Government,
which supports the recommendations in the Montara Commission of Inquiry’s ﬁnal report and was designed to ensure that
such an incident will not be repeated. The Commissioner commented in his report that the Action Plan is “comprehensive
and impressive”. The Company has continued working with the Australian Government in execution of the Action Plan that
has been implemented since the middle of 2010. Subsequently on February 4, 2011, the Australian Government revealed the
Independent Review Report of the Action Plan and decided to allow PTTEP AA to continue its operation in Australia. PTTEP AA
will enter into a binding Deed of Agreement with the Australian Govenment under which independent experts will monitor the
company's implementation of the Action Plan for 18 months.
In terms of the damages arising from this event, the Group estimated the total expenditure which will be required to control the
situation and recognized the whole amount of Baht 9,086 million, net of the recovery from the insurer of Baht 1,341 million, in
2009. In 2010, the Group recognized an additional expenditure of Baht 457 million, mainly comprising environmental expenses.
In terms of indemnity, the Group has insurance in the ﬁnancial amount of USD 270 million, equivalent to Baht 9,000 million
(Baht 1,341 million of which was recognized in the fourth quarter of 2009 and Baht 1,369 million in the third quarter of 2010).
However, the reimbursable amount will depend on the actual expenses incurred and the conditions under the insurance policy.
At present, the Group is in the process of claiming the outstanding insurance recovery from the insurer.
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32. Management’s Remuneration
Management’s remuneration for the years ended December 31, 2010 and 2009 comprised:
Consolidated

Director’s remuneration
Senior management’s remuneration *
Total

The Company

2010

2009

2010

2009

54.96

38.38

54.96

38.38

130.56

117.70

130.56

117.70

185.52

156.08

185.52

156.08

* Exclusive of the remuneration for senior management seconded to PTT.
The Company provided the warrants to purchase ordinary shares (as set out in Note 27) for senior management. As at
December 31, 2010, the remaining warrants were 0.01 million shares.
33. Expenses by Nature
Signiﬁcant expenses by nature of the Group which comprise the expenses based on its percentage of interest in each project
as at December 31, 2010 and 2009 are as follows:
Consolidated

The Company

2010

2009

2010

2009

Salary, wages and employees’ beneﬁts

2,872.31

3,017.61

1,278.35

888.18

Repair and maintenance

1,973.08

1,566.62

1,248.80

900.79

Exploration well write-off

1,471.92

5,671.14

0.52

11.54

984.83

1,706.13

38.37

180.08

Geological and geophysical
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34. Earnings per Share
Basic earnings per share for the years ended December 31, 2010 and 2009 are calculated as follows:
Consolidated

Net income attributable to shareholder (Million Baht)
Weighted average number of outside ordinary
shares in issue during the year (Million Shares)
Basic earnings per share (Baht)

The Company

2010

2009

2010

2009

41,738.97

22,153.60

29,487.00

25,052.10

3,314.91

3,309.08

3,314.91

3,309.08

12.59

6.69

8.90

7.57

Diluted earnings per share is calculated based on the weighted average number of outside ordinary shares in issue during
the year adjusted with dilutive potential ordinary shares assuming that all dilutive potential ordinary shares are converted into
ordinary shares. The Company has dilutive potential ordinary shares as a result from the warrants provided to employees in
which the number of dilutive potential ordinary shares is calculated based on face value of the warrants (calculated from the
weighted average price of the ordinary outstanding shares during the year). This calculation serves to determine the unpurchased
shares to be added to the outside ordinary shares to compute the dilution; no adjustment is made to the net income.
Diluted earnings per share for the years ended December 31, 2010 and 2009 are calculated as follows:
Consolidated

The Company

2010

2009

2010

2009

Net income attributable to shareholders (Million Baht)

41,738.97

22,153.60

29,487.00

25,052.10

Net income used to determine diluted
earnings per share (Million Baht)

41,738.97

22,153.60

29,487.00

25,052.10

3,314.91

3,309.08

3,314.91

3,309.08

1.27

2.63

1.27

2.63

3,316.18

3,311.71

3,316.18

3,311.71

12.59

6.69

8.89

7.56

Weighted average number of outside ordinary shares
in issue during the year (Million Shares)
Adjustments for share options (Million Shares)
Weighted average number of outside ordinary shares
for diluted earnings per share (Million Shares)
Diluted earnings per share (Baht)

- Third parties
- Related parties
- Third parties

Other revenues
Total Revenues
Operating expenses
Administrative expenses
Exploration expenses
- Amortization of dry hole and project
- Geological and geophysical
Depreciation, depletion and amortization
Royalties and remuneration
Loss from the Montara incident
Other expenses
Foreign exchange (gain) loss
Share of loss from associates
Total Expenses
Segment result
Depreciation - general
Administrative expenses - general
Operating proﬁt
Other income, net
Finance costs - Interest income
- Interest expenses and other ﬁnance costs
Loss on foreign exchange
Management’s remuneration
Income before tax
Tax - Project
- Group
Net Income (Loss)

Revenues

35. Segment Information
Primary reporting - business segments

3,390.50
9,507.73
56.52
12,954.75
4,349.58
368.62
1,092.89
345.96
1,924.09
1,549.51
(114.45)
9,516.20
3,438.55

(2,250.89)
1,187.66

75.84
622.98
30,399.64
15,223.81
(2,075.82)
57,530.05
64,297.90

(24,878.47)
39,419.43

East Asia

8,779.79
112,686.95
361.21
121,827.95
11,197.75
2,085.85

Thailand

Other South

3,853.91

4,261.66

(5.96)
120.85
2,670.45
456.65
1,484.83
(3,230.52)
3.10
3,703.84
(407.75)

1,922.80
1,373.29
3,296.09
1,911.84
292.60

Australia

Exploration and production

(2,343.17)

(1,697.02)

309.14
177.86
1,293.20
(7.97)
2,832.32
(646.15)

537.86
1,648.31
2,186.17
504.69
555.40

and Others

Middle East

4,654.83

(1,905.52)

243.40
469.66
6,560.35

3,504.18
3,522.55
3.28
7,030.01
178.46
47.80

South East
Asia

Pipeline

830.85

(52.15)

12.12
47.31
5.31
41.73
365.93
883.00

1,248.93
1,248.93
112.19
147.27

Others

Consolidated ﬁnancial statements for the year ended December 31, 2010

(3,826.20)
(771.71)

(3,522.55)
(1,075.36)
(4,597.91)
(3,666.17)
(160.03)

Elimination

Inter-company

1,471.91
1,279.77
36,578.09
16,773.32
456.65
1,484.83
(5,423.45)
44.83
70,591.80
73,354.19
(247.31)
(2,634.12)
70,472.76
489.72
373.50
(2,540.54)
(2,660.38)
(185.52)
65,949.54
(26,522.39)
2,311.82
41,738.97

