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สารบัญ

หนา
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ขอมูลสรุป
“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี”้
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สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
1.
1.1

ขอมูลทั่วไป

ขอมูล ปตท.สผ.
ชื่อบริษัท
สถานที่อยู
สํานักงานใหญ

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.
เลขที่ 555/1 ศูนยเอนเนอรยคี่ อมเพล็กซ อาคารเอ ชัน้ ที่ 6, 19-36
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประเภทธุรกิจ
สํารวจและผลิตปโตรเลียม และลงทุนในธุรกิจตอเนื่อง
เลขทะเบียนบริษัท 0107535000206
โทรศัพท
66 (0) 2537-4000
โทรสาร
66 (0) 2537-4444
เว็บไซต
www.pttep.com
อีเมล
ติดตอกรรมการอิสระ independentdirector@pttep.com
ติดตอนักลงทุนสัมพันธ IR@pttep.com
ติดตอเลขานุการบริษัท corporatesecretary@pttep.com
ทุนจดทะเบียน
3,322,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 3,322,000,000 หุน
มูลคาหุน ละ 1 บาท
ทุนชําระแลว
3,319,985,400 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 3,319,985,400 หุน
มูลคาหุน ละ 1 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)
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1.2 ขอมูลบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 ปตท.สผ. มีบริษัทยอยทั้งหมด 52 แหง โดยทุกบริษทั ยอยมีสถานที่อยูสํานักงาน โทรศัพท และโทรสาร เชนเดียวกับ ปตท.สผ. ตามขอ
1.1 และมีรายชื่อกรรมการของแตละบริษัทตามเอกสารแนบ 2
ที่

ชื่อบริษัท

ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม
1.
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
2.
บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

ชื่อยอ

จํานวนหุน ที่จําหนาย
ไดแลว

ราคาตอหุน

ชนิดของหุน

ปตท.สผ.อ.
ปตท.สผ.ส.

2,000 ลานหุน
1 ลานหุน

10 บาท
100 บาท

หุนสามัญ
หุนสามัญ

3.
4.
5.

บริษัท ปตท.สผ. อันดามัน จํากัด
PTTEP MEA Limited
PTTEP Offshore Investment Company Limited

ปตท.สผ. อันดามัน
PTTEP MEA
PTTEPO

100,000 หุน
50,000 หุน
6,667 หุน

10 บาท
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

PTTEP Southwest Vietnam Company Limited
PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited
PTTEP Hoang-Long Company Limited
PTTEP Hoan-Vu Company Limited
PTTEP Oman Company Limited
PTTEP Algeria Company Limited
PTTEP Iran Company Limited
PTTEP Bahrain Company Limited
PTTEP Holding Company Limited

PTTEP SV
PTTEP KV
PTTEP HL
PTTEP HV
PTTEP OM
PTTEP AG
PTTEP IR
PTTEP BH
PTTEPH

50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน

1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
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ผูถือหุน

ปตท.สผ. 100%
ปตท.สผ.
51%
PTTEPO
49%
ปตท.สผ.ส. 100%
ปตท.สผ. 100%
ปตท.สผ. 75%
ปตท.สผ.อ. 25%
PTTEPO 100%
PTTEPO 100%
PTTEPO 100%
PTTEPO 100%
PTTEPO 100%
PTTEPO 100%
PTTEP OM 100%
PTTEP OM 100%
PTTEPO 100%
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1

ที่

ชื่อบริษัท

ชื่อยอ

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

PTTEP Indonesia Company Limited
PTTEP Bengara I Company Limited
PTTEP Semai II Limited
PTTEP Egypt Company Limited
PTTEP Rommana Company Limited
PTTEP Sidi Abd El Rahman Company Limited
PTTEP Bangladesh Limited

23.
24.
25.

PTTEP South Asia Limited1
PTTEP New Zealand Limited
PTTEP International Holding Company Limited
บริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด

26.
27.

PTTEP Australia Pty Ltd
PTTEP Australia Offshore Pty Ltd

ราคาตอหุน

ชนิดของหุน

PTTEP ID
PTTEPB
PTTEP SM
PTTEP EG
PTTEPR
PTTEP SAER
PTTEP BD
PTTEP SA

จํานวนหุน ที่จําหนาย
ไดแลว
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน

ผูถือหุน

1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

PTTEPH
PTTEP ID
PTTEP ID
PTTEPH
PTTEP EG
PTTEP EG
PTTEPH
PTTEPH

PTTEP NZ
PTTEP IH
ออเรนจ

50,000 หุน
50,000 หุน
1 ลานหุน

1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
100 บาท

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

PTTEP AU
PTTEP AO

50,000 หุน
50,000 หุน

1 ดอลลารออสเตรเลีย
1 ดอลลารออสเตรเลีย

หุนสามัญ
หุนสามัญ

PTTEPH 100%
PTTEPH 100%
PTTEPO 53.9496%
บ. โมเอโกะ อินเตอร
เนชันแนล บี.วี.
36.0504%
คริสเอ็นเนอรยี่ (กัลฟ
ออฟ ไทยแลนด) จํากัด
10%
PTTEPH 100%
PTTEP AU 100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

เดิมชื่อ PTTEP Myanmar Limited
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ที่
28.
29.
30.

ชื่อบริษัท
PTTEP Australia Perth Pty Ltd
PTTEP Australia Browse Basin Pty Ltd
PTTEP Australasia Pty Ltd

ชื่อยอ
PTTEP AP
PTTEP AB
PTTEP AA

จํานวนหุน ที่จําหนาย
ไดแลว
50,000 หุน
50,000 หุน
409,895,440 หุน

ราคาตอหุน

ชนิดของหุน
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

31.

PTTEP Australasia (Finance) Pty Ltd

PTTEP AAF

1 หุน

1 ดอลลารออสเตรเลีย
1 ดอลลารออสเตรเลีย
ราคาแตกตางกัน2
(ราคาเฉลี่ย 0.4895
ดอลลารออสเตรเลีย)
0.4957 ดอลลาร
ออสเตรเลีย
0.4895 ดอลลาร
ออสเตรเลีย
1 ดอลลารออสเตรเลีย

32.
33.

PTTEP Australasia (Petroleum) Pty Ltd
Tullian Pty Ltd

PTTEP AAP
PTTEP AAT

10 หุน
1 หุน

34.
35.
36.

PTTEP Australasia (Operations) Pty Ltd
PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd
PTTEP Australasia (Staff) Pty Ltd

PTTEP AAO
PTTEP AAA
PTTEP AAS

106,686,517 หุน
1,700,000 หุน
10 หุน

40,000,000 หุน
1,575,000 หุน

ผูถือหุน
PTTEPH 100%
PTTEP AP 100%
PTTEP AB 100%

หุนบุริมสิทธิ
หุน B3
หุนสามัญ

PTTEP AA 100%

1 ดอลลารออสเตรเลีย
1 ดอลลารออสเตรเลีย

หุนสามัญ
หุนสามัญ

PTTEP AA 100%
PTTEP AAF 100%

0.20 ดอลลารออสเตรเลีย
2 ดอลลารออสเตรเลีย
1 ดอลลารออสเตรเลีย

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

PTTEP AAF 100%
PTTEP AAO 100%
PTTEP AAO 100%

2

คิดเปนมูลคา 200,631,256.48 ดอลลารออสเตรเลีย (รวมกับหุนบุริมสิทธิ์มูลคา 19,826,452.31 ดอลลารออสเตรเลีย และหุน B มูลคา 770,914.25 ดอลลารออสเตรเลีย จะมีมูลคาหุนรวม
เปนเงินทั้งสิ้น 221,288,623.04 ดอลลารออสเตรเลีย)
3
หุนบริษัทประเภทหนึ่งที่ออกใหสําหรับพนักงานในโครงการ Employee Share Option Plan (ESOP) ซึ่งตอมา PTTEP AB ไดรับซื้อไวทั้งหมด
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ที่

ชื่อบริษัท

37.

PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

PTTEP FLNG Holding Company Limited
JV Shore Base Limited5
PTTEP Netherland Holding Limited
JV Marine Limited
PTTEP South Mandar Limited
PTTEP South Sageri Limited
PTTEP Sadang Limited
PTTEP Malunda Limited
PTTEP Netherlands Coöperatie U.A.

47.

PTTEP Canada Limited

ชื่อยอ
PTTEP AT

จํานวนหุน ที่จําหนาย
ไดแลว
50 หุน

ราคาตอหุน

ชนิดของหุน

PTTEP FH
JV Shore Base
PTTEP NL
JV Marine
PTTEP SMD
PTTEP SS
PTTEP SD
PTTEP ML
PTTEP NC

10,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
50,000 หุน
-6

ไมมีกําหนด Par Value 4
(ราคาเฉลี่ย 827,048.78
ดอลลารออสเตรเลีย)
1 ดอลลารฮองกง
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
-

PTTEP CA

1,017,891,500 หุน

1 ดอลลารแคนาดา

ผูถือหุน

หุนสามัญ

PTTEP AB 100%

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
-

หุนสามัญ

PTTEP IH
PTTEP IH
PTTEP IH
PTTEP IH
PTTEP ID
PTTEP ID
PTTEP ID
PTTEP ID
PTTEP IH
0.00005%
PTTEP NL
99.99995%
PTTEP NC

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%

4

PTTEP AB เขาซื้อหุน PTTEP AT ทั้งหมด 50 หุน คิดเปนมูลคา 41,352,439 ดอลลารออสเตรเลีย
เดิมชื่อ PTTEP Brazil Holding Limited
6
PTTEP NC มี Member Contribution เปนเงินจํานวน 1,000,050,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
5
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ที่

ชื่อบริษัท

ชื่อยอ

จํานวนหุน ที่จําหนาย
ไดแลว

ราคาตอหุน

ชนิดของหุน

100,000 หุน

10 บาท

หุนสามัญ

62,500 หุน

1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา

หุนสามัญ

50,000 หุน

1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา

หุนสามัญ

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.อ.
PTTEPO
MOGE
PTTEPH

50,000 หุน

1 ดอลลารออสเตรเลีย

หุนสามัญ

PTTEP AP 100%

50,000 หุน

1 ดอลลารแคนาดา

หุนสามัญ

PTTEP NC 100%

ธุรกิจบริการ
48. บริษัท พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส จํากัด
พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส
(ใหบริการสนับสนุนบุคลากร)
49. Andaman Transportation Limited
ATL
(ลงทุนในทอขนสงกาซสําหรับโครงการพมา)
50. PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company
PTTEP SVPC
Limited
(ลงทุนในทอขนสงกาซสําหรับโครงการเวียดนาม)
51. PTTEP Australia International Finance Pty Ltd
PTTEP AIF
(จัดหาเงินทุนเพื่อธุรกิจของ ปตท.สผ.)
52. PTTEP Canada International Finance Limited
PTTEP CIF
(จัดหาเงินทุนเพื่อธุรกิจของ ปตท.สผ.)

ผูถือหุน

25%
75%
80%
20%7
100%

หมายเหตุ PTTEP Merangin Company Limited เลิกบริษัทเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554

7

Myanmar Oil and Gas Enterprise เขาถือหุนใน ATL เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555
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1.3 ขอมูลบริษัทรวม (รวมถึงนิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตัง้ แตรอยละ 10 ขึ้นไป)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 ปตท.สผ. มีบริษัทรวมทัง้ หมด 17 แหงและมีรายชื่อกรรมการของแตละบริษัทตามเอกสารแนบ 2 ดังนี้
ที่

ชื่อบริษัท

1.

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด

2.

สํานักงานใหญ: เลขที่ 555/1 ศูนยเอนเนอรยี่
คอมเพล็กซ อาคารเอ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท: 66 (0) 2140-1000
โทรสาร: 66 (0) 2 140-1122
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด
สํานักงานใหญ: เลขที่ 555/1 ศูนยเอนเนอรยี่
คอมเพล็กซ อาคารเอ ชั้น 4-5 ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900
โทรศัพท: 66 (0) 2537- 3456
โทรสาร: 66 (0) 2537- 2935
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ประเภทธุรกิจ

ชื่อยอ

ใหเชาอสังหาริมทรัพย

เอนเนอรยี่
คอมเพล็กซ

ใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

พีทีที ไอซีที

จํานวนหุน ที่
จําหนายไดแลว
180 ลานหุน

ราคาตอหุน

ชนิดของหุน

ผูถือหุน

10 บาท

หุนสามัญ

ปตท.สผ. 50%
ปตท. 50%

15 ลานหุน

10 บาท

หุนสามัญ

ปตท.สผ. 20%
ปตท. 20%
ปตท. โกลบอลเคมิคอล
40%
ไทยออยล 20%
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ที่

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ชื่อยอ

3.

Carigali – PTTEPI Operating Company
Sendirian Berhad
สํานักงานใหญ: Tower 1, Petronas Twin
Towers, Kuala Lumpur City Center,
50088, Kuala Lumpur, Malaysia
โทรศัพท: (603) 2782-2555
โทรสาร: (603) 2713-9877
Moattama Gas Transportation Company

สํารวจและผลิตปโตรเลียม

CPOC

จํานวนหุน ที่
ราคาตอหุน
จําหนายไดแลว
350,000 หุน
1 ริงกิตมาเลเซีย

ทอขนสงกาซในพมา

MGTC

1,000,000 หุน

4.

สํานักงานใหญ: No.5 Sacred Tooth Relic
Lake Avenue, Punn Pin Gone Quarter No. 5,
Mayangon Township, Yangon, Union of
Myanmar
โทรศัพท: (951) 650-977, 660-466
โทรสาร: (951) 650-478, 650-479

PTTEPTC.docx

0.03 ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา

ชนิดของหุน

ผูถือหุน

หุนสามัญ

ปตท.สผ.อ. 50%
PCJDA Limited 50%

หุนสามัญ

PTTEPO 25.5%
Unocal Myanmar
Offshore 28.2625%
Total E&P Myanmar
31.2375%
MOGE 15%
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ที่
5.

ชื่อบริษัท
Taninthayi Pipeline Company LLC

ประเภทธุรกิจ

ชื่อยอ

ทอขนสงกาซในพมา

TPC

สํารวจและผลิตปโตรเลียม

บี 8/32
พารทเนอร

จํานวนหุน ที่
จําหนายไดแลว
100,000 หุน

สํานักงานใหญ: 16 Shwe Taung Kyar
Bahan, Yangon, Union of Myanmar
โทรศัพท: (951) 526-411-4
โทรสาร: (951) 525 – 698

6.

บริษัท บี 8/32 พารทเนอร จํากัด
สํานักงานใหญ: 19 อาคารไทยพาณิชย
ปารค พลาซา อีสต อาคาร 3 ชั้น 5 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท: 66 (0) 2545-5555
โทรสาร: 66 (0) 2545-5554
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110,000 หุน

ราคาตอหุน

ชนิดของหุน

ผูถือหุน

1 ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา

หุนสามัญ

100 บาท

หุนสามัญ

PTTEPO 19.31784%
Petronas Carigali
Myanmar (Hong
Kong) Ltd
40.91018%
MOGE 20.45414%
Nippon Oil
Exploration
(Myanmar) Ltd
19.31784%
PTTEPO 25.0009%
MOECOI 16.7064%
KrisEnergy 4.6346%
Chevron 53.6581%
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ที่

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ชื่อยอ

7.

Hoang Long Joint Operating Company

สํารวจและผลิตปโตรเลียม

HL JOC

จํานวนหุน ที่
จําหนายไดแลว
-*

ราคาตอหุน

ชนิดของหุน

8.

สํานักงานใหญ: Suite 2001, Me Linh Point
Tower, 2 Ngo Duc Ke Street, District 1,
Ho Chi Mihn City, S.R. Vietnam
โทรศัพท: (848) 3829-9359
โทรสาร: (848)-3822-6106
Hoan-Vu Joint Operating Company

สํารวจและผลิตปโตรเลียม

HV JOC

-*

-

-

-

-

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

PTTEP HV 25%
PVEP 50%
SOCO 25%

ฐานปฏิบัติการทางเดินอากาศ

-

600 หุน

1 ดอลลาร
ออสเตรเลีย

หุนสามัญ

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

ผูถือหุน

โทรศัพท: (848) 3823-9525
โทรสาร: (848)-3823-9526
9.

Shoreair Pty Limited
สํานักงานใหญ: Level 1, 40 Cavenagh St,
Darwin, Northern Territory, Australia
โทรศัพท: (61) 8-8922-0930
โทรสาร: (61) 8-8922-0910
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PTTEP AAO 50%
Arthur Hamilton
41.667%
Alex Wood 8.333%
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ที่

ชื่อบริษัท

10. Troughton Island Pty Ltd
สํานักงานใหญ: Level 1, 40 Cavenagh St,
Darwin, Northern Territory, Australia

ประเภทธุรกิจ

ชื่อยอ

ราคาตอหุน

ชนิดของหุน

-

จํานวนหุน ที่
จําหนายไดแลว
100 หุน

ฐานปฏิบัติการทางเดินอากาศ
สํารอง

1 ดอลลาร
ออสเตรเลีย

หุนสามัญ

สํารวจและผลิตปโตรเลียม

GBRS

-8

-

-

ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม

PTT FLNG

1,000 หุน

10 ดอลลาร
ฮองกง

หุนสามัญ

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

โทรศัพท: (61) 8-8922-0930
โทรสาร: (61) 8-8922-0910
11. Groupement Bir Seba
สํานักงานใหญ: Lot No.1, Lotissement
Belle Vue-Hydra, Algiers, Algeria

PTTEP AG 35%
PVEP 40%
Sonatrach 25%

โทรศัพท: (213) 2194-5325 / 26 / 27
โทรสาร: (213) 2194-5320 / 22
12. PTT FLNG Limited
สํานักงานใหญ: 1401 Hutchison House,
10 Harcourt Road, Hong Kong
โทรศัพท: (852) 2846 1888
โทรสาร: (852) 2845 0476

8

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

ไมมีการออกหุน แตสัดสวนการถือหุนในบริษัทเปนไปตามสัดสวนการถือแปลงสัมปทาน
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ที่

ชื่อบริษัท

13. Erawan 2 FSO Bahamas Ltd.

ประเภทธุรกิจ

ชื่อยอ

ใหเชาเรือ FSO

Erawan 2
FSO
Bahamas

สํารวจและผลิตปโตรเลียม

KKD Oil
Sands

ใหบริการการเดินทางทางอากาศ

LAL

สํานักงานใหญ: Ocean Centre, Montagu
Foreshore, East Bay Street, Nassau, New
Providence, Bahamas
P.O. Box SS-19084, Nassau,
New Providence, Bahamas
โทรศัพท: โทรสาร: 14. KKD Oil Sands Partnership9
สํานักงานใหญ: Suite 3600, 308 – 4th Ave
S.W., Calgary, Alberta T2P 0H7, Canada

จํานวนหุน ที่
จําหนายไดแลว
100

ราคาตอหุน

ชนิดของหุน

1 ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา

หุนสามัญ

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

1,570,000 หุน

ไมมีกําหนด
Par Value

หุน
(ของหาง
หุนสวน)

Statoil Canada Ltd.
60%
PTTEP CA 40%
(เปนหุนสวนของหาง
หุนสวน)

200 หุน

ไมมีกําหนด
Par Value

หุนสามัญ

Statoil Canada Ltd.
60%
PTTEP CA 40%

โทรศัพท: (403) 234-0123
โทรสาร: (403) 234-0103
15. Leismer Aerodrome Limited
สํานักงานใหญ: Suite 3600, 308 – 4th Ave
S.W., Calgary, Alberta T2P 0H7, Canada

ผูถือหุน

โทรศัพท: (403) 234-0123
โทรสาร: (403) 234-0103
9

เดิมชื่อ Statoil Canada Partnership
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ที่

ชื่อบริษัท

16. บริษัท เอ็นเอสที ซัพพลาย เบส จํากัด
สํานักงานใหญ: 19 อาคารไทยพาณิชย
ปารค พลาซา อีสต ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท: 66 (0) 2545-5555
โทรสาร: 66 (0) 2545-5454

ประเภทธุรกิจ

ชื่อยอ

ฐานสนับสนุนการปฏิบัติการ
ปโตรเลียม ทาเรือ และ คลังสินคา

NST Supply
Base

ใหเชาเรือ FSO

Asia Pacific
Marine
Services

17. Asia Pacific Marine Services (EF) B.V.
สํานักงานใหญ: Naritaweg 165 Telestone
8, Amsterdam, The Netherlands

จํานวนหุน ที่
จําหนายไดแลว
1,000,00010

ราคาตอหุน

ชนิดของหุน

ผูถือหุน

1,000 บาท

หุนสามัญ

18,000

1 ยูโร

หุนสามัญ

บริษัท เชฟรอนประเทศ
ไทยสํารวจและผลิต
จํากัด. 62.86%
MOECO 20.58%
JV Shore Base
15.67%
บริษัท คริสเอ็นเนอรยี่
อินเตอรเนชั่นแนล
(ประเทศไทย) โฮลดิ้ง
0.56%
บริษัท พลังโสภณ
จํากัด 0.33%
Erawan 2 FSO
Bahamas Ltd. 100%

โทรศัพท: โทรสาร: -

10

เพิ่มทุนเปน 1,000,000,000 บาท เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2555
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1.4 บุคคลอางอิง
(1)

นายทะเบียนหลักทรัพย
ชื่อ
บริษัท ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
ที่อยู
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท
0-2229-2800
TSD Call center 0-2229-2888
โทรสาร
0-2654-5427
Email
TSDCallCenter@set.or.th
เว็บไซต
http://www.tsd.co.th

(2)

นายทะเบียนหุนกู
(2.1) หุนกูสกุลบาททั้งหมด
• หุนกู 2,500 ลานบาท ออกขายเดือนมีนาคม 2546
• หุนกู 6,500 ลานบาท ออกขายเดือนมิถนุ ายน 2550
• หุนกู 40,000 ลานบาท ออกขายเดือนพฤษภาคม 2552
ชื่อ
ที่อยู
โทรศัพท
โทรสาร

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
393 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10500
02-230-6061 02-230-6203 02-230-5487
0-2266-8150

(2.2) หุนกู 500 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ออกขายเดือนกรกฎาคม 2553
ชื่อ
The Bank of New York Mellon
หนวยงาน Global Corporate Trust
ที่อยู
One Temasek Avenue, #03-01 Millenia Tower,
Singapore 039192
โทรศัพท
+65-6432-0355
โทรสาร
+65-6883-0338
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(2.3) หุนกู 200 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ออกขายเดือนสิงหาคม 2553
ชื่อ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน)
ที่อยู
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10500
โทรศัพท
0-2230-2971
โทรสาร
0-2626-4545-6
(2.4) หุนกู 700 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ออกขายเดือนเมษายน 2554)
ชื่อ
The Bank of New York Mellon
หนวยงาน Global Corporate Trust
ที่อยู
One Temasek Avenue, #03-01 Millenia Tower,
Singapore 039192
โทรศัพท
+65-6432-0355
โทรสาร
+65-6883-0338
(3)

ผูแทนผูถือหุนกู
(3.1) หุนกู 6,500 ลานบาท ออกขายเดือนมิถนุ ายน 2550)
ชื่อ
หนวยงาน
ที่อยู
โทรศัพท
โทรสาร

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
งานผูแทนผูถอื หุนกู ฝายบริการธุรกิจหลักทรัพย ชั้น 11
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10400
0-2470-1986
0-2470-3684

(3.2)
ชื่อ
ที่อยู

หุนกู 40,000 ลานบาท ออกขายเดือนพฤษภาคม 2552
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน)
ชั้น 3 อาคาร 2 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10900
โทรศัพท
0-2256-2316
โทรสาร
0-2256-2401-4
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(3.3) หุนกู 500 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ออกขายเดือนกรกฎาคม 2553
ชื่อ
The Bank of New York Mellon
หนวยงาน Global Corporate Trust
ที่อยู
One Temasek Avenue, #03-01 Millenia Tower,
Singapore 039192
โทรศัพท
+65-6432-0355
โทรสาร
+65-6883-0338
(3.4) หุนกู 200 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ออกขายเดือนสิงหาคม 2553
ชื่อ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน)
ที่อยู
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10500
โทรศัพท
0-2230-2971
โทรสาร
0-2626-4545-6
(3.5) หุนกู 700 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ออกขายเดือนเมษายน 2554
ชื่อ
The Bank of New York Mellon
หนวยงาน Global Corporate Trust
ที่อยู
One Temasek Avenue, #03-01 Millenia Tower,
Singapore 039192
โทรศัพท
+65-6432-0355
โทรสาร
+65-6883-0338
(4)
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Facility Agent (เงินกู 500 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ทําสัญญาเมื่อเดือนพฤศจิกายน
2553)
ชื่อ
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
ที่อยู
10/F., AIA Central, 1 Connaught Road, Central, Hong Kong
โทรศัพท
+852-2823-6666
โทรสาร
+852-2823-6686
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(5)

Cross Currency and Interest Rate Swap Counter Party
(5.1) Cross Currency Swap Counter Party (เงินกูธ นาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
จํานวน 10,000 ลานบาท)
ชื่อ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน)
หนวยงาน ฝายธุรกิจตลาดทุน (Capital Markets Business Division)
ที่อยู
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10400
โทรศัพท
0-2470-2020
โทรสาร
0-2470-3065
ชื่อ
หนวยงาน
ที่อยู
โทรศัพท
โทรสาร

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ฝายบริหารเงิน
อาคาร 1 (นานาเหนือ) ชั้น 5 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10110
0-2208-4815
0-2256-8398

(5.2) Cross Currency and Interest Rate Swap Counter Party (หุน กู 2,500
ลานบาท ออกขายเดือนมีนาคม 2546)
ชื่อ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน)
หนวยงาน ฝายธุรกิจตลาดทุน (Capital Markets Business Division)
ที่อยู
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10400
โทรศัพท
0-2470-2020
โทรสาร
0-2470-3065
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(5.3) Cross Currency Swap Counter Party (หุนกู 3,500 ลานบาท ออกขายเดือน
มิถุนายน 2550)
ชื่อ
ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ
หนวยงาน Corporate Sales and Structuring
ที่อยู
อาคาร Interchange 21 เลขที่ 399 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10110
โทรศัพท
0-2788-2822
โทรสาร
0-2788-4825-8
(5.4) Cross Currency Swap Counter Party (หุนกู 5,000 ลานบาท ออกขายเดือน
พฤษภาคม 2552)
ชื่อ
ธนาคารดอยซแบงก สาขากรุงเทพฯ
หนวยงาน Corporate Treasury Sales
ที่อยู
เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร ชัน้ 27-29 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10330
โทรศัพท
0-2646-5139
โทรสาร
0-2651-5892
(5.5) Cross Currency Swap Counter Party (หุนกู 11,700 ลานบาท ออกขายเดือน
พฤษภาคม 2552)
ชื่อ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
หนวยงาน สายธุรกิจขนาดใหญ 4 กลุมธุรกิจขนาดใหญ
ที่อยู
ชั้น 8 โซนบี เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10900
0-2544-2483
โทรศัพท
โทรสาร
0-2937-704
ชื่อ
หนวยงาน
ที่อยู
โทรศัพท
โทรสาร
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ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ฝายธุรกิจตลาดทุน (Capital Markets Business Division)
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ประเทศไทย10400
0-2470-2020
0-2470-3065
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ชื่อ
หนวยงาน
ที่อยู
โทรศัพท
โทรสาร

ธนาคารดอยซแบงก สาขากรุงเทพฯ
Corporate Treasury Sales
เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร ชัน้ 27-29 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10330
0-2646-5139
0-2651-5892

(5.6) Cross Currency Swap Counter Party (หุนกู 5,000 ลานบาท ออกขายเดือน
พฤษภาคม 2552)
ชื่อ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
หนวยงาน ฝายธุรกิจตลาดทุน (Capital Markets Business Division)
ที่อยู
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ประเทศไทย10400
โทรศัพท
0-2470-2020
โทรสาร
0-2470-3065
ชื่อ
หนวยงาน
ที่อยู
โทรศัพท
โทรสาร
ชื่อ
หนวยงาน
ที่อยู
โทรศัพท
โทรสาร
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ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ
Corporate Sales and Structuring
อาคาร Interchange 21 เลขที่ 399 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10110
0-2788-2822
0-2788-4825-8
ธนาคารดอยซแบงก สาขากรุงเทพฯ
Corporate Treasury Sales
เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร ชัน้ 27-29 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10330
0-2646-5139
0-2651-5892
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(5.7) Cross Currency Swap Counter Party (หุนกู 18,300 ลานบาท ออกขายเดือน
พฤษภาคม 2552)
ชื่อ
ธนาคารดอยซแบงก สาขากรุงเทพฯ
หนวยงาน Corporate Treasury Sales
ที่อยู
เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร ชัน้ 27-29 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10330
โทรศัพท
0-2646-5139
โทรสาร
0-2651-5892
ชื่อ
หนวยงาน
ที่อยู
โทรศัพท
โทรสาร
ชื่อ
หนวยงาน
ที่อยู

(6)
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ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ฝายธุรกิจตลาดทุน (Capital Markets Business Division)
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ประเทศไทย10400
0-2470-2020
0-2470-3065

โทรศัพท
โทรสาร

ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ
Corporate Sales and Structuring
อาคาร Interchange 21 เลขที่ 399 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10110
0-2788-2822
0-2788-4825-8

ผูสอบบัญชี
ชื่อ
ที่อยู
โทรศัพท
โทรสาร

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ซอยอารีสัมพันธ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
0-2271-8150
0-2618-5783
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(7)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษทั
ชื่อ
นายทองฉัตร หงศลดารมภ
ที่อยู
8/48 ประสานมิตรคอนโดมิเนียม สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท
0-2258-4363
โทรสาร
ชื่อ
นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย
ที่อยู
188 ซอย 16 ถนนเทศบาลนิมิตใต ประชานิเวศน 1 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900
โทรศัพท
0-2589-5566
โทรสาร
ชื่อ
นายภูษณ ปรียมาโนช
1/99 หมูท ี่ 2 ถ.วิภาวดี 60 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ที่อยู
10210
Email
Premanode@gmail.com

(8)

ที่ปรึกษากฎหมาย
ชื่อ
Herbert Smith
ที่อยู 1
Herbert Smith (Thailand) Ltd.
1403 อาคารอับดุลราฮิม เพลส
990 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท
0-2657-3888
โทรสาร
0-2636-0657
ที่อยู 2

โทรศัพท
โทรสาร
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23rd Floor Gloucester Tower
15 Queen's Road Central
Hong Kong
+852-2845-6639
+852-2845-9099
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ชื่อ
ที่อยู

โทรศัพท
โทรสาร
ชื่อ
ที่อยู
โทรศัพท
โทรสาร
ชื่อ
ที่อยู
โทรศัพท
โทรสาร

PTTEPTC.docx

Blakes, Cassels & Greydon LLP
855 – 2nd Street S.W. suite 3500,
Bankers Hall East Tower,
Calgary AB T2P 4J8, Canada
403-260-9600
403-260-9700
Allen Arthur Robinson
QV1 250 St Georges Terrace
Perth 6000, Australia
+61 8 9488 3700
+61 8 9488 3701
Siam Premier International Law Office Limited
อาคารเซ็นทรัลเวิลด ชัน้ 26
999/9 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0-2646-1888
0-2646-1919
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2. ปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเสีย่ งที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมของ ปตท.สผ. แบงเปน
สองประเภท คือปจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายในและปจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก ไดแก
2.1 ปจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายใน
2.1.1

ความเสี่ยงในการลงทุนในโครงการใหม

ปตท.สผ. มีนโยบายขยายการลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยพิจารณาโครงการ
ที่มีศักยภาพและสอดคลองกับแผนกลยุทธในการเพิ่มปริมาณการผลิตและปริมาณสํารองปโตรเลียม เพื่อ
รองรับการขยายตัวของความตองการพลังงาน จึงมุงเนนการลงทุนในพืน้ ทีท่ ี่มีศักยภาพทางปโตรเลียมสูง
ซึ่งจะสงผลใหบริษัทสามารถเติบโตไดอยางมัน่ คงในระยะยาว ปตท.สผ. มีการทบทวนกลยุทธในการขยาย
การลงทุน โดยพิจารณาจากศักยภาพของแหลงปโตรเลียมและโอกาสการลงทุนในประเทศเปาหมาย เทคโนโลยี
ในการผลิตปโตรเลียม รวมถึงโอกาสการขยายการลงทุนกับ Strategic Partner และไดมีการปรับแผนกลยุทธ
โดยการเรงขยายการลงทุนในพืน้ ทีเ่ ปาหมายหลักทีม่ ีความสําคัญในเชิงกลยุทธ (Grow aggressively in
core areas) ทัง้ ในดานการสํารวจและการเขาซื้อหรือควบรวมกิจการ โดยเนนขยายฐานการลงทุนแบบ
Growth Platform หรือการขยายการลงทุนจากประเทศที่ ปตท.สผ. มีความไดเปรียบ เนื่องจากมีฐานการ
ลงทุนอยูในประเทศนั้นแลว สามารถประสานประโยชนกับโครงการที่มีอยู และมีศักยภาพในการเติบโตสูง
อยางไรก็ตาม การลงทุนใหมๆ อาจมีความเสี่ยงเกิดขึน้ ดังนัน้ ในการลงทุนแตละครั้งจึงมีแนวทางในการ
ปองกันความเสี่ยง โดยพิจารณาปจจัยความเสี่ยงตางๆ ทั้งทางดานศักยภาพของปโตรเลียม การดําเนินการ
ความสามารถของผูดําเนินการ เงื่อนไขและความชัดเจนของการแบงผลประโยชนและการปฏิบัติตามขอสัญญา
ความมัน่ คงทางดานการเมือง ความสัมพันธระหวางประเทศ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน สภาพ
ทางภูมิศาสตร รวมถึงลักษณะและขนาดของโครงการ เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาคัดเลือกโครงการ
รวมทัง้ การหามาตรการปองกันความเสีย่ งลวงหนา และชดเชยความเสี่ยงเหลานี้ไวในกระบวนการวิเคราะห
ผลตอบแทนจากการลงทุนดวยอีกทางหนึง่
จากความเสีย่ งดังกลาวในขางตน ปตท.สผ. มีระบบการพิจารณาการลงทุนในโครงการใหม
อยางรอบคอบ โดยคณะกรรมการกลัน่ กรองโอกาสการลงทุนเบื้องตน (Early Opportunity Review
Committee) เพื่อใหการดําเนินงานดานการขยายการลงทุนเปนไปตามทิศทางและแนวนโยบายการลงทุน
ตามแผนของบริษัท โดยมีการวิเคราะหปจจัยทางดานตางๆ เพือ่ ใหเกิดความเหมาะสมตอการลงทุนใน
ประเภทธุรกิจและเทคโนโลยีทงั้ ที่เปน Conventional และ Unconventional โดยการลงทุนในโครงการใหม
ทุกโครงการตลอดจนการรวมทุน Farm-in และ Farm-out จะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ
กลั่นกรองโอกาสการลงทุนเบื้องตนและคณะกรรมการผูบริหารระดับสูง (Management Committee) กอน
PTTEPTD.docx
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เขาขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแลวจึงเขาพิจารณาในคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติใน
ลําดับขั้นสุดทาย
2.1.2

ความเสี่ยงในการสํารวจ

การสํารวจเพื่อหาแหลงปโตรเลียมใหมๆ มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในธุรกิจสํารวจและ
ผลิตปโตรเลียมซึ่งเปนธุรกิจที่มีโอกาสใหผลตอบแทนคอนขางสูงแตก็เปนธุรกิจที่มีความเสีย่ งสูงดวยเชนกัน
เนื่องดวยขอจํากัดทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมในปจจุบัน การศึกษาเพื่อเขาใจในลักษณะธรณีวิทยา
ปโตรเลียมแมวาจะใชเทคโนโลยีทที่ ันสมัยแลว แตไมสามารถทีจ่ ะมัน่ ใจอยางเต็มที่ได กลาวคือยังคงมีความ
ไมแนนอนทางดานธรณีวทิ ยาอยู อยางไรก็ตามการมีขอ มูลทีเ่ หมาะสมอยางเพียงพอและการศึกษาวิเคราะห
ลักษณะธรณีวิทยาปโตรเลียมในรายละเอียดจะสามารถลดความไมแนนอนและความเสี่ยงของการสํารวจ
ลงมาอยูในระดับที่ยอมรับได
ซึง่ ตองเนนการศึกษาและ
ปจจัยที่เปนความเสีย่ งที่สาํ คัญเกีย่ วกับการสํารวจปโตรเลียม
วิเคราะห เพื่อทําความเขาใจในรายละเอียดกอนพิจารณาลงทุนในโครงการสํารวจปโตรเลียม ประกอบดวย
(1) การประเมินความเสีย่ งในการพบแหลงปโตรเลียม

หรือโอกาสของการพบแหลง

ปโตรเลียม
(2) การประเมินขนาดแหลงปโตรเลียมหรือการประเมินปริมาณสํารองปโตรเลียมที่อยู
ในพืน้ ที่เปาหมาย
(3) คาใชจายในการสํารวจพบแหลงปโตรเลียม
บริษัทจึงใหความสําคัญในการ
เพื่อลดความเสี่ยงทั้งสามประการใหสมั ฤทธิ์ผลอยางดี
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในสาขา Geosciences จัดการบริหารและจัดการความรูเพือ่ พัฒนา
องคความรูในสาขานี้ และจัดการพัฒนาฐานขอมูล E&P ใหใชประโยชนไดมากขึน้ จัดเก็บ Best Practice
และ Lessons Learned ที่ไดจากการปฏิบัติงานในโครงการตางๆ เพื่อใหพนักงานไดศึกษา นําไปเปน
แนวทางปฏิบัติ นอกจากนี้ยงั ไดจัดทํา Expert Directory เพื่อใหทุกคนไดทราบ
อีกทั้งเพื่อใหการสํารวจสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพสูง ปตท.สผ. มีระบบ
การปองกันความเสี่ยงในการพิจารณาทางเทคนิคโดยใชระบบ Peer Review ผานคณะทํางานกลัน่ กรอง
การประเมินคุณภาพโครงการลงทุน New Venture และโครงการสํารวจปโตรเลียม (Quality Assurance
Review Team – QART) ซึ่งมีหนาทีก่ ลัน่ กรองและประเมินคุณภาพโครงการสํารวจปโตรเลียมทีค่ รอบคลุม
ประเด็นสําคัญทางเทคนิค และความไมแนนอนทางดานธรณีวิทยา ใหเปนไปตามมาตรฐานและสอดคลอง
กับกระบวนการดําเนินงานของบริษัท นอกจากนั้น ปตท.สผ. ไดมีการพิจารณาการวางแผนหลุมสํารวจ
อยางรอบคอบในชวงการวางแผนงานประจําป (Exploration Portfolio Review) ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการ
ใชงบประมาณที่มีจํากัดใหเหมาะสมกับความเสีย่ งที่ยอมรับได
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2.1.3

ความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการ

บริษัทมีความเสี่ยงภายใตการพัฒนาโครงการที่เกิดขึน้ ไดแก ความลาชาและคาใชจายเกิน
วงเงินงบประมาณ ดังนัน้ จึงกําหนดแนวทางการปองกันความเสี่ยงเพื่อใหสามารถดําเนินโครงการไดตาม
คุณภาพงานทีต่ องการ ภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนด ดังนี้
(1) ดานการบริหารโครงการ ใหความสําคัญตอการกําหนดนโยบาย การวางแผน
โครงการ และการออกแบบระบบวิศวกรรมที่เหมาะสม การบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจาง การติดตามงานและ
การบริหารควบคุมการกอสราง ทั้งนี้ เพื่อใหมนั่ ใจวาสามารถดําเนินโครงการไดทันตามกําหนด อีกทั้ง
พยายามจะลดตนทุนเพื่อใหมั่นใจวาไดเกิดประโยชนสงู สุดแกทุกฝายที่เกี่ยวของ
(2) ดานบุคลากรและระบบงาน ใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรดานการบริหาร
โครงการ นําระบบการบริหารจัดการองคความรูมาใชเพื่อแลกเปลีย่ นขอมูลและประสบการณในโครงการ
ตางๆ พรอมทัง้ ดําเนินการอยางตอเนื่องในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานตาม Project Realization Process
หรือ PREP เพื่อใหการพัฒนาโครงการเปนไปตามขั้นตอนทีถ่ ูกตอง เหมาะสม โปรงใส และบรรลุเปาหมาย
ทั้งในดานคุณภาพ งบประมาณ และเวลา รวมถึงปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหรวดเร็วและคลองตัวขึ้น
(3) ดานสัญญา ใหความสําคัญตั้งแตการรางสัญญา การเขาผูกพัน และการบริหาร
สัญญาซึ่งอาจนําไปสูการฟองรองเรียกคาเสียหาย
และความเสีย่ งจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดของ
สัญญาที่มีตอกัน ความเสีย่ งเหลานี้สามารถควบคุมไดโดยเริม่ จากการเจรจา ซึ่งตองใชความรูความสามารถ
จากบุคลากรในหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ สัญญากอสรางแทนผลิตตองประกอบดวยหนวยงาน
วิศวกรรมการกอสรางเพื่อพิจารณารายละเอียดทางเทคนิค หนวยงานจัดหาที่ตองตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูรับจางและเปรียบเทียบราคา หนวยงานการเงินและบัญชีดูแลดานภาษีและการประกันภัย หนวยงาน
กฎหมายดูแลรับผิดชอบดานกฎหมาย หนาที่ และความรับผิดระหวางคูสัญญา นอกจากนีก้ ารบริหาร
สัญญาที่รอบคอบชวยลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดจากความลาชาของงานซึง่ จะกระทบตอแผน
การดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัทโดยภาพรวม และอาจสงผลใหเกิดขอพิพาทระหวางคูสัญญา
ดังนัน้ หนวยงานที่เกีย่ วของกับการบริหารสัญญาตองทําความเขาใจในเงือ่ นไขและขอกําหนดตางๆ ในสัญญา
อยางถองแท และปรึกษาฝายกฎหมายอยางใกลชิด
2.1.4