18,135.13
123,842.99
1,967.87
143,945.99
14,588.34
3,337.51

total business

Group’s
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290.87

3,499.74

-

9,181.15

(609.00)

1,415.06

-

4,144.98

1,233.40

281.93

8,795.59

2,288.91

77,089.64

92,835.91

342,219.56

54,220.38

8,871.01

279,128.17

Group’s
total business

55,946.81

8,648.76

10,489.69

75.42

56,215.67

Inter-company
Others
Elimination

Capital Expenditures

7,226.59

5,313.23

-

33,006.51

South East
Asia

169,925.55
39,156.19

71,836.26

-

174,290.95

Australia

Middle East
and Others

Pipeline

Consolidated total liabilities

Unallocated liabilities

Segment liabilities

Liabilities

Consolidated total assets

Unallocated assets

Investments under equity method

Segment assets

Assets

Thailand

South East
Asia

Exploration and production

Consolidated ﬁnancial statements for the year ended December 31, 2010
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- Third parties
- Related parties
- Third parties

Other revenues
Total Revenues
Operating expenses
Administrative expenses
Exploration expenses
- Amortization of dry hole and project
- Geological and geophysical
Depreciation, depletion and amortization
Royalties and remuneration
Loss from the Montara incident
Loss from damage wellhead platform
Foreign exchange (gain) loss
Share of (gain) loss from associates
Total Expenses
Segment result
Depreciation - general
Administrative expenses - general
Operating proﬁt
Other income, net
Finance costs - Interest income
- Interest expenses and other ﬁnance costs
Loss on foreign exchange
Management’s remuneration
Income before tax
Tax - Project
- Group
Net Income (Loss)

Revenues

South East
Asia
3,634.88
9,755.72
13,390.60
4,375.89
739.00
83.13
425.13
1,835.57
1,523.62
(60.67)
8,921.67
4,468.93

(1,305.51)
3,163.42

Thailand
9,140.18
88,619.61
178.06
97,937.85
8,527.82
2,048.55
58.18
404.50
25,770.34
12,541.96
(1,029.69)
48,321.66
49,616.19

(20,941.36)
28,674.83

(7,960.92)

4,957.40

2,163.85
152.00
615.79
5,760.83
3,325.04
965.85
(22.69)
15,270.46
(12,918.32)

2,048.22
303.92
2,352.14
2,042.20
267.59

Australia

Exploration and production

(3,868.14)

(56.28)

3,365.98
724.50
1,070.91
(0.45)
6,161.06
(3,811.86)

576.97
1,771.95
0.28
2,349.20
528.79
471.33

Middle East
and Others

4,889.49

(2,072.96)

242.59
466.13
6,962.45

3,762.60
3,662.42
3.56
7,428.58
176.90
46.64

South East
Asia

Pipeline

127.15

(30.81)

40.71
0.40
40.55
183.80
157.96

341.76
341.76
12.93
89.21

(3,773.38)
(78.50)

(3,662.42)
(189.46)
(3,851.88)
(3,738.27)
(35.11)

Inter-company
Others
Elimination

Consolidated ﬁnancial statements for the year ended December 31, 2009

5,671.14
1,706.13
29,575.91
14,065.58
5,760.83
3,325.04
(124.56)
17.86
75,551.40
44,396.85
(280.09)
(1,434.71)
42,682.05
13.72
376.27
(1,870.33)
(632.79)
(156.08)
40,412.84
(19,449.52)
1,190.28
22,153.60

19,162.85
100,147.28
638.12
119,948.25
11,926.26
3,627.21

Group’s
total business
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3,526.49

2,362.62

-

9,833.72

(305.95)

1,651.97

-

4,668.86

551.55

524.18

843.79

2,351.24

-

-

-

58,423.93

99,285.91

300,710.61

45,680.49

922.31

254,107.81

Group’s
total business

80,952.87

37,813.47

24,344.90

78.52

48,183.92

Inter-company
Others
Elimination

Capital Expenditures

3,066.92

4,587.20

-

28,491.46

South East
Asia

157,709.84
36,300.39

65,815.04

-

160,578.61

Australia

South East
Asia

Pipeline

Consolidated total liabilities

Unallocated liabilities

Segment liabilities

Liabilities

Consolidated total assets

Unallocated assets

Investments under equity method

Segment assets

Assets

Thailand

South East
Asia

Exploration and production

Consolidated ﬁnancial statements for the year ended December 31, 2009
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The Group is organized into the following business segments:
• Exploration and production: The Group operates in oil and gas exploration and production both domestically and overseas,
either as an operator or as a joint venture partner with international oil and gas companies. Most domestic projects are
located in the Gulf of Thailand. Overseas projects are located in Southeast Asia, the Middle East, North Africa, and Australia.
As at the balance sheet date, the Group had 19 projects in the production phase and 24 projects in the development and
exploration phases.
• Overseas pipelines: The Group has investments with its joint venture partners to operate pipelines to transport natural gas
from the exploration and production projects where the Group has working interests i.e., the Yadana and Yetagun projects.
• Others: The Group’s other operations consist mainly of investments in projects strategically connected to the energy business, which does not constitute a separately reportable segment.
Secondary reporting – geographical segments
The Group’s two main business segments are managed on a worldwide basis. They are operated in four main geographical areas:
Consolidated ﬁnancial statements for the year ended December 31, 2010

Revenues - Third parties
- Related parties
Segment assets
Investments under equity method
Capital expenditures
Consolidated total assets

Thailand

Other Southeas
Asia

Australia

Middle East and
others

Group

8,779.79

6,894.68

1,922.80

537.86

18,135.13

112,686.95

9,507.73

-

1,648.31

123,842.99

176,579.86

37,151.49

56,215.67

9,181.15

279,128.17

8,795.59

-

75.42

-

8,871.01

40,389.59

6,617.59

8,648.76

290.87

55,946.81

239,595.83

37,151.49

56,291.09

9,181.15

342,219.56

Consolidated ﬁnancial statements for the year ended December 31, 2009

Revenues - Third parties
- Related parties
Segment assets
Investments under equity method
Capital expenditures
Consolidated total assets

Thailand

Other Southeas
Asia

Australia

Middle East and
others

Group

9,140.18

7,397.48

2,048.22

576.97

19,162.85

88,619.61

9,755.72

-

1,771.95

100,147.28

162,929.85

33,160.32

48,183.92

9,833.72

254,107.81

843.79

-

78.52

-

922.31

36,851.94

2,760.97

37,813.47

3,526.49

80,952.87

209,454.13

33,160.32

48,262.44

9,833.72

300,710.61
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36. Disclosure of Financial Instruments
Risk Management
The Group’s business and operations cause it to be exposed to the following key risks:
Market Risk
Market risk is the situation whereby changes in commodities prices, interest rates, and foreign exchange rates may positively or
adversely impact the Group’s revenues, cash ﬂows, assets, and liabilities.
Financial derivatives of various kinds are employed for the purpose of managing risk exposure to movements in prices of
commodities, interest rates and foreign exchange rates.
• Price Risk
In 2010, the world oil price ﬂuctuated and the Brent crude oil price was in the range of USD 67 – 95 per barrel. The
Group’s product prices vary with those of world oil prices, which are subject to factors beyond its control, for instance,
market demand and supply, political and economic stability of various countries, OPEC’s production policy, oil reserves and
the change in the global climate each season. Fluctuations in world oil prices affect the Group’s revenue and investment
planning.
In this regard, when the world oil prices change, so do the prices of the Group’s crude oil and condensate. However,
because of built-in natural gas pricing mechanisms found in the Gas Sale Agreement (GSA) which cushion natural gas prices
from oil price volatility (Natural Hedge), when the reference oil prices change, the typical prices of natural gas – the Group’s
main product – do change in the same direction. Most of the Group’s contractual natural gas prices are adjusted every 6 or
12 months depending on the gas price formula of each project and should this price rise or fall, the natural gas price will
move correspondingly to a certain degree compared to the prices of crude oil and condensate
The Group realizes that price has an impact on its revenues and proﬁts; therefore, the risk mitigation plan is annually
considered by the Risk Management Committee and the Board of Directors prior to execution.
• Interest Rate Risk
The majority of the Group’s debts are subject to ﬁxed interest rates, resulting in stable cash outﬂows. However, ﬁxed interest
rates would result in a higher interest expense if the market interest rates decrease. In order to manage the risk from falling
interest rates, the Company has a policy to maintain a proper proportion between ﬁxed-interest rate debts and ﬂoatinginterest rate debts. The Company considers ﬂoating-interest rate borrowings as well as using the ﬁnancial instruments,
such as interest rate swap to swap from ﬁxed interest rate to ﬂoating rate in order to prevent interest rate risks. The Group
considers costs, market conditions, and acceptable risks in using the ﬁnancial instrument to prevent the risk.
Furthermore, the Group’s short-term commercial papers (Bills of Exchange), featuring tenors of approximately from one to
six months, are subject to pricing based upon the latest comparable yield on Thai government treasuries.
• Foreign Currency Risk
Although the vast majority of the Group’s domestic and international business (revenues and expenses) are tied to the
USD, the Group’s presentation currency remains in Thai Baht. Therefore, foreign exchange risk arises when transactions are
denominated in a currency other than the presentation currency. Foreign exchange gains and losses are presented in Note
28.
The Group is aware of the risks surrounding ﬁnancial assets and liabilities denominated in foreign currencies, as a result, the
Group has a policy of asset and liability management by which the structure and features of transactions regarding assets,
liabilities and shareholders’ equity are aligned with each other.

293

Credit Risk
The Group seeks to ensure that sales of products are made to the customers with acceptable credit proﬁles, with the overwhelming
majority of sales being made to PTT Public Company Limited, PTTEP’s parent company. The credit risks are carefully assessed and
regularly reviewed.
Liquidity Risk
Liquidity risk is the risk that arises from the unavailability of viable sources of funding for the Group’s business activities. Future
liabilities and interest expenses as at December 31, 2010 are as follows:
Maturity Date
2011

2012

2013

2014

Total

Revolving

3
Months

6
Months

12
Months

onwords

Principal

-

-

-

-

21,800

5,000

22,200

49,000

Interest expenses

-

307

607

938

1,510

1,044

3,233

7,639

Principal

-

-

-

-

-

-

21,106

21,106

Interest expenses

-

438

-

438

1,252

1,252

2,504

5,884

8,010

-

-

-

-

-

-

8,010

8,010

745

607

1,376

24,562

7,296

49,043

91,639

Baht bond at ﬁxed interest rate

USD bond at ﬁxed interest rate *

Baht bill of exchange
Principal
Total principal and interest expenses

* Baht equivalent at the average rate of Baht 30.1513 per USD as of December 30, 2010, as announced by the Bank of
Thailand.
The major assumptions for the data presented in the table above are that all the interest expenses are calculated based on the
contractual interest rate. The principal will remain unchanged until it is repaid at the maturity date.
The Group manages its liquidity risks by preparing cash ﬂows forecasts and adjusting ﬁnancial estimates regularly. The Group
operates a Short-Term Financing Program in order to access Thailand’s capital market by issuing short-term debts securities, and
Baht 3,090 million in committed credit facilities with commercial banks. Such facilities are available subject to advanced notiﬁcation
to banks for a period of at least 3 business days, based upon a pre-agreed interest rate. Of the total, Baht 3,000 million is subject
to annual review, while Baht 90 million is provided on a revolving basis.
The outstanding principal amounts and undrawn facilities are summarized below:

Short-term Commercial Papers *
Committed Bank Facilities

Credit Limit

Undrawn Amounts

50,000

41,990

3,090

3,090

* Short-term commercial papers mainly comprise Bills of Exchange (B/Es).
The Group’s Receivables Purchase Financing Facility has been launched for the purpose of converting credit terms to immediate
cash to ensure ﬂexible working capital.
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The Company’s long-term debt ratings as assigned by prominent credit rating agencies for the years 2010 and 2009 are as follows:

2010

2009

Foreign Currency

Domestic Currency

Foreign Currency

Domestic Currency

A3

A3

A3

A2

Standard and Poor’s

BBB+

BBB+

BBB+

BBB+

Japan Credit Rating

A-

A

A-

A+

-

AAA

-

AAA

Rating Agency
Moody’s

TRIS Rating

Fair Value of Financial Instruments
Since the majority of the ﬁnancial assets are short-term and the loans carry interest at rates close to current market rates, the
management believes that the fair value of the Company’s ﬁnancial assets does not materially differ from its carrying value.
The Group calculated the fair value of long-term liabilities using the discounted cash ﬂow based on a discounted rate of
borrowing with similar terms, while the cross currency interest and principal swaps were based on the quoted market rate.
Details of the carrying value and fair value of these instruments are as follows:
As at December 31, 2010
Carrying amount