ความเสี่ยงในการผลิต

ความเสี่ยงทางดานการผลิตอันมีสาเหตุมาจากอุปกรณและระบบการผลิต หรือขอผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงาน ที่สงผลใหการผลิตไมเปนไปตามเปาหมายที่เกิดจากการหยุดผลิต
ในการปองกันความเสีย่ งทางดานการผลิต
บริษัทใหความสําคัญตั้งแตการออกแบบ
โครงสรางฐานผลิต ระบบการผลิต รวมถึงระบบควบคุมดานการผลิตและระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกัน
โดยมีระบบ Automatic Detection และ Emergency Shutdown System เพื่อปองกันความสูญเสีย สวน
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ในดานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานนั้นไดจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน คูมือปฏิบัติงาน พรอมทั้งโครงการ
ฝกอบรมใหเจาหนาที่เขาใจและปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนี้ บริษทั ไดมีการพัฒนา
นําระบบปรับปรุงความเชื่อมั่นของอุปกรณการผลิตมาใช (Asset Reliability & Integrity Management
System, ARIMs) ซึง่ เปนสวนหนึง่ ของโครงการ Operation Excellence โดยโครงการ ARIMs นี้มี
วัตถุประสงคเพื่อลดการสูญเสียการผลิตอันเนื่องมาจากเสื่อมสภาพและยังพิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพของ
อุปกรณอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ยงั เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการบํารุงรักษาเชิงปองกันและ
การตรวจสอบ โดยมีเปาหมายหลักสุดทายคือ ไมมีการสูญเสีย หรือ Zero Unplanned shutdown
อีกทั้งเพื่อใหการบริหารจัดการดานงานปฏิบัติการในภาพรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น บริษทั ไดมีการจัดตัง้ คณะกรรมการพิจารณาความเสีย่ งดานการปฏิบัติการ (Operations Risk
Committee) ซึ่งมีหนาทีว่ เิ คราะหและประเมินความเสี่ยง และผลกระทบตอแผนการดําเนินงานโครงการ
รวมถึงเสนอแนะและใหขอคิดเห็นตอแผนการดําเนินงาน เพื่อปองกันและแกไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และ
ติดตามประเมินความเสี่ยงใหสอดคลองกับนโยบายการจัดการความเสี่ยงของบริษทั
2.1.5

ความเสี่ยงในดานการตลาดและการจําหนายปโตรเลียม

เนื่องจากผลิตภัณฑสวนใหญของบริษัทเปนกาซธรรมชาติ
ซึง่ ตองพึง่ พาตลาดภายใน
ประเทศเปนหลัก หากความตองการใชกา ซธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณไว อาจสงผลกระทบ
ตอรายไดของบริษัท ดังนัน้ จึงมีนโยบายขยายการลงทุนในโครงการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในตางประเทศ
โดยเฉพาะแหลงที่มนี า้ํ มันเพื่อเพิ่มสัดสวนปริมาณสํารองน้าํ มัน เชน การลงทุนในโครงการแคนาดา ออยล
แซนด เคเคดี โดยปจจุบันไดเริ่มการผลิต (First oil) ในพืน้ ที่ Leismer ตั้งแตเดือนมกราคม 2554 เปนตนมา
ซึ่งถือเปนการกระจายความเสี่ยง แทนที่จะพึ่งพาผลิตภัณฑหลักจากกาซธรรมชาติเพียงอยางเดียว นอกจากนั้น
ปตท.สผ. ยังไดศึกษาการพัฒนาแหลงกาซขนาดเล็ก (Stranded Gas Field) โดยนําเทคโนโลยี FLNG
(Floating Liquefied Natural Gas Production) ซึ่งเปนการแปรสภาพกาซธรรมชาติใหกลายเปนของเหลว
บนเรือแลวขนสงทางเรือไปยังตลาด ทําใหการพัฒนาแหลงกาซธรรมชาติขนาดกลางและเล็กมีความคุมคา
ในเชิงพาณิชยมากยิง่ ขึ้น ซึ่งกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงสะอาดและยังมีปริมาณสํารองทัว่ โลกอยูเ ปนจํานวน
มาก โดยสามารถเสริมสรางความมัน่ คงดานพลังงานใหแกประเทศซึ่งสอดรับกับแผนการนําเขา LNG ของ
ปตท. ในอนาคต
ในสวนของการจําหนายกาซธรรมชาติในประเทศ ซึ่งมีลูกคารายใหญ คือ ปตท. นัน้
ปตท.สผ. ไดทาํ สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับ ปตท. เปนสัญญาระยะยาว มีอายุสญ
ั ญาประมาณ 25-30 ป
เพื่อปองกันความเสี่ยงอันจะเกิดจากผูซื้อไมรับซื้อกาซธรรมชาติ ในสัญญาจึงระบุใหผูซื้อรับกาซธรรมชาติ
ตามปริมาณการซื้อขัน้ ต่าํ ตอปไว หากผูซื้อไมสามารถรับกาซธรรมชาติไดตามที่ตกลงไวในสัญญาจะตองชําระ
คากาซธรรมชาติในสวนที่ไมรับใหแก ปตท.สผ. ซึ่งเปนการประกันรายไดสวนหนึ่ง
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เพื่อตอบสนองตอความตองการพลังงานของประเทศที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจ
ปตท.สผ. ไดติดตามแนวโนมเศรษฐกิจและความตองการพลังงานอยางตอเนื่อง โดยไดประสานงานกับ ปตท.
และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเพื่อรวมกันวางแผนการจัดหาพลังงานและจัดทําแผนการพัฒนาโครงการ
แบบองครวม เพื่อพัฒนาและเพิ่มปริมาณสํารองจากโครงการตางๆใหสอดคลองกับความตองการพลังงาน
ของประเทศทัง้ ในระยะสั้นและระยะยาว
2.1.6

ความเสี่ยงในดานขีดความสามารถขององคกร

บุคลากรและกระบวนการธุรกิจเปนสวนประกอบหลักในการกําหนดขีดความสามารถทีจ่ ะนํา
ความสําเร็จมาสูองคกร ดังนั้น ปตท.สผ. ไดเล็งเห็นวาควรมีการเรงพัฒนาความสามารถขององคกร เพื่อ
รองรับการเติบโตของบริษทั และสามารถนําแผนกลยุทธของบริษทั ไปสูการดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนี้
(1) การเรงพัฒนาขีดความสามารถเพื่อสนับสนุนกลยุทธการเติบโตในอนาคต
ประกอบดวย ดานการเขาซื้อและควบรวมกิจการ (M&A) และการสํารวจ (Exploration) ดานการขุดเจาะ
(Drilling) และดานกระบวนการผลิตโดยใชเทคโนโลยี FLNG
(2)
จัดทําแผนจัดหาและพัฒนาบุคลากร เพื่อสรรหาคนที่มีความรูความสามารถมา
รวมงานแลวพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานตามระดับงาน โดยการนํา Competency Management
System มาใชในการพัฒนาพนักงานในสายวิชาชีพตางๆ อยางเปนรูปธรรม พรอมทั้งไดมีการใชระบบการ
พัฒนาวิชาชีพพนักงานในสายเทคนิค Technical Career Ladder (TCL) ซึ่งชวยพัฒนาบุคลากร
ใหสามารถเติบโตในสายอาชีพเทคนิคเทียบเทาระดับบริหาร และระบบ Accelerated Development
Program (ADP) ในการพัฒนาพนักงานใหมีความพรอมและสามารถปฏิบัติงานและตัดสินใจเองไดเร็วขึ้น
รวมถึงจัดทําแผน Talent Management เพื่อพัฒนากลุม พนักงานที่มศี ักยภาพสูง เพื่อใหมีความพรอมที่จะ
ไปรับผิดชอบงานในระดับที่สงู ขึน้ และจัดทําแผนสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมในการดํารงตําแหนง
ระดับผูบริหารและเทียบเทา เพื่อทดแทนผูบ ริหารที่เกษียณอายุหรือการเพิ่มตําแหนงบริหารที่เกิดจากการเติบโต
ขององคกร ตลอดจนการคัดสรร Technical Partner เพื่อการศึกษาเรียนรู และเสริมจุดแข็ง เปนพันธมิตร
ทางธุรกิจสําหรับความตองการความรูเฉพาะดานเปนพิเศษ เชน FLNG
2.1.7

ความเสี่ยงในดานความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนามัย และสิง่ แวดลอม

เนื่องจาก ปตท.สผ. และบริษัทในเครือ ดําเนินธุรกิจเกีย่ วกับการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
มีปจจัยความเสี่ยงที่หลากหลาย รวมถึงความเสีย่ งในดานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดลอม (Safety, Security, Health, and Environment - SSHE) ซึ่งเปนปจจัยความเสี่ยงที่มาจากทั้ง
ปจจัยภายในและภายนอก และความเสียหายอาจมีความรุนแรงมากนอยตางกันไป
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ปตท.สผ. ตระหนักถึงปจจัยความเสี่ยงตางๆ ในการดําเนินงานของบริษทั จึงไดมีการ
กําหนดนโยบายดานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม อยางชัดเจน และมีการปรับปรุง
ผลการดําเนินงานดานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิง่ แวดลอม (SSHE) อยางตอเนื่อง เพื่อให
สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมั่นคงและมีประสิทธิภาพ โดยในป 2554 ไดมีการริเริ่มโครงการปฏิรูปความ
ปลอดภัยแบบกาวกระโดด (Step Change in SSHE) ขึ้น โดยมีเปาหมายหลักเพือ่ กาวไปสูการเปนองคกร
ซึ่งปราศจากการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงานภายในป 2556 (LTI-Free organization by 2013) และยังเปน
การเสริมสรางศักยภาพให ปตท.สผ. เปนองคกรสํารวจและผลิตปโตรเลียมระดับประเทศที่นา เชื่อถือ
ปลอดภัย และเติบโตอยางยั่งยืน โดยเนนการพัฒนาอยางตอเนื่องในดาน SSHE Management System
เพื่อจัดทําและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัตงิ านใหทันตอเหตุการณอยูเสมอ รวมทัง้ การเสริมสรางวัฒนธรรม
ความปลอดภัยฯ (SSHE Culture) ผานเจตนารมณของผูบริหารและการมีสวนรวมของบุคคลากร และการ
ตรวจสอบดานความปลอดภัยฯ (SSHE Assurance) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานใหเกิด
การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
2.1.8

ความเสี่ยงดานการเงิน

ความเสีย่ งทางดานการเงินที่เกิดจากปจจัยภายในนัน้ มี 2 ปจจัยความเสี่ยง คือ ความ
เสี่ยงดานการใหสินเชื่อและความเสีย่ งดานสภาพคลอง ในดานการใหสินเชื่อ กลุม บริษัทมีนโยบายให
ทําธุรกรรมกับคูคาที่มีระดับความนาเชื่อถืออยูในเกณฑที่ดี โดยผลิตภัณฑสวนใหญนนั้ จะขายใหกับ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทแมของ ปตท.สผ. นอกจากนี้กลุม บริษัทไดมีการประเมิน
ความเสีย่ งดานการใหสินเชือ่ อยางถี่ถวนและตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ
ความเสีย่ งดานสภาพคลองนั้น คือ ความเสีย่ งที่เกิดจากการทีบ่ ริษัทไมสามารถจัดหา
เงินทุนมาใชในการดําเนินธุรกิจได กลุมบริษัทบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองโดยมีการจัดทําประมาณ
การเงินสดและการปรับปรุงขอมูลประมาณการทางการเงินอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการจัดทําโครงการกูเ งิน
ระยะสั้น เพื่อเปนชองทางในการเขาถึงตลาดทุนภายในประเทศ โดยการออกตราสารหนี้ระยะสัน้ และการ
จัดทําวงเงินสินเชื่อแบบมีภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชย
2.2 ปจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก
2.2.1

ความเสี่ยงในดานการเมืองในประเทศที่เขาไปลงทุน

ตามนโยบายขยายการลงทุนไปตางประเทศเพื่อรองรับการขยายตัวทางพลังงานของตลาดไทย
และเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทในระยะยาวนัน้ ปตท.สผ. มุงเนนการขยายการลงทุนในพื้นที่
เปาหมายหลักที่มีความสําคัญในเชิงกลยุทธ (Grow aggressively in core areas) ซึ่งประเทศเหลานี้อาจมี
ความเสีย่ งทางภูมิรัฐศาสตร (Geopolitical Risk) บริษัทจึงตัง้ ทีมงานที่รับผิดชอบติดตามขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับประเทศเหลานัน้ อยางใกลชิด และจัดใหมีบทวิเคราะหสถานการณและความเสีย่ งทางภูมิรัฐศาสตร
PTTEPTD.docx

สวนที่ 1 หนา 28

แบบ 56-1 ประจําป 2554

เปนระยะ หรือเมื่อมีเหตุการณสําคัญ (Risk Alert) โดยกําหนดเปน Scenario ตางๆ แจงผูบริหารระดับสูง
และหนวยงานที่เกีย่ วของทราบสําหรับใชประเมินความเสี่ยงเพื่อดูแลการลงทุน ตลอดจนความปลอดภัย
ของพนักงาน (Security Risk) ที่ประจําอยูในแตละประเทศ และยังไดใชการวิเคราะหดังกลาวจัดทําเปน
Risk Rating Score เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในโครงการใหม นอกจากนัน้ บริษทั ยัง
ประสานอยางใกลชิดกับกระทรวงการตางประเทศและสถานทูตไทยในประเทศที่ไปลงทุนและสนใจจะลงทุน
ดวยเพื่อสงเสริมความสัมพันธที่ดีและเพื่อสรางความมัน่ ใจวาการดําเนินงานของ ปตท.สผ. นัน้ ไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐ และไดดําเนินไปตามแนวนโยบายของประเทศเชนกัน
2.2.2

ความเสี่ยงในดานกฎหมายและขอกําหนด

ความเสีย่ งทางดานกฎหมายและขอกําหนดเปนความเสีย่ งที่เกิดจากการฝาฝน หรือไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือขอกําหนดตางๆ หรือมาตรฐานทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินงานของบริษัท ทําใหเกิดขอพิพาท
ทางกฎหมาย หรืออาจถูกยึดใบอนุญาตประกอบกิจการ เชน การฝาฝนกฎหมายหรือขอกําหนดในดาน
ความปลอดภัย ดานสิ่งแวดลอม ซึ่งสงผลใหเกิดความเสียหายตอองคกรในเรื่องรายไดทหี่ ายไปและยังทํา
ความเสียหายตอองคกรในเรื่องที่ไมสามารถคํานวณเปนเงินได เชน ชือ่ เสียงของบริษัท เปนตน
โดยที่ผานมา ปตท.สผ. ไดมีมาตรการในการปองกันความเสี่ยงในเรื่องการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของรัฐบาลออสเตรเลียสําหรับโครงการมอนทารา โดยมีการจัดทําแผนดูแลการปฏิบัตงิ านโครงการ
มอนทาราอยางใกลชิด พรอมทั้งจัดตัง้ คณะกรรมการกํากับดูแลเปนการเฉพาะ นอกจากนี้ ยังจัดเตรียม
การศึกษากฎ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐานสิง่ แวดลอม ความปลอดภัย ของรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย
แคนาดา เพื่อรองรับและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใหทันทวงที
2.2.3

ความเสี่ยงทางดานราคาน้ํามันและผลิตภัณฑปโ ตรเลียม

ในป 2554 ราคาน้าํ มันมีความผันผวนคอนขางมาก โดยราคาน้าํ มันดิบเบรนทอยูในกรอบ
ราคา 94.49 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอบารเรล ถึง 127.71 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอบารเรล ราคา
ผลิตภัณฑปโตรเลียมของ ปตท.สผ. อิงอยูกับราคาน้ํามันในตลาดโลกซึ่งมีความผันผวนเกิดจากหลายปจจัย
ที่ไมอาจควบคุมได อาทิ อุปสงคและอุปทานของตลาด เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ
ตางๆ นโยบายการกําหนดสัดสวนการผลิตน้ํามันของประเทศในกลุมโอเปค ปริมาณน้ํามันสํารองในแตละ
ประเทศ ภาวะภูมิอากาศของโลกที่แปรเปลี่ยนในแตละฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันจากสาเหตุ
ดังกลาว ยอมมีผลกระทบตอรายไดของบริษัท และอาจสงผลตอการวางแผนใชเงินลงทุนในโครงการตางๆ
ดวยปจจัยดังกลาวทําใหการเปลี่ยนแปลงของราคาน้าํ มันในตลาดโลกมีผลกระทบโดยตรง
ตอราคาน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติเหลวของบริษัทในทันที ในขณะที่ราคาขายกาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ
หลักของบริษทั มีโครงสรางสูตรราคาซื้อขายทีม่ ีกลไกของการปองกันความผันผวนของราคาน้าํ มัน (Natural
Hedge) อยู เมื่อราคาน้าํ มันอางอิงมีการเปลี่ยนแปลง ราคากาซธรรมชาติก็จะปรับไปในทิศทางเดียวกัน
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ทั้งนี้ การซื้อขายกาซธรรมชาติจะมีการปรับราคาเปนระยะ เชน ทุก 6 หรือ 12 เดือน เปนตนตามแตที่ได
กําหนดไวในสูตรราคาของแตละโครงการ ซึ่งจะทําใหราคากาซฯมีความมัน่ คงทางราคามากกวาน้ํามันดิบ
และกาซธรรมชาติเหลว
ปตท.สผ. ดําเนินการบริหารความเสี่ยงทางราคา โดยจัดใหมีการวิเคราะหผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันที่ระดับราคาตางๆ ตอรายไดและกําไรของบริษัทเปนประจําทุกป เพื่อวางแผน
การบริหารความเสี่ยงราคาน้ํามัน โดยแผนดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งกอนจะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อเปนแนวทางใหบริษทั ดําเนินการตอไป
2.2.4

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ตั้ ง แต วั น ที่ 1 มกราคม 2554 บริ ษั ท ได กํ า หนดใช Functional Currency เป น สกุ ล เงิ น
ดอลลารสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนสกุลเงินหลักที่ใชอางอิงในการซื้อขายผลิตภัณฑปโตรเลียม อาทิ น้ํามันดิบและ
กาซธรรมชาติซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักของบริษัท อยางไรก็ดีกระแสเงินสดของบริษัทยังมีความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของคาเงินสกุลเงินบาทเทียบกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเนื่องจากกระแสเงินสดรับสวนใหญ
ของบริษัทเปนสกุลเงินบาทที่อางอิงสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา กลาวคือราคาขายน้ํามันดิบซึ่งเปน
ผลิตภัณฑหลักของบริษัทไดมีสูตรราคาอางอิงกับราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกซึ่งซื้อขายกันเปนสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐอเมริกาแตเนื่องจากลูกคาหลักของบริษัทเปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย จึงชําระคาน้ํามันดิบ
ดังกลาวเปนสกุลเงินบาทเทียบเทาสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ซึ่งไดจากสูตรราคาขายที่ไดอางอิงกับราคา
น้ํามันดิบในตลาดโลก แตในทางกลับกันบริษัทมีภาระคาใชจายในการดําเนินงานรวมถึงเงินลงทุนหลักๆ เปน
สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาและระยะเวลาในการรับเงินคาขายสินคาและการชําระคาใชจายหรือเงินลงทุน
มิไดเกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกันสงผลใหบริษัทมีความเสี่ยงดานกระแสเงินสดจากความผันผวนของคาเงิน
สกุลเงินบาทเทียบกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาบริษัทจึงไดมีการบริหารความเสี่ยงดังกลาวโดยการ
พิจารณาเขาทําธุรกรรมสัญญาซื้อขายหรือสัญญาสิทธิที่จะซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward
และ Option) โดยอางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ใชในการรับชําระคาสินคาที่เปนสกุลบาทที่กลาวถึงขางตน
ทั้งนี้ การกําหนดใช Functional Currency เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกายังสงผล
ใหผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทไดรับผลกระทบจากความผันผวนของคาเงินสกุลเงินบาทเทียบกับ
สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาอันเนื่องมาจากการที่ตองแปลงคาสินทรัพยซงึ่ รวมถึงเงินสดคงเหลือและหนี้สิน
ที่เปนสกุลเงินบาทใหเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาในทุกรอบบัญชี โดยบริษัทไดมีการบริหารความเสีย่ ง
ดังกลาวโดยพิจารณาสัดสวนที่เหมาะสมระหวางสินทรัพยและหนี้สินทีเ่ ปนสกุลเงินบาทของบริษทั และไดมี
การพิจารณาเขาทํา Cross Currency Swap สําหรับเงินกูหรือตราสารหนี้สกุลเงินบาท เพื่อเปลี่ยนและ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยจายและเงินตนที่ครบกําหนดชําระคืนใหอยูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา เพื่อลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนไปของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอสกุลเงินดอลลารสหรัฐ
อเมริกา
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นอกจากนี้ ผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทยังไดรับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาตอสกุลเงินดอลลารแคนาดา เนื่องจาก PTTEP Canada
Limited หรือ PTTEP CA ซึ่งเปนบริษทั ยอยที่ดาํ เนินโครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี ใชสกุลเงิน
ดอลลารแคนาดาเปนสกุลเงินหลักในการดําเนินงาน (Functional Currency) แตมีภาระเงินกูท งั้ หมดเปน
สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ทําให PTTEP CA มีกําไรหรือขาดทุนที่ยงั ไมรับรูจากการแปลงคาภาระ
หนี้สิ้นดังกลาวจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาตอสกุลเงินดอลลาร
แคนาดา ทัง้ นี้ บริษทั ไดมีการพิจารณาบริหารความเสี่ยงดังกลาวโดยการปรับเปลี่ยนสัดสวนอัตราหนี้สนิ
ตอทุนรวมถึงการปรับเปลี่ยนสกุลเงินของภาระหนี้สนิ ผานการเขาทําธุรกรรม Cross Currency Swap และ
การจัดหาเงินกูใหม โดยบริษัทจะคํานึงถึงตนทุน สภาวะตลาด และความเสีย่ งที่ยอมรับได
2.2.5

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

กลุมบริษัทมีความเสีย่ งตออัตราดอกเบี้ยจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่มีผลกระทบ
กับกระแสเงินสดในอนาคตและมูลคายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงินตางๆ โดยหนี้สนิ สวนใหญของกลุม
บริษัทเปนหนีส้ ินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึง่ ทําใหบริษทั มีกระแสเงินสดจายคงที่ แตมีความเสีย่ งทีจ่ ะตองจาย
ดอกเบี้ยที่สงู กวาอัตราดอกเบี้ยในตลาดในชวงดอกเบีย้ ขาลง อยางไรก็ตาม บริษทั มีนโยบายบริหารความเสีย่ ง
ดังกลาว โดยการรักษาสัดสวนของหนีส้ ินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบีย้ ลอยตัวใหอยูในระดับที่
เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทจะพิจารณาการกูย ืมเงินทั้งที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
และลอยตัว รวมถึงการใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย เชน สัญญาปองกัน
ความเสีย่ งดานอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) เพื่อแปลงอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่
และในทางกลับกัน โดยบริษทั จะคํานึงถึงตนทุน สภาวะตลาดในแตละขณะ และความเสี่ยงที่ยอมรับได
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3.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ ป 2554
3.1.1

การลงทุนของบริษัทและบริษัทยอย

(1) ในเดือนมีนาคม 2554 PTTEP Sidi Abd El Rahman Company Limited (PTTEP
SAER) ไดยุติการรวมลงทุนในสัดสวนรอยละ 30 ในโครงการ ซิดิ อับ เอล รามาน ออฟชอร สาธารณรัฐ
อาหรับอียิปต ภายหลังจากไดดําเนินการตามภาระผูกพันเสร็จสิ้น
(2) ในเดือนมีนาคม 2554 บริษทั PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd
(PTTEP AAA) ไดลงนามในสัญญาเขาซื้อสิทธิเพิ่มอีกรอยละ 20 ในแปลงสํารวจ AC/RL7 ประเทศ
ออสเตรเลีย จากผูรวมทุน สงผลให PTTEP AAA มีสิทธิในแปลงสํารวจดังกลาวเปนรอยละ 100
(3) ในเดือนเมษายน 2554 บริษัท พีทที ีอีพี อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.)
ไดยุติการสํารวจและคืนพื้นที่แปลงสํารวจในโครงการพมา เอ็ม 4 สหภาพพมา ภายหลังจากไดดําเนินการ
ตามภาระผูกพันเสร็จสิน้
(4) ในเดือนมิถุนายน 2554 บริษัท PTTEP Australia Offshore Pty Ltd (PTTEP AO)
ไดยุติการรวมลงทุนในสัดสวนรอยละ 22.21 ในโครงการออสเตรเลีย เอซี/พี 36 ประเทศออสเตรเลีย
ภายหลังจากไดดําเนินการตามภาระผูกพันเสร็จสิ้น
(5) ในเดือนกรกฎาคม 2554 รัฐบาลออสเตรเลียไดอนุมัติให บริษัท PTTEP Australasia
(Ashmore Cartier) Pty Ltd. (PTTEP AAA) ไดรับสิทธิรอยละ 100 ในแปลงสํารวจ AC/P54 เปนระยะเวลา
6 ปนับตั้งแตวนั ที่ 7 กรกฎาคม 2554 เปนตนไป
(6) ในเดือนสิงหาคม 2554 PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD), PTTEP
South Sageri Limited (PTTEP SS), และ PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD) ไดลงนามในสัญญา
ขายสิทธิ (Farm-out Agreement) ในแปลงสํารวจในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจํานวนทั้งสิน้ 3 แปลง ไดแก
แปลง South Mandar, แปลง South Sageri, และแปลง Sadang ซึ่งเปนแปลงสํารวจปโตรเลียมน้าํ ลึก
ที่ตั้งอยูในบริเวณ Makassar Strait ใหกับ TOTAL E&P Indonesia South Mandar Co.,Ltd., TOTAL E&P
South Sageri Co.,Ltd. และ TOTAL E&P Sadang Co.,Ltd., (กลุมบริษัท TOTAL) การลงนามในสัญญา
ครั้งนี้ทาํ ใหสัดสวนการรวมทุนของ PTTEP SMD, PTTEP SS, และ PTTEP SD ลดลงจากรอยละ 67, 30,
และ 40 เปนรอยละ 34, 20, และ 30 ตามลําดับ ในขณะที่กลุมบริษัท TOTAL ถือสัดสวนรอยละ 33, 45,
และ 30 ตามลําดับ
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(7) ในเดือนสิงหาคม 2554 PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ) และกลุม
ผูรวมทุน ไดรวมกันลงนามในสัญญาขายสิทธิ (Farm-out Agreement) ในแปลงสํารวจในโครงการ
นิวซีแลนด เกรทเซาธ จํานวน 2 แปลง ไดแก PEP 50119 และ PEP 50120 ซึ่งเปนแปลงสํารวจปโตรเลียม
ที่ตั้งอยูน อกชายฝงของเกาะใตของประเทศนิวซีแลนด ซึ่งเปน frontier area ใหกับ Shell New Zealand
Limited (Shell) ซึ่งมีประสบการณสงู ในดานการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในทะเลลึก การลงนามใน
สัญญาครั้งนี้ ทําใหสัดสวนการรวมทุนของ PTTEP NZ ลดลงจากรอยละ 36 เปนรอยละ 18 ในขณะที่
บริษัท Shell ถือสัดสวนรอยละ 50
(8) ในเดือนสิงหาคม 2554 บริษัท PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ) ไดยุติ
การสํารวจและคืนพืน้ ที่สัมปทานหมายเลข 50121 ประเทศนิวซีแลนด
(9) ในเดือนกันยายน 2554 บริษัท PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd.
(PTTEP AAA) ไดยุติการรวมลงทุนในสัดสวนรอยละ 20 ในแปลงสัมปทานดับเบิ้ลยูเอ 378 พี โครงการ
พีทที ีอีพี ออสตราเลเชีย ประเทศออสเตรเลีย
3.1.2

การจัดตั้งบริษัทยอย และการเลิกบริษทั ยอย

(1) จัดตั้งบริษัท PTTEP Canada International Finance Limited (PTTEP CIF) เพื่อ
ดําเนินการจัดหาเงินทุนเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของ ปตท.สผ.
(2) จัดตั้งบริษัท PTTEP MEA Limited (PTTEP MEA) เพื่อรองรับการดําเนินการที่
เกี่ยวของกับการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
(3) เลิกบริษัท PTTEP Merangin Limited (PTTEPM) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 เพือ่
ประโยชนในการบริหารจัดการกลุมบริษทั เนื่องจาก PTTEPM ไมไดดําเนินกิจการใดๆ อีกตอไป
3.1.3 มีการปรับโครงสรางองคกร (ตามรายละเอียดในขอ 8) 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ
2554 และ 1 ตุลาคม 2554 เพื่อใหการบริหารงานของ ปตท.สผ. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม
และสอดคลองกับทิศทางนโยบายการดําเนินงานของบริษัทที่มงุ เนนการขยายการลงทุนใหองคกรเติบโตอยาง
ยั่งยืน การสรางมูลคาเพิม่ ในโครงการที่มีอยูปจจุบัน และการพัฒนาขีดความสามารถขององคกร
3.1.4

ความสําเร็จของโครงการ

(1) โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี ไดเริ่มดําเนินการผลิตในเดือนมกราคม 2554
จากพื้นที่ Leismer และมีกาํ ลังการผลิตในเดือนแรกประมาณ 2,200 บารเรลตอวัน และมีการเพิ่มอัตราการ
ผลิตอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบันซึ่งสามารถผลิตไดที่ประมาณ 15,000 บารเรลตอวัน โดยคาดวาจะสามารถ
เพิม่ กําลังการผลิตขึ้นถึง 20,000 บารเรลตอวัน ภายในระยะเวลาประมาณ 24 เดือนนับจากวันเริม่ ตนการผลิต
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โดยโครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี นัน้ ครอบคลุมพื้นทีท่ ั้งหมด 257,200 เอเคอร ประกอบดวย 5
พื้นที่หลัก ไดแก Leismer, Corner, Thornbury, Hangingstone, และ South Leismer
(2) โครงการเวียดนาม 16-1 ไดเริ่มทําการผลิตปโตรเลียมจากแหลง Te Giac Trang
(TGT) ตั้งแตวนั ที่ 22 สิงหาคม 2554 ในอัตราการผลิตเริ่มแรกประมาณ 15,000 บารเรลตอวัน และไดเพิ่ม
ระดับการผลิตเฉลี่ยเปนประมาณ 30,000 บารเรลตอวัน ในชวงปลายป 2554
(3) โครงการเอส 1 ผานการตรวจประเมินความสอดคลองการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐาน
ความรับผิดชอบตอสังคม (ISO 26000) ในระดับ Role Model และไดรับการรับรองมาตรฐานแรงงานวา
ดวยความรับผิดชอบตอสังคม (SA 8000) โดยนับเปนบริษัท E&P รายแรกของประเทศไทยที่ไดรับการ
รับรองตามมาตรฐานดังกลาว
3.1.5

การจัดหาเงินลงทุน

(1) ในเดือนมีนาคม 2554 ปตท.สผ. ไดลงนามในสัญญาเงินกูกับธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) วงเงินรวมทั้งสิน้ 20,000 ลานบาท อายุเงินกู 1 ป
(2) ในเดือนเมษายน 2554 PTTEP Canada International Finance Limited (PTTEP
CIF) ไดดาํ เนินการออกและเสนอขายหุน กูไ มมีหลักประกันและไมดอยสิทธิใหกบั นักลงทุนสถาบันตางประเทศ
จํานวน 700 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา อายุ 10 ป ในอัตราดอกเบี้ยคงทีท่ ี่รอยละ 5.692 ตอป
โดยมี ปตท.สผ. เปนผูคา้ํ ประกันหุน กูท ั้งจํานวน ซึง่ หุน กูดังกลาวไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือจาก
Standard and Poor’s และ Moody’s ที่ระดับ BBB+ และ Baa1 ตามลําดับ
3.1.6

อื่นๆ

(1) ตั้งแตไตรมาสที่ 1 ป 2554 เปนตนไป ปตท.สผ. ไดจัดทํางบการเงินเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐอเมริกาตามมาตรฐานบัญชีใหม พรอมทั้งมีการแปลงคางบการเงินเปนสกุลเงินบาท และ
นําเสนอควบคูก ัน
(2) ในชวงตนเดือนกุมภาพันธ 2554 รัฐบาลออสเตรเลียไดเปดเผยผลการพิจารณา
แผนปรับปรุงแกไข (Action Plan) ของ PTTEP Australasia Pty Ltd. หรือ PTTEP AA เกี่ยวกับเหตุการณ
มอนทาราแลว โดยตัดสินให PTTEP AA สามารถดําเนินงานสํารวจและผลิตปโตรเลียมในออสเตรเลียตอไป
ได เนื่องจากแผนการปรับปรุงแกไขดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความมุง มั่นของบริษทั ในการแกไขขอบกพรอง
ทั้งในดานเทคนิคและการบริหารจัดการซึ่งระบุโดยคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณมอนทารา (Montara
Commission Inquiry) รวมถึงการสรางมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในการดําเนินงานดานสํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม ทัง้ นี้ หนวยงานรัฐบาลออสเตรเลีย และพีทที ีอีพี เอเอ ไดจัดทําขอตกลงรวมกัน (Deed of
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Agreement) โดยคณะกรรมการอิสระจะติดตามการดําเนินการตามแผนปรับปรุงแกไขของ PTTEP AA เปน
เวลาอีก 18 เดือน
(3) ในชวงเดือนตุลาคม 2554 เกิดเหตุการณอุทกภัยที่ขยายเปนวงกวาง โดยมวลน้าํ ได
เขาประชิดสํานักงานใหญของ ปตท.สผ. ที่ศูนยเอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ ตั้งแตวนั ที่ 4 พฤศจิกายน 2554
ซึ่งจากผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวมดังกลาว
สงผลใหตองมีการลดการผลิตปโตรเลียมในโครงการ
บางสวนของบริษัทเปนการชัว่ คราว โดยโครงการเอส 1 ซึ่งอยูในบริเวณจังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก
และจังหวัดกําแพงเพชร พืน้ ทีก่ ารผลิตไมไดรับผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวม อยางไรก็ดี บริษัทไดลด
ปริมาณการผลิตน้ํามันดิบลงโดยเฉลี่ย 10,000 บารเรลตอวัน (จากเดิมที่ผลิตอยูที่ 25,000 บารเรลตอวัน)
ตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2554 เนื่องจากไดรับผลกระทบในการขนสง แตสามารถกลับมาผลิตไดในระดับ
ปริมาณการผลิตเดิมตั้งแตชวงปลายเดือนตุลาคม
โครงการพีทที อี ีพี 1 ที่จงั หวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม ซึง่ เดิมมีการผลิต
น้ํามันดิบอยูประมาณ 380 บารเรลตอวัน ตองหยุดการขายน้าํ มันดิบตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ที่ผา นมา
เนื่องจากไมสามารถขนสงน้าํ มันดิบได แตไดกลับมาดําเนินการผลิตอีกครั้งตั้งแตวนั ที่ 21 พฤศจิกายน
2554 ที่อัตราการผลิตเฉลี่ยประมาณ 350 - 380 บารเรลตอวัน
นอกจากนี้ บริษัทไดยายการปฏิบัติงานของที่สาํ นักงานใหญไปยังศูนยปฏิบัติงาน
สํารองในพื้นทีข่ องกลุมบริษทั ปตท. ที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ในระหวางวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554
ถึง 21 พฤศจิกายน 2554 และไดยายกลับมายังอาคารสํานักงานใหญเปนทีเ่ รียบรอยแลว
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3.2 การประกอบธุรกิจ
3.2.1

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ปตท.สผ.
ประกอบธุรกิจหลักดานการสํารวจและผลิตปโตรเลียมทั้งในและตางประเทศ
โดย ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 ปตท.สผ. บริษทั ยอย และบริษทั รวมมีโครงการดานการสํารวจและผลิต
ปโตรเลียมจํานวน 41 โครงการ ใน 13 ประเทศ โดยอยูในระยะการสํารวจ 19 โครงการ, ระยะการพัฒนา
2 โครงการ และระยะการผลิต 20 โครงการ แบงตามประเทศ ไดดังนี้
ลําดับ

ชื่อโครงการ

ประเทศไทย 16 โครงการ ไดแก
1.
โครงการบงกช
2.
โครงการเอส 1
3.
โครงการพีทที อี ีพี 1
4.
โครงการบี 6/27
5.
โครงการอาทิตย
6.
โครงการแอล 22/43
7.
โครงการแอล 53/43 และ
แอล 54/43
8.
โครงการแอล 21, 28 และ
29/48
9.
โครงการเอ 4, 5 และ 6/48
10. โครงการอี 5

ระยะการ
ดําเนินงาน

ที่ตั้ง

ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต
สํารวจ
สํารวจ

อาวไทย
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
อาวไทย
อาวไทย
ภาคเหนือ
ภาคกลาง

44.4445%
100%
100%
60%
80%
100%
100%

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

สํารวจ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ทะเลอันดามัน
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
อาวไทย

70%

ปตท.สผ.

100%
20%

ปตท.สผ.
ExxonMobil

5%

Chevron

45%
21.375%
20%

Chevron
Chevron
Hess
(Thailand)
Chevron
Chevron

สํารวจ
ผลิต

11.

โครงการคอนแทร็ค 3

ผลิต

12.
13.
14.

โครงการคอนแทร็ค 4
โครงการจี 4/43
โครงการสินภูฮอม

ผลิต
ผลิต
ผลิต

15.
16.

โครงการบี 8/32 และ 9 เอ
โครงการจี 4/48

ผลิต
ผลิต
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อาวไทย
อาวไทย
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
อาวไทย
อาวไทย

สัดสวน
ผูดําเนินการ
การรวมทุน

25%
5%
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ลําดับ

ชื่อโครงการ

พื้นที่คาบเกีย่ ว 1 โครงการ ไดแก
17. โครงการจี 9/43
ตางประเทศ 24 โครงการ ไดแก
มาเลเซีย
18. โครงการพืน้ ทีพ่ ัฒนารวม
ไทย-มาเลเซีย-บี 17
สหภาพพมา
19. โครงการพมา เอ็ม 3 เอ็ม 4
เอ็ม 7 และเอ็ม 11
20. โครงการพมาซอติกา
21. โครงการยาดานา
22. โครงการเยตากุน
เวียดนาม
23. โครงการเวียดนาม 9-2
24. โครงการเวียดนาม 16-1
25. โครงการเวียดนาม บี
และ 48/95
26. โครงการเวียดนาม 52/97
กัมพูชา
27. โครงการกัมพูชา บี
อินโดนีเซีย
28. โครงการอินโดนีเซีย
29. โครงการอินโดนีเซีย เซาท
มานดาร
30. โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู
31. โครงการอินโดนีเซีย ซาดัง
32. โครงการอินโดนีเซีย เซาท
ซาการี
โอมาน
33. โครงการโอมาน 44
บาหเรน
34. โครงการบาหเรน 2
PTTEPTE.docx

ระยะการ
ดําเนินงาน

ที่ตั้ง

สัดสวน
ผูดําเนินการ
การรวมทุน

สํารวจ

ไทย-กัมพูชา

100%

ปตท.สผ.

ผลิต

ไทย-มาเลเซีย

50%

CPOC

สํารวจ

อาวเมาะตะมะ

100%

ปตท.สผ.

พัฒนา
ผลิต
ผลิต

อาวเมาะตะมะ
อาวเมาะตะมะ
อาวเมาะตะมะ

100%
25.5%
19.31784%

ปตท.สผ.
TOTAL
Petronas

ผลิต
ผลิต

นอกชายฝง
นอกชายฝง

25%
28.5%

HV JOC
HL JOC

สํารวจ

นอกชายฝง

8.5%

Chevron

สํารวจ

นอกชายฝง

7%

Chevron

สํารวจ

นอกชายฝง

33.333334%

ปตท.สผ.

สํารวจ
สํารวจ

นอกชายฝง
นอกชายฝง

100%
34%

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

สํารวจ
สํารวจ

นอกชายฝง
นอกชายฝง

28.33%
30%

Murphy
Tarisman

สํารวจ

นอกชายฝง

20%

Tarisman

ผลิต

บนบก

100%

ปตท.สผ.