Fair value

2,500.00

2,570.40

- Tranche 1, Baht 3,500 million

3,500.00

3,551.03

- Tranche 2, Baht 3,000 million

3,000.00

3,003.46

18,300.00

18,396.53

5,000 million

5,000.00

5,065.70

- Tranche 3, Baht 11,700 million

11,700.00

11,887.42

5,000.00

5,210.44

USD 500 million of unsecured and unsubordinated bonds

15,075.65

15,068.67

USD 200 million of unsecured and unsubordinated bonds

6,030.26

5,977.77

Interest rate swap for Baht 2,500 million bonds

-

220.94

Forward contract

-

(29.49)

Baht 2,500 million of unsecured and unsubordinated bonds
Baht 6,500 million of unsecured and unsubordinated bonds

Baht 40,000 million of unsecured and unsubordinated bonds
- Tranche 1, Baht 18,300 million
- Tranche 2, Baht

- Tranche 4, Baht

5,000 million

37. Dividends
On March 31, 2010, the annual general meeting of the shareholders approved payment of a dividend for 2009 of Baht 2.68 per
share. The Company made an interim dividend payment for the ﬁrst half-year operations of 2009 at the rate of Baht 1.48 per
share on August 28, 2009 and for the second half-year operations of 2009 at the rate of Baht 1.20 per share on April 9, 2010.
The Company estimated the dividend to its shareholders for 2010 at Baht 5.03 per share. The Company made an interim
dividend payment for the ﬁrst half-year operations of 2010 at the rate of Baht 2.55 per share on August 30, 2010 and still has
to pay the dividend for the second half-year operations of 2010 at the rate of Baht 2.48 per share. This dividend will be paid
upon approval by the annual general meeting of the shareholders.
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38. Commitment and Contingent Liabilities
• Commitment for the operating leases – the Group as a lessee
The future minimum lease payments for the non-cancellable operating leases as at December 31, 2010 and 2009 are as
follows:
Consolidated

The Company

2010

2009

2010

2009

Within 1 year

3,984.59

4,288.64

3,576.80

3,574.71

Between 1 - 5 years

4,106.42

5,050.46

2,876.33

3,616.65

Over 5 years

2,828.67

3,434.34

8.92

10.95

Total

10,919.68

12,773.44

6,462.05

7,202.31

• Commitment from loan agreements
As at December 31, 2010, the Company had a subordinated loan agreement with the Energy Complex Company Limited
(EnCo), with the loan limit of Baht 1,250 million. The agreement shall continue for 13 years and 6 months effective from
April 2, 2009. The total of loans provided by the Company as at December 31, 2010 was Baht 580 million
• Obligation under Gas Sales Agreement
According to Gas Sales Agreement of MTJDA B-17 Project, if the sellers fail to deliver the quantity of natural gas notiﬁed by
the buyer on the date agreed upon, the buyer has the right to take the deﬁcient quantity of natural gas (Shortfall) at a price
equal to 75% of the current price applicable at the time the Shortfall occurred. PTT, the buyer, has nominated quantities
of natural gas since late December 2009 but PTTEPI and joint venture partner, the seller, could not deliver the natural gas
nominated by PTT. However, MTJDA-B17 Project started up its commercial production on February 5, 2010. PTTEPI and the
joint venture partner may have an obligation for the Shortfall that occurred from late December 2009 to February 5, 2010
by selling the deﬁcient amount of gas at the 75% discounted price as per GSA with the approximate total cost for PTTEPI
of Baht 108 million. Currently, negotiation between the buyer (PTT) and the sellers are in process.
• Contingent liabilities
- On August 26, 2010, PTTEP Australasia Pty Ltd (PTTEP AA) received a letter claiming compensation relating to the
incident of oil and natural gas leak in Montara area under PTTEP Australasia project from the Government of Indonesia.
Subsequently on September 1, 2010, PTTEP AA submitted the letter rejecting the claim for the compensation because
the evidence provided by the Government of Indonesia is considered unproven and unsubstantiated. No veriﬁable
scientiﬁc evidence has yet been provided to support the claim.
In December 2010, PTTEP AA and the Government of Indonesia agreed to provide each other additional documents
and will conduct a Joint Survey to verify the Government of Indonesia’s data on the claimed damage on the ﬁsheries
sector from the Montara oil spill. The discussion with the Government of Indonesia is on-going and more detailed
data is expected to be discussed by PTTEP AA and the Government of Indonesia in February, 2011. The compensation
regarding this matter has not been ﬁnalized.
- As at December 31, 2010, the Company had contingent liabilities in the form of letters of guarantee amounting to Baht
2,252 million in the Company’s ﬁnancial statements and Baht 3,141 million in the consolidated ﬁnancial statements.
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39. Signiﬁcant Events during the period
• On January 14, 2010, the Group established PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company Limited with registered capital
of USD 50,000, consisting of 50,000 ordinary shares at USD 1 each, with 100% shareholding by PTTEP Holding Company
Limited.
• On January 17, 2010, the Company signed the Petroleum Contract in block Hassi Bir Rekaiz in Algeria. The joint venture
partners consist of PTTEP (the operator), CNOOC International Limited (CNOOC) and Sonatrach with the participation
interests of 24.50%, 24.50%, and 51.00% respectively. The contract was announced in the Gazette of Algeria on May 26,
2010. PTTEP AG and CNOOC joined the Algeria 2009 Bid Round with a 50:50 share and were selected as the successful
bidder of the block Hassi Bir Rekaiz in December 2009.
• On February 26, 2010, PTTEP Bengara I Company Limited (PTTEPB) signed the Withdrawal Agreement to withdrawn the
entire 40% participation interest from Indonesia Bengara-1 Project. The withdrawal will be fully effective upon receiving
approval from BPMIGAS, an Indonesian government agency.
• On April 7, 2010, the Group established PTTEP FLNG Holding Company Limited with registered capital of HKD 10,000,
consisting of 10,000 ordinary shares at HKD 1 each, with 100% shareholding by PTTEP International Holding Company
Limited (former name: PTTEP West Africa Company Limited).
• On April 8, 2010, PTT Public Company Limited (PTT) made a payment to PTT Exploration and Production Public Company
Limited (PTTEP) for the PTTEP ofﬁce building at the market value of Baht 481 million. According to the PTTEP Board
of Directors Meeting held on December 25, 2009, the PTTEP Board of Directors passed the resolution to approve the
ownership of the PTTEP ofﬁce building, registered at 555 Vibhavadi-Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok, to PTT.
• On May 7, 2010, the Group established 6 subsidiaries as follows:
- PTTEP South Mandar Limited with registered capital of USD 50,000, consisting of 50,000 ordinary shares at USD 1 each,
with 100% shareholding by PTTEP Indonesia Company Limited
- PTTEP Malunda Limited with registered capital of USD 50,000, consisting of 50,000 ordinary shares at USD 1 each, with
100% shareholding by PTTEP Indonesia Company Limited
- PTTEP Sadang Limited with registered capital of USD 50,000, consisting of 50,000 ordinary shares at USD 1 each, with
100% shareholding by PTTEP Indonesia Company Limited
- PTTEP South Sageri Limited with registered capital of USD 50,000, consisting of 50,000 ordinary shares at USD 1 each,
with 100% shareholding by PTTEP Indonesia Company Limited
- PTTEP Brazil Holding Limited with registered capital of USD 50,000, consisting of 50,000 ordinary shares at USD 1 each,
with 100% shareholding by PTTEP International Holding Company Limited
- PTTEP Netherland Holding Limited with registered capital of USD 50,000, consisting of 50,000 ordinary shares at USD
1 each, with 100% shareholding by PTTEP International Holding Company Limited.
• On May 10, 2010, the Group established PTTEP South America Holding Limited with registered capital of USD 50,000,
consisting of 50,000 ordinary shares at USD 1 each, with 100% shareholding by PTTEP International Holding Company
Limited.
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• On May 14, 2010, PTTEP together with Talisman (Asia) Ltd. have been selected as the successful bidders in Indonesia
Petroleum Bidding Round 2009/2010, Indonesia, for 4 Petroleum Exploration and Production Blocks with the participation
interests as follows:
Block

PTTEP’s Participation Interest (%)

South Mandar

67

Malunda

100

Sadang

40

South Sageri

30

• On June 3, 2010, the Group established PTTEP Australia International Finance Pty Ltd. with registered capital of AUD
50,000, consisting of 50,000 ordinary shares at AUD 1 each, with 100% shareholding by PTTEP Australia Perth Pty Ltd.
• PTTEP Oman Company Limited has relinquished the entire area of Exploration Block 58 in Sultanate of Oman after
fulﬁllment of the exploration work commitment. The withdrawal has been approved by the Ministry of Oil and Gas of
Sultanate of Oman (MOG).
• On July 19, 2010, PTTEP Australia International Finance Pty Ltd (PTTEP AIF) issued unsecured and unsubordinated bonds to
foreign institutional investors for the total amount of USD 500 million carrying a coupon with the ﬁxed rate of 4.152% per
annum, fully guaranteed by PTTEP with a tenor of ﬁve years. The bonds have been rated BBB+ by Standard and Poor’s
and A3 by Moody’s.
• On July 22, 2010, the Thai Government approved PTTEP Siam Limited to transfer all of its 70% participation interests in
block L21/48, L28/48 and L29/48 and 100% participation interests in block A4/48, A5/48 and A6/48 to PTTEP International
Limited.
• On August 4, 2010, PTTEP Australia International Finance Pty Ltd (PTTEP AIF) issued unsecured and unsubordinated bonds to
institutional investors in Thailand for the total amount of USD 200 million carrying a coupon with the ﬁxed rate of 4.152%
per annum, fully guaranteed by PTTEP with a tenor of ﬁve years. The bonds have been rated BBB+ by Standard and Poor’s
and A3 by Moody’s.
• On August 19, 2010, the Thai Government approved PTTEP Thai Projects Company Limited to transfer all of its 5%, 45%
and 80% participation interests in block G6/50, G7/50 and G8/50, respectively to PTTEP (Thailand) Limited.
• On September 17, 2010, the Indonesia Government approved PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM) to transfer its 5%
participation interests in the Indonesia Semai II Projects to PERTAMINA Company according to the policies of the Indonesia
government resulting in PTTEP SM having 28.33% participation interests in the Indonesia Semai II Projects.
• PTTEP FLNG Holding Company Limited (a subsidiary of PTTEP) and PTT International Singapore PTE. LTD (a subsidiary of
PTT Plc.) are joint shareholders of PTT FLNG Limited, which has a registered share capital of HKD 10,000, consisting of
1,000 ordinary shares at HKD 10 per share. Each of the two companies holds a 50% participation interest in PTT FLNG
Limited.
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• On November 16, 2010, the Thai Government approved to PTTEP (Thailand) Limited to transfer all of its participation
interests in 7 blocks, seven in total, to PTTEP International Limited, as follows:
Block

PTTEP’s Participation Interest (%)

G6/50

5

G7/50

45

G8/50

80

L53/43 and L54/43

100

G4/48

5

G9/48

80

G12/48

44.4445

• On November 24, 2010, PTTEP Offshore Investment Company Limited signed loan agreements with four ﬁnancial institutions,
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Mizuho Corporate Bank, Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Limited and
Sumitomo Mitsui Banking Corporation. The loans have been fully guaranteed by PTTEP, with USD 500 million total credit
facilities and a ﬁve-year tenor.
• On November 29, 2010, PTTEP Thai Projects Company Limited registered its dissolution with the Ministry of Commerce and
is in the process of liquidation.
• On December 1, 2010, the Group established two subsidiaries, as follows:
-

PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. was funded USD 50,000 by PTTEP International Holding Company Limited and
PTTEP Netherland Holding Limited with 1% and 99% interests, respectively.
PTTEP Canada Limited has a registered share capital of CAD 50,000, consisting of 50,000 ordinary shares at CAD 1
each, with 100% shareholding by PTTEP Netherlands Coöperatie U.A.

• On December 1, 2010, PTTEP Offshore Investment Company Limited signed a loan agreement with Mizuho Corporate Bank,
Ltd. The loan has been fully guaranteed by PTTEP with USD 75 million credit facilities and a ﬁve-year tenor.
• On December 9, 2010, the Company signed a loan agreement with Thanachart Bank Plc. with USD 50 million credit facilities
and a ﬁve-year tenor.
• On December 24, 2010, PTTEP (Thailand) Limited registered for the dissolution with the Ministry of Commerce and is under
the liquidation process.
• On November 22, 2010, PTTEP Netherland Holding Limited entered into the Partnership Unit Sale Agreement to acquire
40% participation interest in the Partnership from Statoil Canada Ltd. and Statoil Canada Holdings Corp., a subsidiary
of Statoil ASA (Statoil), for the investment in Oil Sands Kai Kos Dehseh (KKD) in Canada. The consideration price for the
acquisition of the participation interests in the KKD Oil Sands Project was USD 2,280 million. Of the total, Baht 10,312
million was paid in advance as the deposit for the purchase of the partnership units (as set out in Note 19). The Canadian
Government approved this transaction on December 21, 2010. The Partnership Unit Sale Agreement comes into effect
on January 21, 2011. The 40% participation interest of PTTEP Netherland Holding Limited is retrospectively effective from
January 1, 2011.
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The Canada Oil Sands KKD Project is a signiﬁcant oil sands deposit in Canada covering an area of 257,200 acres with an
estimated 4.3 billion barrels of recoverable Bitumen resources (independently assessed by an external petroleum consultant).
The Canada Oil Sands KKD Project is a project utilising Steam Assisted Gravity Drainage (SAGD) technology with an
expected project life of over 40 years.
40. Events after the Balance Sheet Date
The Board of Directors of the Company authorized for the issue of these ﬁnancial statements on February 17, 2011.
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Supplemental Information on Petroleum Exploration and Production Activities
Under the US Financial Accounting Standard no. 69 (FAS 69) and other information - Unaudited
(A)