สํารวจ

นอกชายฝง

100%

ปตท.สผ.
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ลําดับ

35.
36.
37.
38.

39.
40.

41.

ชื่อโครงการ
แอลจีเรีย
โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ
เบอร ราเคซ
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ
อียิปต
โครงการโรมมานา
นิวซีแลนด
โครงการนิวซีแลนด
เกรทเซาธ
ออสเตรเลีย
โครงการพีทที อี ีพี
ออสตราเลเซีย
โครงการออสเตรเลีย
ดับเบิ้ลยู เอ 423 พี
แคนาดา
โครงการแคนาดา ออยล
แซนด เคเคดี

3.2.2

ระยะการ
ดําเนินงาน

ที่ตั้ง

สัดสวน
ผูดําเนินการ
การรวมทุน

สํารวจ

บนบก

24.5%

ปตท.สผ.

พัฒนา

บนบก

35%

GBRS

สํารวจ

บนบก

30%

Sipetrol

สํารวจ

นอกชายฝง

18%

OMV New
Zealand

ผลิต

นอกชายฝง

100%

ปตท.สผ.

สํารวจ

นอกชายฝง

30%

Murphy
Australia
WA-423-P
Oil

ผลิต

บนบก

40%

Statoil

นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม

ปตท.สผ. จัดตั้งบริษทั ยอยและ/หรือบริษทั รวมขึน้ เพื่อดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม
เปนหลัก เนือ่ งจากบริษัทมีการขยายกิจการทัง้ ในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง บริษัทจึงมีความ
จําเปน ตองจัดตั้งบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมขึน้ ตามภูมิภาคที่เขาไปลงทุน เพือ่ ความสะดวก คลองตัว
มีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับบริษัทน้ํามันนานาชาติ โดย
พิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน บทบังคับของกฎหมาย โครงสรางทางการเงิน ภาษีอากร และการบริหาร
ความเสีย่ ง เปนตน
สําหรับนโยบายการบริหารบริษัทยอยนั้น ปตท.สผ. มีนโยบายบริหารบริษัทยอยในรูปบริษัท
เดียว โดยกําหนดใหบริษทั ยอยมีการดําเนินธุรกิจตามนโยบายและทิศทางกลยุทธของ ปตท.สผ. มีผูบริหาร
และพนักงาน ปตท.สผ. เปนผูดําเนินการหลัก มีการบริหารจัดการและกํากับดูแลอยางเปนระบบในลักษณะ
เดียวกับ ปตท.สผ. สวนการบริหารบริษัทรวม ปตท.สผ. จะแตงตั้งตัวแทนเขาไปรวมประชุมในฐานะผูถือหุน
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และ/หรือคณะกรรมการของบริษัทเพื่อรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกันโยบายและแผนการดําเนินงาน โดยการ
บริหารจัดการบริษัทยอยและบริษัทรวมของ ปตท.สผ. ยึดถือตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ทางธุรกิจของ ปตท.สผ. เพือ่ ใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม บรรลุผลการ
ดําเนินงานตามเปาหมายทีว่ างไว
3.2.3

โครงสรางการถือหุนของกลุม ปตท.สผ.

ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 ปตท.สผ. มีการลงทุนในนิติบุคคลทั้งสิน้ 69 แหง แบงเปน
บริษัทยอย 52 แหง และบริษัทรวม 17 แหง (รายละเอียดขอมูลของแตละบริษัทตามขอ 1.2 และ 1.3) ดังนี้

PTTEPTE.docx

สวนที่ 1 หนา 39

แบบ 56-1 ประจําป 2554

PTTEPTE.docx

สวนที่ 1 หนา 40

แบบ 56-1 ประจําป 2554

3.3 โครงสรางรายได
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ผูบริหารของกลุมบริษัทกําหนดสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเปน
สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน (Functional Currency) และไดนําเสนองบการเงินในสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
รายไดของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย สวนใหญประกอบไปดวยรายไดจากการขายปโตรเลียมซึ่งราคา
ขายอางอิงกับราคาน้าํ มันตามราคาตลาดโลกซึ่งเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา (ดอลลาร สรอ.) ดังนัน้
ในการแสดงโครงสรางรายไดของ ปตท.สผ. และบริษทั ยอย สําหรับป 2552-2554 จึงแสดงเปนสกุลเงิน
ดอลลาร สรอ. เพื่อใหสะทอนถึงโครงสรางรายไดของกลุม บริษัท
โครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทยอยเฉพาะสวนที่เปนธุรกิจหลักในการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
ที่กอใหเกิดรายไดในปจจุบนั มีทงั้ สิน้ 21 โครงการ ประกอบดวย โครงการบงกช โครงการคอนแทร็ค 4
โครงการเอส 1 โครงการยาดานา โครงการเยตากุน โครงการคอนแทร็ค 3 โครงการ บี 8/32 และ 9 เอ
โครงการพีทที อี ีพี 1 โครงการอี 5 โครงการบี 6/27 โครงการสินภูฮอม โครงการจี4/43 โครงการโอมาน44
โครงการอาทิตย โครงการเวียดนาม 9-2 โครงการอาทิตยเหนือ โครงการพีทีทีอพี ี ออสตราเลเชีย โครงการ
จี 4/48 โครงการพืน้ ทีพ่ ัฒนารวมไทย-มาเลเซีย-บี17 โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี และ โครงการ
เวียดนาม 16-1 นอกจากนัน้ ปตท.สผ. และบริษัทยอย ยังมีรายไดจากการบริการทอขนสงกาซ ซึ่งเปน
รายไดตามสัดสวนใน MGTC และ TPC ที่เกิดจากการใหบริการทอขนสงกาซแก Myanmar Oil and Gas
Enterprise (MOGE)
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โครงสรางรายไดของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย ตั้งแตป 2552-2554
% การถือหุนของบริษัท
ผลิตภัณฑ

ดําเนินการโดย

สวนงานสํารวจและผลิตปโตรเลียม
น้ํามันดิบ
ปตท.สผ.
ปตท.สผ. อ.
ปตท.สผ. ส.
PTTEPO 1

กาซธรรมชาติ

PTTEP HV
ปตท.สผ. ท.2
PTTEP AP
PTTEP HL
ปตท.สผ.
ปตท.สผ. อ.
ปตท.สผ. ส.
PTTEPO 1

กาซแอลพีจี

คอนเดนเสท

PTTEP HV
PTTEP OM
ปตท.สผ. ท.2
ปตท.สผ.
ปตท.สผ. ส.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ. อ.
ปตท.สผ. ส.
PTTEP OM
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ถือหุนโดย

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
PTTEPO
ปตท.สผ.
ปตท.สผ. อ.
PTTEPO
ปตท.สผ. อ.
PTTEPH
PTTEPO
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
PTTEPO
ปตท.สผ.
ปตท.สผ. อ.
PTTEPO
PTTEPO
ปตท.สผ. อ.
ปตท.สผ.
PTTEPO
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
PTTEPO
PTTEPO

2553

2554

100.00
51.00
49.00
75.00
25.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
51.00
49.00
75.00
25.00
100.00
100.00
100.00

100.00
51.00
49.00
75.00
25.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
51.00
49.00
75.00
25.00
100.00
100.00
100.00

51.00
49.00
100.00
51.00
49.00
100.00

51.00
49.00
100.00
51.00
49.00
100.00

2552*
รายได (ลาน
ดอลลาร สรอ.)
136.54
44.27
323.34
244.32
68.16
0.17
59.74
1,375.99
300.26
33.04
73.31
3.46
16.56
0.04
5.35
16.06
596.64
19.58
1.35
51.95

2553
%
3.89
1.26
9.21
6.96
1.94
0.01
1.70
39.20
8.55
0.94
2.09
0.10
0.47
0.01
0.15
0.46
17.00
0.56
0.04
1.48

รายได (ลาน
ดอลลาร สรอ.)
184.24
60.67
426.18
283.91
55.33
1.68
60.40
1,611.16
506.16
41.48
77.53
2.26
16.66
0.26
5.60
16.80
835.98
89.49
1.80
52.04

2554
%
4.07
1.34
9.40
6.26
1.22
0.04
1.33
35.55
11.17
0.92
1.71
0.05
0.37
0.01
0.12
0.37
18.45
1.97
0.04
1.15

รายได (ลาน
ดอลลาร สรอ.)
257.49
70.17
627.98
314.11
60.36
149.95
1,619.77
659.95
51.40
80.22
1.59
16.30
6.58
19.75
1,145.45
134.34
2.24
72.18

%
4.53
1.23
11.05
5.52
1.06
2.64
28.49
11.61
0.90
1.41
0.03
0.29
0.11
0.35
20.15
2.36
0.04
1.27
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ผลิตภัณฑ

ไดลูท บิทูเมน (Diluted Bitumen)
รวม
สวนงานการบริการทอขนสงกาซ
การบริการทอขนสงกาซ

ดําเนินการโดย

ถือหุนโดย

% การถือหุนของบริษัท
2553

2554

%

2554
รายได (ลาน
ดอลลาร สรอ.)

%

%

PTTEP NC

100.00

100.00

3,370.13

96.02

4,329.63

95.54

149.89
5,439.72

2.64
95.68

MGTC

PTTEPO

25.50

25.50

69.57

1.99

71.43

1.58

80.00

1.41

TPC

PTTEPO

19.3178

19.3178

40.17
109.74

1.14
3.13

39.41
110.84

0.87
2.45

44.07
124.07

0.78
2.19

ปตท.สผ.

-

-

-

10.51

0.30

32.33

0.71

18.59

0.33

ปตท.สผ.

100.00

100.00

10.17

0.29

5.76

0.13

30.14

0.53

ปตท.สผ.

75.00

75.00

1.99

0.06

3.10

0.07

5.55

0.10

ปตท.สผ. อ.

25.00

25.00

-

-

-

-

-

-

PTTEP HV

PTTEPO

100.00

100.00

0.02

0.00

0.05

0.00

0.10

0.00

PTTEP HL

PTTEPO

100.00

100.00

-

-

0.02

0.00

0.04

0.00

MGTC

PTTEPO

25.50

25.50

0.10

0.00

0.10

0.00

0.58

0.01

TPC

PTTEPO

19.3178

19.3178

-

-

-

-

0.23

0.00

พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส

ปตท.สผ.

25.00

25.00

(5.22)

(0.15)

0.38

0.01

0.86

0.01

ปตท.สผ. อ.

75.00

75.00

-

-

-

-

-

-

ปตท.สผ. อ.

100.00

100.00

-

-

-

-

0.08

0.00

ปตท.สผ.

51.00

51.00

3.08

0.09

2.44

0.05

5.21

0.09

PTTEPO

49.00
100.00

-

-

-

-

-

-

9.33

0.26

45.29

1.00

41.42

0.73

ปตท.สผ. อ.
PTTEPO

1

ปตท.สผ. ท.

2

ปตท.สผ. ส.
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รายได (ลาน
ดอลลาร สรอ.)

2553
รายได (ลาน
ดอลลาร สรอ.)

PTTEP CA

รวม
สวนงานอื่น
รายไดอื่น

2552*

PTTEP AP

PTTEPH

49.00
100.00

PTTEP NZ

PTTEPH

100.00

100.00

-

-

-

-

7.51

0.13

PTTEP SM

PTTEP ID

100.00

100.00

-

-

1.83

0.04

-

-

PTTEP SMD

PTTEP ID

100.00

100.00

-

-

-

-

3.13

0.05

PTTEP SS

PTTEP ID

100.00

100.00

-

-

-

-

1.16

0.02
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ผลิตภัณฑ

รายไดอื่น (ตอ)

ดําเนินการโดย

ถือหุนโดย

% การถือหุนของบริษัท
2553

2554

2552*
รายได (ลาน
ดอลลาร สรอ.)

2553
รายได (ลาน
ดอลลาร สรอ.)

%

2554
รายได (ลาน
ดอลลาร สรอ.)

%

%

PTTEP SD

PTTEP ID

100.00

100.00

-

-

-

-

0.90

0.02

PTTEP NC

PTTEP IH

0.00005

0.00005

-

-

-

-

-

-

PTTEP NL

99.99995

99.99995

-

-

-

-

1.74

0.03

PTTEP CA

PTTEP NC

-

100.00

-

-

-

-

3.77

0.07

PTTEP CIF

PTTEP NC

-

100.00

29.98
3,509.85

0.85
100.00

91.30
4,531.77

2.01
100.00

0.29
121.30
5,685.09

0.01
2.13
100.00

รวม
รวม

* แปลงคาจากรายไดสกุลเงินบาทที่ไดรายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อ 17 กุมภาพันธ 2553 เปนสกุลเงินดอลลาร สรอ. โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยประจําป 2552 ในอัตรา
34.2858 บาท ตอ ดอลลาร สรอ.
1
PTTEPO ถือหุนในบริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด และ บริษัท บี8/32 พารทเนอร จํากัด
2
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 บริษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยและอยูระหวางการชําระบัญชี
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สําหรับป 2554 ปตท.สผ. และบริษัทยอยมีรายไดรวมทั้งสิน้ 5,685 ลานดอลลาร สรอ. (เทียบเทา
173,375 ลานบาท) เมื่อเปรียบเทียบป 2553 จํานวน 4,532 ลานดอลลาร สรอ. (เทียบเทา 143,506 ลาน
บาท) เพิ่มขึน้ 1,153 ลานดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 25 โดยรายไดจากการขายเพิม่ ขึ้น 1,110 ลานดอลลาร
สรอ. เปนผลจาก (1) ราคาขายผลิตภัณฑเฉลีย่ ที่เปนเงินดอลลาร สรอ. สําหรับป 2554 เพิม่ ขึน้ เปน 55.49
ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลเทียบเทาน้าํ มันดิบตามราคาน้ํามันโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับราคาขาย
ผลิตภัณฑเฉลี่ยสําหรับป 2553 ที่ 44.83 ดอลลาร สรอ.ตอบารเรลเทียบเทาน้าํ มันดิบ อยางไรก็ตาม (2)
ปริมาณการขายเฉลี่ยในป 2554 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กนอยอยูที่ 265,047 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันเมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณการขายเฉลี่ยในป 2553 ที่ 264,575 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน โดยปริมาณ
ขายที่เพิ่มสวนใหญเกิดจากปริมาณการขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทที่เพิม่ ขึ้นของโครงการพืน้ ที่พฒ
ั นา
รวมไทย-มาเลเซีย-บี 17 ปริมาณการขาย Diluted Bitumen (Dilbit) ของโครงการแคนาดา ออยล แซนด
เคเคดี ที่เริ่มมีการผลิตในไตรมาส 1 ป 2554 รวมทั้ง ปริมาณการขายน้ํามันดิบของโครงการเวียดนาม 16-1
ที่เริ่มมีการผลิตในไตรมาส 3 ป 2554 อยางไรก็ตามปริมาณการขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทของ
โครงการอาทิตยลดลงตามอัตราการผลิตที่เปนไปตามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ และการขายน้ํามันดิบ
และกาซธรรมชาติของโครงการบี 8/32 และ 9 เอ ลดลงในปนี้
ปตท.สผ. และบริษัทยอยมีรายไดจากการบริการทอขนสงกาซเพิ่มขึ้นซึ่งเปนรายไดตามสัดสวนใน
Moattama Gas Transportation Company (MGTC) และ Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC)
ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีรายไดอื่นๆ เพิ่มขึ้น สาเหตุหลักเนื่องจากในป 2554 มีการรับรูรายไดอื่น
จากการโอนสัดสวนการลงทุน ของโครงการพมาซอติกา โครงการนิวซีแลนด เกรทเซาธ โครงการอินโดนีเซีย
เซาท มานดาร โครงการอินโดนีเซีย เซาท ซาการี และโครงการอินโดนีเซีย ซาดัง อยางไรก็ตาม มีการรับรูคา
สินไหมทดแทนจากเหตุการณในแหลงมอนทาราลดลง โดยในป 2554 มีการรับรูคาสินไหมทดแทนดังกลาว
จํานวน 36 ลานดอลลาร สรอ. ในขณะที่มีการรับรูคาสินไหมดังกลาวเพิ่มเติม 44 ลานดอลลาร สรอ.
ในปกอน
3.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจป 2554-2558
ปตท.สผ. ติดตามแนวโนมของเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลกอยางสม่ําเสมอ เพื่อนํามาใช
วิเคราะหสถานการณพลังงานในประเทศ นอกจากนี้ ยังไดประสานงานกับ ปตท. และหนวยงานของรัฐบาล
ที่เกีย่ วของ เพื่อรวมกันวางแผนความตองการพลังงานทั้งในระยะสัน้ และระยะยาว ปรับแผนการผลิตและ
การพัฒนาโครงการอยางตอเนื่อง เรงศึกษาเทคโนโลยีใหมๆ ดานการสํารวจและผลิต รวมทั้งเรงศึกษาโอกาส
การลงทุนในโครงการใหม เพื่อเพิม่ ปริมาณสํารองใหสอดคลองกับความตองการพลังงานของประเทศ โดย
เปาหมายการดําเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ในชวงป 2554-2558 ตามแผนกลยุทธของบริษทั แบงเปน
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เปาหมายเชิงปริมาณ และเปาหมายเชิงคุณภาพ โดยการดําเนินการในป 2554 มีสาระสําคัญสรุปได
ดังตอไปนี้
3.4.1

เปาหมายเชิงปริมาณ

เปาหมายเชิงปริมาณสําหรับการขายในป 2554 และ 2558 เทากับ 273,204 และ
316,195 บารเรลเทียบเทาน้าํ มันดิบตอวัน (BOED) ตามลําดับ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (Cumulative
Average Growth Rate) ประมาณรอยละ 4 ในป 2554 ปตท.สผ. มีปริมาณการขายปโตรเลียมเฉลี่ยวันละ
265,047 BOED แมในปนี้จะมีเหตุการณซึ่งสงผลใหตองมีการลดการผลิตปโตรเลียมในบางโครงการของ
บริษัท อาทิ การผลิตปโตรเลียมที่ลดลงจากโครงการอาทิตย ซึง่ มีการปรับลดปริมาณการผลิตตอวันตาม
สัญญา (DCQ) การเลื่อนการผลิตของโครงการมอนทาราเนื่องจากการดําเนินการประเมินผลและตรวจสอบ
อยางถี่ถว นโดยรัฐบาลออสเตรเลียกอนการอนุมัติใหบริษัทกลับเขาไปทํางานในพื้นที่ และอุทกภัยในประเทศ
ไทยชวงปลายปซึ่งสงผลใหตองมีการลดการผลิตปโตรเลียมในบางชวงเวลาสําหรับโครงการเอส 1 และ
โครงการพีทที อี ีพี 1 อยางไรก็ตามเมื่อสถานการณเขาสูสภาพปกติ บริษทั ไดมีการปรับเพิ่มการผลิต
ปโตรเลียมในโครงการบงกช โครงการเอส 1 และพื้นทีพ่ ัฒนารวมไทย-มาเลเซียเพือ่ ชดเชยปริมาณการผลิต
ที่ลดลงจากเหตุการณดังกลาวขางตน บริษัทจึงมีปริมาณการขายปโตรเลียมต่ํากวาเปาหมายที่วางไวเพียง
ประมาณรอยละ 3 นอกจากนี้บริษทั ยังเรงศึกษาเทคโนโลยีใหมๆ ดานการสํารวจและผลิต รวมทัง้ เรงศึกษา
โอกาสการลงทุนในโครงการใหมเพื่อเพิ่มปริมาณสํารองปโตรเลียมใหสอดคลองกับความตองการพลังงาน
ของประเทศในระยะยาว
3.4.2

เปาหมายเชิงคุณภาพ

การสรางมูลคาสูงสุดในโครงการที่มีอยูปจ จุบัน (Asset Value Maximization) ในป
2554 ปตท.สผ. เรงสรางมูลคาเพิม่ ในสินทรัพยที่มีอยูอ ยางตอเนื่องเพื่อความมั่นคงทางดานพลังงานของ
ประเทศ และตอบสนองตอความผันผวนของเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลก โดยสามารถสราง
รายไดรวมทัง้ สิ้น 5,685 ลานดอลลาร สรอ. (เทียบเทา 173,375 ลานบาท) แบงเปนรายไดจากการขาย
5,564 ลานดอลลาร สรอ. (เทียบเทา 169,646 ลานบาท) และรายไดอื่นๆ 121 ลานดอลลาร สรอ.
(เทียบเทา 3,729 ลานบาท) และมีกําไรสุทธิรวม 1,468 ลานดอลลาร สรอ. (เทียบเทา 44,748 ลานบาท)
โดยมีความกาวหนาในการดําเนินการ ดังนี้
(1)

• ดานการสํารวจ ในป 2554 ปตท.สผ. ไดดําเนินกิจกรรมการสํารวจใน
โครงการตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง เพือ่ ประเมินศักยภาพของแปลงและเพิ่ม
ปริมาณสํารองปโตรเลียม โดยบริษัทสามารถเพิม่ ปริมาณสํารองปโตรเลียมไดทั้งสิน้ 67 ลานบารเรล และมี
ปริมาณสํารองทีพ่ ิสูจนแลวรวมทัง้ สิ้น 1,000 ลานบารเรล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยในป 2554
ปตท.สผ. มีการขุดเจาะหลุมสํารวจและหลุมประเมินผลในหลายโครงการ อาทิ
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โครงการอาทิตย มีการขุดเจาะหลุมประเมินผล Arthit-14-19 A&B
โดยพบปโตรเลียมในเชิงพาณิชย ซึ่งจะไดมีการวางแผนพัฒนาการผลิตตอไป
โครงการพีทที อี ีพี ออสตราเลเชีย แหลง Cash-Maple ซึง่ ตั้งอยูในทะเล
ติมอร ประเทศออสเตรเลีย บริษัทไดดําเนินการขุดเจาะหลุมประเมินผล Cash-2 พบกาซธรรมชาติ ซึ่งผล
การขุดเจาะหลุมประเมินผลในครั้งนี้ ถือเปนขอมูลที่สาํ คัญ เพื่อพิจารณาศักยภาพในการพัฒนาโครงการ
เรือผลิตกาซธรรมชาติเหลว (FLNG) ในทะเลติมอร ซึ่งเปนโครงการที่จะทําใหการพัฒนาแหลงกาซ
ธรรมชาติที่อยูห างไกลจากฝง มีความเปนไปได ทัง้ นี้ บริษัทจะดําเนินการขุดเจาะหลุมประเมินผลเพิ่มเติมใน
ป 2555 เพื่อยืนยันปริมาณสํารองปโตรเลียมในแหลงดังกลาว และวิเคราะหศกั ยภาพเชิงพาณิชยของ
โครงการตอไป
ในสวนของแปลง WA-397-P แหลง Browse ซึ่งบริษัทรวมทุนรอยละ
20 นั้นไดมกี ารขุดเจาะหลุมสํารวจ Omar-1 ถึงระดับความลึกหลุมสุดทายที่ 5,229 เมตรพบกาซธรรมชาติ
แตปริมาณไมมากพอในเชิงพาณิชย นอกจากนี้ในโครงการ AC/P24 มีการขุดเจาะหลุมสํารวจ Kingtree-1
ถึงระดับความลึกหลุมสุดทายที่ 1,472 เมตร และโครงการ AC/P40 มีการขุดเจาะหลุมสํารวจ Ironstone-1
ถึงระดับความลึกหลุมสุดทายที่ 1,492 พบปโตรเลียมแตไมมากพอในเชิงพาณิชย
โครงการโอมาน 44 มีการเจาะหลุมสํารวจ Munhamir-3 เพื่อคนหา
ปริมาณสํารองปโตรเลียมของแหลง Munhamir เพิ่มเติม แตไมพบปโตรเลียมในเชิงพาณิชย อยางไรก็ดี
ในป 2555 บริษัทมีแผนจะผลิตคอนเดนเสทจากหลุมผลิต Munhamir-2 เพิ่มเติม โดยปริมาณการผลิตจาก
แหลง Munhamir เมื่อรวมกับปริมาณการผลิตกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทจากแหลง Shams ในปจจุบนั
จะสามารถเพิม่ ปริมาณการผลิตปโตรเลียมในโครงการโอมาน 44 ใหมากขึ้น
โครงการพมา เอ็ม 3 ในสวนของแปลงเอ็ม 3 ซึง่ ตั้งอยูในอาวเมาะตะ
มะ ทางตอนใตของเมืองยางกุง ประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร บริษทั ไดขุดเจาะพบกาซธรรมชาติใน
หลุมสํารวจ Aung Sinkha-2 ทําใหบริษทั ปรับแผนการสํารวจเพือ่ เรงการสํารวจคลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ
จํานวน 1,000 ตารางกิโลเมตร จากแผนเดิมในที่วางไวในไตรมาสที่ 1 ป 2555 มาอยูในไตรมาสที่ 4 ป
2554 เพื่อรองรับการเจาะหลุมประเมินผลที่จะมีขนึ้ ในไตรมาส 4 ป 2555 โดยขณะนี้อยูระหวางการเตรียม
พื้นที่ทจี่ ะทําการสํารวจรวมกับหนวยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวของ สําหรับการขออนุญาตการดําเนินการกับ
ทาง Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) เบื้องตนทาง MOGE เห็นชอบในหลักการสําหรับการ
ขยายระยะเวลาสํารวจอีก 1 ปเพื่อใหบริษทั ดําเนินการเจาะหลุมสํารวจ และหลุมประเมินผลเพื่อพิสูจน
ศักยภาพเชิงพาณิชยตอไป
โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู ซึ่ง ปตท.สผ. รวมทุนรอยละ 28.33 และ
มีบริษัท Murphy Semai Oil Co.,Ltd. เปนผูดําเนินการนั้น จากการขุดเจาะหลุมสํารวจ Lengkuas-1 ซึ่งมี
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ความลึกของน้ําทะเลที่ 1,095 เมตร ไดเจาะถึงระดับความลึกหลุมสุดทายที่ 6,500 เมตร พบปโตรเลียม
ในชั้นหินกักเก็บแตปริมาณไมมากพอในเชิงพาณิชย อยางไรก็ตามขอมูลที่ไดจากหลุม Lengkuas-1 นับเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการประเมินศักยภาพปโตรเลียมของโครงการสํารวจนี้ตลอดจนบริเวณใกลเคียง เพื่อการ
วางแผน การสํารวจและการลงทุนของบริษัทในบริเวณนี้ตอไป
โครงการพืน้ ทีพ่ ัฒนารวมไทย-มาเลเซีย-บี 17 มีการขุดเจาะหลุมสํารวจ
และหลุมประเมินผล พบปโตรเลียมจํานวน 5 หลุม ซึ่งเปนการยืนยันศักยภาพของแปลง
• ดานการพัฒนาโครงการ ปตท.สผ. ไดเรงพัฒนาโครงการทัง้ ในประเทศไทย
และโครงการทีอ่ ยูตางประเทศ เพื่อใหบริษัทสามารถเริ่มการผลิตปโตรเลียมไดตามแผนการดําเนินการของ
บริษัท อาทิ
โครงการพีทที อี ีพี ออสตราเลเชีย การพัฒนาแหลงมอนทารามีความ
คืบหนาตามลําดับ โดยประสบความสําเร็จในการติดตั้งแทนผลิตใหม ซึ่งปจจุบันไดเริ่มดําเนินงานขุดเจาะ
หลุมผลิต และคาดวาจะเริ่มการผลิตไดในครึ่งหลังของป 2555
สําหรับการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงแกไขเนือ่ งจากเหตุการณ
น้ํามัน รั่วไหลจากแหลงมอนทารา (Action Plan) ปจจุบันบริษทั ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลออสเตรเลียให
ดําเนินงานสํารวจและผลิตปโตรเลียมในออสเตรเลียตอไปได โดยบริษทั ไดมกี ารรายงานความคืบหนาของผล
การดําเนินการตอกระทรวงทรัพยากรและพลังงานของประเทศออสเตรเลีย (Department of Resources
and Energy) อยางตอเนือ่ ง โดยปจจุบันอยูในขัน้ ตอนดําเนินการนําบทเรียนจากเหตุการณมอนทารามา
วิเคราะหเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานในบริษัท (Corporate Lessons Learned) และ
รวมถึงการขยายผลไปสูบริษัทยอยในตางประเทศ บริษัทยังคงมุง มัน่ ที่จะบริหารจัดการในดานตางๆ ที่จะ
ปองกันมิใหเกิดเหตุการณในลักษณะเดียวกันนี้อีกในอนาคต
สวนการดําเนินการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยนั้น
นับตั้งแตเกิดเหตุการณฯ จนถึงสิ้นสุดป 2554 ปตท.สผ. ไดรับคาสินไหมทดแทนทัง้ สิ้นจํานวน 119.5
ลานดอลลาร สรอ.
สําหรับการเรียกรองคาชดเชยจากเหตุการณน้ํามันรั่วไหลจากแหลง
มอนทาราโดยรัฐบาลอินโดนีเซียนัน้ บริษทั ยังคงเจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซียอยางตอเนื่อง ซึ่งบริษทั ยังคงยึด
หลักการที่จะพิสูจนหลักฐานและผลกระทบ (หากมี) โดยใชหลักการทางวิทยาศาสตรตอไป
โครงการบงกช งานกอสรางและติดตั้งแทนผลิตกลาง และแทนหลุม
ผลิต (WPS) รวมทัง้ แทนทีพ่ ักอาศัยของโครงการบงกชใต ไดดําเนินการแลวเสร็จ โดยคาดวาจะดําเนินการ
ผลิตกาซธรรมชาติไดภายในครึ่งแรกของป 2555
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โครงการพมาซอติกา ปจจุบันอยูระหวางงานกอสรางแทนผลิตหลัก
และสะพานเชือ่ ม งานกอสรางแทนหลุมผลิตและโครงขายทอสงกาซธรรมชาติระหวางแทน งานกอสรางทอ
สงกาซธรรมชาตินอกชายฝง ทะเล งานกอสรางทอสงกาซธรรมชาติ และอุปกรณการผลิตที่เกี่ยวของบนบก
ทั้งนี้คาดวาจะสามารถเริ่มการผลิตกาซธรรมชาติไดภายในป 2556
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ปจจุบันอยูระหวางการ
ออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมสําหรับกระบวนการผลิตและทอขนสง
สวนงานกอสรางทีพ่ ักและ
สาธารณูปโภค ผูรวมทุนไดอนุมัติรายงานการประเมินผลทางเทคนิคและเชิงพาณิชยของสัญญาในสวนของ
ที่พกั และระบบสาธารณูปโภคแลว และไดเริ่มการขุดเจาะหลุมพัฒนาในชวงปลายป 2554 โดยคาดวาจะ
สามารถเริ่มการผลิตไดภายในป 2557
• ดานการผลิต ปตท.สผ. มีการดําเนินการเพื่อรักษากําลังการผลิตในปจจุบนั
และเพิ่มกําลังการผลิตจากโครงการใหมๆ อาทิ
โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี ซึง่ เริ่มการผลิตในป 2554 มีการ
เพิ่มปริมาณการผลิตอยางตอเนื่องจากแหลง Leismer โดยมีการผลิตบิทูเมนถึง 3 ลานบารเรลในเดือน
พฤศจิกายน 2554 ทําใหมกี ําลังการผลิตเฉลี่ยในไตรมาสที่ 4 ของป 2554 ที่ประมาณ 14,300 บารเรลตอ
วัน และมีอัตราการผลิตตอวันสูงสุดไดถึง 18,190 บารเรลตอวันไดในเดือนธันวาคม 2554 นอกจากนีย้ ังมี
การศึกษาการติดตั้ง Steam Generator ตัวที่ 4 เพื่อเพิ่มอัตราการผลิตเปน 22,000 บารเรลตอวัน กอนเขาสู
แผนขยายกําลังการผลิต (Leismer Expansion) ซึ่งมีเปาหมายเพื่อเพิม่ อัตราการผลิตใหเปน 40,000
บารเรลตอวันในป 2558 ในสวนของแหลง Corner ไดมีการขยายเวลาการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม
สําหรับแผนพัฒนาและงบประมาณโดยรวม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของเงินลงทุนและการกอสราง
อุปกรณในกระบวนการผลิต โดยคาดวาจะมีการทํา Final Investment Decision (FID) ในป 2556 และเริ่ม
การผลิตไดภายในป 2559
โครงการเวียดนาม 16-1 ไดเริม่ การผลิตน้าํ มันดิบในเดือนสิงหาคม
ในอัตราการผลิตเริ่มแรกที่ 15,000 บารเรลตอวัน และปจจุบันมีอัตราการผลิตทีป่ ระมาณ 32,000 บารเรล
ตอวัน
โครงการอาทิตย เนื่องจากมีการทบทวนและประเมินปริมาณสํารอง
ปโตรเลียมของโครงการ
บริษัทจึงไดปรับแผนการผลิตและการลงทุนเพื่อใหสามารถนําทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดมากอใหเกิดประโยชนสงู สุดตอความตองการการใชพลังงานของประเทศและเพิ่มความสามารถ
ในการพึ่งพิงแหลงพลังงานในประเทศของไทย โดยบริษทั และผูรวมทุน ในฐานะผูขาย ไดเจรจาและลงนาม
ในขอตกลงเพิม่ เติมสัญญาซือ้ ขายกาซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement) ของโครงการอาทิตย กับบริษัท
ปตท. จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูซ ื้อ โดยการลงนามในขอตกลงเพิ่มเติมนี้ มีสาระสําคัญ คือ การปรับอัตรา
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การสงกาซฯ (Daily Contract Quantity) ของโครงการอาทิตยจากเดิมที่ 330 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เปน
220 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และการปรับสูตรราคากาซธรรมชาติใหเหมาะสมโดยคงผลตอบแทนที่
ไมเปลี่ยนแปลงจากเดิมอยางมีสาระสําคัญ
สําหรับโครงการอาทิตยเหนือนั้น ตามที่บริษัทเปนผูด ําเนินการและ
ลงทุนเพื่อการผลิตกาซธรรมชาติในสวนของพืน้ ที่ในโครงการอาทิตยเหนือตั้งแตป 2549 นั้น ปจจุบนั บริษัท
ไดหยุดดําเนินการผลิตตั้งแตวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เนื่องจากการสิ้นสุดสัญญาการเชาเรือ Floating
Production Storage and Off-Loading (FPSO) อยางไรก็ตาม บริษัทมีแผนที่จะสงกาซธรรมชาติจาก
บริเวณนี้ไปผลิตยังแทนผลิตอาทิตยในป 2555 โดยเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ปตท.สผ. และผูร วมทุนใน
โครงการอาทิตยประกอบดวย บริษทั Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. (Chevron)
และบริษัท Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd. (MOECO) ไดมีการลงนามในสัญญา North Arthit
Participation Agreement เพื่อกลับเขามารวมทุน โดยที่ ปตท.สผ. Chevron และ MOECO มีสัดสวนการ
รวมทุนรอยละ 80 รอยละ 16 และรอยละ 4 ตามลําดับ ซึ่งสัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับใชในเดือนมกราคม
2555 เพื่อนํากาซธรรมชาติไปผลิตยังแทนผลิตอาทิตยดังกลาว
ผลกระทบจากเหตุการณนา้ํ ทวม ในชวงเดือนตุลาคม 2554 เกิด
เหตุการณอทุ กภัยที่ขยายเปนวงกวาง และกระทบตอระบบการขนสงปโตรเลียมของบริษัทสงผลใหมีการลด
การผลิตปโตรเลียมบางสวนในโครงการเอส 1 โครงการพีทที ีอีพี 1 โครงการบงกช โครงการยาดานา และ
โครงการเยตากุน อยางไรก็ตาม โครงการดังกลาวสามารถกลับมาผลิตไดในระดับปริมาณการผลิตเดิม
ในชวงตนไตรมาสที่ 4 นอกจากนี้เหตุการณอุทกภัยยังสงผลถึงความตองการกาซธรรมชาติในชวงไตรมาส
ที่ 4 ป 2554 โดยมีการเรียกกาซธรรมชาติจากโครงการดังกลาวลดลงเล็กนอย ทําใหปริมาณการขายกาซ
ธรรมชาติโดยรวมลดลงประมาณรอยละ 5 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 2554
• ดานการพัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารตนทุนในการดําเนินงาน
ปตท.สผ. ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพอยางตอเนือ่ งโดยเนนการพัฒนาศักยภาพปฏิบัติการ
(Operational Excellence) และไดมีการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะดานการปฏิบัติการ (Operational
Benchmarking) เพื่อมุง เนนใหเกิดการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ และสามารถแขงขันไดในภาวการณแขงขันที่
ทวีความรุนแรงขึ้น
จากแนวโนมของตนทุนในดําเนินการธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมที่มี
ทิศทางปรับตัวสูงขึ้น รวมทัง้ การที่ ปตท.สผ. มีโครงการ Unconventional และโครงการผลิตน้ํามันเพิ่มมากขึ้น
บริษัทไดดําเนินการบริหารตนทุนในการดําเนินงานอยางตอเนื่องเพื่อรักษาตนทุนในการดําเนินการใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม และคงระดับของผลตอบแทน อาทิ โครงการการบริหารตนทุนในการจัดซื้อ (Supply Chain
Plus) และ โครงการเพื่อลดการหยุดการผลิตนอกแผนบํารุงรักษา (Zero Unplanned Shutdown)
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นอกจากนี้ ปตท.สผ. มีการดําเนินการโดยเนนดานความปลอดภัย มัน่ คง
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม (SSHE) โดยมีการสงเสริมการดําเนินการและติดตามผลอยางตอเนือ่ งเพื่อให
สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมั่นคงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในป 2554 ไดมีการริเริ่มโครงการตางๆ ดานความ
ปลอดภัยเพื่อการกาวสูการเปนองคกรซึง่ ปราศจากการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงานภายในป 2556 (Loss Time
Injury free organization by 2013) และไดมีการมีการริเริ่มโครงการตางๆ ดานสิง่ แวดลอม โดยมีการประกาศใช
นโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของโลก
เพือ่ ตระหนักถึงหนาที่ในการ
ตอบสนองความตองการพลังงานของประเทศควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคมในการดําเนินการพัฒนา
แหลงพลังงานอยางยั่งยืน อาทิ “โครงการกาซธรรมชาติเพื่อเกษตรชุมชน” โดยปตท.สผ.เปนผูดาํ เนินการ
กอสรางโรงเรือนแปรรูปผลิตภัณฑติดตั้งระบบสงกาซและจําหนายกาซธรรมชาติสวนเกินจากกระบวนการ
ผลิตจากโครงการเอส 1 ใหแกสหกรณแปรรูปกลวยตําบลหนองตูมจํากัด ในราคาทีต่ ่ํากวากาซหุงตม (LPG)
(2)

การขยายการลงทุนเพื่อการเติบโตอยางยัง่ ยืน (Sustainable Growth)

• ดานการขยายการลงทุนในตางประเทศ ปตท.สผ. ไดขยายการลงทุนตาม
แผนกลยุทธอยางตอเนื่อง โดยไดเรงศึกษาโอกาสการลงทุน รวมถึงการหาผูรว มลงทุน (Strategic Partner)
ในโครงการใหมๆ ในตางประเทศ และขยายการลงทุนในประเทศที่จะเปนฐานการเติบโตในอนาคต อาทิ
โครงการพีทที อี ีพี ออสตราเลเชีย และ โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี เพื่อใหบริษทั มีการเติบโต
อยางยั่งยืน
• ดานการบริหารและกลั่นกรองการลงทุน ปตท.สผ. ไดทบทวนกลุมประเทศ
เปาหมายเพื่อขยายการลงทุน (Focused Countries) โดยจัดกลุมประเทศตามโอกาสและความเหมาะสม
ในการลงทุน โดยวิเคราะหจากปจจัยตางๆ อาทิ ศักยภาพทางปโตรเลียม ปจจัยทางภูมิศาสตร การแบง
ผลประโยชนกบั ภาครัฐ ความเสีย่ งทั้งดานการเมืองและการดําเนินธุรกิจ ความไดเปรียบในการแขงขัน
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังไดจัดใหมีหนวยงานการบริหารการลงทุน (Portfolio Management) เพื่อบริหาร
ความเสีย่ ง และกําหนดสัดสวนการลงทุนในโครงการตางๆ เพื่อใหการขยายการลงทุนมีความเหมาะสม
และเพิ่มมูลคาสูงสุดใหกับองคกร รวมทั้งการวิเคราะหการลงทุนในโครงการใหมใหสอดคลองกับทิศทาง
และเปาหมายที่บริษัทตัง้ ไว
(3)

การพัฒนาขีดความสามารถขององคกร (Organization Capability Development)

• ดานการพัฒนาบุคลากร ปตท.สผ. ไดเรงพัฒนาขีดความสามารถขององคกร
โดยการพัฒนาบุคลากรสําหรับงานที่มีความตองการเรงดวน เชน งานขุดเจาะปโตรเลียม รวมไปถึงการ
พัฒนาบุคลากรในระยะยาว และแผนการพัฒนาภาวะผูนําขององคกร (Leadership Development) เพื่อ
เตรียมความพรอมใหสอดคลองกับทิศทางการขยายธุรกิจที่จะตองเติบโตไปในตางประเทศทัว่ โลก
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• ดานการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงาน มีการพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบงานตางๆ เชน งานสารสนเทศมีการจัดเตรียมแผนงานวางระบบ Enterprise Resource Planning
(ERP) เพื่อจัดการทรัพยากรตางๆ ภายในองคกรใหเกิดประโยชนสงู สุดดวยการเชือ่ มโยงระบบการทํางาน
ตางๆ ใหอยูบนระบบฐานขอมูลเดียวกันทั่วทั้งองคกรทัง้ ในและตางประเทศ
• ดานการพัฒนามาตรฐานดานการเงิน งานดานการเงินและการบัญชีไดเริ่มใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (International Financial Reporting Standards-IFRS)
ซึ่งเปนมาตรฐานที่เปนทีย่ อมรับในระดับสากล ในการจัดทํางบการเงินของป 2554 ชวยใหการเปดเผยขอมูล
มีความโปรงใส สามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินของกิจการอืน่ ที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสามารถ
เขาสูตลาดทุนและจัดหาแหลงเงินทุนไดงา ยขึ้น
• ดานการพัฒนาความรูองคกร การจัดประชุมทางวิชาการ (Technical
Forum) ประจําป 2554 โดยการประชุมครัง้ นี้เปนเวทีในการนําเสนอบทความทางวิชาการ รวมถึงวิทยาการ
ใหมๆ แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในการแกปญหา และประสบการณในการสํารวจและผลิตปโตรเลียมจาก
โครงการตางๆของบริษัททั้งในและตางประเทศ โดยภาครัฐและสถาบันศึกษาที่เกี่ยวของเขารวมดวย ซึง่ เปน
สวนหนึง่ ในความพยายามสรางองคความรูและสงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
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4. การประกอบธุรกิจ
4.1

ลักษณะของผลิตภัณฑ
4.1.1 ปโตรเลียม

ปโตรเลียม (Petroleum) หมายถึง น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ กาซธรรมชาติเหลว หรือ
คอนเดนเสท สารพลอยได และสารประกอบไฮโดรคารบอนอื่น ๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยธรรมชาติและอยูในสภาพอิสระ
น้ํามันดิบ (Crude Oil) หมายถึง สารประกอบไฮโดรคารบอนทุกชนิดในสภาพเหลว
ตามธรรมชาติ ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ซึง่ ไดจากบอหรือหลุมน้ํามัน และยังมิไดทําการกลั่น
บิทูเมน (Bitumen) เปนอีกรูปแบบหนึ่งของน้าํ มันดิบ ซึ่งมีความเหนียวและความหนืดสูง
บิทูเมนอาจมีลักษณะเปนกึง่ ของแข็ง สีดาํ หรือน้ําตาลดํา และทึบแสง
กาซธรรมชาติ (Natural Gas) หมายถึง สารประกอบไฮโดรคารบอนที่อยูในสถานะกาซ
หรือไอ ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ โดยปกติมีกา ซมีเทน (Methane) เปนองคประกอบสวนใหญ
คอนเดนเสท (Condensate) หมายถึง สารประกอบไฮโดรคารบอนเหลวที่ไดจากการ
ควบแนนของสารประกอบไฮโดรคารบอนที่อยูในสภาวะเปนไอในแหลงกักเก็บ โดยการควบแนนจะเกิดขึ้น
เมื่อสารประกอบไฮโดรคารบอนนัน้ ถูกผลิตขึ้นมาที่ปากหลุม โดยที่อณ
ุ หภูมิและความดันลดลง
กาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตม (LPG) หมายถึง ผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ไดจาก
ขบวนการกลัน่ น้าํ มันดิบ หรือขบวนการแยกกาซธรรมชาติ ประกอบไปดวยสารประกอบไฮโดรคารบอนที่
เรียกวาบิวเทน (Butane) และโพรเพน (Propane) เปนสวนใหญ
น้ํามันดิบ คอนเดนเสท กาซปโตรเลียมเหลว และ บิทเู มน มีหนวยวัดเปนบารเรล ขณะที่
ปโตรเลียมที่อยูในสถานะกาซ ไดแก กาซธรรมชาติจะมีหนวยวัดเปนลูกบาศกฟุตทีค่ วามดัน 1 บรรยากาศ
และอุณหภูมิ 60 องศาฟาเรนไฮต ซึง่ ผลิตภัณฑปโตรเลียมทุกประเภทอาจถูกแปลงโดยการเทียบคาความ
รอน มีหนวยเปนบารเรลเทียบเทาน้าํ มันดิบ หรือ Barrel of Oil Equivalent (BOE) ซึ่งกาซธรรมชาติ
1 ลูกบาศกฟตุ ที่อุณหภูมแิ ละความดันมาตรฐาน มีความรอนประมาณ 1,000 บีทียู ในขณะที่นา้ํ มันดิบ
1 บารเรล จะมีคาความรอนถึงประมาณ 6,000,000 บีทียู
4.1.2 ทอขนสงกาซ
PTTEPO ประกอบธุรกิจหลักในการลงทุนในบริษทั อื่น ไดแก การรวมลงทุนใน ATL
สัดสวน รอยละ 80, MGTC สัดสวนรอยละ 25.5 และใน TPC รอยละ 19.31784 เพื่อดําเนินธุรกิจในการ
ขนสงกาซทางทอจากโครงการซอติกา (ซึ่งขณะนี้กาํ ลังดําเนินการกอสรางอยู) โครงการยาดานาและ
โครงการเยตากุนตามลําดับในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารมายังชายแดนไทย
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4.1.3 บริการทาเทียบเรือ, อาคารซอมบํารุง และคลังเก็บผลิตภัณฑและวัสดุ
โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม ปตท.สผ. จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเปนศูนยกลาง
ในการสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียมในพื้นที่อาวไทยและฝงทะเลอันดามัน
งานบริการหลักคือการ
สนับสนุนการปฏิบัติการสงกําลังบํารุงแกแทนสํารวจและผลิตปโตรเลียมตางๆ นอกชายฝง รวมถึงเปนศูนย
ประสานงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแกแทนผลิตปโตรเลียมตางๆในอาวไทยและทะเลอันดามัน
โดยทาง
อากาศยานและทางเรือ รวมทั้งเปนศูนยกลางจัดเก็บอุปกรณการสํารวจและผลิตปโตรเลียมสําหรับโครงการ
ตางๆ ของ ปตท.สผ. และใหบริการดานการสงกําลังบํารุงอยางครบวงจรแกบริษัทผูร ับสัมปทานนอกชายฝง
รายอื่นๆ พรอมทั้งเปนสถานทีท่ ําการตรวจสอบอุปกรณการปฏิบัติการตางๆ ใหมคี วามเปนมาตรฐานกอน
สงออกไปยัง แทนสํารวจและผลิตปโตรเลียมตางๆ นอกชายฝง
พื้นที่ทงั้ หมด 30 ไร หรือ 48,000 ตารางเมตร และสวนที่เชาเพิ่มเติมอีก 28.12 ไร หรือ
ประมาณ 44,992 ตารางเมตร แบงเปน
(1) สวนของทาเทียบเรือ มีขนาดความยาว 380 เมตร แบงเปน 6 ทา ความยาวทาละ
65 เมตร สามารถ เทียบเรือไดจํานวน 6 ลําพรอมกัน ทาเรือสูงจากระดับน้ําทะเล 2.3 เมตร และมีระดับ
ความลึกหนาทา 8 เมตร มีการติดตั้งถังบรรจุของเหลวและสารเคมีที่ใชในการผลิตและขุดเจาะจําพวก H2S
Scavenger, Barite, Base Oil, Cement และเปนทาเทียบเรือที่ไดรบั หนังสือรับรองวาดวยการรักษาความ
ปลอดภัยของเรือและทาเรือระหวางประเทศ ซึ่งออกโดยกรมการขนสงทางน้าํ และพาณิชนาวี
(2) สวนของอาคารซอมบํารุง มีอาคารซอมบํารุง 3 อาคาร พื้นที่ประมาณ 9,800 ตาราง
เมตร คือ อาคารซอมบํารุงเกี่ยวของกับงานกอสราง, อาคารซอมบํารุงเกี่ยวของกับงานบํารุงรักษาและ
ตรวจสอบอุปกรณ และอาคารซอมบํารุงเกี่ยวของกับงานซอมและบํารุงรักษาหลุมผลิต
(3) สวนของคลังเก็บผลิตภัณฑและวัสดุ มีคลังพัสดุ 2 หลัง (1,200 และ 900 ตาราง
เมตร) และพื้นที่ที่เหลือเปนลานวัสดุใชจัดเก็บอุปกรณที่ใชในการผลิตและขุดเจาะ เชน ทอกรุ หัวเจาะ วาลว
เปนตน และมีพนื้ ทีเ่ ขตปลอดอากรไวใหบริการสําหรับบริษัทรวมทุนทีน่ ําเขาวัสดุอุปกรณจากตางประเทศ
อีกดวย
ความปลอดภัยและ
ทุกสวนงานมีการปฏิบัติการตามระบบการจัดการดานอาชีวอนามัย
สิ่งแวดลอมโดยไดการรับรองมาตรฐานสากลจากหนวยงานภายนอก 2 ระบบคือ ISO14001:2004 และ
OHSAS18001:2007 สวนระบบรักษาความปลอดภัยภายในฐานฯ ไดมีการติดตั้งกลองวงจรปดโดยรอบและมี
เจาหนาที่ควบคุมตลอด 24 ชม.
4.1.4 บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ)
ปตท. และ ปตท.สผ. ไดรวมกันจัดตั้ง เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซเพื่อรับผิดชอบการกอสราง
และบริหารโครงการศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ ซึง่ เปนศูนยธุรกิจดานพลังงานของประเทศและเปนที่ตั้ง
สํานักงานกระทรวงพลังงาน บริษัทในเครือ ปตท. รวมทัง้ บริษัทเอกชนในธุรกิจพลังงาน
PTTEPTF.docx

สวนที่ 1 หนา 54

แบบ 56-1 ประจําป 2554

4.1.5 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชนั่ ส จํากัด (พีทีที ไอซีที)
บริษัท พีทที ี ไอซีที โซลูชนั่ ส จํากัด (พีทที ี ไอซีที) ซึ่ง ปตท.สผ. ถือหุน รอยละ 20 ตามมติ
ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครั้งที่ 10/2549/254 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 ให ปตท.สผ. ลงนาม
ในสัญญาวาจาง พีทที ี ไอซีที เพื่อใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งประกอบดวยการวางระบบ การใหคําปรึกษา การจัดหา และการจัดสงบุคลากร เพื่อดูแลและใหบริการ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแกบริษัท โดยมีการตออายุสัญญา 4.5 ป นับตั้งแตวันที่
1 กรกฎาคม 2554 เปนตนไป ตามนโยบายดาน ICT ตามแผนกลยุทธในการบริหารงานแบบกลุมธุรกิจ
ของกลุม ปตท. เพื่อสรางศักยภาพในการทํางานรวมกัน
4.1.6 บริษัท พีทีทอี ีพี เซอรวิสเซส จํากัด (พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส)
พีทที ีอีพี เซอรวิสเซส จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครั้งที่
12/2546/216 โดยมีภารกิจในการจัดหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใหกับบริษัทในกลุม ปตท.สผ.
และเพื่อเปนการรองรับการขยายบทบาททางธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมของ ปตท.สผ. ทั้งภายในและ
ตางประเทศ ซึ่ง ปตท.สผ. มีความตองการบุคลากรทีม่ คี วามรูความสามารถเพื่อมารองรับการขยายตัวของ
องคกรเปนจํานวนมาก
พีทที ีอีพี เซอรวิสเซส เริ่มดําเนินการวาจางพนักงานเพื่อมาปฏิบัติงานใหกับ ปตท.สผ.
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 เปนตนมาจนถึงปจจุบนั ตลอดระยะเวลาที่ผานมา พีทที ีอีพี เซอรวิสเซส ได
ดําเนินการศึกษา พัฒนา และปรับปรุงสิทธิประโยชนและสวัสดิการตางๆ ของพนักงานใหมีความเหมาะสม
เพื่อใหพนักงานของ พีทที อี ีพี เซอรวิสเซส ไดรับการดูแลที่ดีทั้งในดานคาตอบแทน สวัสดิการและการ
ฝกอบรม เปนตน
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะและพัฒนาบุคลากรของบริษัทใหมีความพรอมที่จะสามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานใหกับลูกคา (ปตท.สผ.) ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดมีการกําหนดโครงสรางการ
ฝกอบรม (Structure Training) และไดมกี ารกําหนดกรอบของหลักสูตรตางๆ ในการฝกอบรม (Training
Roadmap) ไดแก
(1) หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับพนักงานเขาใหม
(2) หลักสูตรการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ
(3) หลักสูตรการพัฒนาทักษะพื้นฐานตางๆ ของพนักงาน (Soft Skills)
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4.2

ปจจัยที่มีผลกระทบตอโอกาสหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ

ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมทัง้ ในและตางประเทศ โดยในการลงทุน
ตางประเทศนัน้ ปตท.สผ. จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการใหสมั ปทานตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ ซึ่ง
อาจเปนรูปของ Production Sharing Agreement/Contract หรือ Services Agreement สําหรับ
ภายในประเทศ ปตท.สผ. จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึง่ ไดกําหนด
รายละเอียดและขั้นตอนการยื่นขอและอนุมัตสิ ัมปทาน (Concession) การยกเลิกแปลงสํารวจ ระยะเวลา
ผลิตปโตรเลียมตามสัมปทาน รวมถึงกําหนดผลตอบแทนในรูปแบบตางๆ ที่รัฐพึงไดในฐานะที่เปนเจาของ
ทรัพยากรปโตรเลียม โดยผลตอบแทนดังกลาวอาจอยูในรูปของคาภาคหลวง ภาษีเงินไดปโตรเลียม และ
สิทธิพเิ ศษอื่นๆ ทั้งนี้ ประเด็นสําคัญในการประกอบธุรกิจปโตรเลียม ไดแก
4.2.1

การกําหนดพื้นที่สมั ปทาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ในฐานะหนวยงานที่รบั ผิดชอบตามกฎหมาย
ปโตรเลียมจะเปนผูกาํ หนดพืน้ ที่สัมปทาน โดยแบงพืน้ ที่ออกเปนแปลง (Block) และเชิญชวนใหบริษทั น้าํ มัน
ตางๆ เขามายืน่ ขอสัมปทาน สําหรับขั้นตอนการอนุมัติสัมปทานนัน้
คณะกรรมการปโตรเลียมเปน
ผูพิจารณาคําขอสัมปทาน โดยมีคณะกรรมการเปนผูกลัน่ กรองขอมูลตามคําขอในเบือ้ งตน และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเปนผูมีอํานาจใหสัมปทานและลงนามในสัมปทาน
ทั้งนี้ หลักเกณฑในการอนุมัติสัมปทานแตละแปลงนัน้ รัฐจะพิจารณาถึงคุณสมบัตขิ องผูยื่นคําขอแตละราย
วามีการนําเงินทุนเขามาใชในการสํารวจปโตรเลียมอยางเหมาะสม การถายทอดความรูและเทคโนโลยี การ
วาจางแรงงานในประเทศ รวมทั้งพิจารณาถึงผลประโยชนสูงสุดที่รัฐพึงได เปนตน
4.2.2 ลักษณะของผูประกอบการ
สัมปทานปโตรเลียมหนึ่งๆ อาจออกใหแกผูรับสัมปทาน (Concessionaire) รายเดียวหรือ
ผูรับสัมปทานรวม (Co-Concessionaire) ตั้งแต 2 รายขึน้ ไปได เนื่องจากลักษณะธุรกิจการสํารวจและผลิต
ปโตรเลียมคอนขางจะมีความเสี่ยงสูงในระดับหนึง่ ดังนัน้ ผูรับสัมปทานจึงมักจะหาบริษัทอืน่ เขามารับ
สัมปทานรวม หรือเขารวมประกอบกิจการปโตรเลียม (Co-Venturer) เพื่อเปนการกระจายความเสีย่ งในการ
ลงทุน โดยผูเขารวมทุนในโครงการภายหลังนี้อาจจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึน้ กอนการเขารวมโครงการ
ใหแกผูรับสัมปทานหรือผูรวมทุนเดิม ในการรวมทุนขางตนจะมีบริษทั หนึง่ เปนผูดําเนินการ (Operator) เพื่อ
ดําเนินการสํารวจและผลิตแทนผูรวมทุนอืน่ ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการจัดการ (Management
Committee) ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากผูรวมทุนแตละราย ทั้งนี้ ผูด ําเนินการจะเปนผูกาํ หนดแผนการเงิน
ที่จะเรียกเก็บ (Cash Call) จากผูรวมทุนทุกรายเพื่อนํามาใชจายในโครงการ ผูร วมทุนจะมีสว นในการ
ตัดสินใจทางเทคนิคและในทางการเงิน โดยผานตัวแทนของตนในคณะกรรมการจัดการ โดยทัว่ ไปบริษัท
น้ํามันหนึง่ ๆ จะมีบทบาทเปนผูดําเนินการ หรือไมในแตละโครงการยอมขึ้นอยูกับเงื่อนไขการลงทุน
ความพรอม และกลยุทธการดําเนินธุรกิจของบริษัทในโครงการนัน้ ๆ
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4.2.3 ลักษณะการดําเนินงานและการตัดสินใจลงทุน
โดยทัว่ ไปแลวกอนที่บริษัทน้าํ มันจะตัดสินใจเขาลงทุนในการสํารวจปโตรเลียมทัง้ ในและ
ตางประเทศนัน้ จะตองพิจารณาถึงโอกาสที่การสํารวจจะประสบผลสําเร็จ ปจจัยความเสีย่ งตางๆ ในการ
ลงทุนอยางรอบคอบ
โดยจะตองมีการศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่วา จะมีปโตรเลียมสูง
เพียงใด และมีสมรรถนะในเชิงพาณิชยหรือไม ตลอดจนสถิติของอัตราสวนความสําเร็จ (Success Ratio)
ของการเจาะหลุมสํารวจในพื้นที่ใกลเคียง และปจจัยความเสีย่ งตางๆ ของประเทศที่เราเขาไปลงทุนดวย
ทั้งนี้ เมื่อเห็นวาคุมคาตอการลงทุนในระยะการสํารวจแลวจึงจะยื่นขอสัมปทานปโตรเลียม หรือเขารวมทุน
ในสัมปทานปโตรเลียมที่มกี ารขอไวแลว
เมื่อบริษัทน้ํามันไดรับอนุมตั ิพื้นที่สัมปทานใหเขาไปดําเนินการสํารวจแหลงปโตรเลียม
และเริ่มงานสํารวจ ซึ่งโดยปกติจะใชเวลาในการสํารวจขั้นตนประมาณ 2 – 3 ป จนเมื่อพบปริมาณสํารอง
ปโตรเลียมก็จะเปรียบเทียบมูลคาเงินลงทุนที่ตองใชในชวงการพัฒนาแหลงผลิตกับมูลคาการขายปโตรเลียม
ตามปริมาณสํารองในสวนทีค่ าดวาจะผลิตขึ้นมาได หากพบวาเปนการลงทุนพัฒนาที่คุมคาก็จะถือวาแหลง
ปโตรเลียมนัน้ มีศักยภาพในเชิงพาณิชย โดยผูดําเนินการจะตองยืน่ ขออนุมัตใิ หแหลงปโตรเลียมนัน้ เปน
พื้นที่ผลิตปโตรเลียมและเริ่มทําการผลิตในแหลงนั้นไปกอน ทัง้ นี้ผดู ําเนินการยังคงสามารถทําการสํารวจ
พื้นที่ที่เหลือตอไปไดหากยังอยูในระยะเวลาสํารวจตามที่กําหนดในสัมปทาน ในชวงของการขออนุมัติพื้นที่
ผลิตนี้ ผูดําเนินการจะตองสรางความมัน่ ใจในการลงทุน เนื่องจากการลงทุนเพื่อพัฒนาการผลิตดังกลาวจะ
มีมูลคาสูงมาก ดังนั้น จึงตองติดตอจัดหาผูซื้อปโตรเลียมไวลวงหนา และจัดทําสัญญาซื้อขายปโตรเลียม
ระยะยาว (Sales Agreement) ในปจจุบัน ปตท. เปนผูรับซื้อปโตรเลียมรายใหญที่สุดในประเทศ สําหรับ
สาระสําคัญ โดยปกติในสัญญาซื้อขายปโตรเลียมจะประกอบดวย วิธกี ารกําหนดราคาซื้อขาย และกําหนด
ปริมาณปโตรเลียมที่จะสงมอบ ทั้งนี้เมื่อถึงกําหนดเริ่มการผลิตผูซื้อจะตองรับผิดชอบตอผลผลิตปโตรเลียม
ทันทีเมื่อมีการผลิต โดยในการซื้อขายกาซธรรมชาติจากโครงการในประเทศจะสงมอบกันที่ปากหลุมผลิต
สวนการซื้อขายกาซธรรมชาติจากโครงการในตางประเทศจะทําการซื้อขายที่เขตชายแดนประเทศไทย ปตท.
จึงตองเปนผูจดั วางทอสงกาซที่สามารถรองรับไดตามปริมาณผลิตที่ระบุไวตามสัญญา สําหรับการซื้อขาย
น้ํามันดิบจะสงมอบกันทีโ่ รงกลั่นน้ํามันตามที่ระบุไว
สวนการซือ้ ขายคอนเดนเสทจะทําการสงมอบที่
Floating Storage Unit (FSU) ใกลบริเวณหลุมผลิต
4.2.4

ลักษณะของกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจ

ปจจุบันการประกอบธุรกิจปโตรเลียมในประเทศไทยอยูภ ายใต 2 กฎหมายหลัก ไดแก
พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 (รวมทั้งฉบับ
ที่แกไขเพิ่มเติม) ซึ่งสรุปประเด็นสําคัญของกฎหมายดังกลาวได ดังนี้
(1) ผูขอสัมปทานตองเปนบริษทั จํากัด หรือนิติบุคคลที่มีสภาพเชนเดียวกับบริษัทจํากัด
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ
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(2) ผูรับสัมปทาน ผูรับสัมปทานรวม และผูเขารวมประกอบกิจการปโตรเลียมจะตอง
ชําระคาภาคหลวง ซึง่ โดยปกติชําระเปนตัวเงิน แตรัฐมนตรีมีอํานาจสัง่ ใหชําระเปนปโตรเลียมได ซึง่ ตองแจง
ลวงหนาไมนอยกวา 6 เดือน คาภาคหลวงนี้สามารถนํามาเครดิตหักออกจากภาษีได (Thailand I) หรือตัด
เปนคาใชจา ยได (Thailand III)
(3) อัตราภาษีเงินไดปโตรเลียมเก็บในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 แตไมเกินรอยละ 60
ของกําไรสุทธิที่ไดจากกิจการปโตรเลียม
(4) ดอกเบี้ยจาย ไมสามารถนํามาคํานวณเปนรายจายทางภาษีได
(5) ผูรับสัมปทาน
จํานวนแปลงสํารวจ

(Concessionaire)

แตละรายมีสทิ ธิไดรับสัมปทานโดยไมจํากัด

Thailand I
สําหรับสัมปทานปโตรเลียมที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม*
2514 – 2532 และสําหรับสัมปทานปโตรเลียมบนบกที่ออกกอนป 2525
Thailand II** สําหรับสัมปทานปโตรเลียมบนบกทั้งหมด
อุตสาหกรรม*ตั้งแตป 2525 – 2532

ตั้งแตป

ทีอ่ อกโดยกระทรวง

Thailand III

สําหรับสัมปทานปโตรเลียมที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม*

ตั้งแตป

Thailand IV

สําหรับสัมปทานปโตรเลียมที่ออกโดยกระทรวงพลังงาน*** ตั้งแตป 2550

2533

* ปจจุบันคือกระทรวงพลังงาน
** โดยอาศัยมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 ผูถือสัมปทานปโตรเลียมใน Thailand II ได
ขอเปลี่ยนมาอยูภายใต Thailand III ทั้งหมดแลว
*** พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.2514 แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม
2550
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รายละเอียดเงื่อนไขของ Thailand I, II, III และ IV
เงื่อนไขที่สําคัญ

THAILAND II

THAILAND III

THAILAND IV

อัตราคาภาคหลวง รอยละ 12.5 ของรายไดจาก
การขายหรือจําหนายปโตรเลียม ซึ่งจะ
สามารถนํามาเครดิตหักภาษีได
ภาษีเงินได
ในปจจุบันรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ
ปโตรเลียม
จากการประกอบกิจการปโตรเลียม
ผลประโยชน
ตอบแทนพิเศษ

รอยละ 12.5 ของรายไดจาก
การขายหรือจําหนายปโตรเลียมซึ่งจะ
สามารถนํามาเครดิตหักภาษีได
ในปจจุบันรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ
จากการประกอบกิจการปโตรเลียม
ผลประโยชนรายปและโบนัสรายป

ระยะเวลาสํารวจ

8 ป และขอตออายุไดอีก 4 ป

8 ป และขอตออายุไดอีก 4 ป

อัตรากาวหนาแบบขั้นบันไดรอยละ
5 – 15 และถือเปนคาใชจายที่พึงหัก
ไดในการคํานวณภาษี
ในปจจุบันรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ
จากการประกอบกิจการปโตรเลียม
ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ
โดยถือเปนคาใชจายที่พึงหักไดในการ
คํานวณภาษี
6 ป และขอตออายุไดอีก 3 ป

อัตรากาวหนาแบบขั้นบันไดรอยละ
5 – 15 และถือเปนคาใชจายที่พึงหัก
ไดในการคํานวณภาษี
ในปจจุบันรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ
จากการประกอบกิจการปโตรเลียม
ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ
โดยถือเปนคาใชจายที่พึงหักไดในการ
คํานวณภาษี
6 ป และขอตออายุไดอีก 3 ป

ระยะเวลาผลิต

ไมเกิน 30 ปนับจากวันสิ้นระยะเวลา
สํารวจ และขอตออายุไดอีกไมเกิน 10 ป
ไมเกิน 10,000 ตร.กม. ตอแปลง
สํารวจ โดยจํานวนแปลงสูงสุดไมเกิน
5 แปลงสํารวจ

ไมเกิน 30 ปนับจากวันสิ้นระยะเวลา
สํารวจ และขอตออายุไดอีกไมเกิน 10 ป
ไมเกิน 10,000 ตร.กม. ตอแปลง
สํารวจ โดยจํานวนแปลงสูงสุดไมเกิน
5 แปลงสํารวจ

ไมเกิน 20 ปนับจากวันสิ้นระยะเวลา
สํารวจ และขอตออายุไดอีกไมเกิน 10 ป
ไมเกิน 4,000 ตร.กม. ตอแปลงสํารวจ
โดยจํานวนแปลงสูงสุดไมเกิน 5 แปลง
สํารวจ

ไมเกิน 20 ปนับจากวันสิ้นระยะเวลา
สํารวจ และขอตออายุไดอีกไมเกิน 10 ป
ไมเกิน 4,000 ตร.กม. ตอแปลงสํารวจ
โดยไมจํากัดจํานวนแปลงสํารวจ

พื้นที่สัมปทาน
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4.3

ตลาดและภาวะการแขงขัน

ปตท.สผ. ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมรวมทัง้ สิ้น 41 โครงการ เปนโครงการในประเทศ
จํานวน 17 โครงการ และเปนโครงการในตางประเทศจํานวน 24 โครงการ (นับรวมโครงการในพื้นที่คาบเกีย่ ว
ไทย-มาเลเซีย และไทย-กัมพูชา) โดยบริษัทมีนโยบายจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม ไดแก กาซธรรมชาติ
น้ํามันดิบ คอนเดนเสทหรือกาซธรรมชาติเหลว รวมทั้งกาซแอลพีจี ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่เปนผลผลิตรวมจาก
การผลิตกาซธรรมชาติและน้าํ มันดิบ ใหแกตลาดในประเทศเปนหลัก ทัง้ นีก้ ารที่บริษทั ไดขยายกิจการสํารวจ
ผลิต และจําหนายปโตรเลียมไปยังตางประเทศถือเปนการสรางความมั่นคงทางพลังงานและนํารายไดกลับคืน
สูประเทศไทยอีกทางหนึง่
ในป 2554 ปตท.สผ. และบริษัทยอย จําหนายปโตรเลียมเฉลี่ยตอวัน 265,047 บารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบ เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป 2553 ปริมาณจําหนายที่เพิม่ ขึ้นสวนใหญมาจากการขายน้ํามันดิบ
(Diluted Bitumen หรือ Dilbit) ของโครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี ซึ่งไดเริม่ การผลิตตั้งแตปลายป
2553 โดยมีอัตราการผลิตเฉลี่ยของปนี้อยูที่ 14,300 บารเรลตอวัน และยังมีปจจัยสนับสนุนจากการขาย
น้ํามันดิบและกาซธรรมชาติจากโครงการเวียดนาม 16-1 ซึ่งไดเริ่มดําเนินการผลิตเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผานมา
ที่อัตราการผลิตเริ่มตนที่ 15,000 บารเรลตอวัน และ 30 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ตามลําดับ และยังรวมถึง
การขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทที่ผลิตเพิม่ ขึ้นจากโครงการพืน้ ที่พฒ
ั นารวมไทย-มาเลเซีย-บี17 อีกดวย
โดยสรุป ปริมาณและรายไดจากการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมในป 2554 มีสัดสวนปริมาณการขาย
ผลิตภัณฑกาซฯ ตอผลิตภัณฑนา้ํ มันดิบและคอนเดนเสทเปน 71 ตอ 29 หรือคิดเปนสัดสวนมูลคาการขาย
ผลิตภัณฑกาซฯ ตอผลิตภัณฑนา้ํ มันดิบและคอนเดนเสทเปน 45 ตอ 55 โดยมีรายละเอียดแสดงไดดังนี้
ผลิตภัณฑ
กาซธรรมชาติ
คอนเดนเสท
น้ํามันดิบ
กาซแอลพีจี
ไดลูท บิทูเมน
4.3.1

ปริมาณการขาย
417,090.97 ลานลูกบาศกฟุต
12.92 ลานบารเรล
14.16 ลานบารเรล
86,292.37 เมตริกตัน
1.42 ลานบารเรล

มูลคาการขาย
2,429.23 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
1,354.20 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
1,480.07 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
26.33 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
149.89 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ลักษณะการตลาด

ปตท.สผ.
จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ผลิตไดจากโครงการในประเทศและภูมิภาค
ใกลเคียงใหตลาดในประเทศเปนหลัก โดยทําการจําหนายใหแกบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูน ํา
ผลิตภัณฑปโตรเลียมไปผานกระบวนการแยกและผลิตเพื่อจําหนายเปนเชื้อเพลิงและวัตถุดิบสําหรับธุรกิจ
ผลิตไฟฟา ธุรกิจปโตรเคมี ธุรกิจภาคขนสง ภาคอุตสาหกรรม และการใชในครัวเรือน สําหรับน้ํามันดิบ
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ที่ผลิตไดจากแหลงผลิตในประเทศบางสวน ซึ่งมีขอจํากัดในเรื่องคุณสมบัติที่ไมสามารถกลัน่ โดยโรงกลั่นใน
ประเทศได บริษัทจะจําหนายน้ํามันดิบดังกลาวในตลาดตางประเทศ
ทั้งนี้ ปตท.สผ. เปนผูจาํ หนายผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศ (รวมการผลิตของโครงการ
ยาดานาและโครงการเยตากุนในพมา) เปนอันดับ 1 จากผูจําหนายทัง้ สิ้น 18 ราย
สําหรับแหลงผลิตในตางประเทศ
การจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมจะแตกตางกันไปใน
แตละประเทศ ปจจุบนั บริษทั จําหนายผลิตภัณฑในตางประเทศดังนี้
(1) โครงการยาดานาและโครงการเยตากุน ในพมา: กาซฯ ที่ผลิตไดจากทั้ง 2 โครงการ
จําหนายใหแกประเทศไทยเปนหลักโดยมีบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปนผูรับซื้อ และกาซฯ บางสวน
จําหนายใหกบั พมาเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา สําหรับคอนเดนเสทจากโครงการเยตากุนจะจําหนาย
สวนหนึง่ เพื่อใชในพมา และจําหนายสวนที่เหลือในตลาดจรภายในภูมิภาค
(2) โครงการพืน้ ทีพ่ ัฒนารวมไทย-มาเลเซีย-บี17: กาซฯ ที่ผลิตไดจากโครงการนี้ปจจุบัน
จําหนายใหกบั บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพื่อนํามาใชในประเทศไทยทั้งหมด อยางไรก็ตาม ในป 2558
มีกําหนดจะแบงขาย 50:50 ใหกับ Petronas เพื่อใชในประเทศมาเลเซียดวย สําหรับคอนเดนเสท
ที่ผลิตไดจะสงใหบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ Petco Trading Labuan Company Limited ซึ่งเปน
บริษัทยอยของ Petronas รวมกันเปนตัวแทน (Marketing Agent) สําหรับการขายในตลาดจร
(3) โครงการโอมาน 44 ในโอมาน: บริษัทจําหนายกาซฯ ที่ผลิตไดทั้งหมดใหกบั รัฐบาล
รัฐสุลตานโอมาน สวนคอนเดนเสททีผ่ ลิตได บริษทั จําหนายใหกบั บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพื่อนํามาใช
ในประเทศไทย
(4) โครงการเวียดนาม 9-2 และเวียดนาม 16-1 ในเวียดนาม: น้ํามันดิบที่ผลิตไดจะ
จําหนายทัง้ ในตลาดจรและในรูปแบบสัญญาการซื้อขายระยะสัน้ สวนกาซฯ ที่ผลิตไดจะจําหนายใหกบั
Vietnam Oil and Gas Group ซึ่งเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลเวียดนามเพือ่ ใชในประเทศ
(5) โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี ในแคนาดา: น้ํามันดิบ (Diluted Bitumen
หรือ Dilbit) ทีผ่ ลิตได ในเบือ้ งตนนี้จําหนายใหกับ Statoil Canada Limited ทั้งหมด เพื่อขายในทวีปอเมริกา
เหนือ ทัง้ นี้ ปตท.สผ. มีสิทธิ์ที่จะจําหนายน้ํามันดิบตามสัดสวนของการรวมทุนในภายหลัง ตามเงื่อนไขที่ได
ตกลงกันไวตามสัญญารวมทุน
ในสวนของหลักการการทําตลาดของผลิตภัณฑปโตรเลียมนัน้ เนื่องจากผลิตภัณฑแตละ
ชนิดมีคุณสมบัติของผลิตภัณฑแตกตางกัน ซึง่ ทําใหโครงสรางของตลาด และโครงสรางของราคาการ
จําหนายแตกตางกันดวย ทัง้ นี้ สามารถสรุปได โดยมีรายละเอียดดังนี้
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(1) กาซธรรมชาติ
เนื่องจากการพัฒนาแหลงกาซฯ ตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก จึงจําเปนตองมี
สัญญาซื้อขายกอนทําการลงทุน โดยเปนสัญญาระยะยาว 15-30 ป และมีการกําหนดราคา ปริมาณและจุด
ซื้อขายไวในสัญญาฯ อยางชัดเจน การจําหนายกาซฯ จากแหลงผลิตในประเทศทั้งหมดจะกําหนดจุดสง
มอบที่ปากหลุมผลิต โดยผูซอื้ ทําการลงทุนวางระบบทอมารับกาซฯ ที่แหลงผลิต สวนกาซฯ จากพมาที่สง มา
จําหนายยังประเทศไทย จุดสงมอบอยูทเี่ ขตชายแดน โดยผูขายเปนผูลงทุนวางระบบทอจากแหลงผลิต
มาถึงชายแดน ราคาที่ใชซอื้ ขายกาซฯ จะอางอิงกับราคาน้ํามันเตาและดัชนีเศรษฐกิจเพื่อสะทอนตนทุนการ
ผลิตและสามารถแขงขันกับเชื้อเพลิงอืน่ ไดตลอดอายุสัญญา
ปริมาณซื้อขายถูกกําหนดขึน้ จากปริมาณสํารองทีท่ ําการประเมิน ณ วันเจรจา
สัญญา ทั้งผูซอื้ และผูขายมีขอ ผูกพันที่ตองทําการซื้อขายตามปริมาณที่กําหนด ในกรณีที่ผูซื้อไมสามารถรับ
กาซฯ ไดตามปริมาณในสัญญา ผูขายจะไดรับหลักประกันโดยผูซื้อตองจายเงินใหแกผูขายครบตามจํานวน
(Take-or-Pay) และผูซื้อมีสทิ ธิรับกาซฯ นีโ้ ดยไมตองเสียคาใชจายเพิม่ เติมในปถัดๆ ไป (Make Up Gas)
และหากผูขายไมสามารถจัดสงกาซฯ ตามปริมาณที่ผูซอื้ สั่งในวันใดวันหนึ่งได ผูซอื้ สามารถรักษาสิทธิปรับ
ผูขาย โดยการซื้อกาซฯ ปริมาณดังกลาวดวยราคาลดลงตามทีก่ ําหนดในแตละสัญญา (Shortfall)
(2) คอนเดนเสทและน้ํามันดิบ
การกําหนดราคาจําหนายคอนเดนเสทและน้ํามันดิบนั้น มักอางอิงราคาน้ํามันดิบ
และคอนเดนเสทที่เปนตัวหลักสําหรับซื้อขายในภูมิภาคที่โครงการนัน้ ๆ ทําการผลิตอยู (Regional Benchmark
Price) ซึ่งเปนไปตามแนวทางการปฏิบัติของอุตสาหกรรมน้ํามันทั่วไป โดยการซื้อขายอยูในรูปแบบที่เปนทั้ง
สัญญาระยะยาวและสัญญาระยะสั้น และบางสวนจําหนายในตลาดจร
(3) กาซแอลพีจี
บริษัทจําหนายกาซแอลพีจจี ากโครงการเอส 1 ใหแก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
โดยมีรูปแบบเปนสัญญาระยะยาว ราคาขายอางอิงตามราคาประกาศหนาโรงกลั่นทีก่ ําหนดโดยรัฐบาล
4.3.2

ภาวะการแขงขัน

ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมในประเทศไทยซึ่งเปนตลาดหลักของ ปตท.สผ. นั้น มีการ
แขงขันที่ไมรุนแรงนักซึ่งเปนผลมาจากลักษณะของตลาดที่ปริมาณความตองการใชมากกวาปริมาณที่ผลิตได
และรูปแบบการซื้อขายที่เปนสัญญาระยะยาว โดยมีการกําหนดเงื่อนไขเพื่อเปนการรับประกันตลาดใหกับ
ผลิตภัณฑที่ผลิตได
สําหรับป 2554 นั้น ประเทศไทยมีการเติบโตดานพลังงานอยางตอเนื่อง สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) รายงานวา ในชวงครึ่งปแรก มีการผลิต
พลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนที่ 1,028 เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบตอวัน เพิม่ ขึ้นจากปกอนหนาคิดเปน
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รอยละ 3.9 ซึ่งเปนทิศทางเดียวกันกับความตองการใชพลังงานเชิงพาณิชยขนั้ ตนที่มีอัตราเฉลีย่ 1,898
เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบตอวัน เพิ่มขึน้ จากชวงเดียวกันของปกอนหนารอยละ 5.8 โดยที่กา ซธรรมชาติ
มีสัดสวนการใชมากที่สุด คือ คิดเปนรอยละ 44 ของความตองการใชทงั้ หมด
ทั้งนี้ ความตองการใชที่มากกวาปริมาณการผลิตดังกลาว ไดรับการทดแทนดวยการนําเขา
พลังงาน ซึ่งในครึ่งปแรกของป 2554 มีสัดสวนเพิ่มขึน้ เล็กนอย คือ รอยละ 2.8 อยางไรก็ตาม ในปนี้
ประเทศไทยมีอัตราการพึง่ พาพลังงานจากตางประเทศตอความตองการใชอยูที่รอยละ 56 ซึ่งลดลงเล็กนอย
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งอยูท ี่รอยละ 58 แสดงใหเห็นวา แหลงพลังงานในประเทศสามารถ
ชวยลดภาระการนําเขาจากตางประเทศลงไดบางสวนอยางเปนรูปธรรม
สําหรับในครึ่งปหลังของป 2554 ภาวะความตองการใชพลังงานโดยเฉพาะในชวงไตรมาส
4 ป 2554 ไดชะลอตัวอันมีสาเหตุจากสถานการณน้ําทวมอยางรุนแรงที่เกิดขึน้ ในหลายพืน้ ที่ของประเทศ
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเปนแหลงศูนยรวมทางเศรษฐกิจ และมีนคิ มอุตสาหกรรม
หลายแหงไดรบั ผลกระทบจนตองหยุดการผลิต ปจจัยดังกลาวกระทบตอปริมาณความตองการใชพลังงาน
ที่ลดลงอยางมากในชวงเวลาดังกลาว อยางไรก็ตาม คาดวาความตองการใชพลังงานจะเริ่มเพิ่มขึ้นจน
สามารถกลับมาอยูในระดับใกลเคียงกับภาวะกอนที่จะเกิดน้ําทวมได ภายในไตรมาส 1 ป 2555 เนื่องจาก
เสนทางการคมนาคมขนสง รวมทัง้ โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเริ่มฟน ฟูและสามารถกลับมาดําเนินการผลิต
ไดตามปกติ
สําหรับภาวะตลาดในป 2555 คาดวา ภาวะเศรษฐกิจไทยจะยังคงขยายตัว โดยมีปจจัย
ขับเคลื่อนที่ดจี ากการใชจายและการลงทุนภาครัฐ ซึง่ จะมีบทบาทสําคัญตอการผลักดันเศรษฐกิจ จากการ
เรงรัดการลงทุนกอสรางใหม ตลอดจนการซอมแซมและฟนฟูโครงสรางพืน้ ฐานที่ไดรับความเสียหายจากน้ํา
ทวม นอกจากนี้การดําเนินนโยบายของรัฐบาลทีม่ ุงเนนการเพิม่ รายไดของประชาชน โดยใหมีการฟนฟูภาค
เกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ จะสงผลใหอปุ สงคภายในประเทศขยายตัวอยางตอเนือ่ ง โดยมี
ปจจัยสนับสนุนจากการลงทุนของภาคเอกชน ในสวนของการลงทุนซือ้ เครื่องจักรใหมและซอมแซมเครื่องจักร
เกาที่เสียหายจากน้ําทวม ซึง่ ทัง้ หมดนี้เปนปจจัยบวกตอความตองการใชพลังงานของประเทศ
ในสวนของราคาน้ํามันนัน้ ยังมีแนวโนมทรงตัวในระดับสูง จากปจจัยเสี่ยงดานอุปทาน
และการเก็งกําไรในตลาดโลก จึงจะสงผลใหราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้น ดังนัน้ เพือ่ ลดภาระการนําเขา และ
ตอบสนองตอความตองการใชที่เติบโตตอเนื่อง ปตท.สผ. จึงยังมุง มัน่ ที่จะเสาะหาแหลงพลังงานใหมทงั้ จาก
ภายในและตางประเทศเพื่อขยายฐานการผลิต และสรางความมัน่ คงในการจัดหาพลังงานแกประเทศไทย
ในระยะยาวตอไป
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4.4