PTTEP and its Subsidiaries’ Petroleum Reserves Report As of December 31, 2010
The total Proved Reserves of PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) and its Subsidiaries as of
December 31, 2010 are shown in the attached table. The Proved Reserves are reviewed annually by company’s earth
scientists and reservoir engineers to ensure rigorous professional standards. The Proved Reserves are reported on a gross
basis, which includes the company’s net working interest and related host country’s interest.
No reserve quantities have been recorded for the hydrocarbon discoveries in Vietnam B & 48/95 Project and Vietnam 52/97
Project since no Gas Sales Agreement (GSA) has been established. This also does not include the Bitumen Resources of
Canada Oil Sands KKD Project in which PTTEP participates 40%, as the acquisition was not completed within 2010.
The total Proved Reserves (Consolidated Companies) as of December 31, 2010 of PTTEP and its Subsidiaries are 214 Million
Stock Tank Barrels (MMSTB) for crude and condensate, and 5,325 Billion Standard Cubic Feet (BSCF) for gas. The total
Proved Reserves (Consolidated Companies) in term of oil equivalent are 1,043 Million Barrels (MMBOE), of which
approximately 45 percent of the total Proved Reserves is Proved Developed Reserves.
The total production in 2010 (Consolidated Companies) is 111.1 MMBOE (27 MMSTB for crude and condensate, and 518
BSCF for gas) or the production rate of approximately 304,023 Barrels of Oil Equivalent per Day (BOED). The increase is
approximately 41,557 BOED or 16% higher than that of last year. The production increase was mainly attributed to the
new petroleum production from MTJDA-B17 project that became on stream in February 2010, and from Arthit North and
Bongkot projects.
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Proved Reserves of Crude,
Condensate and Natural Gas(1)
Proved Reserves of Crude
and Condensate(1)

Proved Reserves of
Natural Gas(1)

Barrel of Oil Equivalent

(Million Barrels)

(Billion Cubic Feet)

(Million Barrels)

Domestic(2) Foreign

Domestic(2) Foreign

Total

Domestic(2) Foreign

Total

Total

Company’s share of reserves of
consolidated companies
As of December 31, 2008

124

77

201

3,197

1,573

4,770

652

292

944

1) Revision of previous estimates

17

(9)

8

195

10

205

50

(8)

42

2) Improved recovery

2

-

2

24

-

24

6

-

6

3) Extensions and discoveries

6

-

6

153

923

1,076

31

145

176

4) Purchases/Sales of Petroleum
in place

-

27

27

-

-

-

-

27

27

(23)

(3)

(26)

(315)

(111)

(426)

(77)

(19)

(96)

126

92

218

3,254

2,395

5,649

662

437

1,099

126

92

218

3,254

2,395

5,649

662

437

1,099

1

4

5

61

13

74

12

7

19

16

-

16

19

-

19

18

-

18

3) Extensions and discoveries

2

-

2

55

46

101

11

7

18

4) Purchases/Sales of Petroleum
in Place

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(24)

(3)

(27)

(397)

(121)

(518)

(91)

(20)

(111)

121

93

214

2,992

2,333

5,325

612

431

1,043

5) Production
Total consolidation companies
As of December 31, 2009
Company’s share of reserves of
consolidated companies
As of December 31, 2009
1) Revision of previous estimates
2) Improved recovery

5) Production
Total consolidation companies
As of December 31, 2010

(1)

(2)

The proved reserves are reported on a gross basis which includes the company’s net working interest and the related host
country’s interest.
Included MTJDA-B17 Project
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(B)

Capitalized Costs Relating to Oil and Gas Producing Activities
Capitalized costs represent cumulative expenditures for proved and unproved properties, and support equipment and
facilities used in oil and gas exploration and production operations together with related accumulated depreciation,
depletion, amortization and impairment.
Proved properties include exploration & development wells, equipment, transportation pipeline and related producing
facilities associated with proved reserves project. Unproved properties represent amounts associated with non-proved
reserve project. Support equipment and facilities include warehouse, ﬁeld ofﬁces, vehicles and movable assets used in oil
and gas producing activities.
The net capitalized costs represent the undepreciated value for these assets.

(Unit: Million Baht)

2010

2009

374,659

327,381

2,595

1,368

Accrued decommissioning costs

27,364

23,228

Support equipment and facilities

4,032

3,655

408,650

355,632

(184,699)

(150,441)

223,951

205,191

Proved properties
Unproved properties

Gross capitalized costs
Accumulated depreciation, depletion, amortization and impairment
Net capitalized costs
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(C)

Costs Incurred in Oil and Gas Property Acquisition, Exploration, and Development Activities
Costs incurred in oil and gas property acquisition, exploration and development activities represent amounts both
capitalized and charged to expense during the year. Property acquisition costs include costs to purchase proved and unproved
properties.
Exploration costs include the costs of geological and geophysical work, carrying and retaining undeveloped properties, and
drilling and equipping exploratory wells.
Development costs include costs associated with drilling and equipping development wells, improved recovery systems,
facilities for extraction, treating, gathering and storage, producing facilities for existing developed reserves, and costs
associated with transportation pipeline.

2010
(Unit: Million Baht)

2009

Domestic

Foreign

Total

Domestic

Foreign

Total

19

53

72

-

1,567

1,567

-

3

3

-

213

213

Exploration costs (1)

1,886

5,316

7,202

3,082

3,974

7,056

Development costs

35,300

9,943

45,243

31,899

30,461

62,360

37,205

15,315

52,520

34,981

36,215

71,196

Acquisition of properties
- Proved
- Unproved

Total

(1)

Exploration costs include transferring of exploration well costs to development well costs for future production.
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(D)

Results of Operations for Producing Activities
Results of operations from oil and gas producing activities for the year 2010 and 2009 are shown in the following table.
Operating costs include lifting costs incurred to operate and maintain productive wells and related equipment. Exploration
expenses consist of geological and geophysical costs, and dry hole costs.
General administrative expenses are expenses directly related to oil and gas producing activities.
Depreciation, Depletion and Amortization expense relates to capitalized costs incurred in acquisition, exploration and
development activities, transportation pipeline, including amortized decommissioning costs.
Other income/expenses include pipeline transportation income and foreign exchange gains and losses.
Income tax expenses are based on the results of operations from petroleum producing activities.
General corporate overhead and ﬁnance costs are excluded from the results of operations for petroleum producing activities.