การผลิต
4.4.1 ขั้นตอนการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
ขั้นตอนการสํารวจและผลิตปโตรเลียมโดยทั่วไปสามารถแบงออกไดเปน 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
(1)

(2)

ขั้นตอนการสํารวจ (Exploration Stage)
•
สํารวจธรณีวทิ ยาและธรณีฟส ิกสเบื้องตน
•
สํารวจคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Survey)
•
เจาะหลุมสํารวจ (Exploration Well)
ขั้นตอนการประเมินผลและหาขอบเขต (Appraisal / Delineation Stage)
•
ศึกษาลักษณะธรณีวิทยาปโตรเลียมในรายละเอียด และสํารวจคลื่นไหว

สะเทือนเพิ่มถาจําเปน
•
(3)

(4)

เจาะหลุมประเมินผล (Appraisal/Delineation Well)

ขั้นตอนการพัฒนา (Development Stage)
•

กําหนดแผนการพัฒนาที่เหมาะสม

•

ออกแบบ สราง และติดตั้งอุปกรณการผลิต

•

เจาะหลุมพัฒนา (Development Well)

ขั้นตอนการผลิต (Production Stage)

•
การผลิตน้ํามันดิบหรือกาซธรรมชาติจะตองผานระบบควบคุมความดันที่
ปากหลุม (Wellhead) และอุปกรณการผลิตอื่น ๆ รวมทั้งมาตรวัด เพื่อใหทราบอัตราการผลิต
•
ในระหวางการผลิต จะตองมีการติดตามอัตราการผลิต สัดสวนของน้ํา
และปโตรเลียม สัดสวนของน้าํ มันและกาซธรรมชาติ อัตราการลดลงของความดันของชั้นปโตรเลียม และ
คาดการณอัตราการผลิตในอนาคต
•
การซอมบํารุงหลุมผลิต จะดําเนินการเปนประจําเพื่อเพิ่มอัตรา ระยะเวลา
และประสิทธิภาพการผลิตใหสูงขึน้
ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีความพรอมของบุคลากร เทคโนโลยี และเครื่องจักรอุปกรณ ทีจ่ ะ
สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมายของบริษทั ไดเปนอยางดี
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4.4.2 ปริมาณสํารองปโตรเลียม
ปริมาณสํารองแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ตามระดับความเชื่อมัน่ คือ ปริมาณสํารอง
ที่พิสูจนแลว (Proved reserves) และปริมาณสํารองที่ยงั ไมไดพิสูจน (Unproved reserves) ปริมาณสํารอง
ที่ยงั ไมไดพิสูจนยงั แบงออกไดเปนอีกสองประเภท คือ ปริมาณสํารองปโตรเลียมที่นา จะพบ (Probable
reserves) และปริมาณสํารองปโตรเลียมที่อาจจะพบ (Possible reserves)
(1) ปริมาณสํารองปโตรเลียมทีพ่ ิสูจนแลว (Proved Reserves) คือ ปริมาณน้ํามันดิบ
และกาซธรรมชาติที่ประมาณไดจากขอมูลทางธรณีวทิ ยาและทางวิศวกรรม ณ เวลาใดเวลาหนึง่ ดวยความ
เชื่อมั่นวาจะสามารถผลิตไดนับจากเวลาใดเวลาหนึง่ เปนตนไป จากแหลงที่สํารวจพบแลวภายใตสภาพทาง
เศรษฐกิจ วิธกี ารผลิต และกฎระเบียบของทางราชการ ณ เวลาที่ทาํ การประเมินนัน้ ในทางปฏิบตั ิปริมาณ
สํารองทีพ่ ิสูจนแลว
หมายถึงปริมาณปโตรเลียมในแหลงกักเก็บที่สามารถผลิตขึ้นมาไดอยางคุมคาทาง
เศรษฐศาสตร โดยมีขอมูลการทดสอบการไหลของปโตรเลียมในแหลงกักเก็บมาสนับสนุน ในบางกรณี
ปริมาณสํารองสามารถจัดเปน Proved reserves ไดโดยอาศัยขอมูลการวิเคราะหผลการหยั่งธรณีหลุมเจาะ
และ/หรือการวิเคราะหแทงตัวอยางหิน ซึ่งบงชี้วา แหลงกักเก็บทีก่ ําลังพิจารณามีปโตรเลียมอยู และมี
ลักษณะคลายกับแหลงกักเก็บในบริเวณเดียวกันซึ่งมีการผลิตแลวหรือสามารถจะผลิตได โดยวิเคราะหจาก
การทดสอบการไหลของแหลงกักเก็บ นอกจากนี้ Proved reserves จะตองผลิตไดโดยอุปกรณการผลิตและ
การขนสงปโตรเลียมที่มีอยูแลว หรือมีความเชื่อมั่นวาจะติดตั้งในอนาคต
(2)

ปริมาณสํารองทีย่ ังไมไดพิสจู น (Unproved Reserves)

•
ปริมาณสํารองปโตรเลียมทีน่ าจะพบ (Probable Reserves) คือ ปริมาณ
ปโตรเลียมที่ประมาณไดจากขอมูลทางธรณีวิทยาและทางวิศวกรรม ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเชนเดียวกับ
Proved reserves แตมีความเชื่อมัน่ และความเปนไปไดในการผลิตนอยกวา อันอาจจะเนื่องมาจากเทคนิค
ในการผลิต กฎระเบียบตางๆ หรือสภาพทางเศรษฐกิจ
•
ปริมาณสํารองปโตรเลียมทีอ่ าจจะพบ (Possible Reserves) คือ ปริมาณ
ปโตรเลียมที่ประมาณไดจากขอมูลทางธรณีวิทยาและทางวิศวกรรม ณ เวลาใดเวลาหนึง่ เชนเดียวกับ
Probable reserves แตมีความเชื่อมั่นและความเปนไปไดในการผลิตนอยกวา อันอาจจะเนื่องมาจาก
เทคนิคในการผลิต กฎระเบียบตาง ๆ หรือ สภาพเศรษฐกิจ
ปริมาณสํารองทีพ่ ิสูจนแลวจะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบปโดยนักธรณีวิทยาและ
วิศวกรแหลงกักเก็บปโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อใหไดตัวเลขที่ไดมาตรฐาน ปริมาณสํารองทีพ่ ิสจู นแลวใน
รายงานนี้จะรวมถึงปริมาณสุทธิที่เปนสวนแบงของ ปตท.สผ. และสวนแบงของประเทศเจาของแหลง
ปโตรเลียม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปริมาณสํารองทีพ่ ิสจู นแลวรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ.
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และบริษัทยอย คิดเปนปริมาณน้าํ มันดิบและคอนเดนเสท 275 ลานบารเรล1 และเปนกาซธรรมชาติ 4,529
พันลานลูกบาศกฟุต หรือรวมทั้งหมดเปน 969 ลานบารเรลเทียบเทาน้าํ มันดิบ
4.4.3

ปริมาณการผลิต ของ ปตท.สผ.

อัตราการผลิตรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษทั ยอย ในป 2554 คิดเปน
110.0 ลานบารเรลเทียบเทาน้าํ มันดิบ หรือประมาณ 301,367 บารเรลเทียบเทาน้าํ มันดิบตอวัน ลดลงจาก
ปที่แลวประมาณ 2,656 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 0.87 ซึ่งการลดลงของปริมาณ
การผลิต เปนผลมาจากเหตุการณน้ําทวมที่เกิดขึ้นในภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยในชวงไตรมาส
ที่ 4 และทําให ปตท.สผ. ตองลดอัตราการผลิตน้ํามันดิบจากแหลงบนบกของประเทศ และตองลดปริมาณ
การสงกาซธรรมชาติเนื่องจากความตองการของประเทศที่นอยลง อยางไรก็ตาม ปริมาณการผลิตที่ลดลง
ไดถูกชดเชยจากการเริ่มการผลิตใหมในแหลง แคนาดา เคเคดี ออยล แซนด และแหลงเวียดนาม 16-1
4.5 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ในการดําเนินการเพื่อลดผลกระทบของกระบวนการผลิตหรือการกําจัดวัตถุดิบเหลือใชที่มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมในการดําเนินงานดานการสํารวจและผลิตปโตรเลียมนัน้ ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีถือเปน
สวนสําคัญในการลดผลกระทบตอสิง่ แวดลอมทีอ่ าจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการดําเนินงานของบริษทั โดยประเด็น
ดานสิ่งแวดลอมหลักๆ ในกิจกรรมของบริษัท มีดังตอไปนี้
(1) การใชประโยชนที่ดนิ และสิง่ มีชวี ิตทางทะเล
ขั้นตอนการสํารวจคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Survey)

จากแรงสั่นสะเทือนของการสงคลื่นเสียงใน

(2) คุณภาพน้าํ และการปนเปอนของดิน จากการปลอยทิ้งของเหลวที่ใชในกระบวนการขุดเจาะ
(Drilling Fluid) น้ําที่เกิดจากกระบวนการผลิต (Produced Water) ตะกอนและของเสียที่ปนเปอ นสารเคมี
และโลหะหนัก และอุบัติเหตุจากการรั่วไหลของปโตรเลียม (น้าํ มันและคอนเดนเสท) และสารเคมี ใน
ขั้นตอนการขุดเจาะและการผลิต
(3) คุณภาพอากาศ จากการปลอยกาซที่ไดจากการเผาไหมและการรั่วไหลของกาซธรรมชาติใน
กระบวนการผลิต
การควบคุมผลกระทบสิง่ แวดลอมดังกลาว อยูภายใตการดูแลของหนวยงานของรัฐบาลในแตละ
ประเทศที่ ปตท.สผ. มีการดําเนินกิจการ และสําหรับประเทศไทย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
เปนหนวยงานกํากับดูแลโดยตรง
และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานทีก่ ําหนดใหโครงการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและไดรับอนุญาตกอนเริ่มดําเนินโครงการ
1

รวมปริมาณสํารองที่พิสูจนแลวของกาซธรรมชาติเหลวหรือกาซหุงตม (LPG) และบิทูเมน (Bitumen)

PTTEPTF.docx

สวนที่ 1 หนา 66

แบบ 56-1 ประจําป 2554

เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด บริษทั ไดกําหนดแนวทางและ
มาตรการการดําเนินการตางๆ โดยสรุป ดังตอไปนี้
(1) นําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมมาตรฐานสากล ISO 14001 มาปรับใชกับหนวยปฏิบัติการ
ตางๆ ของบริษัท โดยระบบดังกลาวจะเนนใหการดําเนินงานมีมาตรฐานเทียบเทาหรือดีกวาขอกําหนดของ
กฎหมาย การปองกันการเกิดมลพิษ การปองกันการทําลายสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงาน และการ
ปรับปรุงผลการดําเนินงานดานสิง่ แวดลอมของบริษัทอยางตอเนื่อง โดย ปตท.สผ. นับเปนบริษัทสํารวจและ
ผลิตปโตรเลียมแหงแรกในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ไดรับการรับรองนี้
(2) จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอม กอนเริ่มดําเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ
เพื่อเตรียมหามาตรการปองกัน แกไข ติดตามตรวจสอบ และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นใหนอย
ที่สุดทัง้ โครงการภายในประเทศและตางประเทศ
(3) อัดฉีดน้ําที่เกิดจากกระบวนการผลิตกลับลงสูชั้นหินกักเก็บใตดิน
(4) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิต คุณภาพน้ําทะเล ตะกอนดิน สัตว
ผิวดิน และปลา บริเวณรอบแทนผลิต
(5) นํากาซที่จะนําไปเผาทิง้ มาใชประโยชนในการผลิตกระแสไฟฟาของโครงการ และนํากลับเขาสู
ระบบทอสงแกส เพื่อใชเปนพลังงานตอไป
(6) จัดเตรียมแผนและอุปกรณตางๆ เพื่อรองรับเหตุการณรั่วไหลของน้าํ มันในระดับ Tier 1
(< 20 ตัน) และไดเขารวมเปนสมาชิกในกลุม IESG (Industrial Environmental Safety Group) เพื่อเตรียม
ความพรอมในการรับสถานการณรั่วไหลของน้าํ มันในระดับ Tier 2 (20-1,000 ตัน) และรวมเปนสมาชิกของ
OSRL/EARL (Oil Spill Response Limited/East Asia Response Limited) โดยรวมกับกลุม ปตท. เพื่อ
เตรียมความพรอมในการรองรับสถานการณหกรั่วไหลของน้าํ มันในระดับ tier 3 (> 1,000 ตัน) อีกดวย
โดยในกรณีของการรั่วไหลในแหลงมอนทารา บริษัทไดประสานงานกับ EARL ที่ประเทศสิงคโปรเพื่อ
เขารวมดําเนินการในการกําจัดคราบน้ํามันโดยไดรับอนุญาตจากรัฐบาลออสเตรเลีย
(7) ดําเนินการจัดการของเสีย เชน ของเสียทีป่ นเปอนปรอท คราบน้าํ มันที่เกิดจากการผลิตใหมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
โดยในการกําจัดและขนสงของเสียที่ปนเปอนปรอทสอดคลองตาม
ขอกําหนดอนุสัญญาบาเซล
(8) ปตท.สผ. มีการรณรงคเสริมสรางจิตสํานึก และวัฒนธรรมดานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอ
นามัย และสิง่ แวดลอมใหกบั พนักงาน โดยผานการจัดกิจกรรม สือ่ โฆษณาภายในองคกร และโครงการ
ตางๆซึ่งตลอดหลายปที่ผา นมา ปตท.สผ. มุง มั่นในการทําทุกวิถที างเพื่อใหมนั่ ใจวาการปฏิบัติงานของ
บริษัท ไมสงผลกระทบที่เปนอันตรายตอพนักงาน ชุมชน หรือสิ่งแวดลอม โดยความมุง มัน่ ดังกลาวถือ
พื้นฐานของระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัยฯ ซึ่งเนนในเรือ่ งการบริหารจัดการความเสี่ยงอยาง
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เปนระบบ โดยการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมทั้งหมดของบริษทั และหามาตรการควบคุมที่เหมาะสม
เพื่อลดความเสี่ยงตางๆ
ใหอยูระดับที่ยอมรับไดโดยมีระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัยฯ
นอกจากนัน้ บริษัทยังไดพิจารณาถึงขอกําหนดตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ ขอบังคับตางๆ และคูมือของ
สมาคมธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมระดับสากล (International Association of Oil and Gas
Producer (OGP) เปนพื้นฐานในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัยฯ ของบริษทั
อีกดวย ทั้งนีย้ ังไดมีการจัดการฝกอบรม การจัดทําเอกสารเผยแพรรายเดือน เพือ่ เสริมสรางจิตสํานึกดาน
ความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนามัย และสิง่ แวดลอมอีกดวย
ระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัยฯ ของ ปตท.สผ. มีองคประกอบ 7 ประการ ไดแก
1)

ภาวะผูน าํ และความมุงมัน่

2)

นโยบายและวัตถุประสงค

3)

ทรัพยากรของบริษัทและงานเอกสาร

4)

การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง

5)

การวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน

6)

การลงมือปฏิบัติและวัดผล

7)

การตรวจสอบและทบทวนผลการดําเนินงาน

(9) “โครงการปฏิรูปความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม แบบกาวกระโดด”
ถึงแมวา ที่ผา นมา ปตท.สผ.ไดมีการกําหนดมาตรการดานความปลอดภัยตางๆ เปนอยางดี แตอยางไรก็ตาม
บริษัทยังคงมุง มั่นที่จะปรับปรุงผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยฯ ใหดียงิ่ ขึ้นในลักษณะกาวกระโดด เพือ่
สนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต ดังนัน้ ปตท.สผ. จึงไดริเริ่มโครงการปฏิรูปความปลอดภัย
มั่นคง อาชีวอนามัย และสิง่ แวดลอม แบบกาวกระโดด ขึน้ ตั้งแตไตรมาสที่ 2 ของป 2011 เปนตนมา
วัตถุประสงคสาํ คัญของโครงการนี้ คือ การพัฒนาผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยฯ
ใหเปนเลิศควบคูไปกับการบริการจัดการดานความปลอดภัยฯ และการเสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ
ขององคกร เพือ่ กาวไปสูการเปนองคกรซึง่ ปราศจากอุบตั ิเหตุถึงขัน้ หยุดงานในป พ.ศ. 2556 และเปนองคกร
ที่มีอุบัติเหตุเปนศูนยในป พ.ศ. 2558
องคประกอบทั้ง 5 ของโครงการปฏิรูปความปลอดภัยฯ แบบกาวกระโดด ไดแก
Act 1: SSHE moment in all meetings
เริ่มตนทุกการประชุมดวยการนําเสนอความรูและประสบการณเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ โดย
มีการเปดโอกาสใหสมาชิกในที่ประชุมไดเปนผูแบงปนบทเรียนและประสบการณตา งๆ ซึง่ ถือเปนการเพิ่ม
จิตสํานึกดานความปลอดภัยฯ ใหกับพนักงานทุกคน
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Act 2: Safe and happy workplace
มุงเนนการปรับปรุงสถานทีป่ ฏิบัติงานใหมีความปลอดภัยและพนักงานทํางานอยางมีความสุข
เพื่อใหพนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยฯ ในทุกที่ ทุกเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
Act 3: SSHE cares, SSHE shares
การสงผานความหวงใยถึงพนักงานทุกคนดวยการนําเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ
ผานชองทางการสื่อสารตางๆ ตัวอยางเชน การจัดนิทรรศการความปลอดภัยฯ สงขอมูลผานเว็บไซต การ
รณรงคสงเสริม และกิจกรรมที่เกีย่ วของกับความปลอดภัยตางๆ
Act 4: SSHE is license to operate
ในฐานะขององคกรที่ดําเนินธุรกิจน้าํ มันและกาซ ขอผิดพลาดเปนสิ่งที่ไมสามารถปลอยให
เกิดขึ้นได เพราะนัน่ หมายถึง อนาคตและความเจริญกาวหนาขององคกร ดังนัน้ การบริหารจัดการดานความ
ปลอดภัยที่ดีจึงเปนสิง่ ที่ขาดไมได
Act 5: SSHE in mindset
เรื่องของความปลอดภัยฯ นัน้ แทจริงเปนเรื่องที่ใกลตัวและเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของ
ทุกคน พนักงานควรปฏิบัติตามกฎระเบียบจนเปนนิสยั ทัง้ ที่บา นและทีท่ ํางาน
(10) ใหความรวมมือและสนับสนุนบริษัทสํารวจและผลิตปโตรเลียม
สถาบันปโตรเลียมแหง
ประเทศไทย หนวยราชการ และองคกรตางๆ ในการแกไขปญหาดานสิง่ แวดลอม และปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
(11) ไดจัดตั้ง คณะกรรมการ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainable Development
Committee
และยุบรวม
คณะกรรมการติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานและวางแผนการลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจก หรือ Climate Change Committee เขาดวยกัน เพื่อกําหนดนโยบาย แนวทาง
กลยุทธ และเปาหมายทางดานการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนใหกับ ปตท.สผ. ใหชัดเจนมากขึ้น อีกทั้ง
คณะกรรมการ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไดรวมเรื่อง สังคม สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจเขาดวยกัน พรอมทั้ง
ตอบสนองหลายๆปญหาที่เกี่ยวกับ สิง่ แวดลอม สังคม และเศรษฐกิจที่ประชาคมโลกไดใหความสําคัญ
ในชวงเวลา 3 ปที่ผา นมาคือตั้งแตป 2551 ถึงป 2554 บริษัทไดดําเนินงานตามขอกําหนดของ
กฎหมายอยางเครงครัด และบริษัทยังไดปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อรักษา ควบคุม และดูแลลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง โดยผานการตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐานการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอมสากล ISO 14001 จาก บริษัท AJA Registrars LTD. ภายใตการรับรองของ UKAS
(United Kingdom Accreditation Service) ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการดังตอไปนี้
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(1) โครงการบงกช ดานการสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติ และคอนเดนเสท
(2) โครงการเอส 1 ดานการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
(3) โครงการพีทที อี ีพี 1 ดานการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
(4) โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม ปตท.สผ. ดานการสนับสนุนกิจการสํารวจและ
ผลิตปโตรเลียมนอกชายฝง ทะเล
(5) ศูนยวิจยั ตัวอยางหิน ปตท.สผ. ดานการบริหารจัดการและบํารุงรักษาอาคาร ศูนยวิจยั
ตัวอยางแทงหิน และการขนสงตัวอยางหิน และการเก็บรักษาเอกสารของบริษัท
(6) ในชวงป 2553 ที่ผานมา โครงการอาทิตยซึ่งเปนโครงการสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติและ
คอนเดนเสทอีกแหงหนึง่ ในอาวไทยของ ปตท.สผ. ไดผานการรับรองระบบจัดการสิ่งแวดลอมภายใต
มาตรฐานสากล ISO 14001 เพิ่มเติมขึ้นอีกโครงการหนึง่ ดวย
ในปจจุบัน ปตท.สผ. ไดพฒ
ั นาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับระบบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมสากล ISO 14001 ฉบับปรับปรุงใหมและไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO
14001: 2004 ในทุกหนวยปฏิบัติการที่ ปตท.สผ. เปนผูดาํ เนินการเอง โดยไดมีการรับรองมาตรฐานดังกลาว
ภายใตหนึง่ มาตรฐาน หรือ One Common System for ISO 14001 เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการ
สิ่งแวดลอม และมีแผนที่จะพัฒนาระบบการจัดการสิง่ แวดลอมภายใตมาตรฐานดังกลาวในการดําเนินการ
โครงการในตางประเทศซึง่ บริษัทเปนผูดาํ เนินการเองอีกดวย
สําหรับอัตราการการรั่วไหลของสารเคมีและไฮโดรคารบอน ในป 2552, 2553 และ 2554 มีคาเทากับ
1.19, 1.63, และ 0.54 ตัน/ลานตันการผลิตตามลําดับในกรณีที่ไมรวมกับกรณีการรั่วไหลฯ ของแหลง
มอนทาราในป 2552 ซึ่งเมื่อรวมกับกรณีรวั่ ไหลฯ ของแหลงมอนทารา อัตราการรั่วไหลฯ ในป 2552 จะมีคา
เทากับ 318.75 ตัน/ลานตันการผลิต ซึ่งบริษัทไดดําเนินการแกไขปญหาเมื่อเกิดเหตุการณดงั กลาวโดย
เรงดวนตามที่ไดรับอนุมัตจิ ากหนวยงานของรัฐบาลในประเทศออสเตรเลียแลว และบริษทั ยังไดดําเนินการ
สืบสวนหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาเพื่อหาแนวทางแกไขในเชิงปองกันอีกดวย อยางไรก็ตามอัตราการรั่วไหลฯ
ในป 2554 ยังอยูภายในเปาที่ไดประมาณการไว ซึ่งเทากับ 4.00 ตัน/ลานตันการผลิต และมีคาต่ํากวา
คาเฉลี่ยของ International Association of Oil and Gas Producers (OGP) ในป 2553 ที่ 20.03 ตัน/
ลานตันการผลิต
ทางดานความปลอดภัย บริษัทมีนโยบายทีช่ ัดเจนในการดําเนินงานของบริษทั โดยมุงเนนใหเกิด
ความสูญเสียนอยที่สุด การประเมินผลดานความปลอดภัยมีตัวชี้วัดหลายตัว เชน อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึง
ขั้นหยุดงาน และอัตราการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ เปนตน ในป 2554 ปตท.สผ. มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขัน้
หยุดงานที่ 0.63 ครั้งตอ 1 ลานชัว่ โมงทํางาน และมีแนวโนมลดลงอีก
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ในขณะเดียวกันเพื่อสนับสนุนการขยายการดําเนินงานของบริษัทที่มีอยางตอเนื่อง ปตท.สผ. ไดให
ความสําคัญกับการจัดเตรียมมาตรการดานความปลอดภัยใหมคี วามเขมงวดและครอบคลุมในทุกๆ หนวย
ปฏิบัติการทัง้ ในและตางประเทศ ชวงปทผี่ านมาไดดําเนินการการปรับปรุงระบบเอกสารที่ใชเปนมาตรฐาน
และแนวทางในการบริหารและจัดการดานความปลอดภัย ความมัน่ คง อาชีวอนามัย และสิง่ แวดลอม ให
เปนมาตรฐานเดียวกัน มีการดําเนินการเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุใหเหลือนอยที่สุด ถึงแมวา ที่ผา นมา
ปตท.สผ.ไดมกี ารกําหนดมาตรการดานความปลอดภัยตางๆเปนอยางดี แตอยางไรก็ตามบริษัทยังคงมุง มัน่
ที่จะปรับปรุงผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยฯ ใหดียงิ่ ขึ้นในลักษณะกาวกระโดดเพื่อสนับสนุนการ
เจริญเติบโตของบริษทั ในอนาคต ดังนัน้ ปตท.สผ. จึงไดริเริ่มโครงการปฏิรูปความปลอดภัย มัน่ คง อาชีว
อนามัย และสิง่ แวดลอม แบบกาวกระโดด ขึ้นตัง้ แตไตรมาสที่ 2 ของป 2011 เปนตนมา วัตถุประสงคสําคัญ
ของโครงการ “Step Change in SSHE” คือการพัฒนาผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยฯ ใหเปนเลิศ
ควบคูไปกับการบริการจัดการดานความปลอดภัยฯ และการเสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ของ
องคกร เพื่อกาวไปสูการเปนองคกรซึง่ ปราศจากอุบัติเหตุถงึ ขั้นหยุดงานในป พ.ศ. 2556 และเปนองคกรที่มี
อุบัติเหตุเปนศูนยในป พ.ศ. 2558
ทั้งนี้ ในป 2554 ที่ผานมานี้ ปตท.สผ. ไดผานการรับรองมาตรฐาน OHSAS (ม.อ.ก.) 18001 หรือ
Occupational Health and Safety Standard เพิ่มอีกสองโครงการนั่นก็คือโครงการฐานสนับสนุนการ
พัฒนาปโตรเลียม ปตท.สผ. ดานการสนับสนุนกิจการสํารวจและผลิตปโตรเลียมนอกชายฝง ทะเล และ
ศูนยวิจยั ตัวอยางหิน ปตท.สผ. ดานการบริหารจัดการและบํารุงรักษาอาคาร ศูนยวิจัย ตัวอยางแทงหิน และ
การขนสงตัวอยางหิน และการเก็บรักษาเอกสารของบริษทั
ในการดําเนินการในชวง 3 ปที่ผา นมา ปตท.สผ. ไดมีการทุมเทงบประมาณลงทุนในโครงการ
ควบคุมดูแลดานสิง่ แวดลอมเปนจํานวนเงินประมาณ จํานวน 116.3 ลานบาท ในป 2552 จํานวน 188.3
ลานบาทในป 2553 แลจํานวน 133.4 ลานบาทในป 2554 ตามลําดับ
ในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development) นั้น ถึงแมวา
ประเทศไทยจะไมใชประเทศในกลุม Annex I ซึ่งจะตองทําการลดปริมาณแกสเรือนกระจกตามพิธีสาร
เกียวโต (Kyoto Protocol) ภายใตการใหสัตยาบันตออนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) แต ปตท.สผ.
ยังคงดําเนินการเพื่อสนับสนุนการลดปริมาณการปลดปลอยแกสเรือนกระจกจากกิจกรรมของบริษัท ทั้งใน
สวนที่ตองผานทางกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism, CDM) และโครงการทีม่ ี
ความคุมคาทางเศรษฐกิจอยูแลวและไมตองดําเนินการผานกลไกลดังกลาวไปพรอมกัน
สวนในป 2553 ที่ผานมานี้ ปตท.สผ. ไดพัฒนาโครงการนํากาซธรรมชาติที่ตองเผาทิง้ กลับมาใช
ประโยชน โดยอาศัยกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาดเพื่อใหเกิดความคุมคาทางเศรษฐกิจตอการลงทุน โดยได
เลือกพัฒนาทีฐ่ านผลิตเสาเถียร-เอ ซึ่งตัง้ อยูที่อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เปนโครงการแรก โดยใน
เบื้องตนคาดวาจะสามารถลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดประมาณ 31,000 ตันตอป
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การวิจัยและพัฒนา
“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงือ่ นไข และวิธกี ารรายงานการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ที่ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี”้
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
5.1.1

สินทรัพยจากโครงการสํารวจและผลิตปโตรเลียม 1

สินทรั พยของ ปตท.สผ. และบริ ษั ทย อย โดยส วนใหญ แล วจะอยูในรูปของสิ นทรัพยที่ มี
กรรมสิทธิ์รวมระหวางผูรวมทุนในโครงการตามสัมปทานสํารวจและผลิตปโตรเลียมตาง ๆ สินทรัพยดังกลาว
จะอยูตามที่ตั้งของแตละโครงการ อันไดแก ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสราง เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการ
ผลิตปโตรเลียม รวมทั้งทอขนสงกาซธรรมชาติ คาใชจายในการขุดเจาะหลุมสํารวจและผลิตที่ไดตั้งพักไว
คา ใชจา ยหรื อตน ทุน เพื่อการได ม าซึ่ งสิ ท ธิ สัมปทาน ซึ่งจะเกิ ดขึ้น เมื่ อ ปตท.สผ. และบริ ษั ท ยอยเขา ซื้อ
(Acquisition) สิทธิตามสัมปทานปโตรเลียมและตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิตซึ่งไดรับการสอบทานและ
ประเมินขึ้นโดยวิศวกรของกลุมบริษัทและดุลยพินิจของฝายบริหาร
ทั้งนี้ สินทรัพยจากโครงการสํารวจและผลิตปโตรเลียมของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย จะ
แสดงตามสิทธิถือครองตามสัดสวนการรวมทุนในแตละโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้
โครงการของ ปตท.สผ.
1.
โครงการคอนแทร็ค 33
2.
โครงการอี 5
3.
โครงการสินภูฮอม (แปลง E5 North )
4.
โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ
5.
โครงการเอส 1
6.
โครงการบงกช (แปลง B15,B16,B17)
7.
โครงการคอนแทร็ค 42
8.
โครงการอาทิตย (แปลง B14A, B15A, B16A)
9.
โครงการอาทิตยเหนือ
โครงการของ ปตท.สผ. อ.
10.
โครงการจี 4/48
11.
โครงการคอนแทร็ค 33 (แปลง G6/50)
12.
โครงการเยตากุน
13.
โครงการจี 4/43
14.
โครงการยาดานา
15.
โครงการกัมพูชา บี
16.
โครงการบงกช (แปลง G12/48)
17.
โครงการคอนแทร็ค 42 (แปลง G7/50)
18.
โครงการพืน้ ทีพ่ ัฒนารวมไทย-มาเลเซีย-บี 17
(แปลงบี-17 และ บี-17-01)
19.
โครงการแอล 21, 28 และ 29/48
20.
โครงการอาทิตย (แปลง G9/48)
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21.
โครงการอาทิตย (แปลง G8/50)
22.
โครงการพีทที อี ีพี 1
23.
โครงการจี 9/43
24.
โครงการแอล 22/43
25.
โครงการพมาเอ็ม 3, เอ็ม 7 และเอ็ม 114
26.
โครงการพมาซอติกา4
27.
โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43
28.
โครงการเอ 4, 5 และ 6/48
โครงการของ PTTEPO
29.
โครงการบี 8/32 และ 9 เอ 5
โครงการของ PTTEP SV
30.
โครงการเวียดนาม 52/97
โครงการของ PTTEP KV
31.
โครงการเวียดนาม บี และ 48/95
โครงการของ PTTEP HL
32.
โครงการเวียดนาม 16-1
โครงการของ PTTEP HV
33.
โครงการเวียดนาม 9-2
โครงการของ PTTEP OM
34.
โครงการโอมาน 44
โครงการของ PTTEP AG
35.
โครงการแอลจีเรีย 433เอ และ 416บี
โครงการของ ปตท.สผ.ส.
36.
โครงการสินภูฮอม (แปลง EU-1)
37.
โครงการบี6/27
38.
โครงการเอส 1
โครงการของ PTTEP AO
39.
โครงการ ออสเตรเลีย ดับเบิล้ ยู เอ-423-พี
โครงการของ PTTEP BH
40.
โครงการบาหเรน 2
โครงการของ PTTEPR
41.
โครงการ โรมมานา
โครงการของ PTTEP SEMAI II Limited
42.
โครงการ อินโดนีเซีย เซไมทู
โครงการของ PTTEPSAER
43.
โครงการ ซิดิ อับ เอล รามาน ออฟชอร7
โครงการของ PTTEP NZ
44.
โครงการนิวซีแลนด เกรทเซาธ
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โครงการของ PTTEP SMD
45.
โครงการอินโดนีเซีย เซาท มานดาร
โครงการของ PTTEP ML
46.
โครงการอินโดนีเซีย มาลุนดา
โครงการของ PTTEP SD
47.
โครงการอินโดนีเซีย ซาดัง
โครงการของ PTTEP SS
48.
โครงการอินโดนีเซีย เซาท ซาการี
โครงการของ PTTEPCA
49.
โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี
โครงการของ PTTEP AP
50.
โครงการพีทที อี ีพี ออสตราเลเชีย
• โครงการ พีทีทอี ีพี ออสตราเลเชีย
(แปลง เอซี/แอล 7, เอซี/แอล 8, เอซี/พี 33,
เอซี/พี 34 และ เอซี/พี 40)
• โครงการ พีทีทอี ีพี ออสตราเลเชีย
(แปลงเอซี/แอล 1, เอซี/แอล 2 และ เอซี/แอล 3)
• โครงการ พีทีทอี ีพี ออสตราเลเชีย
(แปลง เอซี /อารแอล 7)
• โครงการ พีทีทอี ีพี ออสตราเลเชีย
(แปลง เอซี/อารแอล 4 (Tenacious))
• โครงการ พีทีทอี ีพี ออสตราเลเชีย
(แปลง เอซี/พี 24)
• โครงการ พีทีทอี ีพี ออสตราเลเชีย
(แปลง เอซี/อารแอล 6 (Audacious),
เอซี/พี 4, เอซี/อารแอล 4 (ไมรวม
Tenacious), เอซี/อารแอล 5, เอซี/อารแอล 6
(ไมรวม Audacious) และเอซี/พี 17
• โครงการ พีทีทอี ีพี ออสตราเลเชีย
(แปลง เอซี/พี 32)
• โครงการ พีทีทอี ีพี ออสตราเลเชีย
(แปลง ดับเบิล้ ยู เอ 378 พี6 ดับเบิ้ลยู เอ
396 พี และ ดับเบิ้ลยู เอ 397 พี
• โครงการ พีทีทอี ีพี ออสตราเลเชีย
(แปลง เอซี/พี 54)
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1

ดูเพิ่มเติมเอกสารแนบ 3- แบบแสดงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
2
เปลี่ยนชื่อจากโครงการไพลินเปนโครงการคอนแทร็ค 4
3
เปลี่ยนชื่อจากโครงการยูโนแคล 3 เปนโครงการคอนแทร็ค 3
4
มีการจัดกลุมโครงการใหมโดยโครงการพมาซอติกาประกอบดวยแปลงสัมปทาน เอ็ม 9 และเอ็ม 11 (เฉพาะพื้นที่ดาน
ตะวันออกเฉียงเหนือของเอ็ม 11) สวนโครงการพมา เอ็ม 3 เอ็ม 7 และเอ็ม 11 ไมรวมพื้นที่ดานตะวันออกเฉียงเหนือของ
เอ็ม 11
5
PTTEPO ถือหุนในบริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด และ บริษัท บี8/32 พารทเนอร จํากัด ซึ่งเปนผูถือสัมปทานใน
โครงการ
6
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 บริษัท PTTEP Australasia Pty Ltd ไดยุติการรวมลงทุนในสัดสวนรอยละ 20
ในแปลงสัมปทานดับเบิ้ลยูเอ 378 พี ซึ่งจะมีผลสมบูรณเมื่อไดรับการอนุมัติอยางเปนทางการจากทางรัฐบาลออสเตรเลีย
7
ในเดือนมีนาคม 2554 บริษัท พีทีทีอีพี ซิดิ อับ เอล รามาน จํากัด ไดยุติการรวมลงทุนในสัดสวนรอยละ 30 ในโครงการซิดิ
อับ เอล รามาน ออฟชอร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต ภายหลังจากไดดําเนินการตามภาระผูกพันเสร็จสิ้น ซึ่งจะมีผลสมบูรณ
เมื่อไดรับการอนุมัติจากทางรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต

สําหรับรายละเอียดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสทุ ธิวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนดังตอไปนี้
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
รายการสินทรัพย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ
ที่ดิน (Land)
อาคารและสิ่งปลูกสราง (Building and Construction)
ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิสัมปทาน (Acquisition Cost)
คาสํารวจทางธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส (Geological and
Geophysical Survey)
หลุมสํารวจ (Exploration / Delineation Well)
หลุมผลิต (Development Well)
อุปกรณเครื่องอํานวยความสะดวกในการสํารวจและผลิต
น้ํามัน(Production Facilities)
คาใชจายในการพัฒนาอื่น (Other Development Cost)
คารื้อถอนอุปกรณการผลิต (Decommissioning Cost)
อุปกรณทเี่ กี่ยวเนือ่ งในการผลิตน้ํามัน (Support Facilities
and Other Assets)
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (Allowance for
Impairment)
รวมทั้งสิ้น
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สินทรัพยเพื่อการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียมของ
โครงการที่พบปริมาณ
สํารองที่พิสูจนแลว
7.50
12.68
1,018.22
116.16

ทอขนสง
กาซ

อื่นๆ

งบรวมทั้งสิ้น *

-

2.82
49.69
-

10.32
62.37
1,018.22
116.16

690.49
1,311.36
5,296.24

262.55

8.03

690.49
1,311.36
5,566.82

141.71
353.36
29.50

-

20.71

141.71
353.36
50.21

(20.11)

-

-

(20.11)

8,957.11

262.55

81.25

9,300.91
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รายการสินทรัพย สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ
ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิสัมปทาน (Acquisition Cost)
หลุมสํารวจและอืน่ ๆ (Exploration / Delineation Well
and Others)
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (Allowance for
Impairment)
รวมทั้งสิ้น

สินทรัพยในการสํารวจ
และประเมินคาแหลง
ทรัพยากร
924.15
183.34

คาความ
นิยม

อื่นๆ

งบรวมทั้งสิ้น *

329.70

32.55

924.15
545.59

(3.49)

-

-

(3.49)

1,104.00

329.70

32.55

1,466.25

* ไดตัดรายการระหวางกันในแตละบริษัทแลว
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สวนที่ 1 หนา 76

แบบ 56-1 ประจําป 2554

5.2 เงินลงทุนของบริษัท
ปตท.สผ. มีบริษัทยอย 53* บริษัทและ บริษัทรวม 13 ** บริษัท ซึ่งสรุปเงินลงทุนของ ปตท.สผ. และ
บริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ไดดังนี้
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนชําระ

บริษัทยอย
ปตท.สผ.อ.
PTTEPO

ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม

516.38
0.007

PTTEP SV
PTTEP KV
PTTEP HL
PTTEP HV
PTTEP OM
PTTEP AG
ปตท.สผ.ท.1
พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส

ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจใหบริการ

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
2.54
0.03

ปตท.สผ.ส.

ประกอบธุรกิจปโตรเลียม

4.00

PTTEP IR
PTTEP BH
PTTEPH
PTTEP ID
PTTEPB
ปตท.สผ.อันดามัน
PTTEP EG
PTTEPR
PTTEP SAER
PTTEP AU***
PTTEP BD
PTTEP SA2,7
PTTEP NZ
PTTEP SM
PTTEP AP***
ATL
PTTEP IH
PTTEP SVPC
PTTEP FH
JV Shore Base3,7

ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจทอขนสงกาซ
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจทอขนสงกาซ
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
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0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.007
0.05
0.05
0.05
0.45
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.05
0.05
0.05
0.001
0.05

%
การถือหุน
100
75
25
100
100
100
100
100
100
100
25
75
51
49
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ตนทุนเงินลงทุน

516.38
0.005
0.002
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
2.54
0.01
0.04
99.79
95.17
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.007
0.05
0.05
0.05
0.45
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.05
0.05
0.05
0.001
0.05

เงินลงทุน
วิธีสวนไดเสีย
1,496.57
855.68
285.23
(10.65)
(17.25)
(166.23)
(37.91)
(85.08)
(103.88)
(2.96)
0.005
3.06
162.98
130.88
(74.98)
(16.10)
(394.19)
(97.65)
(10.75)
(0.002)
(43.12)
(10.48)
(32.55)
(58.06)
(10.87)
0.03
(13.27)
(69.93)
30.18
(7.49)
(200.96)
(0.04)
(6.79)
0.04

ผูถือหุนรายใหญ

ปตท.สผ. 100%
ปตท.สผ. 75%
ปตท.สผ.อ. 25 %
PTTEPO 100%
PTTEPO 100%
PTTEPO 100%
PTTEPO 100%
PTTEPO 100%
PTTEPO 100%
ปตท.สผ.อ. 100%
ปตท.สผ. 25%
ปตท.สผ.อ. 75%
ปตท.สผ. 51%
PTTEPO 49%
PTTEP OM 100%
PTTEP OM 100%
PTTEPO 100%
PTTEPH 100%
PTTEP ID 100%
ปตท.สผ.ส. 100%
PTTEPH 100%
PTTEP EG 100%
PTTEP EG 100%
PTTEPH 100%
PTTEPH 100%
PTTEPH 100%
PTTEPH 100%
PTTEP ID 100%
PTTEPH 100%
PTTEPO 100%
PTTEPH 100%
PTTEPH 100%
PTTEP IH 100%
PTTEP IH 100%
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ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนชําระ

%
การถือหุน

ตนทุนเงินลงทุน

100
100
100
100
100
100
0.00005
99.99995
100
100
100

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.0005
1,000.05
1,005.05
0.05
0.05

PTTEP NL
JV Marine4
PTTEP SMD
PTTEP SS
PTTEP SD
PTTEP ML
PTTEP NC7

ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
1,000.05

PTTEP CA7
PTTEP CIF7
PTTEP MEA7

ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม

1,000.05
0.05
0.05

บริษัทรวม
Energy Complex

ประกอบธุรกิจการพาณิชย

49.58

50

24.79

PTT ICT

ประกอบธุรกิจใหบริการ

3.94

20

0.79

บริษัทรวมของกลุม
บริษัท PTTEP AP5

ประกอบธุรกิจใหบริการ

0.97

50

0.48

กิจการที่ควบคุมรวมกัน
CPOC
ประกอบธุรกิจปโตรเลียม

0.01

50

0.05

MGTC

ประกอบธุรกิจทอขนสงกาซ
ในตางประเทศ

0.03

25.5

0.008

TPC

ประกอบธุรกิจทอขนสงกาซ
ในตางประเทศ

0.10

19.3178

8.01

Orange

ประกอบธุรกิจปโตรเลียม

4.00

53.9496

329.77

B8/32 Partners

ประกอบธุรกิจปโตรเลียม

4.40

PTT FLNG

ประกอบธุรกิจปโตรเลียม

0.0007
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25.0009

50

109.95

0.0006

เงินลงทุน
วิธีสวนไดเสีย
(192.10)
(0.12)
(1.76)
(1.74)
(2.82)
(10.34)
(1.85)
816.42
817.17
(3.57)
0.05

ผูถือหุนรายใหญ
PTTEP IH 100%
PTTEP IH 100%
PTTEP ID 100%
PTTEP ID 100%
PTTEP ID 100%
PTTEP ID 100%
PTTEP IH 0.00005%
PTTEP NL 99.99995%
PTTEP NC 100%
PTTEP NC 100%
ปตท.สผ. 100%

21.78 PTTEP 50%
PTT 50%
2.18 PTTEP 20%
PTT 20%
PTTGC 40%
TOP 20%
2.97 PTTEP AAO 50%

0.06 PTTEPI 50 %
PCJDA 50%
61.34 PTTEPO 25.50%
UNOCAL 28.2625%
TOTAL 31.2375%
MOGE 15.0%
44.14 PTTEPO 19.3178%
PETRONAS 40.9102%
NIPPON 19.3178%
MOGE 20.4542%
195.39 PTTEPO 53.9496%
MOECOI 36.0504%
PSI 10%
52.68 PTTEPO 25.0009%
MOECOI 16.7064%
PSI 4.6346%
Chevron 53.6583%
(6.77) PTTEP FH 50%
PTTI 50%
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ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนชําระ

%
การถือหุน

ตนทุนเงินลงทุน

Erawan 2 FSO
Bahamas

ประกอบธุรกิจปโตรเลียม

0.0001

13.11

11.67

KKD Oil Sands 6

ประกอบธุรกิจปโตรเลียม

3,966.47

40

2,067.58

LAL

ประกอบธุรกิจใหบริการ

21.17

40

7.40

GBRS

ประกอบธุรกิจปโตรเลียม

-

35

-

เงินลงทุน
วิธีสวนไดเสีย

ผูถือหุนรายใหญ

11.74 JV Marine 13.11%
Chevron 65.91%
Mitsui Oil 20.98%
2,099.95 PTTEP CA 40%
Statoil Canada 60%
7.52 PTTEP CA 40%
Statoil Canada 60%
- PTTEP AG 35%
PVEP 40%
Sonatrach 25%

*

ไดรวมบริษัท Orange Energy Limited ซึ่งบันทึกบัญชีตามสัดสวนของกิจการที่ควบคุมรวมกัน
ประกอบดวย Energy Complex, PTT ICT และบริษัทรวมของกลุมบริษัท PTTEP AP ไดแก Shoreair Pty Ltd และ
Troughton Island Pty Ltd รวมทั้งกิจการที่ควบคุมรวมกัน ไดแก CPOC, MGTC, TPC, B8/32 Partners , PTT FLNG,
Erawan2, KOSP, LAL และ GBRS
***
รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทยอยของบริษัท PTTEP AUและกลุมบริษัท PTTEP APมีดังตอไปนี้
**

ชื่อบริษัท
PTTEP Australia Offshore Pty Limited (PTTEP AO)

จัดตั้งขึ้นในประเทศ
ออสเตรเลีย

สัดสวนเงินลงทุน
100%

ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

สัดสวนเงินลงทุน

PTTEP Australia Browse Basin Pty Limited (PTTEP AB)
PTTEP Australasia International Finance Pty Limited (PTTEP AIF)
PTTEP Australasia Pty Limited (PTTEP AA)
PTTEP Australasia Timor Sea Pty Limited (PTTEP AT)
PTTEP Australasia (Finance) Pty Ltd (PTTEP AAF)
PTTEP Australasia (Petroleum) Pty Ltd (PTTEP AAP)
Tullian Pty Ltd (PTTEP AAT)
PTTEP Australasia (Operations) Pty Ltd (PTTEP AAO)
PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA)
PTTEP Australasia (Staff) Pty Ltd (PTTEP AAS)

ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

1

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 บริษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยและอยูระหวางการชําระบัญชี
เปลี่ยนชื่อจาก PTTEP Myanmar Limited (PTTEP MYA) เปน PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)
3
เปลี่ยนชื่อจาก PTTEP Brazil Holding Limited (PTTEP BR) เปน JV Shore Base Limited (JV Shore Base)
4
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 บริษัท JV Marine Limited ไดลงนามสัญญาเขารวมลงทุนในบริษัท Erawan 2 FSO Bahamas Ltd. ในสัดสวน
รอยละ 13.11
5
บริษัทรวมของกลุมบริษัท PTTEP AP ไดแก ShoreAir Pty Ltd และ Troughton Island Pty Ltd
6
เปลี่ยนชื่อจาก Statoil Canada Partnership (SCP) เปน KKD Oil Sands Partnership (KOSP)
7
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 PTTEP SA, JV Shore Base, PTTEP NC, PTTEP CA, PTTEP CIF และ PTTEP MEA ยังมีลูกหนี้คา หุนคงคางอยู
2
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5.3 มูลคาสินทรัพยสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีสินทรัพยสุทธิทั้งสิน้ 6,312 ลานดอลลาร
สรอ. (เทียบเทา 200,024 ลานบาท) หรือ 1.90 ดอลลาร สรอ. ตอหุน (เทียบเทา 60.26 บาท ตอหุน)
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โครงการในอนาคต
“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธกี ารรายงาน
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี”้
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6.

ขอพิพาททางกฎหมาย

- ไมมี -

PTTEPTJ.docx
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7.

โครงสรางเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โครงสรางเงินทุนตามงบการเงินรวมประกอบดวยหนี้สนิ ทีม่ ีดอกเบี้ย
(Interest-Bearing Liabilities) จํานวน 3,873 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา และสวนของผูถ ือหุน จํานวน
6,312 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ซึ่งคิดเปนอัตราสวนหนี้สนิ ตอสวนของผูถ ือหุน เทากับ 0.61 เทา
โดยองคประกอบของโครงสรางเงินทุนที่สาํ คัญมีดังตอไปนี้
7.1 หลักทรัพยของ ปตท.สผ.
7.1.1

หุนสามัญ

ปจจุบัน บริษทั มีทนุ จดทะเบียน 3,322 ลานบาท ซึง่ ประกอบดวยหุน สามัญจํานวน 3,322
ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ในป 2554 บริษัทมีทุนชําระแลวซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวนทัง้ สิ้น 2.54 ลานบาท
(จํานวน 2.54 ลานหุน มูลคาหุน ละ 1 บาท) จากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน สามัญตาม
โครงการใหพนักงานมีสวนรวมเปนเจาของบริษัท (Employees Stock Ownership Plan หรือ ESOP)
ป 2545 – 2549 (รายละเอียดใน 7.1.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ) ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมี
ทุนชําระแลวทัง้ สิ้นเปนจํานวน 3,320 ลานบาท ซึง่ ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 3,320 ลานหุน มูลคา
หุนละ 1 บาท
7.1.2

หุนกู และ ตราสารหนี้อื่นของ ปตท.สผ.
(1) หุนกู

ในวันที่ 5 เมษายน 2554 PTTEP Canada International Finance Limited ไดออก
และเสนอขายหุนกูไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ์อายุ 10 ป จํานวน 700 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
ที่อัตราดอกเบีย้ คงที่รอยละ 5.692 ตอป แกนักลงทุนสถาบันในตางประเทศ ซึ่ง ปตท.สผ.เปนผูค้ําประกัน
เต็มจํานวนตลอดอายุของหุน กู โดยมี Barclays Capital เปนผูจัดการการจัดจําหนาย หุน กูดังกลาวไดรับ
การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้จาก Standard and Poor's และ Moody's ที่ระดับ BBB+ และ Baa1
ตามลําดับ โดยเงินที่ไดรับจากการออกหุน กูน ี้นาํ ไปใชในกิจการทัว่ ไปของบริษัท โดยการออกหุน กูดังกลาว
อยูในวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนในป 2550 และป 2552 โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ยังคงมีวงเงินคงเหลือสําหรับการออกหุน กูจํานวนทัง้ สิน้ 24,400 ลานบาท
(2) ตราสารหนี้อื่น
ปตท.สผ. ไดดําเนินการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสัน้ ใหกบั นักลงทุนรายใหญ
และนักลงทุนสถาบันในป 2554 เปนจํานวนเงินทั้งสิน้ 6,000 ลานบาท ซึง่ การออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น
ดังกลาวอยูในวงเงินแบบสินเชื่อหมุนเวียน (revolving credit) จํานวน 50,000 ลานบาท ที่ไดรับอนุมัติตาม
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ 2552 และเดือนพฤศจิกายน 2553 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 บริษัทไมมีตวั๋ แลกเงินระยะสั้นคงคาง
รายละเอียดของหุนกูและตราสารหนี้อื่นในประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้
ชนิดของหุนกู

จํานวน

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอย
2,500 ลานบาท
สิทธิ – หุนกูเงินบาท ( ป 2546) (2.5 ลานหุน หุนละ 1,000
บาท) 1
ชุดที่ 2 วงเงิน 3,500
หุนกูไมมีหลักประกัน ไมดอย
สิทธิ – หุนกูเงินบาท ทั้งหมด 3 ลานบาท
ชุด จํานวน 12,500 ลานบาท (3.5 ลานหุน หุนละ 1,000
( มิถุนายน 2550)
บาท) 2
ชุดที่ 3 วงเงิน 3,000 ลาน
* ชุดที่ 1 วงเงิน 6,000 ลาน
บาท
บาท (6 ลานหุน หุนละ 1,000 (3 ลานหุน หุนละ 1,000
บาท) ครบกําหนดไถถอนไป
บาท)
เมื่อ 15 มิถุนายน 2553
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอย
สิทธิ – หุนกูเงินบาท ทั้งหมด 4
ชุด จํานวน 40,000 ลานบาท
(พฤษภาคม 2552)

อัตราดอกเบี้ยตอป
คงที่รอยละ 4.625
จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป

อายุ/
กําหนดการไถถอน
อายุ 15 ป
กําหนดไถถอน ป 2561

คงที่รอยละ 3.91
จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป

อายุ 5 ป
กําหนดไถถอน ป 2555

คงที่รอยละ 5.13
จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป

อายุ 15 ป
กําหนดไถถอน ป 2565
ปตท.สผ. มีสิทธิที่จะไถถอนหุน
กูกอนครบกําหนดไดในป
2555
อายุ 3 ป
กําหนดไถถอน ป 2555

ชุดที่ 1 วงเงิน 18,300 ลาน คงที่รอยละ 3.25
จายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
บาท
(18.3 ลานหุน หุนละ
1,000 บาท) 3

1

ปตท.สผ. เปนผูออกหุนกู โดยทําสัญญาแปลงหนี้(Swap Agreement) สกุลเงินบาท เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา จํานวน
60.82 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.85 ตอปในป 2548 และ ไดยกเลิกสัญญาแปลงหนี้ (Unwinded
swap Transaction ) กลับเปน สกุลเงินบาท 2,500 ลานบาท ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.30 ตอป ในป 2550 ตอมาไดทํา
สัญญาแปลงหนี้ (Swap Agreement) สกุลเงินบาท เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา จํานวน 82.92 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.30 ในป 2554
2
ปตท.สผ. เปนผูออกหุนกู โดยทําสัญญาแปลงหนี้(Swap Agreement) สกุลเงินบาท เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา จํานวน
115.78 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 1.73 ตอปในป 2554
3
ปตท.สผ. เปนผูออกหุนกู โดยทําสัญญาแปลงหนี้(Swap Agreement) สกุลเงินบาท เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา จํานวน
603.36 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 1.45 ตอปในป 2554
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ชนิดของหุนกู

จํานวน
ชุดที่ 2 วงเงิน 5,000
ลานบาท
(5 ลานหุน หุนละ 1,000
บาท) 4

อัตราดอกเบี้ยตอป

อายุ/
กําหนดการไถถอน
ปที่1-2 คงที่รอยละ 3.00 อายุ 4 ป
ปที่3-4 ผูถือหุนกูมีสิทธิ์ กําหนดไถถอน ป 2556
เลือกระหวางอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่รอยละ
4.00 หรืออัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวที่ 6MTHBFIX +
1.25% (CAP 6.00%
and Floor 3.25%)
จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป
คงที่รอยละ 4.00
อายุ 5 ป
จายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน กําหนดไถถอน ป 2557

ตั๋วแลกเงินระยะสั้น

ชุดที่ 3 วงเงิน 11,700
ลานบาท
(11.7 ลานหุน หุนละ
1,000 บาท) 5
ชุดที่ 4 วงเงิน 5,000
ลานบาท
(5 ลานหุน หุนละ 1,000
บาท) 6
500 ลานบาท

ตั๋วแลกเงินระยะสั้น

500 ลานบาท

คงที่รอยละ 2.085

ตั๋วแลกเงินระยะสั้น

1,000 ลานบาท

คงที่รอยละ 2.210

คงที่รอยละ 4.80
จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป

อายุ 10 ป
กําหนดไถถอน ป 2562

คงที่รอยละ 2.080

อายุ 29 วัน
กําหนดไถถอนในวันที่
23 กุมภาพันธ 2554
อายุ 29 วัน
กําหนดไถถอนในวันที่
23 กุมภาพันธ 2554
อายุ 27 วัน
กําหนดไถถอนในวันที่
22 มีนาคม 2554

4

ปตท.สผ. เปนผูออกหุนกู โดยทําสัญญาแปลงหนี้(Swap Agreement) สกุลเงินบาท เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา จํานวน
165.89 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 2.01 ตอปในป 2554
5
ปตท.สผ. เปนผูออกหุนกู โดยทําสัญญาแปลงหนี้(Swap Agreement) สกุลเงินบาท เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา จํานวน
389.50 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 2.67 ตอปในป 2554
6
ปตท.สผ. เปนผูออกหุนกู โดยทําสัญญาแปลงหนี้(Swap Agreement) สกุลเงินบาท เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา จํานวน
161.81 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.93 ตอปในป 2554
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ชนิดของหุนกู

จํานวน

อัตราดอกเบี้ยตอป

ตั๋วแลกเงินระยะสั้น

1,000 ลานบาท

คงที่รอยละ 2.410

ตั๋วแลกเงินระยะสั้น

1,000 ลานบาท

คงที่รอยละ 2.620

ตั๋วแลกเงินระยะสั้น

1,000 ลานบาท

คงที่รอยละ 2.725

ตั๋วแลกเงินระยะสั้น

1,000 ลานบาท

คงที่รอยละ 2.929

อายุ/
กําหนดการไถถอน
อายุ 35 วัน
กําหนดไถถอนในวันที่ 26
เมษายน 2554
อายุ 28 วัน
กําหนดไถถอนในวันที่ 24
พฤษภาคม 2554
อายุ 28 วัน
กําหนดไถถอนในวันที่ 21
มิถุนายน 2554
อายุ 35 วัน
กําหนดไถถอนในวันที่ 26
กรกฎาคม 2554

รายละเอียดของหุนกูและตราสารหนี้อื่นในตางประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้
ชนิดของหุนกู
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอย
สิทธิ – หุนกูเงินดอลลาร
สหรัฐอเมริกา (กรกฎาคม
2553)
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอย
สิทธิ – หุนกูเงินดอลลาร
สหรัฐอเมริกา (สิงหาคม 2553)
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอย
สิทธิ – หุนกูเงินดอลลาร
สหรัฐอเมริกา(เมษายน 2554)

จํานวน

อัตราดอกเบี้ยตอป

500 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา7

อายุ/
กําหนดการไถถอน
คงที่รอยละ 4.152 จาย อายุ 5 ป
ดอกเบี้ยทุกครึ่งป
กําหนดไถถอน ป 2558

200 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา8

คงที่รอยละ 4.152 จาย อายุ 5 ป
ดอกเบี้ยทุกครึ่งป
กําหนดไถถอน ป 2558

700 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา9

คงที่รอยละ 5.692 จาย อายุ 10 ป
ดอกเบี้ยทุกครึ่งป
กําหนดไถถอน ป 2564

7

PTTEP Australia International Pty Ltd. เปนผูออกหุนกูโดยมี ปตท.สผ. เปนผูค้ําประกันหุนกูทั้งจํานวนตลอดอายุหุนกู
8
PTTEP Australia International Pty Ltd.เปนผูออกหุนกูโดยมี ปตท.สผ. เปนผูค้ําประกันหุนกูทั้งจํานวนตลอดอายุหุนกู
9
PTTEP Canada International Finance Limited เปนผูออกหุนกูโดยมี ปตท.สผ. เปนผูค้ําประกันหุนกูทั้งจํานวน
ตลอดอายุหุนกู
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7.1.3

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ ปตท.สผ.

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2545 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดใหความเห็นชอบในการจัดทํา
โครงการใหพนักงานมีสวนรวมเปนเจาของบริษัท (Employee Stock Ownership Plan หรือ ESOP) ซึ่งเปน
โครงการตอเนือ่ ง 5 ป (2545 – 2549) โดยจะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวน 10 ลานหนวย
สําหรับรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะจัดสรรในแตละปนนั้ บริษทั จะนําเสนอเพื่อขออนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุนเปนรายป
ตอมาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญผูถ ือหุน ไดใหความเห็นชอบใหบริษัท
นําหุน สามัญเพิ่มทุนป 2541 จํานวน 2.4 ลานหุน10 ซึ่งสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกพนักงาน และพนักงานที่เปนกรรมการของบริษทั ในป 2541 และ
ใบสําคัญแสดงสิทธินนั้ ไดหมดอายุลงแลวเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2546 (ไมมีพนักงาน หรือพนักงานที่เปน
กรรมการของบริษัทใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาว ซื้อหุนของบริษัท) มาสํารองไวเพื่อรองรับการ
ใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวน 2.4 ลานหนวย ทีบ่ ริษัทจะขอออกและเสนอขายใหแกผบู ริหารและ
พนักงานของบริษัทเปนโครงการตอเนื่อง 3 ป โดยเริ่มตัง้ แตป 2547 ถึงป 2549
ในวันที่ 12 เมษายน 2549 ปตท.สผ. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงมูลคาหุนที่ตราไว
(Par Value) จากเดิมหุนละ 5 บาท เปน หุนละ 1 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ อื หุนป 2549 สงผลให
อัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตอหุนสามัญเปลีย่ นแปลงจากเดิม 1:1 เปน 1:5 รวมทั้งราคาการใช
สิทธิเปลี่ยนแปลงจากเดิม 111 บาท, 117 บาท, 183 บาท, 278 บาท และ 456 บาท เปน 22.20 บาท,
23.40 บาท, 36.60 บาท, 55.60 บาท และ 91.20 บาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดของการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึง่ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน แลว สรุปไดดังนี้

10

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2541 ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
ปตท.สผ. (ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ) จํานวน 1.2 ลานหนวย โดยเสนอขายใหแกพนักงานและพนักงานที่เปนกรรมการของ
บริษัทฯ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาวมีอายุ 5 ป และมีราคาการใชสิทธิที่ 300 บาท ตอมาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม
2543 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ ปตท.สผ. มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว (Par Split) จากหุนละ 10 บาท
เปนหุนละ 5 บาท จึงมีผล ทําใหราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯเปลี่ยนแปลงจาก 300 บาท เปน 150 บาท ทั้งนี้
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯดังกลาวไดหมดอายุลงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2546
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2545*
2546
2547
2548
2549
รวม

จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ
(หนวย)
2,000,000
2,000,000
2,800,000
2,800,000
2,800,000
12,400,000

อายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ (ป)
5
5
5
5
5

ราคาของใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ
(บาท)
22.20
23.40
36.60
55.60
91.20

อัตราสวนการใชสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
(หนวย : หุนสามัญ)
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5

* ในป 2545 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติใหออก และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานของบริษัท สวนในป 2546-2549 เสนอขายใหเฉพาะผูบริหาร และพนักงานของบริษัทเทานั้น

อนึ่ง โครงการใหพนักงานมีสวนรวมเปนเจาของบริษทั (ESOP) ดังกลาวขางตน ไดมีอายุ
หมดลงในป 2554 โดยมีกาํ หนดการใชสทิ ธิครั้งสุดทายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ทั้งนี้ตั้งแตป 2546
จนถึงวันทีก่ ําหนดใหใชสิทธิครั้งสุดทาย มีผูใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 12 ลานหนวย หรือคิดเปน
จํานวนหุน ทัง้ สิ้น 59.99 ลานหุน
7.1.4 จํานวนหุน และผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนจาก Thai Trust
Fund หรือ NVDR
เอ็นวีดีอาร (Non-Voting Depository Receipt or NVDR) คือ ใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชนทเี่ กิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ออกโดย "บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด" (Thai NVDR
Company Limited) ซึ่งเปนบริษัทยอยทีต่ ลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดตั้งขึ้น โดย NVDR มีลักษณะ
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) วัตถุประสงคหลักของ NVDR คือชวยกระตุนการ
ลงทุน โดยผูล งทุนตางประเทศสามารถลงทุนในหุนสามัญของบริษัทไดโดยไมมีขอจํากัดในเรื่องเพดานการ
ถือครองหลักทรัพยของชาวตางชาติ (Foreign Limit) และไดรับสิทธิประโยชนทางการเงิน เชน เงินปนผล
และสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุน เชนเดียวกับการลงทุนในหุนทุนของบริษัท นอกจากนี้ NVDR ยังชวยขจัด
ปญหาของผูลงทุนสถาบันตางประเทศบางประเทศที่ไมสามารถลงทุนในหนวยลงทุน ซึ่งรวมถึงหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว (Thai Trust Fund : TTF) ได ทั้งนี้ ผูถือ NVDR จะไมมีสิทธิ
ในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัท (Non-Voting Rights) อยางไรก็ตาม ถึงแมวา NVDR จะออกมาเพื่อ
สงเสริมการลงทุนของผูลงทุนชาวตางประเทศ แตก็อนุญาตใหนกั ลงทุนไทยสามารถลงทุนใน NVDR ได
จากการรายงานขอมูลการออก NVDR ในเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา
ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2555 หุนสามัญของบริษัทที่ไทยเอ็นวีดีอารถอื ไวมีจํานวน 63,209,035 หุน หรือคิด
เปนรอยละ 1.904 ของจํานวนหุนที่ชาํ ระเต็มมูลคาแลวทั้งหมด คือ 3,319,985,400 หุน จํานวนหุน สามัญ
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ที่อยูใน NDVR ไมสามารถใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนกรณีการใชสิทธิออกเสียงเพื่อลงมติ
เกี่ยวกับการเพิกถอนหุน ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
7.2 ผูถือหุน
7.2.1 ผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก
ผูถือหุน ที่ถือหุน สูงสุด 10 รายแรกของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2555 ไดแก
อันดับ

รายชื่อผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก

จํานวนหุน

% ของจํานวน
หุนทั้งหมด
2,167,500,700
65.286

1.

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2.

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG

74,665,545

2.249

3.

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

68,310,851

2.058

4.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด

63,209,035

1.904

5.

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

62,454,564

1.881

6.

THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED

52,493,608

1.581

7.

CHASE NOMINEES LIMITED 42

47,662,028

1.436

8.

STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

44,163,935

1.330

9.

NORTRUST NOMITEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND

43,744,252

1.318

10.

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH

38,952,100

1.173

รวมจํานวนหุน ของผูถือหุนใหญ 10 รายแรก 2,663,156,618
รวมจํานวนหุน ที่ออกและชําระแลวทั้งหมด
3,319,985,400
ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2555

80.216
100

7.2.2 ผูถือหุนที่ถือผานบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ตั้งแตรอยละ 0.50 ของจํานวนหุน
ที่ชําระแลวของหลักทรัพยอางอิงขึ้นไป*
อันดับ

รายชื่อผูถือหุนที่ถือผานบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
(ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2554)
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

จํานวนหุน

% ของจํานวน
หุนทั้งหมด
18,223,600
1.
0.55
18,223,600
0.55
รวมจํานวนหุน
หมายเหตุ: ขอมูลจาก http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=PTTEP-R&language=en& country=US
* เนื่องจากตั้งแตวันที่ 18 มกราคม 2553 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ไดเปลี่ยนหลักเกณฑการเปดเผยขอมูล
รายชื่อผูถือเอ็นวีดีอาร เปนเปดเผยขอมูลผูถือเอ็นวีดีอาร ตั้งแตรอยละ 0.50 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวของหลักทรัพย
อางอิงขึ้นไป

PTTEPTK.docx

สวนที่ 1 หนา 88

แบบ 56-1 ประจําป 2554

7.2.3 ผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธิผลตอการกําหนดนโยบายการจัดการ หรือ
การดําเนินการของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
ปตท. ในฐานะที่เปนผูถอื หุนรายใหญของบริษัทมีสว นในการกําหนดนโยบายการจัดการ
และการดําเนินงานของบริษทั โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 มกราคม
2555 มีกรรมการที่เปนกรรมการและผูบริหารของ บมจ. ปตท. จํานวน 6 คน จากจํานวนกรรมการบริษัท
ทั้งหมด 15 คน
7.3 นโยบายการจายเงินปนผล
หากไมมีความจําเปนอันใด คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนจายเงินปนผล
ของบริษัทแกผูถือหุน เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดแลวในแตละป
และอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน เปนครั้งคราวได สวนในกรณีของบริษัทยอยนั้น บริษัท
ไมไดกําหนดนโยบายการจายเงินปนผล
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9.

การควบคุมภายใน

ปตท.สผ. ไดตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่พอเพียง
และเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหบริษัทฯ สามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิผล สามารถลดหรือ
ปองกันความเสี่ยงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น กอใหเกิดความเสียหายและมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ตลอดจนตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกีย่ วของ
ปตท.สผ. ไดมีการออกแบบ จัดทํา ประเมินผลและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง
โดยพิจารณาองคประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 ดาน ตามแนวทางของ COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญของแตละ
องคประกอบไดดังนี้
(1) สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)
• มีการจัดโครงสรางองคกรและสายการบังคับบัญชาอยางชัดเจน
สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทในปจจุบนั และอนาคต

เหมาะสม

และ

• มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานขององคกรอยางชัดเจน
มีการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPIs) ทั้งในระดับองคกร หนวยงาน และพนักงาน

และ

• มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอยางชัดเจน โดยมีการจัดทํา
เปนลายลักษณอักษร และมีการทบทวนเพื่อพิจารณาปรับปรุงเปนประจําทุกป รวมทั้งการวัดผลการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณฯในระดับหนวยงานดวย
• คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทําหนาทีก่ าํ หนดนโยบายและติดตามการดําเนินงานดาน
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
•

บริษัทมีนโยบายการรับเรื่องรองเรียน และใหความคุม ครองผูรองเรียนเปนลายลักษณ

อักษร
• มีระบบและกระบวนการฝกอบรมพัฒนาพนักงานแบบมุง เนนสมรรถนะ(CompetencyBased Training and Development)
(2) การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
• มีการทําแผนประจําปและแผนระยะยาวโดยไดคํานึงถึงความเสี่ยงทัง้ ปจจัยภายนอก ไดแก
ราคาน้าํ มัน อัตราแลกเปลี่ยน และปจจัยภายใน ไดแก ความเสีย่ งในการสํารวจ ความเสีย่ งของการลงทุน
ใหมๆ ความเสี่ยงดานความปลอดภัย เปนตน
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• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาทีก่ ําหนดนโยบาย และกรอบการดําเนินงาน
บริหารความเสี่ยงของบริษทั รวมทั้งกํากับดูแลใหการบริหารความเสี่ยงประสบความสําเร็จในระดับองคกร
ตลอดจนระดับโครงการ โดยในป 2554 มีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง
• มีคณะกรรมการพิจารณาความเสีย่ งดานปฏิบัติการ (Operation Risk Committee)
เพื่อใหการบริหารจัดการดานเทคนิค และสนับสนุนการปฏิบัติการโครงการตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยในป 2554 มีการประชุมทัง้ หมด 10 ครั้ง
(3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
• จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน คูม ือการมอบอํานาจอนุมัติ และปรับปรุงใหมีความเหมาะสม
กับการดําเนินงานอยูเสมอ
• ปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มความชัดเจนและเปนมาตรฐานของการดําเนินธุรกิจ
สํารวจและผลิตปโตรเลียม รวมทัง้ มีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง (Value Assurance Check) กอนที่จะ
ตัดสินใจอนุมตั ิ (Approver) ในแตละขั้นตอนอยางเปนระบบ
• พัฒนากรอบการบริหารจัดการและการกํากับดูแลของหนวยงานกลางกับโครงการตางๆ
ของปตท.สผ. (Corporate Governance Framework) เพื่อความชัดเจนในบทบาทหนาที่ และความ
รับผิดชอบในการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานกลาง กับโครงการตางๆ
• จัดตั้งหนวยงานกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance) เพือ่ รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ ควบคุม และกํากับดูแล ใหการดําเนินการตางๆ ของ ปตท.สผ. เปนไปตามกฎหมาย และ
ขอกําหนดตางๆที่เกีย่ วของอยางเครงครัด เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
รวมถึงการแจงกฎเกณฑ ขอกําหนดใหมๆ ใหทุกฝายทีเ่ กี่ยวของไดทราบ
• จัดการอบรมใหความรูกับพนักงานในเรื่องการกํากับดูแลและการควบคุมภายใน รวมทั้ง
จัดใหมีการประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง โดยหนวยงานตางๆ ภายในองคกร และโครงการตางๆ ที่
ปตท.สผ. ดําเนินการในตางประเทศ เปนผูประเมินกระบวนการทํางานที่มีความสําคัญ ตามแนวทางของ
COSO เพื่อใหหนวยงานตางๆมีความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน และมั่นใจวา
กระบวนการทํางานมีการกํากับดูแลและการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ
รวมทัง้ กําหนดแผนปรับปรุงการ
ควบคุมภายในเมื่อพบจุดบกพรอง
•

มีหนวยงาน Knowledge Management เพื่อสงเสริมและใหความรูกับพนักงานอยาง
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(4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
•

จัดใหมีระบบและชองทางการสื่อสารทัง้ ภายในและภายนอกองคกร

•

มีการแบงแยกงานและกําหนดผูมีหนาที่รับผิดชอบในระบบงานตางๆ อยางชัดเจน

• มีการกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลที่เปนความลับในทุกหนวยงาน เพื่ออนุญาตใหผูที่
ไดรับมอบหมายเทานั้น ทีม่ สี ิทธิเขาถึงแฟมขอมูลได
• พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยการจัดหา Software SAP มาใชในการวางแผนและการ
จัดการทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource Planning) เพื่อเชื่อมโยงระบบงานตางๆ ของบริษัทใหเปน
ระบบเดียว ทําใหการวิเคราะหประเมินผลและวางแผนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก งานดานบัญชี
การเงิน จัดหา ทรัพยากรบุคคล พัสดุคงคลัง และดานบํารุงรักษา เปนตน
(5) การติดตามและประเมินผล
• ปตท.สผ. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางชัดเจน โดยเปรียบเทียบ
กับตัวชี้วัด (KPI) ซึ่งจะรายงานผลฯตอฝายจัดการทุกเดือน และคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส
• คณะกรรมการตรวจสอบ และฝายตรวจสอบ สอบทานกระบวนการดําเนินงานตางๆ
ขององคกร และติดตามแผนการปรับปรุงดานการกํากับดูแล การควบคุมภายในจากผลการประเมินตนเอง
ของหนวยงานและโครงการตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาระบบการกํากับดูแล การควบคุมภายในมีความพอเพียง
และมีประสิทธิผล
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555/344 วันที่ 30 มกราคม 2555 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษทั ไดใหความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบสรุปความเห็นในเรือ่ งความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน กลาวคือ ปตท.สผ. และบริษัทยอย
ไดมีการออกแบบและปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงที่สําคัญ ซึ่งอาจ
มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษทั และเมื่อพบจุดบกพรองของระบบฯ ก็ไดมีการจัดทํา ปรับปรุง
แกไขระบบการควบคุมภายในอยางตอเนือ่ ง เพื่อใหมีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทในปจจุบนั
และอนาคต และสอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกีย่ วของ
นอกจากนี้ การตรวจสอบงบการเงินของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย ประจําป 2554 โดยสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินซึง่ เปนผูส อบบัญชีของบริษัทก็มิไดระบุจุดออนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสําคัญ
ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายตอการดําเนินงานของบริษัทแตประการใด
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10.

รายการระหวางกัน

10.1 รายการระหวางกัน ป 2554
(1) รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
การถือหุน
ลักษณะรายการ
บริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัท ปตท. จํากัด บริษัท ปตท. ถือหุน รอยละ
(มหาชน)
65.286 ใน ปตท.สผ.

1.1 การขายผลิตภัณฑปโตรเลียม ดังนี้
- น้ํามันดิบ
9.50 ลานบารเรล
- กาซธรรมชาติ 386,609 ลานลูกบาศกฟุต
- กาซแอลพีจี 86,292 เมตริกตัน
- คอนเดนเสท
11.87 ลานบารเรล
1.2 การซื้อน้าํ มันเชื้อเพลิง ดังนี้
- น้ํามันอากาศยาน 1.79 ลานลิตร
- น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 74.37 ลานลิตร
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มูลคาในป 2554

ความจําเปนและสมเหตุสมผล

140,106 ลานบาท การคํานวณราคาซื้อขายของ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมนัน้ ไดอางอิง
จากราคาของตลาดโลกและเปน
ราคาที่ผูรวมทุนของโครงการขาย
ให ปตท.
2,177 ลานบาท

คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติ
สัญญาซื้อน้ํามันกับบริษทั ปตท.
จํากัด (มหาชน) เปนระยะเวลา 5
ป (2552 – 2556) โดยมีขอตกลง
และราคาซื้อขายเปนไปตามราคา
อางอิงมาตรฐานที่แขงขันไดใน
ตลาด และมีเงื่อนไขที่
สมเหตุสมผล
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(2) รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย
บริษัทที่เกี่ยวของ
การถือหุน
บริษัท เอนเนอรยี่
คอมเพล็กซ จํากัด
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บริษัท ปตท.สผ.ถือหุน
รอยละ 50 ในบริษัท
เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ
จํากัด

ลักษณะรายการ

มูลคาในป 2554

ความจําเปนและสมเหตุสมผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครั้งที่ 1/2553/307
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 เห็นชอบการทํา
สัญญาเชาอาคารสํานักงานที่ศูนยเอนเนอรยี่ คอม
เพล็กซ (Enco) กับบริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ
จํากัด กําหนดระยะเวลา 3 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 เพื่อใช
เปนพืน้ ที่สํานักงาน พืน้ ที่เก็บของและพื้นที่
เอนกประสงค รวมพืน้ ที่ประมาณ 47,000 ตาราง
เมตร มูลคาการเชารวมคาบริการเปนเงิน 1,105
ลานบาท

444 ลานบาท

อัตราคาเชาประเมินโดยผูป ระเมิน
ราคาอิสระ ซึง่ ใชวิธีการคํานวณ
ตามเกณฑการกําหนดราคา
คาเชาที่ใชกนั ทั่วไปในธุรกิจ
สํานักงานใหเชาตาม
มาตรฐานสากล
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(3) การทําสัญญาวาจางบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวของ
การถือหุน
ลักษณะรายการ
บริษัท พีทที ี ไอซีที บริษัท ปตท.สผ.ถือหุน ใน
โซลูชั่นส (PTT ICT) บริษัทพีทที ี ไอซีที โซลูชั่นส
รอยละ 20 รวมกับบริษัท
ปตท.และบริษทั ในเครือ
ปตท. อีก 3 บริษัท ไดแก
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
รอยละ 20
บริษัท ปตท. โกลบอล
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) รอย
ละ 40
บริษัท ไทยออยล จํากัด
(มหาชน) รอยละ 20
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ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครั้งที่
10/2549/254 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 มีมติ
อนุมัติให ปตท.สผ. ลงนามในสัญญาวาจาง บริษัท พี
ทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด เพือ่ ใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแกบริษัท โดยมี
กําหนดอายุสญ
ั ญา 5 ป นับตั้งแต
1 กรกฎาคม 2549 เปนตนไป วงเงินคาจางรวมทั้งสิน้
ประมาณ 702 ลานบาท (ในสัดสวนของปตท.สผ.)