2010
(Unit: Million Baht)

2009

Domestic

Foreign

Total

Domestic

Foreign

Total

121,467

17,007

138,474

97,760

17,788

115,548

11,198

3,278

14,476

8,528

3,385

11,914

699

2,041

2,740

463

6,915

7,378

2,086

1,104

3,190

2,049

1,489

3,538

Petroleum royalties and remuneration

15,224

1,549

16,773

12,542

1,524

14,066

Depreciation, depletion and amortization

30,400

6,131

36,531

25,770

3,765

29,535

-

457

457

-

9,086

9,086

Other (income)/ expenses

(2,437)

(5,727)

(8,164)

(1,208)

(2,999)

(4,207)

Total expenses

57,170

8,833

66,003

48,144

23,165

71,309

Results before income taxes

64,297

8,174

72,471

49,616

(5,377)

44,239

Income tax expenses (beneﬁt)

24,878

1,592

26,470

20,941

(1,522)

19,419

Net results of operations

39,419

6,582

46,001

28,675

(3,855)

24,820

Gross revenues :
Total Sales
Expenses :
Operating expenses
Exploration expenses
General administrative expenses

Loss from Montara Incident
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(E)

Standardized Measure of Discounted Future Net Cash Flows (SMDCF) Relating to Proved Oil and Gas Reserves
In accordance with new Securities and Exchange Commission (SEC) and Financial Accounting Standards Board (FASB)
requirements, the standardized measure of discounted future net cash ﬂows related to the above proved oil and gas reserves,
is computed by applying 12-month average prices* (with consideration of price changes only to the extent provided by
contractual arrangements) rather than the year-end price which was used in prior years, to the estimated future production
of year-end proved oil and gas reserves remaining less estimated future expenditures (based on year-end costs) to be
incurred in developing and production the proved reserves. Future income taxes are calculated by applying the appropriate
year-end statutory tax rates to the future pre tax net cash ﬂows and reduced by applicable tax deductions or tax credits. Net
Cash ﬂows are discounted using a rate of 10% per year to reﬂect the estimated timing of the future cash ﬂows.
The consequence of applying the 12-month average price in 2010 versus the 2010 year-end price caused the decrease in
discounted future net cash ﬂows by approximately Baht 17,800 million.
Discounted future cash ﬂow estimates like those shown below are not intended to represent estimates of the fair value of
oil and gas properties. Estimates of fair value should also consider probable and possible which may become proved reserves
in the future, anticipated future oil and gas prices, interest rates, changes in development and production costs and risks
associated with future production. Because of these and other considerations, any of fair value is necessarily subjective and
imprecise.
* Twelve-month average prices are calculated as the unweighted arithmetic average of the ﬁrst-day-of-the-month price for
each month.
Domestic

(Unit: Million Baht)

Foreign

Total

2010

2009

2010

2009

2010

2009

Future cash inﬂows

634,673

729,545

447,659

443,003

1,082,332

1,172,548

Future production costs

(73,514)

(109,949)

(66,877)

(91,454)

(140,391)

(201,403)

Future development costs

(149,936)

(153,786)

(93,832)

(109,392)

(243,768)

(263,178)

Future income tax expenses

(111,725)

(121,797)

(71,398)

(64,984)

(183,123)

(186,781)

Future net cash ﬂows

299,498

344,013

215,552

177,173

515,050

521,186

10% annual discount

(87,893)

(116,813)

(114,161)

(103,666)

(202,054)

(220,479)

Standardized measure of discounted future
net cash ﬂows (SMDCF)

211,605

227,200

101,391

73,507

312,996

300,707
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Changes in Standardized Measure of Discounted Future Net Cash Flows Relating to Proved Oil and Gas Reserves

(Unit: Million Baht)

2010

2009

300,707

219,010

(105,283)

(88,855)

Development costs incurred during the period

64,171

37,924

Net changes in prices and production costs

26,599

63,755

(31,957)

21,609

Extensions, discoveries and improved recovery

24,227

71,488

Revisions of previous quantity estimates

12,759

27,899

-

22,032

18,114

(56,882)

3,659

(17,273)

312,996

300,707

Present value at beginning of year
Sales and transfers of oil and gas produced, net of production costs

Net changes in development costs

Purchases / sales of petroleum in place
Accretions of discount
Net changes in income taxes
Present value at the year end
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(F)

Other Information
Productive Oil and Gas Wells
The numbers of productive wells at December 31, 2010 were as follows:
Oil

Gas

Gross

Net

Gross

Net

709

284

901

344

Southeast Asia

4

1

63

42

Australia

6

6

-

-

Middle East and Others

-

-

7

7

719

291

971

393

Gross

Net

3

2.7

Southeast Asia

1

0.3

Australia

-

-

Middle East and Others

-

-

4

3

23

7.6

Southeast Asia

5

1.6

Australia

-

-

Middle East and Others

-

-

28

9.2

Thailand
Foreign

Total

Drilling in Progress
The numbers of oil and gas wells in progress at December 31, 2010 were as follows:

Exploratory
Thailand
Foreign

Total
Development
Thailand
Foreign

Total
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Net Oil and Gas Wells Drilled Annually in 2010

Net productive
wells drilled

Net dry
wells drilled

10.7

-

3.3

-

Australia

-

-

Middle East and Others

-

1.3

14

1.3

136.5

3.8

17.9

-

Australia

-

-

Middle East and Others

-

-

154.4

3.8

Exploratory
Thailand
Foreign
Southeast Asia

Total
Development
Thailand
Foreign
Southeast Asia

Total

Gross wells include the total number of wells in which the company has an interest excluding utility wells.
Net wells are the sum of the company’s fractional interests in gross wells.
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Quarterly Information in 2010 and 2009 (unaudited) for the consolidated ﬁnancial statement are as follows:
(Unit: Million Baht)
Year 2010

4thQ

3rdQ

2ndQ

1stQ

34,957

34,739

36,188

32,590

893

911

982

718

200

1,596

26

941

Interest income

94

89

83

107

Other revenues

252

1,567

522

117

36,396

38,902

37,801

34,473

3,110

4,158

4,164

3,156

576

1,262

419

495

General administrative expenses

2,158

1,371

1,170

1,273

Petroleum royalties and remuneration

4,362

4,163

4,189

4,059

Depreciation, depletion and amortization

8,572

9,937

9,675

8,641

Loss from Montara Incident

(10)