มูลคาในป 2554
214 ลานบาท

ความจําเปนและสมเหตุสมผล
ดําเนินการตามนโยบายดาน ICT
ตามแผนกลยุทธในการบริหารงาน
แบบกลุมธุรกิจของกลุมบริษัท
ปตท.เพื่อสรางศักยภาพในการ
ทํางานรวมกัน

สวนที่ 1 หนา 172

แบบ 56-1 ประจําป 2554

10.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือ รายการระหวางกันอยางเหมาะสม ภายใตกรอบจริยธรรมที่
ดี โดยผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับรายการฯ ที่ไดกําหนดไว ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ตลอดจนพิจารณาการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนตอ สาธารณชนใหมีความถูกตองและครบถวน ทั้งนี้ ปตท.สผ.
ไดกําหนดนโยบายเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนไวอยางชัดเจน เพื่อใหกรรมการ และพนักงานไดยึดถือและปฏิบัติอยางถูกตอง ซึ่งไดมีการกําหนดขัน้ ตอนในการรายงาน
ความขัดแยงของผลประโยชนไวดว ย และหากรายการใดที่กรรมการ พนักงาน หรือ บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน มีผลประโยชนเกี่ยวของในการทํารายการกับ ปตท.สผ. หามกรรมการ
หรือพนักงาน มีสวนรวมในการตัดสินใจหรืออนุมัติรายการดังกลาว และใหใชราคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอกดวย
10.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นและบันทึกบัญชีในป 2554 ตามรายละเอียดขางตน เห็นวารายการดังกลาวเปนรายการที่มีเงื่อนไข
และราคาทีย่ ุติธรรมเหมาะสม ซึ่งไดผานการอนุมัติจากฝายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทกอนการทํารายการแลว
10.4 การทํารายการระหวางกันในอนาคต
รายการระหวางกันของบริษัทในอนาคต จะเปนรายการที่ดําเนินการทางธุรกิจตามปกติ และไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวของหรือบุคคลที่
เกี่ยวของ โดย ปตท.สผ. จะยึดถือและปฏิบัติตามกฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ หรือหนวยงานกํากับดูแลอื่นในเรื่องรายการระหวางกันอยางเครงครัด และคํานึงถึงความ
สมเหตุสมผล ความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาตลาดที่อางอิงได เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝายไดรับการดูแลผลประโยชนอยางเปนธรรมและเทาเทียมกันตาม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ
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11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ปตท.สผ.ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (Thai
Financial Reporting Standards: TFRS) ที่สอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศ (International Financial Reporting Standards: IFRS) นอกจากนี้ ปตท.สผ.ยังไดนาํ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินไทยที่ประกาศแลวแตมีผลบังคับใชในป 2556 มาปรับใชกอน ไดแกมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ ซึ่งระบุใหกิจการกําหนดสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน (Functional Currency) รวมถึงการนํา
IFRS บางฉบับมาปฏิบัติกอน (Early Adoption) ไดแก มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 39 เรื่อง
การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน
ผูบริหารของกลุมบริษัทกําหนดสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา เปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
(Functional Currency) และไดนําเสนองบการเงินในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ซึง่ เปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ อยางไรก็ตาม เพื่อการนําสงงบการเงินใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา บริษัทจําเปนตองนําเสนองบการเงินที่แปลงคาจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา เปนสกุลเงิน
บาท (สกุลเงินที่ใชในการนําเสนองบการเงิน - Presentation Currency)
ดังนัน้ เพื่อใหขอมูลทางการเงินสะทอนถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท ขอมูล
งบการเงินและอัตราสวนทางการเงินที่สาํ คัญ สําหรับป 2552-2554 จึงแสดงเปนสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐอเมริกา อยางไรก็ดีกลุมบริษัทเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ในวันที่ 1 มกราคม 2554 ดังนั้น
งบการเงินสําหรับป 2554 จึงจัดทําเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาโดยจะแสดงเปรียบเทียบกับงบ
การเงินสําหรับป 2553 ปรับปรุงยอนหลัง สําหรับขอมูลงบการเงินป 2552 ที่นาํ มาแสดงเปรียบเทียบไดมี
การแปลงคาเปนดอลลารสหรัฐอเมริกา จากงบการเงินที่รายงานในสกุลเงินบาทที่ไดรับการตรวจสอบและ
รายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2553 ซึ่งงบการเงินดังกลาวไดถกู
จัดทําขึ้นโดยบริษัทยังมิไดนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) มาปฏิบัติ ทั้งนี้อัตรา
แลกเปลี่ยนที่ใชในการแปลงคางบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จะใชอัตราปดเฉลี่ย ณ
วันที่ 30 ธันวาคม 2552 งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดจะใชอัตรากลางเฉลี่ยของป 2552
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แบบ 56-1 ประจําป 2554

11.1 ขอมูลทางการเงินโดยสรุป

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อนื่
สินคาคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินใหกยู ืมระยะยาวแกกจิ การทีเ่ กี่ยวของกัน
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
คาความนิยม
สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สนิ และสวนของผูถ ือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
หนี้สนิ ระยะยาวที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะสัน้
เจาหนี้จากการรวมทุน
คาใชจายคางจาย
ดอกเบี้ยคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สนิ อนุพันธทางการเงิน
ประมาณการหนีส้ นิ ระยะสั้น
หนี้สนิ หมนเวียนอืน่
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หุนกู
เงินกูย ืมระยะยาว
หนีส้ ินตามสัญญาเชาทางการเงิน
หนีส้ ินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ประมาณการหนี้สนิ คารื้อถอนอุปกรณการผลิต
หนีส้ ินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนเรือนหุน
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองเพื่อขยายงาน
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอืน่ ของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
มูลคาหุน ตามบัญชี (ดอลลาร สรอ.)
จํานวนหุน ทีอ่ อกและชําระเต็มมูลคาปลายงวด(พันหุน )
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 *
2553
2554
พันดอลลาร สรอ.
%
พันดอลลาร สรอ.
%
พันดอลลาร
1,462,399
327,210
100,260
31,436
244,107
199,209
2,364,621

16.2
3.6
1.1
0.3
2.7
2.2
26.2

1,979,478
328,153
61,342

27,640
15,126
6,194,568
119,195
256,023
38,175
6,650,727
9,015,348

%

18,456
239,295
122,737
2,808,130

18.5
3.1
0.6
0.5
0.2
2.2
1.1
26.3

1,350,530
484,200
150,155
201,897
17,360
271,130
262,527
2,737,799

9.5
3.4
1.1
1.4
0.1
1.9
1.9
19.4

0.3
0.2
68.7
1.3
2.8
0.4
73.8
100.0

24,601
19,695
6,794,617
7,314
183,187
469,797
386,404
7,885,615
10,693,745

0.2
0.2
63.5
0.1
1.7
4.4
3.6
73.7
100.0

26,923
18,485
9,300,912
329,695
1,136,555
510,603
70,460
11,393,633
14,131,432

0.2
0.1
65.8
2.3
8.0
3.6
0.5
80.6
100.0

27,532
309,498
57,987
19,546
621,127
7,148
570,518
26,175
44,544
1,684,075

0.3
3.4
0.6
0.2
6.9
0.1
6.3
0.3
0.5
18.7

67,420
263,502
33,418
603,161
18,312
738,359
976
130,449
68,467
1,924,064

0.6
2.5
0.3
5.6
0.2
6.9
1.2
0.6
18.0

72,996
687,772
315,545
35,665
995,314
29,583
802,476
46,419
75,772
78,255
3,139,797

0.5
4.9
2.2
0.3
7.0
0.2
5.7
0.3
0.5
0.6
22.2

1,466,975
316,365
449,312
683,905
125,633
3,042,190
4,726,265

16.3
3.5
5.0
7.6
1.4
33.8
52.4

2,319,410
199,034
51,744
725,804
65,652
3,361,644
5,285,708

21.7
1.9
0.5
6.8
0.7
31.4
49.4

2,251,987
918,666
62,463
703,998
124,998
4,679,973
7,819,770

15.9
4.4
6.5
0.4
5.0
0.9
33.1
55.3

129,238
449,598

1.4
5.0

129,391
462,090

1.2
4.3

129,475
469,655

0.9
3.3

12,964
431,231
3,342,462
(76,410)
4,289,083
9,015,348
1.29
3,312,561

0.1
4.8
37.1
(0.8)
47.6
100.0

12,964
431,231
4,345,041
27,320
5,408,037
10,693,745
1.63
3,317,448

0.1
4.0
40.6
0.3
50.6
100.0

12,964
431,231
5,254,384
13,953
6,311,662
14,131,432
1.90
3,319,985

0.1
3.1
37.2
0.1
44.7
100.0
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แบบ 56-1 ประจําป 2554
* สินทรัพยและหนี้สนิ แปลงคาจากงบแสดงฐานะการเงินที่รายงานเปนสกุลเงินบาทโดยใชอตั ราปดเฉลี่ยวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ที่อตั ราแลกเปลีย่ น 33.3688 บาทตอ 1
ดอลลาร สรอ. และ สวนของผูถือหุนใช historical rate

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม
2552 **
พันดอลลาร สรอ.

รายได
รายไดจากการขาย
รายไดจากการบริการทอขนสงกาซ
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่นๆ
รายไดรวม
คาใชจาย

2553

2554

พันดอลลาร สรอ.

%

พันดอลลาร สรอ.

%

%

3,370,128

96.0

4,329,635

95.5

5,439,722

95.7

109,742

3.1

110,836

2.4

124,071

2.2

10,975

0.3

11,795

0.3

16,239

0.3

19,012

0.5

79,505

1.8

105,061

1.8

3,509,857

100.0

4,531,771

100.0

5,685,093

100.0

คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
คาใชจายในการบริหาร
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
คาเสื่อมราคา คาสูญสิน้ และคาตัดจําหนาย
ขาดทุนจากการอนุพันธทางการเงิน
คาความเสียหายจากอุบัติเหตุในแหลงมอนทารา
คาตอบแทนผูบริหาร
ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
คาใชจายอื่นๆ
ตนทุนทางการเงิน

347,848
215,170
147,639
410,245
870,798
265,004
4,552
14,823
54,551

9.9
6.1
4.2
11.7
24.8
7.6
0.1
0.4
1.6

458,390
86,924
192,465
525,329
1,017,342
3,468
14,410
5,915
85,854
47,740
104,546

10.1
1.9
4.2
11.6
22.4
0.1
0.3
0.1
1.9
1.1
2.3

625,396
216,890
257,409
645,468
1,117,346
11,057
5,331
4,571
64,886
123,557

11.0
3.8
4.5
11.4
19.7
0.2
0.1
0.1
1.1
2.2

คาใชจายรวม
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (ดอลลาร สรอ.)

2,330,630
(521)
1,178,706

66.4
-

56.1
43.9

3,071,911
2,430
2,615,612

54.0
-

33.6

2,542,383
(1,347)
1,988,041

(532,560)

15.2

(607,563)

13.4

(1,147,365)

20.2

646,146

18.4

1,380,478

30.5

1,468,247

25.8

กําไรตอหุนปรับลด (ดอลลาร สรอ.)
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พันหุน)

0.20

0.42

0.44

0.20

0.42

0.44

3,309,079

3,314,906

3,319,078

** งบกําไรขาดทุนแปลงคาจากงบกําไรขาดทุนที่รายงานเปนสกุลเงินบาทโดยใชอัตรากลางเฉลีย่ ของป2552 ที่อตั ราแลกเปลี่ยน 34.2858 บาทตอ 1 ดอลลาร สรอ.
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46.0

แบบ 56-1 ประจําป 2554
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษทั
ยอย
งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
สวนแบง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
คาเสื่อมราคา คาสูญสิน้ และคาตัดจําหนาย
คาใชจายตัดจาย
คาใชจายในการสํารวจตัดจาย
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย
รายไดจากรายไดรอการรับรู
คาความเสียหายจากอุบัติเหตุในแหลงมอนทารา
ขาดทุนจากการอนุพันธทางการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับ (สูง) ต่ํากวาดอกเบี้ยจาย
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกยู ืมแกกจิ การทีเ่ กี่ยวของกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดจายซื้อหุนสวน-สุทธิ
เงินลงทุนในกิจการที่เกีย่ วของกันเพิ่มขึน้

2552 **

2553

2554

พันดอลลาร สรอ.

พันดอลลาร สรอ.

พันดอลลาร สรอ.

1,178,706

1,988,041

2,615,612

521
870,798
2,097
165,408
102,051
2,550
90,577
11,705
(24,631)
40,561

1,347
1,017,342
4,564
46,056
(11,266)
(15,443)
3,468
13,068
188,333
90,590

(2,430)
1,117,346
5,714
150,450
1,726
(11,455)
11,057
15,264
(62,284)
103,957

2,440,343
(1,189,490)

3,326,100
(666,048)

3,944,957
(1,036,853)

1,250,853

2,660,052

2,908,104

38,799

(2,530)

274

-

(342,000)

(1889,560)

(16,212)

-

-

(1,944,320)
(43,563)

2,158
(2,206,095)
(114,199)

606

เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินใหกูยืม
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณเพิ่มขึ้น
สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น

1,300
(1,732,168)
(105,975)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(1,814,256)

(2,331,807)

(4,207,422)

(39,687)

205,269

63,707

-

-

616,303

(285,393)
693,683
(63,191)
12,645
(379,986)

698,020
(123,106)
7,649
(560,133)

เงินกูยืมระยะสัน้ (ลดลง) เพิ่มขึ้น
เงินรับจากเงินกูยืมระยะยาว
เงินจายชําระคืนหุนกู
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุนกู
เงินสดจายดอกเบี้ยเงินกูยืม
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ
เงินปนผลจาย

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด

1,165,209
(41,973)
10,705
(389,848)
704,406

183,027

702,440

141,003
1,259,013
1,400,016

511,272
1,462,399
1,973,671

(596,878)
1,979,478
1,382,600

ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นงวด

62,383
5,807
(32,070)
1,462,399
1,979,478
1,350,530
** งบกระแสเงินสดแปลงคาจากงบกระแสเงินสดที่รายงานเปนสกุลเงินบาทโดยใชอัตรากลางเฉลี่ยของป2552 ทีอ่ ัตราแลกเปลี่ยน 34.2858 บาทตอ 1 ดอลลาร สรอ.
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ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
อัตราสวนทางการเงิน
2552

2553

2554

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง

(เทา)

1.40

1.46

0.87

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

(เทา)

1.12

1.26

0.70

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด

(เทา)

0.81

1.48

1.19

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา

(เทา)

9.25

10.87

10.87

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

(วัน)

39

34

34

อัตรากําไรสุทธิ

(%)

18.57

31.09

26.39

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

(%)

15.99

28.17

25.06

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

(%)

8.22

14.05

11.82

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร

(%)

27.81

37.24

32.13

อัตราการหมุนของสินทรัพย

(เทา)

0.44

0.45

0.45

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

(เทา)

1.10

0.48

0.61

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย

(เทา)

33.69

41.56

42.39

อัตราการจายเงินปนผล

(%)

40.00

40.00

40.00

มูลคาหุนตามบัญชี

(ดอลลาร สรอ.)

1.29

1.63

1.90

กําไรสุทธิตอหุน

(ดอลลาร สรอ.)

0.20

0.42

0.44

เงินปนผลตอหุน

(บาท)

2.68

5.03

5.40

สินทรัพยรวม

(%)

26.21

18.66

32.40

หนี้สินรวม

(%)

51.41

11.84

48.46

รายไดจากการขาย

(%)

(12.87)

28.47

25.30

กําไรสุทธิ

(%)

(46.84)

113.65

6.36

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

ขอมูลตอหุน

อัตราการเติบโต
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11.2 คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ สําหรับป 2554
11.2.1 ผลการปฏิบตั ิตามแผนการดําเนินธุรกิจป 2554
ป 2554 เปนปที่เศรษฐกิจโลกมีการชะลอการเติบโตและมีความผันผวน โดยปจจัยสําคัญ
ที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกคือสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของสหรัฐอเมริกา วิกฤตหนี้สาธารณะในกลุม
ประเทศยุโรป การเกิดภัยพิบัติในประเทศญี่ปุน และสถานการณความไมสงบในกลุมประเทศในทวีป
ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ซึ่งสงผลใหราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้น โดยปจจัยดังกลาวยังสงผลตอกลุม
ประเทศกําลังพัฒนา และกลุมประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมโดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งถึงแมวา จะยังคงมีการ
เติบโตอยางเขมแข็ง แตก็มีอตั ราการเติบโตที่ลงลดเนือ่ งมาจากมูลคาการสงออกที่ลดลง สําหรับเศรษฐกิจไทย
ก็เชนเดียวกัน โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดมีการปรับลดประมาณ
การขยายตัวของเศรษฐกิจทัง้ ป โดยคาดวาในป 2554 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเพียงรอยละ 1.5 เทียบกับ
คาดการณเดิมที่รอยละ 3.5-4.0 โดยปจจัยหลักทีก่ ดดันการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย คือ ปจจัยจาก
เศรษฐกิจโลก ซึ่งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะภาคการสงออก และปจจัยภายในประเทศ
โดยเฉพาะภัยพิบัติอุทกภัยตัง้ แตชวงปลายไตรมาสที่สาม ตอเนื่องในไตรมาสที่สี่ ไดสงผลกระทบในวงกวาง
ตอภาคการผลิตทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และภาคการทองเทีย่ ว
ในสวนของนโยบายดานพลังงานของประเทศไทย
รัฐบาลไดมีมาตรการบรรเทาภาระ
คาใชจายของประชาชนดวยการชะลอการเก็บเงินจากน้าํ มันบางประเภทเขากองทุนน้าํ มันชัว่ คราว สงผลให
ในระยะสัน้ อุปสงคน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึน้ สวนในระยะยาว รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสรางราคาพลังงาน
ใหสะทอนตนทุนที่แทจริง โดยทยอยลอยตัวราคากาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) และกาซหุงตม
(LPG) เริ่มตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 2555 เพื่อตอบรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558 ซึ่งจะ
สงผลใหความตองการใชกา ซธรรมชาติของประเทศเปนไปตามกลไกตลาด นอกจากนี้ รัฐบาลไดเพิ่ม
เปาหมายการใชพลังงานทางเลือกจากรอยละ 20 เปนรอยละ 25 ของการใชพลังงานขั้นตน ภายในป 2563
ซึ่งรวมถึงการสงเสริมใหใชกา ซธรรมชาติทดแทนน้าํ มันดีเซลมากขึน้ ในภาคขนสง อาจสงผลใหอัตราการ
เติบโตของปริมาณความตองการใชน้ํามันของประเทศไทยลดลง นอกจากนี้ รัฐบาลไดมีแผนงานพัฒนา
แหลงกาซธรรมชาติในพื้นทีท่ ับซอนระหวางไทย-กัมพูชา
เพื่อรองรับความตองการกาซธรรมชาติของ
ประเทศในอนาคต
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยยังมีความเปราะบางและมี
ความไมแนนอนสูง ปตท.สผ.จึงไดติดตามภาวะเศรษฐกิจอยางตอเนือ่ ง และไดทบทวนแผนการดําเนินงาน
การลงทุนใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร รวมทัง้ การเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาศักยภาพเพื่อการ
เติบโตอยางยัง่ ยืน ซึง่ สามารถสรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้

PTTEPTO.docx

สวนที่ 1 หนา 179

แบบ 56-1 ประจําป 2554

(1) ดานการสํารวจ ปตท.สผ. ไดดําเนินกิจกรรมการสํารวจในโครงการตางๆ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อประเมินศักยภาพของแปลงและเพิม่ ปริมาณสํารองปโตรเลียม
โดยในป 2554 ปตท.สผ. มีการขุดเจาะหลุมสํารวจและหลุมประเมินผลในหลายโครงการ อาทิ
โครงการอาทิตย มีการขุดเจาะหลุมประเมินผล Arthit-14-19 A&B โดยพบ
ปโตรเลียมในเชิงพาณิชย ซึ่งจะไดมีการวางแผนพัฒนาการผลิตตอไป
โครงการพีทที ีอีพี ออสตราเลเชีย สําหรับแหลง Cash-Maple ซึ่งตั้งอยูในทะเล
ติมอร ประเทศออสเตรเลีย บริษัทไดดําเนินการขุดเจาะหลุมประเมินผล Cash-2 พบกาซธรรมชาติ ซึ่งผล
การขุดเจาะหลุมประเมินผลในครั้งนี้ ถือเปนขอมูลที่สาํ คัญ เพื่อพิจารณาศักยภาพในการพัฒนาโครงการ
เรือผลิตกาซธรรมชาติเหลว (FLNG) ในทะเลติมอร ซึ่งเปนโครงการที่จะทําใหการพัฒนาแหลงกาซ
ธรรมชาติที่อยูห างไกลมีความเปนไปได ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการขุดเจาะหลุมประเมินผลเพิ่มเติมในป
2555 เพื่อยืนยันปริมาณสํารองปโตรเลียมในแหลงดังกลาว และวิเคราะหศกั ยภาพเชิงพาณิชยของโครงการ
ตอไป
ในสวนของแปลง WA-397-P แหลง Browse ซึ่งบริษัทรวมทุนรอยละ 20 นัน้ ไดมี
การขุดเจาะหลุมสํารวจ Omar-1ถึงระดับความลึกหลุมสุดทายที่ 5,229 เมตรพบกาซธรรมชาติแตปริมาณ
ไมมากพอในเชิงพาณิชย
นอกจากนี้ในโครงการ AC/P24 มีการขุดเจาะหลุมสํารวจ Kingtree-1ถึงระดับ
ความลึกหลุมสุดทายที่ 1,472 เมตร และโครงการ AC/P40 มีการขุดเจาะหลุมสํารวจ Ironstone-1 ถึงระดับ
ความลึกหลุมสุดทายที่ 1,492 เมตร พบปโตรเลียมแตไมมากพอในเชิงพาณิชย
โครงการโอมาน 44 มีการเจาะหลุมสํารวจ Munhamir-3 เพื่อคนหาปริมาณ
สํารองปโตรเลียมของแหลง Munhamir เพิ่มเติม แตไมพบปโตรเลียมในเชิงพาณิชย อยางไรก็ดี ในป 2555
บริษัทมีแผนจะผลิตคอนเดนเสทจากหลุมผลิต Munhamir-2 เพิม่ เติม โดยปริมาณการผลิตจากแหลง
Munhamir เมื่อรวมกับปริมาณการผลิตกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทจากแหลง Shams ในปจจุบนั จะ
สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตปโตรเลียมในโครงการโอมาน 44 ใหมากขึ้น
โครงการพมา เอ็ม 3 ในสวนของแปลงเอ็ม 3 ซึ่งตั้งอยูในอาวเมาะตะมะ ทาง
ตอนใตของเมืองยางกุง ประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร จากผลการคนพบกาซธรรมชาติในหลุม
สํารวจ Aung Sinkha-2 ทําใหบริษัทปรับแผนการสํารวจเพื่อเรงการสํารวจ คลื่นไหวสะเทือน 3 มิติจํานวน
1,000 ตารางกิโลเมตร จากแผนเดิมในที่วางไวในไตรมาสที่ 1 ป 2555 มาอยูในไตรมาสที่ 4ป 2554 เพื่อ
รองรับการเจาะหลุมประเมินผลที่จะมีขนึ้ ในไตรมาส 4 ป 2555 โดยขณะนี้อยูระหวางการเตรียมพื้นที่ทจี่ ะ
ทําการสํารวจรวมกับหนวยงานของรัฐบาลที่เกีย่ วของ
สําหรับการขออนุญาตการดําเนินการกับทาง
Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) เบื้องตนทาง MOGE เห็นชอบในหลักการสําหรับการขยาย
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ระยะเวลาสํารวจอีก 1 ปเพือ่ ใหบริษัทดําเนินการเจาะหลุมสํารวจ และหลุมประเมินเพื่อพิสูจนศักยภาพเชิง
พาณิชย
โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู ซึ่งปตท.สผ.รวมทุนรอยละ 28.33 และมีบริษัท
Murphy Semai Oil Co. Ltd. เปนผูดําเนินการนั้น จากการขุดเจาะหลุมสํารวจ Lengkuas-1 ซึ่งมีความลึก
ของน้ําทะเลที่ 1,095 เมตร ไดเจาะถึงระดับความลึกหลุมสุดทายที่ 6,500 เมตร พบปโตรเลียมในชั้นหินกัก
เก็บแตปริมาณไมมากพอในเชิงพาณิชย ขอมูลที่ไดจากหลุม Lengkuas-1 นับเปนประโยชนอยางยิ่งตอการ
ประเมินศักยภาพปโตรเลียมของโครงการสํารวจนี้ตลอดจนบริเวณใกลเคียง เพื่อการวางแผนการสํารวจและ
การลงทุนของบริษัทในบริเวณนี้ ตอไป
โครงการพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย-บี 17 มีการขุดเจาะหลุมสํารวจ และ
หลุมประเมินผล พบปโตรเลียมจํานวน 5 หลุม ซึ่งเปนการยืนยันศักยภาพของแปลง
ดานการพัฒนาโครงการ ปตท.สผ. ไดเรงพัฒนาโครงการทัง้ ในประเทศไทย
และโครงการทีอ่ ยูตางประเทศ เพื่อใหบริษัทสามารถเริ่มการผลิตปโตรเลียมไดตามแผนการดําเนินการของ
บริษัทอาทิ
โครงการพีทที ีอีพี ออสตราเลเชีย การพัฒนาแหลงมอนทารามีความคืบหนา
ตามลําดับ โดยประสบความสําเร็จในการติดตั้งแทนผลิตใหม ซึ่งปจจุบันไดเริ่มดําเนินงานขุดเจาะหลุมผลิต
และคาดวาจะเริ่มการผลิตไดในครึ่งหลังของป 2555
สําหรับการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงแกไขเนื่องจากเหตุการณนา้ํ มันรัว่ ไหล
จากแหลงมอนทารา (Action Plan) ปจจุบันบริษัทไดรบั อนุญาตจากรัฐบาลออสเตรเลียใหดําเนินงานสํารวจ
และผลิตปโตรเลียมในออสเตรเลียตอไปได โดยบริษทั ไดมีการรายงานความคืบหนาของผลการดําเนินการ
ตอกระทรวงทรัพยากรและพลังงานของประเทศออสเตรเลีย (Department of Resources and Energy)
อยางตอเนื่อง โดยปจจุบนั อยูในขั้นตอนดําเนินการนําบทเรียนจากเหตุการณมอนทารามาวิเคราะหเพื่อการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานในบริษัท (Corporate Lessons Learned) และรวมถึงการขยายผล
ไปสูบริษัทยอยในตางประเทศ บริษทั ยังคงมุง มัน่ ทีจ่ ะบริหารจัดการในดานตางๆ ที่จะปองกันมิใหเกิด
เหตุการณในลักษณะเดียวกันนี้อกี ในอนาคต
สวนการดําเนินการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากบริษทั ประกันภัยนั้น นับตั้งแตเกิด
เหตุการณฯ จนถึงสิ้นสุดป 2554 ปตท.สผ. ไดรับคาสินไหมทดแทนทัง้ สิ้นจํานวน 119.5 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร สรอ.)
สําหรับการเรียกรองคาชดเชยจากเหตุการณน้ํามันรั่วไหลจากแหลงมอนทาราโดย
รัฐบาลอินโดนีเซียนัน้ บริษทั ยังคงเจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซียอยางตอเนื่อง ซึง่ บริษัทยังคงยึดหลักการที่จะ
พิสูจนหลักฐานและผลกระทบ (หากมี) โดยใชหลักการทางวิทยาศาสตรตอไป
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โครงการบงกช งานกอสรางและติดตั้งแทนผลิตกลาง และแทนหลุมผลิต (WPS)
รวมทัง้ แทนทีพ่ ักอาศัยของโครงการบงกชใตไดดําเนินการแลวเสร็จ
โดยคาดวาจะดําเนินการผลิตกาซ
ธรรมชาติไดภายในครึ่งแรกของป 2555
โครงการพมาซอติกา ปจจุบันอยูระหวางงานกอสรางแทนผลิตหลักและสะพาน
เชื่อม งานกอสรางแทนหลุมผลิตและโครงขายทอสงกาซธรรมชาติระหวางแทน งานกอสรางทอสงกาซ
ธรรมชาตินอกชายฝง ทะเล งานกอสรางทอสงกาซธรรมชาติ และอุปกรณการผลิตที่เกีย่ วของบนบก ทั้งนี้
คาดวาจะสามารถเริ่มการผลิตกาซธรรมชาติไดภายในป 2556
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ปจจุบันอยูระหวางการออกแบบ
รายละเอียดทางวิศวกรรมสําหรับกระบวนการผลิตและทอขนสง สวนงานกอสรางทีพ่ ักและสาธารณูปโภค
ผูรวมทุนไดอนุมัติรายงานการประเมินผลทางเทคนิคและเชิงพาณิชยของสัญญาในสวนของที่พกั และระบบ
สาธารณูปโภคแลว และไดเริ่มการขุดเจาะหลุมพัฒนาในชวงปลายป 2554 โดยคาดวาจะสามารถเริ่มการ
ผลิตไดภายในป 2557
(2) ดานการผลิต ปตท.สผ. มีความพยายามในการดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อ
รักษากําลังการผลิตในปจจุบัน และเพิ่มกําลังการผลิตจากโครงการใหมๆ อาทิ
โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี ซึ่งเริ่มการผลิตในป 2554 มีการเพิ่ม
ปริมาณการผลิตอยางตอเนือ่ งจากแหลง Leismer โดยมีการผลิตบิทูเมนถึง 3 ลานบารเรลในเดือน
พฤศจิกายน 2554 ทําใหมกี ําลังการผลิตเฉลี่ยในไตรมาสที่ 4 ของป 2554 ที่ประมาณ 14,300 บารเรลตอ
วัน และมีอัตราการผลิตตอวันสูงสุดไดถึง 18,190 บารเรลตอวันไดในเดือนธันวาคม 2554 นอกจากนีย้ ังมี
การศึกษาการติดตั้ง Steam Generator ตัวที่ 4 เพื่อเพิ่มอัตราการผลิตเปน 22,000 บารเรลตอวัน กอนเขาสู
แผนขยายกําลังการผลิต (Leismer Expansion) ซึ่งมีเปาหมายเพื่อเพิม่ อัตราการผลิตใหเปน 40,000
บารเรลตอวันในป 2558 ในสวนของแหลง Corner ไดมีการขยายเวลาการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม
สําหรับแผนพัฒนาและงบประมาณโดยรวม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของเงินลงทุนและการกอสราง
อุปกรณในกระบวนการผลิต โดยคาดวาจะมีการทํา Final Investment Decision (FID) ในป 2556 และเริ่ม
การผลิตไดภายในป 2559
โครงการเวียดนาม 16-1 ไดเริ่มการผลิตน้ํามันดิบในเดือนสิงหาคม ในอัตราการ
ผลิตเริ่มแรกที่ 15,000 บารเรลตอวัน และปจจุบันมีอัตราการผลิตทีป่ ระมาณ 32,000 บารเรลตอวัน
โครงการอาทิตย เนื่องจากมีการทบทวนและประเมินแผนการพัฒนาและการ
ผลิตของโครงการ เพื่อนําทรัพยากรทีม่ อี ยูอยางจํากัดมากอใหเกิดประโยชนสงู สุดตอความตองการการใช
พลังงานของประเทศและเพิม่ ความสามารถในการพึง่ พิงแหลงพลังงานในประเทศของไทย สงผลใหบริษัท
ไดปรับแผนการผลิตและการลงทุนอยางเหมาะสมในการพัฒนาทรัพยากรดังกลาว โดยบริษัทและผูรวมทุน
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ในฐานะผูขาย ไดเจรจาและลงนามในขอตกลงเพิม่ เติมสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ (Gas Sales
Agreement) ของโครงการอาทิตย กับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูซื้อ โดยการลงนามใน
ขอตกลงเพิ่มเติมนี้ มีสาระสําคัญ กลาวคือ การปรับอัตราการสงกาซฯ (Daily Contract Quantity) ของ
โครงการอาทิตยจากเดิมที่ 330 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เปน 220 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และการปรับสูตร
ราคากาซธรรมชาติใหเหมาะสมโดยคงผลตอบแทนที่ไมเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญจากเดิม
สําหรับโครงการอาทิตยเหนือนั้น ตามที่บริษทั เปนผูดําเนินการและลงทุนเพื่อ
การผลิตกาซธรรมชาติในสวนของพืน้ ที่ในโครงการอาทิตยเหนือตั้งแตป 2549 นั้น ปจจุบันบริษัทไดหยุด
ดําเนินการผลิตตั้งแตวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เนื่องจากการสิ้นสุดสัญญาการเชาเรือ Floating
Production Storage and Off-Loading (FPSO)
อยางไรก็ตาม บริษัทมีแผนที่จะสงกาซธรรมชาติจากบริเวณนี้ไปผลิตยังแทนผลิต
อาทิตยในป 2555 โดยเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ปตท.สผ. และผูรว มทุนในโครงการอาทิตยประกอบดวย
บริษัท Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. (Chevron) และบริษัท Mitsui Oil
Exploration CO., LTD. (MOECO) ไดมีการลงนามในสัญญา North Arthit Participation Agreement
เพื่อกลับเขามารวมทุน โดยที่ ปตท. สผ. Chevron และ MOECO มีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 80 รอยละ
16 และ รอยละ 4 ตามลําดับ ซึง่ สัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับใชในเดือน มกราคม 2555 เพื่อนํากาซ
ธรรมชาติไปผลิตยังแทนผลิตอาทิตยดังกลาว
ผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวม ในชวงเดือนตุลาคม 2554 เกิดเหตุการณ
อุทกภัยที่ขยายเปนวงกวาง และกระทบตอระบบการขนสงปโตรเลียมของบริษทั สงผลใหมกี ารลดการผลิต
ปโตรเลียมบางสวนในโครงการเอส 1 และโครงการพีทที ีอีพี 1 อยางไรก็ตามโครงการดังกลาวสามารถ
กลับมาผลิตไดในระดับปริมาณการผลิตเดิมในชวงตนไตรมาสที่ 4 นอกจากนี้เหตุการณอุทกภัยยังสงผลถึง
ความตองการกาซธรรมชาติในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2554 โดยมีการเรียกกาซธรรมชาติจากโครงการบงกช
โครงการยาดานา และโครงการเยตากุน ลดลงเล็กนอย ทําใหปริมาณการขายกาซธรรมชาติโดยรวมในไตร
มาสที่ 4 ป 2554 ลดลงประมาณรอยละ 5 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 2554
(3) ดานการบริหารการลงทุน ปตท.สผ. ไดมีการดําเนินการอยางตอเนื่องในดาน
บริหารการลงทุน (Portfolio Management) โดยมีจดุ มุงหมายเพื่อบริหารความเสี่ยง และกําหนดสัดสวน
การลงทุนในโครงการตางๆ เพื่อใหการขยายการลงทุนมีความเหมาะสม อีกทั้งเพื่อใหมีการใชผูเชีย่ วชาญที่
มีความเหมาะสมทั้งดานประสบการณและเทคโนโลยี (Technology Expert) เปนผูดําเนินการ
โครงการพีทที ีอีพี ออสตราเลเชีย ในเดือนมีนาคม 2554 บริษัท PTTEP
Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA) ไดลงนามในสัญญาเขาซือ้ สิทธิเพิ่มอีกรอยละ 20
ในแปลงสํารวจ AC/RL7 ประเทศออสเตรเลีย จากผูรวมทุน สงผลให PTTEP AAA มีสิทธิในแปลงสํารวจ
ดังกลาวเปนรอยละ 100
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ในเดือนมิถุนายน 2554 บริษัท PTTEP Australia Offshore Pty Ltd (บริษัทยอย
ของ ปตท.สผ.) ไดยุติการรวมลงทุนในสัดสวนรอยละ 22.21 ในโครงการออสเตรเลีย AC/P 36 ประเทศ
ออสเตรเลีย ภายหลังจากไดดําเนินการตามภาระผูกพันเสร็จสิ้น
ในเดือนกรกฎาคม 2554 รัฐบาลออสเตรเลียไดอนุมัติให บริษทั PTTEP
Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd. (บริษัทยอยของ ปตท.สผ.) ไดรับสิทธิรอยละ 100 ในแปลง
สํารวจ AC/P54 เปนระยะเวลา 6 ปนับตั้งแตวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 เปนตนไป
ในเดือนกันยายน 2554 บริษัท PTTEP Australasia Pty Ltd (บริษัทยอยของ
ปตท.สผ.) ไดยุติการรวมลงทุนในสัดสวนรอยละ 20 ในแปลงสัมปทานดับเบิ้ลยูเอ 378 พี
โครงการ ซิดิ อับ เอล รามาน ออฟชอร ปตท.สผ. ไดวิเคราะหศักยภาพ
ปโตรเลียมที่เหลือของแปลงสัมปทานนี้อยางละเอียดแลว จึงตัดสินใจแจงผูรวมทุนในเดือนมกราคม 2554
เพื่อยุติการรวมลงทุนในสัดสวนรอยละ 30 ในโครงการ ซิดิ อับ เอล รามาน ออฟชอร สาธารณรัฐอาหรับ
อียิปต ภายหลังจากไดดําเนินการตามภาระผูกพันเสร็จสิ้น
โครงการพมา เอ็ม 4 ปตท.สผ.ไดยุติการสํารวจและคืนพืน้ ที่แปลงสํารวจใน
โครงการพมา เอ็ม 4 สหภาพพมา ภายหลังจากไดดําเนินการตามภาระผูกพันเสร็จสิ้น ซึง่ การยุติการลงทุน
ดังกลาวมีผลสมบูรณในเดือนพฤษภาคม 2554
โครงการนิวซีแลนด เกรทเซาธ ปตท.สผ.ไดยุติการสํารวจและคืนพืน้ ที่แปลง
สํารวจ PEP 50121 ซึ่งมีศักยภาพปโตรเลียมต่ําตอหนวยงานรัฐบาลนิวซีแลนดซึ่งไดรับอนุมัตอิ ยางเปน
ทางการในเดือน สิงหาคม 2554
นอกจากนัน้ บริษัท PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ) ซึ่งเปนบริษทั
ยอยของ ปตท.สผ. และกลุมผูรวมทุน ไดรวมกันลงนามในสัญญาขายสิทธิ (Farm-out Agreement) ใน
แปลง เกรทเซาธ จํานวน 2 แปลง ไดแก PEP 50119 และ PEP 50120 ซึ่งเปนแปลงสํารวจปโตรเลียมที่
ตั้งอยูนอกชายฝงของเกาะใตของประเทศนิวซีแลนด ซึง่ เปน frontier area ใหกบั บริษัท Shell New
Zealand Limited (Shell) ซึ่งมีประสบการณสูงในดานการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในทะเลลึก การลง
นามในสัญญาฯ ครั้งนี้ ทําใหสัดสวนการรวมทุนของ PTTEP NZ ลดลงจากรอยละ 36 เปนรอยละ 18
ในขณะที่บริษทั Shell ถือสัดสวนรอยละ 50 นอกจากนีบ้ ริษัทยังมีการดําเนินการยื่นขออนุมตั ริ วมแปลง
สัมปทาน PEP 50119 และ PEP 50120 เขาดวยกัน พรอมกับขอขยายพืน้ ทีแ่ ปลงสัมปทานออกไปอีก
1,367 ตารางกิโลเมตร ตอรัฐบาลนิวซีแลนดในเดือนกันยายน 2554 การดําเนินการดังกลาวเพื่อให
ครอบคลุมแหลงเปาหมายทีม่ ีศักยภาพทัง้ หมดซึ่งอยูในแปลงสัมปทาน PEP 50121
โครงการอินโดนีเซีย เซาท มานดาร, ซาดัง และเซาท ซาการี ปตท.สผ.
ไดตกลงลดสัดสวนการรวมทุนในแปลงสํารวจปโตรเลียมซึง่ ตั้งอยูบริเวณน้ําลึกนอกชายฝงในชองแคบมากัสซาร
PTTEPTO.docx

สวนที่ 1 หนา 184

แบบ 56-1 ประจําป 2554

(Makassar Strait) จํานวน 3 แปลงใหกบั บริษัท โททาล (Total) คือ (1) แปลงเซาท มานดาร (South
Mandar) ปตท.สผ.ลดสัดสวนการรวมทุนจากรอยละ 67 เหลือรอยละ 34 โดยมีบริษัท Talisman และ Total
ถือสิทธิรอยละ 33 เทากัน ทั้งนี้ ปตท.สผ. จะยังคงเปนผูดําเนินการในแปลงเซาท มานดารตอไป (2) แปลง
ซาดัง (Sadang) ปตท.สผ.ลดสัดสวนการรวมทุนจากรอยละ 40 เหลือรอยละ 30 Total ถือสิทธิรอยละ 30
โดยมี Talisman เปนผูดําเนินการและถือสิทธิรอยละ 40 (3) แปลงเซาท ซาการี (South Sageri) ปตท.สผ.
ลดสัดสวนการรวมทุนจากรอยละ 30 เหลือรอยละ 20 Total ถือสิทธิรอยละ 45 โดยมี Talisman เปน
ผูดําเนินการและถือสิทธิรอยละ 35 การลดสัดสวนการถือสิทธิในแปลงสํารวจปโตรเลียมครั้งนี้เปนสวนหนึง่
ของกลยุทธในการบริหารจัดการทรัพยสินของ ปตท.สผ. อีกทั้ง Total ซึ่งเปนพันธมิตรที่ดีของ ปตท.สผ. เปน
บริษัททีม่ ีประสบการณและเทคโนโลยีดานการขุดเจาะในน้าํ ลึกที่ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งสามารถ
นํามาใชกับแปลงสํารวจในอินโดนีเซียได
11.2.2 ผลการดําเนินงาน
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ปตท.สผ. ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ไทย (Thai Financial Reporting Standards: TFRS) ที่สอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ (International Financial Reporting Standards: IFRS) นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังไดนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยที่ประกาศแลวแตมีผลบังคับใชในป 2556 มาปรับใชกอ น ไดแก
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ ซึ่งระบุใหกิจการกําหนดสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน (Functional Currency)
รวมถึงการนํา IFRS บางฉบับมาปฏิบัติกอ น (Early Adoption) ไดแก มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน
ปตท.สผ. ไดกําหนดสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน (Functional Currency) เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา (ดอลลาร สรอ.) อยางไรก็ตาม เพื่อการนําสงงบการเงินใหกับตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการคา
บริษัทจําเปนตองนําเสนองบการเงินที่แปลงคาจากสกุลเงิน
ดอลลาร สรอ. เปนสกุลเงินบาท (สกุลเงินที่ใชในการนําเสนองบการเงิน - Presentation Currency)
บริษัทวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงินเปรียบเทียบรายป สรุปไดดังตอไปนี้
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ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบรายป
หนวย: ลานดอลลาร สรอ.