270

421

(224)

Management’s remuneration

77

33

34

41

-

1,485

-

-

18,845

22,679

20,072

17,441

Share of proﬁt (loss) from investments in associates

21

(6)

(5)

(55)

Income before ﬁnance cost and income taxes

17,572

16,217

17,724

16,977

Finance costs

777

691

532

540

Income taxes

6,675

4,994

6,576

5,966

Net income

10,120

10,532

10,616

10,471

Basic earnings per share

3.05

3.18

3.20

3.16

Diluted earnings per share

3.05

3.18

3.20

3.16

Revenues
Sales
Revenue from pipeline transportation
Other revenues
Gain on foreign exchange

Total revenues
Expenses
Operating expenses
Exploration expenses

Other expenses

Other expenses
Total expenses

Earnings per share (Baht)
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Quarterly Information in 2010 and 2009 (unaudited) for the consolidated ﬁnancial statement (continuous)
(Unit: Million Baht)
Year 2009

4thQ

3rdQ

2ndQ

1stQ

33,441

29,548

27,391

25,167

738

998

1,176

851

275

-

-

-

Interest income

75

89

74

138

Other revenues

76

134

76

366

34,605

30,769

28,717

26,522

Operating expenses

4,530

2,324

3,050

2,023

Exploration expenses

2,765

1,618

1,051

1,944

General administrative expenses

1,643

1,088

1,034

1,297

Petroleum royalties and remuneration

3,825

3,877

3,327

3,036

Depreciation, depletion and amortization

8,201

7,963

7,197

6,494

-

351

27

405

3,912

5,174

-

-

48

25

27

56

24,924

22,420

15,713

15,255

Share of proﬁt (loss) from investments in associates

(23)

13

(1)

(7)

Income before ﬁnance cost and income taxes

9,658

8,362

13,003

11,260

Finance costs

621

582

431

236

Income taxes

4,385

2,521

6,075

5,278

Net income

4,652

5,259

6,497

5,746

Basic earnings per share

1.40

1.59

1.96

1.74

Diluted earnings per share

1.40

1.59

1.96

1.74

Revenues
Sales
Revenue from pipeline transportation
Other revenues
Gain on foreign exchange

Total revenues
Expenses

Other expenses
Loss on foreign exchange
Loss from Montara Incident
Management’s remuneration
Total expenses

Earnings per share (Baht)
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Five-year ﬁnancial summary
(Unit: Million Baht)

2010

2009

2008

2007

2006

138,474

115,547

132,621

90,764

86,339

Revenue from pipeline transportation

3,504

3,763

4,131

3,295

2,928

Other revenues

5,594

1,028

3,255

2,714

2,456

147,572

120,338

140,007

96,773

91,723

Operating expenses

14,588

11,926

10,529

7,803

6,488

Exploration expenses

2,752

7,377

8,273

3,543

3,632

General administrative expenses

5,972

5,062

4,497

3,207

3,014

Petroleum royalties and remuneration

16,773

14,066

17,328

12,529

12,849

Depreciation, depletion and amortization

36,825

29,856

23,286

16,360

14,823

2,127

9,750

1,064

1,004

111

79,037

78,037

64,977

44,446

40,917

Share of proﬁt (loss) from investment in associates

(45)

(18)

(12)

(22)

(9)

Income before ﬁnance cost and income taxes

68,490

42,283

75,018

52,305

50,797

Finance costs

2,540

1,870

841

904

1,126

Income taxes

24,211

18,259

32,502

22,946

21,624

Net income

41,739

22,154

41,675

28,455

28,047

Basic earnings per share

12.59

6.69

12.62

8.65

8.55

Diluted earnings per share

12.59

6.69

12.60

8.63

8.53

Weighted average number of outside
ordinary shares in issue

3,314.91

3,309.08

3,301.73

3,290.41

3,279.24

Weighted average number of outside
ordinary shares for diluted earnings per
share

3,316.18

3,311.71

3,307.38

3,297.97

3,288.61

5.03

2.68

5.42

3.28

3.21

Consolidated Statements of Income
Revenues
Sales

Total revenues
Expenses

Other expenses
Total expenses

Earnings per share (Baht)

Weighted average number of outside
ordinary shares (no. of share, million)

Dividend per share (Baht)
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Five-year ﬁnancial summary (continuous)
(Unit: Million Baht)

2010

2009

2008

2007

2006

85,076

78,784

66,952

44,255

34,965

257,144

221,927

171,303

145,784

122,848

Total Assets

342,220

300,711

238,255

190,039

157,813

Current Liabilities

58,197

56,196

49,450

34,456

38,784

111,729

101,514

54,701

48,796

30,504

Total Liabilities

169,926

157,710

104,151

83,252

69,288

Shareholders’ Equity

172,294

143,001

134,104

106,787

88,525

342,220

300,711

238,255

190,039

157,813

Cash ﬂows from operating activities

81,732

42,886

82,265

45,142

42,215

Cash ﬂows from investing activities

(75,175)

(62,203)

(50,277)

(39,708)

(35,166)

Cash ﬂows from ﬁnancing activities

4,667

24,151

(12,235)

63

(18,691)

Net increase (decrease) in cash and cash
equivalents

11,224

4,834

19,753

5,496

(11,642)

Cash and cash equivalents as of
the beginning date

48,678

43,995

24,013

18,521

30,507

59,902

48,829

43,766

24,017

18,865

(387)

(151)

229

(4)

(344)

59,515

48,678

43,995

24,013

18,521

2010

2009

2008

2007

2006

264,575

233,756

219,314

179,767

169,348

73.77

58.03

91.38

67.37

60.54

Average unit prices of natural gas
(USD per MMBTU)

5.52

5.17

5.17

4.57

4.16

Average unit prices of petroleum
(USD per BOE)

44.83

39.53

49.69

39.78

36.52

3.75

3.16

2.46

2.33

2.13

Consolidated Balance Sheets
Current Assets
Non-current Assets

Non-current Liabilities

Total Liabilities and Shareholders’ Equity
Consolidated Statements of Cash Flows

Effects of exchange differences
Cash and cash equivalents as of
the closingdate

Five-year petroleum sales volume and unit price summary

Net sales of petroleum (BOED)
Average petroleum unit prices
Average unit prices of crude oil and condensate
(USD per BBL)

Lifting cost (USD per BOE)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
จำกัด (มหาชน)

PTT Exploration and Production
Public Company Limited

ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A
ชั้น 6 และ ชั้น 19-36
เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Energy Complex Building A
6th Floor & 19th - 36th Floor
555/1 Vibhavadi Rangsit Road
Chatuchak, Chatuchak
Bangkok 10900 Thailand

www.pttep.com