หนวย: ลานบาท

ตารางสรุปผลการดําเนินงานรวม
รายไดรวม

2554
5,685

2553
4,532

2554
173,375

2553
143,506

คาใชจายรวม

(3,072)

(2,543)

(93,657)

(80,493)

กําไรจากการดําเนินงาน
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม

2,613
2

1,989
(1)

79,718
75

63,013
(45)

กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได

2,615
(1,147)

1,988
(608)

79,793
(35,045)

62,968
(19,194)

กําไรสุทธิ

1,468

1,380

44,748

43,774

กําไรตอหุนปรับลด
กําไรจากการดําเนินงานตามปกติ

0.44
1,659

0.42
1,292

13.48

13.20

กําไร (ขาดทุน) จากรายการ Non-Recurring
กําไรสุทธิ

(191)
1,468

88
1,380

ผลการดําเนินงานสําหรับป 2554 ปตท.สผ.และบริษทั ยอยมีกําไรสุทธิรวม 1,468 ลาน
ดอลลาร สรอ. (เทียบเทา 44,748 ลานบาท) คิดเปนกําไรตอหุนปรับลด 0.44 ดอลลาร สรอ. (เทียบเทา
13.48 บาท) มีผลการดําเนินงานเพิ่มขึน้ 88 ลานดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิ
สําหรับปกอนจํานวน 1,380 ลานดอลลาร สรอ. (เทียบเทา 43,774 ลานบาท) คิดเปนกําไรตอหุนปรับลด
0.42 ดอลลาร สรอ. (เทียบเทา 13.20 บาท) ปตท.สผ.และบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนตอสวนของ
ผูถือหุน (Return on shareholders’ equity) ป 2554 อยูที่รอยละ 25
อยางไรก็ดี เมือ่ พิจารณาแลว กําไรสุทธิสาํ หรับ ป 2554 จํานวน 1,468 ลานดอลลาร สรอ.
นี้ ประกอบดวย กําไรจากการดําเนินงานตามปกติ จํานวน 1,659 ลานดอลลาร สรอ. และขาดทุนจาก
รายการ Non-Recurring จํานวน 191 ลานดอลลาร สรอ.
สําหรับผลการดําเนินงานปกติสําหรับป 2554 ปตท.สผ. และบริษทั ยอย มีกําไรจากการ
ดําเนินงานตามปกติสําหรับปนี้จํานวน 1,659 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้น 367 ลานดอลลาร สรอ. หรือ
คิดเปนรอยละ 28 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2553 ที่มีกาํ ไรจากการดําเนินงานปกติที่ 1,292 ลานดอลลาร สรอ.
ปตท.สผ.และบริษัทยอย มีอัตราผลตอบแทน(กําไรจากการดําเนินงานตามปกติ) ตอสวน
ของผูถือหุน (Return from normal operation on shareholders’ equity) ป 2554 อยูที่รอยละ 28

PTTEPTO.docx

สวนที่ 1 หนา 186

แบบ 56-1 ประจําป 2554

สําหรับป 2554 ปตท.สผ.และบริษัทยอยมีรายไดรวมทั้งสิน้ 5,685 ลานดอลลาร สรอ.
(เทียบเทา 173,375 ลานบาท) เมื่อเปรียบเทียบป 2553 จํานวน 4,532 ลานดอลลาร สรอ. (เทียบเทา
143,506 ลานบาท) เพิ่มขึ้น 1,153 ลานดอลลาร สรอ.หรือรอยละ 25 โดยรายไดจากการขายเพิม่ ขึ้น 1,110
ลานดอลลาร สรอ. เปนผลจาก (1) ราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยทีเ่ ปนเงินดอลลาร สรอ. สําหรับป 2554
เพิ่มขึ้นเปน 55.49 ดอลลาร สรอ.ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตามราคาน้ํามันโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยสําหรับป 2553 ที่ 44.83 ดอลลาร สรอ.ตอบารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบ อยางไรก็ตาม (2) ปริมาณการขายเฉลี่ยในป 2554 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กนอยอยูที่ 265,047 บารเรล
เทียบเทาน้าํ มันดิบตอวันเมือ่ เปรียบเทียบกับปริมาณการขายเฉลี่ยในป 2553 ที่ 264,575 บารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบตอวัน โดยปริมาณขายที่เพิม่ สวนใหญเกิดจากปริมาณการขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทที่
เพิ่มขึ้นของโครงการพืน้ ที่พฒ
ั นารวมไทย-มาเลเซีย-บี 17 ปริมาณการขายDiluted Bitumen (Dilbit) ของ
โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี ที่เริ่มมีการผลิตในไตรมาส 1 ป 2554 รวมทัง้ ปริมาณการขาย
น้ํามันดิบของโครงการเวียดนาม 16-1ที่เริ่มมีการผลิตในไตรมาส 3 ป 2554 อยางไรก็ตามปริมาณการขาย
กาซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการอาทิตยลดลงตามอัตราการผลิตที่เปนไปตามสัญญาซื้อขาย
กาซธรรมชาติ และการขายน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติของโครงการบี 8/32 และ 9 เอ ลดลงในปนี้
ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีรายไดจากการบริการทอขนสงกาซเพิม่ ขึ้นซึ่งเปนรายไดตาม
สัดสวนใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) และ Taninthayi Pipeline Company
LLC (TPC)
ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีรายไดอื่นๆ เพิ่มขึ้น สาเหตุหลักเนื่องจากในป 2554 มีการรับรู
รายไดอื่นจากการโอนสัดสวนการลงทุน ของโครงการพมาซอติกา โครงการนิวซีแลนด เกรทเซาธ โครงการ
อินโดนีเซีย เซาท มานดาร โครงการอินโดนีเซีย เซาท ซาการี และโครงการอินโดนีเซีย ซาดัง อยางไรก็ตาม
มีการรับรูคาสินไหมทดแทนจากเหตุการณในแหลงมอนทาราลดลง โดยในป 2554 มีการรับรูคาสินไหม
ทดแทนดังกลาว จํานวน 36 ลานดอลลาร สรอ. ในขณะที่มีการรับรูคาสินไหมดังกลาวเพิ่มเติม 44 ลาน
ดอลลาร สรอ.ในปกอน
ในสวนของคาใชจายนั้น ปตท.สผ.และบริษัทยอย มีคา ใชจายในป 2554 รวมทัง้ สิ้น 3,072
ลานดอลลาร สรอ. (เทียบเทา 93,657 ลานบาท) เมือ่ เทียบกับปกอ นจํานวน 2,543 ลานดอลลาร สรอ.
(เทียบเทา 80,493 ลานบาท) เพิ่มขึน้ 529 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเปนผลสุทธิจาก
(1) คาใชจายดําเนินงานเพิ่มขึ้นจํานวน 167 ลานดอลลาร สรอ.จากโครงการแคนาดา
ออยล แซนด เคเคดี และโครงการเวียดนาม 16-1 ที่เริ่มมีการผลิตในป 2554
(2) คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียมเพิ่มขึ้นจํานวน 130 ลานดอลลาร สรอ. เนื่องจาก
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• คาตัดจําหนายหลุมสํารวจในป 2554 มีจํานวนเพิ่มขึ้น 104 ลานดอลลาร
สรอ. สวนใหญจากโครงการ อินโดนีเซีย เซไม ทู จํานวน 57 ลานดอลลาร สรอ. โครงการพีทีทีอีพี ออสต
ราเลเชีย จํานวน 37 ลานดอลลาร สรอ. และจากโครงการ พมา เอ็ม 3, เอ็ม 7 และเอ็ม 11 (Aung Sinkha1) จํานวน 17 ลานดอลลาร สรอ. และโครงการบงกช จํานวน 10 ลานดอลลาร สรอ.ในขณะที่ป 2553 คา
ตัดจําหนายหลุมสํารวจมีจํานวน 46 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเกิดจากโครงการพมาซอติกา จํานวน 31
ลานดอลลาร สรอ.
• คาใชจายในการศึกษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟสิกสเพิ่มขึ้นจํานวน 26 ลาน
ดอลลาร สรอ. สวนใหญมาจากคาใชจายในการสํารวจที่เพิ่มขึ้นของโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ
จํานวน 10 ลานดอลลาร สรอ. โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี จํานวน 8 ลานดอลลาร สรอ.และจาก
โครงการอินโดนีเซีย มาลุนดา จํานวน 8 ลานดอลลาร สรอ.
(3) คาภาคหลวงเพิ่มขึ้นจํานวน 120 ลานดอลลาร สรอ. ตามรายไดจากการขายที่
เพิ่มขึ้น
(4) คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนายเพิ่มขึน้ 100 ลานดอลลาร สรอ.
สวนใหญจาก โครงการเอส 1 โครงการคอนแทร็ค4 และโครงการอาทิตย ตามสินทรัพยพรอมใชงานที่
เพิ่มขึ้น นอกจากนีย้ ังเพิ่มขึน้ จาก โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี และโครงการเวียดนาม 16-1 ที่เริ่ม
มีการผลิตในป 2554
สําหรับป 2554 ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีคาใชจายภาษีเงินไดเพิ่มขึน้ 539 ลานดอลลาร
สรอ.เมื่อเปรียบเทียบกับป 2553 สาเหตุหลักเนื่องจากกําไรสุทธิทางปโตรเลียมที่เพิ่มขึน้ นอกจากนี้
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินบาทเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลารสรอ. จึงมี
ผลทําใหภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (Deferred Tax Expenses) ซึ่งเปนรายการ Non – recurring มีจํานวน
ที่สูงขึน้
สําหรับรายการ Non-Recurring ปตท.สผ.และบริษัทยอยมีขาดทุนจากรายการ NonRecurring สําหรับป 2554 จํานวน 191 ลานดอลลาร สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึ้นจํานวน 279 ลานดอลลาร สรอ.
จากปกอ นที่มกี ําไรจากรายการ Non-Recurring จํานวน 88 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเกิดจากผลสุทธิของ
(1) ภาษีเงินไดที่เพิ่มสูงขึน้ ในป 2554 จํานวน 305 ลานดอลลาร สรอ. สาเหตุหลักมา
จากการทีห่ นี้สนิ ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึน้ ซึง่ เปนผลมาจากสินทรัพยที่เปนฐานภาษีซงึ่ ถูกแปลงคาเปน
เงินดอลลาร สรอ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวนที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพยที่ถกู แปลงคา
เปนสกุลเงินดอลลาร สรอ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เนื่องจากคาเงินบาทออนตัวลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
เงินดอลลาร สรอ. ทําใหคาเสื่อมราคาในอนาคตในสกุลเงินดอลลาร สรอ. ลดลง และสงผลใหภาษีเงินไดใน
อนาคตสูงขึน้
PTTEPTO.docx

สวนที่ 1 หนา 188

แบบ 56-1 ประจําป 2554

(2) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 21 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเกิดจากในป
2554 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากเงินกูท ี่เปนสกุลเงินดอลลาร สรอ. ของ PTTEP Canada
Limited ซึ่งมีจํานวนที่ต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบกับป 2553 ที่มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สว นใหญเกิด
จากหนี้สนิ สุทธิที่เปนเงินบาท
11.2.3 ฐานะการเงิน

สินทรัพยรวม
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนี้สินรวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
สวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนวย: ลานดอลลาร สรอ.
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
14,159
10,694
2,765
2,808
11,394
7,886
7,847
5,286
3,167
1,924
4,680
3,362
6,312
5,408
14,159
10,694

หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2554
2553
448,712
322,430
87,634
84,669
361,078
237,761
248,687
159,371
100,373
58,013
148,314
101,358
200,025
163,059
448,712
322,430

สําหรับฐานะการเงินของ ปตท.สผ.และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปตท.สผ.
และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมทัง้ สิน้ 14,159 ลานดอลลาร สรอ. (เทียบเทา 448,712 ลานบาท) เพิ่มขึน้
จํานวน 3,465 ลานดอลลาร สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนจํานวน 10,694 ลานดอลลาร สรอ. (เทียบเทา
322,430 ลานบาท) เปนผลสุทธิจาก (1) สินทรัพยสทุ ธิเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมเพิม่ ขึ้นจํานวน
2,506 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญมาจากการซื้อหุน สวนในสัดสวนรอยละ 40 ในโครงการแคนาดา ออยล
แซนด เคเคดี (2) สินทรัพยไมมีตัวตนและคาความนิยมเพิ่มขึ้น 1,277 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญมาจาก
การซื้อหุน สวนในโครงการ แคนาดา ออยล แซนด เคเคดี อยางไรก็ตาม (3) เงินสดและรายการเทียบเทาเงิน
สดลดลงจํานวน 629 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเปนผลจากการลงทุนเพิ่มในสินทรัพยเพื่อการสํารวจและ
ผลิตปโตรเลียมการจายชําระเงินคาซื้อหุนสวนในสัดสวนรอยละ 40 ในแหลง แคนาดา ออยล แซนด เคเคดี
การจายชําระภาษีเงินไดประจําป 2553 และการจายเงินปนผลสําหรับครึ่งปหลังของป 2553และครึ่งปแรก
ของป 2554 สุทธิจากกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงาน กระแสเงินสดรับจากการออกหุนกูและการกูเงิน
ตามสัญญากับสถาบันการเงิน (Syndicated loan) (4) เงินจายลวงหนาสําหรับการซื้อธุรกิจลดลงจํานวน
342 ลานดอลลาร สรอ. จากการจายชําระเงินงวดสุดทายสําหรับการซื้อหุน สวนในแหลง แคนาดา ออยล
แซนด เคเคดี
สินทรัพยหมุนเวียนของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สวนใหญ
เปนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้บริษัทใหญ ลูกหนี้การคา และพัสดุคงเหลือและในสวนของ
สินทรัพยไมหมุนเวียนนัน้ สวนใหญประกอบดวย (1) สินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมใน
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โครงการรวมทุนซึ่งอยูภายใต บัญชีที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ (2) สินทรัพยไมมีตัวตนและ (3) ภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชี โดยปตท.สผ.และบริษทั ยอยมีอัตราสวนสภาพคลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 อยูท ี่ 0.87 เทา
ปตท.สผ.และบริษัทยอยมีหนี้สินรวม 7,847 ลานดอลลาร สรอ. (เทียบเทา 248,687 ลาน
บาท) เพิ่มขึน้ จํานวน 2,561 ลานดอลลาร สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนจํานวน 5,286 ลานดอลลาร สรอ.
(เทียบเทา 159,371 ลานบาท) สวนใหญจาก (1) หนี้สนิ หมุนเวียนเพิม่ ขึ้น 1,243 ลานดอลลาร สรอ. สวน
ใหญเกิดจากหุนกูทถี่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปเพิ่มขึน้ 688 ลานดอลลาร สรอ. คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น
392 ลานดอลลาร สรอ. และจากภาษีเงินไดคางจายเพิม่ ขึ้น 64 ลานดอลลาร สรอ. (2) ภาษีเงินไดรอตัด
บัญชีเพิ่มขึ้น 720 ลานดอลลาร สรอ.สวนมากเปนของโครงการ แคนาดา ออยล แซนด เคเคดี (3) เงินกูยืม
ระยาวเพิ่มขึน้ 618 ลานดอลลาร สรอ. จากการกูเงินตามสัญญากับสถาบันการเงิน (Syndicated loan)
ปตท.สผ. ไดดําเนิน“โครงการกูเงินระยะสัน้ ของ ปตท.สผ.” ซึ่งออกและเสนอขายตั๋วแลก
เงินระยะสัน้ ใหกับนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบันการเงิน ซึ่งการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นดังกลาวอยูใน
วงเงินแบบสินเชื่อหมุนเวียน (revolving credit) จํานวน 50,000 ลานบาทที่ไดรับอนุมัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ 2552 และเดือนพฤศจิกายน 2553 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 บริษัทไมมีตั๋วแลกเงินคงคาง
ตามที่บริษทั ไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานของบริษัท เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2545 จํานวน 2 ลานหนวย ที่ราคาการใชสิทธิ 111 บาท, เมื่อวันที่
1 สิงหาคม 2546 จํานวน 2 ลานหนวย ที่ราคาการใชสิทธิ 117 บาท, เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2547 จํานวน 2.8
ลานหนวย ที่ราคาการใชสิทธิ 183 บาท เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2548 จํานวน 2.8 ลานหนวย ที่ราคาการใช
สิทธิ 278 บาท และ วันที่ 1 สิงหาคม 2549 จํานวน 2.8 ลานหนวย ที่ราคาการใชสิทธิ 456 บาท นัน้ เมื่อ
วันที่ 12 เมษายน 2549 บริษัทไดจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไวจากเดิมมูลคาหุน ละ 5
บาท 664.40 ลานหุน เปนมูลคาหุน ละ 1 บาท แบงเปน 3,322 ลานหุน การจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงมูลคา
หุนสามัญที่ตราไวดังกลาวทําใหอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตอหุนสามัญเปลี่ยนแปลงจากเดิม
1 : 1 เปน 1 : 5 รวมทั้งราคาการใชสิทธิเปลี่ยนแปลงจากเดิม 111 บาท,117 บาท, 183 บาท, 278 บาท และ
456 บาท เปน 22.20 บาท, 23.40 บาท, 36.60 บาท, 55.60 บาท และ 91.20 บาท ตามลําดับ
อนึ่ง กําหนดการใชสิทธิครัง้ สุดทายตามใบสําคัญแสดงสิทธิภายใตโครงการใหพนักงานมี
สวนรวมเปนเจาของบริษทั (ESOP) คือวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีผูใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญดังกลาวรวม 59.99 ลานหุน
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปตท.สผ.และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดรับสุทธิ
จากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 2,994 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเปนผลจากรายไดคาขายทีเ่ พิ่มขึ้นตาม
ราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยของป 2554 ที่เพิม่ ขึ้น
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ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 4,325
ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเกิดจากการลงทุนเพิ่มขึ้นของสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
ในโครงการตางๆ ไดแก โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี โครงการบงกช โครงการพีทที ีอีพี ออสตรา
เลเชีย และ โครงการอาทิตย จํานวน 2,335 ลานดอลลาร สรอ. และจากการจายชําระเงินงวดสุดทายตาม
สัญญา Partnership Unit Sale Agreement กับบริษัท Statoil Canada Ltd. และ Statoil Canada
Holding Corp.เพื่อซื้อหุน สวนในสัดสวนรอยละ 40 ในโครงการ แคนาดา ออยล แซนด เคเคดี จํานวน
1,890 ลานดอลลาร สรอ.
ปตท.สผ.และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 702 ลาน
ดอลลาร สรอ. เปนผลสุทธิจาก (1) เงินสดรับจากการออกหุนกูในสกุลดอลลาร สรอ. 698 ลานดอลลาร
สรอ. (2) เงินสดรับสุทธิจากการกูเงินตามสัญญากับสถาบันการเงิน (Syndicated loan) 616 ลานดอลลาร
สรอ. (3) เงินสดรับจากการกูยืมเงินระยะสั้นจํานวน 64 ลานดอลลาร สรอ. (4) เงินสดรับจากการออกหุน
สามัญตามการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจาํ นวน 7 ลานดอลลาร สรอ. ในขณะที่ (5) จายเงินปนผล
สําหรับครึ่งปหลังของป 2553 จํานวน 270 ลานดอลลาร สรอ. และสําหรับครึ่งปแรกของป 2554 จํานวน
290 ลานดอลลาร สรอ. (6) จายดอกเบีย้ เงินกูยืม123 ลานดอลลาร สรอ.
ปตท.สผ.และบริษัทยอย มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
จํานวน 1,350 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากสิ้นปกอน จํานวน 629 ลานดอลลาร สรอ.
11.2.4 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงาน
ในป 2554 ราคาน้าํ มันมีความผันผวนตลอดป โดยมีปจจัยที่ฉุดรั้งราคาน้าํ มันที่สาํ คัญคือ
ปญหาเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะการชะลอตัวเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา และหนี้สาธารณะในกลุม ประเทศ
ยุโรป รวมทัง้ การชะลอการเติบโตของเศรษฐกิจของจีน ซึ่งปจจัยเหลานี้สงผลใหความตองการน้ํามันใน
ตลาดโลกลดลง สวนในทางกลับกันก็มีปจจัยสนับสนุนราคาน้ํามันที่สําคัญคือสถานการณความไมสงบใน
กลุมประเทศในทวีปตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือซึง่ เกิดขึ้นตอเนือ่ งตลอดป ซึ่งสงผลใหเกิดความไม
มั่นใจในอุปทานจากภูมิภาคดังกลาว โดยราคาน้าํ มันดิบดูไบเฉลี่ยในป 2554 อยูท ี่ 105.6 ดอลลาร สรอ.ตอ
บารเรล สูงกวาราคาเฉลีย่ ในป 2553 ที่ 78.2 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลประมาณรอยละ 35 ซึ่งการที่ราคา
น้ํามันปรับตัวสูงขึ้นจะสงผลดีตอการดําเนินงานในการผลิตปโตรเลียม รวมถึงการแขงขันในธุรกิจสํารวจและ
ปโตรเลียมที่เพิ่มขึ้นดวย
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาน้ํามันมีความผันผวนอยางมาก ปตท.สผ. จึงไดมีการ
ติดตามภาวะเศรษฐกิจและความตองการพลังงานอยางใกลชิด และมีแนวทางในการบริหารงาน เพื่อรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจดังนี้
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ด า นการตอบสนองต อ ความต อ งการพลั ง งานของประเทศ ปตท.สผ.ได ท บทวน
แผนการจัดหาและพัฒนาการผลิตใหมีความสอดคลองกับความตองการพลังงาน โดยไดประสานงานกับผูซื้อ
และหนวยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันวางแผนการจัดหาพลังงานจากในประเทศและประเทศเพื่อน
บาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และปรับแผนการผลิตและการพัฒนาโครงการ
ถึงแมวาในป 2554 จะเกิดเหตุการณซึ่งสงผลใหตองมีการลดการผลิตปโตรเลียมในโครงการ
บางสวนของบริษัทอาทิ การผลิตปโตรเลียมที่ลดลงจากโครงการอาทิตย ซึ่งมีการปรับลดปริมาณการผลิต
ตอวันตามสัญญา (DCQ) การเลื่อนการผลิตของโครงการมอนทาราเนื่องจากความลาชาที่เกิดจากขั้นตอน
ของรัฐบาลออสเตรเลียในการอนุมัติใหบริษัทกลับเขาไปทํางานในพื้นที่ และภัยพิบัติอุทกภัยในประเทศไทย
ชวงปลายปซึ่งสงผลใหตองมีการลดการผลิตปโตรเลียมในบางชวงเวลาสําหรับโครงการเอส 1และโครงการพี
ทีทีอีพี 1 อยางไรก็ตามบริษัทไดมีการปรับเพิ่มการผลิตปโตรเลียมในโครงการบงกช โครงการเอส 1 และ
โครงการพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซียเพื่อชดเชยปริมาณการผลิตที่ลดลงและตอบสนองตอสถานการณที่
เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ บริษัทยังเรงศึกษาเทคโนโลยีใหมๆ ดานการสํารวจและผลิต รวมทั้งเรงศึกษา
โอกาสการลงทุนในโครงการใหมอย า งตอเนื่องเพื่ อเพิ่ม ปริมาณสํารองใหสอดคลอ งกับความตอ งการ
พลังงานของประเทศ
ดานการพัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารตนทุนในการดําเนินงาน ปตท.สผ. ได
ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพอย า งต อ เนื่ อ งโดยเน น การพั ฒ นาศั ก ยภาพปฏิ บั ติ ก าร
(Operational Excellence) และไดมีการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะดานการปฏิบัติการ (Operational
Benchmarking) เพื่อมุงเนนใหเกิดการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ และสามารถแขงขันไดในภาวะการแขงขันที่ทวี
ความรุนแรงขึ้น
จากแนวโน ม ของตน ทุน ในการดํา เนิ น การธุ รกิจสํา รวจและผลิ ตปโ ตรเลีย มที่มีทิศ ทาง
ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งการที่ปตท.สผ.มีโครงการ Unconventional และโครงการผลิตน้ํามันเพิ่มมากขึ้น เพื่อ
รักษาตนทุนในการดําเนินการใหอยูในระดับที่เหมาะสม และคงระดับของผลตอบแทน บริษัทไดดําเนินการ
บริหารตนทุนในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง อาทิ โครงการการบริหารตนทุนในการจัดซื้อ (Supply Chain
Plus) และ โครงการเพื่อลดการหยุดการผลิตนอกแผนบํารุงรักษา (Zero Unplanned Shutdown)
นอกจากนี้ปตท.สผ.มีการดําเนินการโดยเนนดานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดลอม (SSHE) โดยมีการสงเสริมการดําเนินการและติดตามผลอยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถดําเนิน
ธุรกิจไดอยางมั่นคงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในป 2554 ไดมีการริเริ่มโครงการตางๆ ดานความปลอดภัยเพื่อ
การกาวสูการเปนองคกรซึ่งปราศจากการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงานภายในปพ.ศ.2556 (Loss Time Injury
free organization by 2013) และไดมีการมีการริเริ่มโครงการตางๆดานสิ่งแวดลอม โดยมีการประกาศใช
นโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก เพื่อตระหนักถึงหนาที่ในการ
ตอบสนองความตองการพลังงานของประเทศควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคมในการดําเนินการ
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พัฒนาแหลงพลังงานอยางยั่งยืน อาทิ “โครงการกาซธรรมชาติเพื่อเกษตรชุมชน” โดยปตท.สผ.เปน
ผูดําเนินการกอสรางโรงเรือนแปรรูปผลิตภัณฑติดตั้งระบบสงกาซและจําหนายกาซธรรมชาติสวนเกินจาก
กระบวนการผลิตจากโครงการเอส 1 ใหแกสหกรณแปรรูปกลวยตําบลหนองตูมจํากัด ในราคาที่ต่ํากวากาซ
หุงตม (LPG)
ดานการขยายการลงทุนในตางประเทศ ปตท.สผ. ไดขยายการลงทุนตามแผนกลยุทธ
อยางตอเนื่อง โดยไดเรงศึกษาโอกาสการลงทุน รวมถึงการหาผูรวมลงทุน (Strategic Partner) ในโครงการ
ใหมๆ ในตางประเทศ และขยายการลงทุนในประเทศที่จะเปนฐานการเติบโตในอนาคต อาทิ โครงการพีทีที
อีพี ออสตราเลเชีย และ โครงการแคนาดา ออยลแซนด เคเคดี เพื่อใหบริษัทมีการเติบโตอยางยั่งยืน
ดานการบริหารและกลั่นกรองการลงทุน ปตท.สผ. ไดทบทวนกลุมประเทศเปาหมาย
เพื่อขยายการลงทุน (Focused Countries) โดยจัดกลุมประเทศตามโอกาสและความเหมาะสมในการ
ลงทุ น โดยวิ เ คราะห จ ากป จ จั ย ต า งๆ อาทิ ศั ก ยภาพทางป โ ตรเลี ย ม ป จ จั ย ทางภู มิ ศ าสตร การแบ ง
ผลประโยชนกับภาครัฐ ความเสี่ยงทั้งดานการเมืองและการดําเนินธุรกิจ ความไดเปรียบในการแขงขัน
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังไดจัดใหมีหนวยงานการบริหารการลงทุน (Portfolio Management) เพื่อบริหาร
ความเสี่ยง และกําหนดสัดสวนการลงทุนในโครงการตางๆ เพื่อใหการขยายการลงทุนมีความเหมาะสม
และเพิ่มมูลคาสูงสุดใหกับองคกร รวมทั้งการวิเคราะหการลงทุนในโครงการใหมใหสอดคลองกับทิศทาง
และเปาหมายที่บริษัทตั้งไว
ดานการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ํามัน ปตท.สผ. ไดทําอนุพันธ
ประกันความเสี่ยงราคาน้ํามันสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียมของกลุมบริษัทโดยใชราคาน้ํามันดิบเบรนทเปน
ราคาอางอิง และมีการติดตามความคืบหนาของภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณตางๆที่อาจสงผลกระทบตอ
ราคาน้ํามันอยางตอเนื่อง
ดานการพัฒนาขีดความสามารถขององคกร ปตท.สผ. ไดเรงพัฒนาขีดความสามารถ
ขององคกร โดยการพัฒนาบุคลากรสําหรับงานที่มีความตองการเรงดวน เชน งานขุดเจาะปโตรเลียมน้ําลึก
(Deepwater drilling) รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว และแผนการพัฒนาภาวะผูนําขององคกร
(Leadership Development) เพื่อเตรียมความพรอมใหสอดคลองกับทิศทางการขยายธุรกิจที่จะตองเติบโต
ไปในตางประเทศทั่วโลก รวมทั้งมีการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานตางๆ เชน งานสารสนเทศมีการ
จัดเตรียมแผนงานวางระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อจัดการทรัพยากรตางๆ ภายใน
องคกรใหเกิดประโยชนสูงสุดดวยการเชื่อมโยงระบบการทํางานตางๆ ใหอยูบนระบบฐานขอมูลเดียวกันทั่ว
ทั้งองคกรทั้งในและตางประเทศ
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
หนวย : ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
งบการเงินรวม
สําหรับไตรมาสที่ 4
สําหรับป
2554
2553
2554
2553
รายได
รายไดจากการขาย
รายไดจากการบริการทอขนสงกาซ
รายไดอื่น
กําไรจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น ๆ
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
คาใชจายในการบริหาร
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาใชจายอื่น
ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
คาความเสียหายจากอุบัติเหตุในแหลงมอนทารา
คาใชจายที่เกี่ยวของกับสัญญา FPSO
ขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงิน
คาตอบแทนผูบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนปรับลด
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11.3 คาตอบแทนของผูสอบบัญชีและนโยบายบัญชีที่สําคัญ
11.3.1 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
(1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
ในรอบปบัญชี 2554 ที่ผานมา บริษัทและบริษทั ยอยทัง้ ในและตางประเทศมี
คาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และสํานักงานสอบบัญชีอื่นๆ เปน
จํานวนเงินรวมทั้งสิน้ 0.8 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
(2) คาบริการอื่น (non-audit fee)
บริษัทจายคาตอบแทนของงานบริการอืน่ ใหแก สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)
มีจํานวนเงินรวม 0.5 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา เปนคาธรรมเนียมในการจัดทํา Letter of Comfort เพื่อ
ประกอบการออกหนังสือชี้ชวนในการจัดจําหนายหุน กูของบริษัท
11.3.2 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (ป 2552-2554)
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดแสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบตองบการเงินรวม
ของ ปตท.สผ. อยางไมมีเงื่อนไขตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผา นมา
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12.

ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมี -
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สวนที่ 2
การรับรองความถูกตองของขอมูล
บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวดวยความระมัดระวัง บริษทั
ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอนื่ สําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตอง
แจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูล
อยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท
และบริษัทยอยแลว
(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษทั ไดเปดเผยขอมูลในสวนทีเ่ ปน
สาระสําคัญทัง้ ของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทัง้ ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกลาว
(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตอผูสอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึง่ ครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทยอย
ในการนี้ เพือ่ เปนหลักฐานวาเอกสารทัง้ หมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษทั ไดรบั รองความถูกตอง
แลว บริษัทไดมอบหมายให นายธีรศักดิ์ ตันเจริญลาภ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย
หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายธีรศักดิ์ ตันเจริญลาภ กํากับไว บริษทั จะถือวาไมใชขอมูลที่บริษทั
ไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ
นายอนนต สิรแิ สงทักษิณ

ผูรับมอบอํานาจ นายธีรศักดิ์ ตันเจริญลาภ

PTTEPTQ.docx

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ,
กรรมการผูมีอาํ นาจลงนาม
ผูกพันบริษัท

_______________________

เลขานุการบริษัท

_______________________

สวนที่ 2 หนา 1

แบบ 56-1 ประจําป 2554

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
1.

คณะกรรมการ ปตท.สผ.
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีกรรมการจํานวนทั้งสิน้ 15 คน โดยมีรายละเอียดของกรรมการปจจุบนั จํานวน 15 คน และกรรมการที่พน จากตําแหนง
ระหวางป 2554 จํานวน 9 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
(1) นายณอคุณ สิทธิพงศ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการอิสระ

PTTEPTR.docx

อายุ
(ป)
58

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร
(วิศวกรรมเครื่องกล)
Oregon State University
สหรัฐอเมริกา
y ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
(วิศวกรรมเครื่องกล)
Oregon State University
สหรัฐอเมริกา
y ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
(วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)
ไมมี

ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
พ.ย. 2554 - ปจจุบัน y กรรมการ
y บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
ก.ค. 2554 - ปจจุบัน y ประธานกรรมการ y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2553 - ก.ค. 2554 y กรรมการ
y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ม.ค. 2551 - ธ.ค. 2553 y ประธานกรรมการ y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
2552 - 2554
y ประธานกรรมการ y บริษัท ปตท. อะโรเมติกส
และการกลั่น จํากัด (มหาชน)
y ประธานกรรมการ y บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
2551 - 2552
บริษัทอื่น
ไมมี
องคกรอื่น
2553 - ปจจุบัน
y ปลัดกระทรวง
y กระทรวงพลังงาน
2551 - ปจจุบัน
y ผูอํานวยการ
y สํานักพัฒนาโครงการโรงไฟฟา
พลังงานนิวเคลียร
2546 - 2553
y รองปลัดกระทรวง y กระทรวงพลังงาน
เอกสารแนบ 1 หนา 1

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y หลักสูตร Role of the Chairman
Program (RCP) 21/2009
การอบรมอื่นๆ
y หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุนที่ 47 วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร
y หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.)
รุนที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

PTTEPTR.docx

เอกสารแนบ 1 หนา 2

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
(2) นายพิชัย ชุณหวชิร
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
- กรรมการภาคเอกชน

PTTEPTR.docx

ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
สัดสวนการ
ทางครอบครัว
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/
ถือหุนใน
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
(ป)
การอบรม
ชวงเวลา
ตําแหนง
บริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
62 คุณวุฒิทางการศึกษา
ไมมี
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
y ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2553 - ปจจุบัน y ประธานกรรมการ y บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหาร
2552 - 2554 y กรรมการ
y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
การเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2541 - 2554 y กรรมการ
y บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน)
y ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ทางบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร
2548 - 2554 y กรรมการ
y บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2552 - 2554 y กรรมการ
y ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน)
y บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
Indiana University of
2548 - 2553 y กรรมการ
y บมจ. ไทยออยล
Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา
2548 - 2552 y กรรมการ
y บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
2539 - 2552 y กรรมการ
y ปริญญาตรีบัญชี
y บริษัท ทิพยประกันภัยจํากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2550 – 2552 y กรรมการ
y บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น
จํากัด (มหาชน)
การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
2546 - 2551 y กรรมการ
y ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
y Director Accreditation Program
(DAP) 49/2005
บริษัทอื่น
y Director Certification Program
(DCP) 143/2011
2551 - ปจจุบัน y ประธานกรรมการ y บริษัท ไทยออยล เอทานอล จํากัด
2547 - ปจจุบัน y กรรมการ
การอบรมอื่นๆ
y บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน)
y หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (วตท.)
2543 - 2554 y กรรมการ
y บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด
รุนที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
2543 - 2552 y ประธานกรรมการ y บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด
เอกสารแนบ 1 หนา 3

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
y หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร
ภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 13
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

สัดสวน ความสัมพันธ
การถือหุน ทางครอบครัว
ระหวาง
ในบริษัท
ผูบริหาร
(%)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
องคกรอื่น
2554 - ปจจุบัน

ตําแหนง

y กรรมการ

y กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
มิ.ย. 2554 - ปจจุบัน y นายก
2554 - ปจจุบัน
y กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
2554 - ปจจุบัน
y นายก
2548 - มิ.ย. 2554 y นายกและประธาน
คณะกรรมการ
2546 - 2552
y ประธานอนุกรรมการ
บริหารการลงทุน
2551 - ปจจุบัน

PTTEPTR.docx

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
y ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย
y สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
y สภาวิชาชีพบัญชี
y สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
y สมาคมธรรมศาสตร
y สภาวิชาชีพบัญชี ดานบัญชีบริหาร
สภาวิชาชีพบัญชี
y กองทุนประกันสังคม

เอกสารแนบ 1 หนา 4

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
(3) นายสมหมาย
โควคชาภรณ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหา
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการภาคเอกชน

PTTEPTR.docx

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

63

คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Long lsland University,
นิวยอรก, สหรัฐอเมริกา
y ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
University of the East
สาธารณรัฐฟลิปปนส
การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y หลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) 4/2005
y หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 27/ 2003
y หลักสูตร Finance for NonFinance Director (FND) 5/2003
y หลักสูตร DCP Refresher 1/2005

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)
ไมมี

ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ก.พ. 2554 - พ.ย. 2554 y กรรมการ
y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
2547 - ปจจุบัน
y กรรมการ
y บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน)
2551 - 2554
y กรรมการ
y บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น
จํากัด (มหาชน)
2551 - 2554
y บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
y กรรมการ
บริษัทอื่น
ไมมี
องคกรอื่น
y ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
2554 - ปจจุบัน
y กรรมการ
และขนาดยอมแหงประเทศไทย
y การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
2554 - ปจจุบัน
y กรรมการ
y รองผูอํานวยการ y องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
2539 - 2552
แหงชาติ

เอกสารแนบ 1 หนา 5

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
(4) นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

PTTEPTR.docx

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

56

คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาโท เศรษฐศาสตรพลังงาน
University of Calgary แคนาดา
y ปริญญาโท เศรษฐศาสตร
(พัฒนาเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร
y ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 116/2009
y หลักสูตร Role of the Nomination
and Governance Committee
(RNG) 1/2011
การอบรมอืน่ ๆ
y หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1),
วิทยาลัยนักบริหาร

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ไมมี

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไมมี
บริษัทอื่น
ไมมี
องคกรอื่น
y กรมธุรกิจพลังงาน
มี.ค. 2554 - ปจจุบัน y อธิบดี
2549 –มี.ค. 2554 y ผูอาํ นวยการ y สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน
y สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2550 – ก.พ. 2554 y กรรมการ
y สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
2550 – ก.พ. 2554 y กรรมการ
y กรรมการ
y สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
2551 - ปจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หนา 6

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

y หลักสูตรผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง สํานักงาน ก.พ.
และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ
y วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
วปอ. 2550

PTTEPTR.docx

เอกสารแนบ 1 หนา 7

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
(5) นายเทวินทร
วงศวานิช
- กรรมการ

PTTEPTR.docx

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

53

คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรม
ปโตรเลียม) University of Houston
สหรัฐอเมริกา
y ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรม
เคมี) Rice University สหรัฐอเมริกา
y ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรม
เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 21/2002
y หลักสูตร Financial Statements for
Directors (FSD) 6/2009
y หลักสูตร Role of the Compensation
Committee (RCC) 12/2011
การอบรมอื่นๆ
y ประกาศนียบัตรโครงการอบรมผูบริหาร
ระดับสูง (S.E.P. รุน 7) สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)
75,500 หุน
(0.0022%)

ประสบการณทํางานในระยะ5 ปยอนหลัง
ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2552-ปจจุบัน y ประธานเจาหนาที่ y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริหารการเงิน
2553-ปจจุบัน y กรรมการ
y บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
2552 - 2554 y กรรมการ
y บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
2552 - 2554 y กรรมการ
y บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น
จํากัด (มหาชน)
2552 - 2553 y กรรมการ
y บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน)
2550 - 2553 y กรรมการ
y บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน)
บริษัทอื่น
2552 - 2554 y ประธานกรรมการ y บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด
2551 - 2554 y กรรมการ
y บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
องคกรอื่น
2553-ปจจุบัน y ประธานสมาคม
y สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย

เอกสารแนบ 1 หนา 8

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

y หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (รุนที่ 6)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
y ประกาศนียบัตรโครงการอบรมผูนํา
สากล (Program for Global
Leadership – PGL) สถาบัน Harvard
Business School สหรัฐอเมริกา
y ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สําหรับผูบริหารระดับสูง (ปปร.) รุน 10
สถาบันพระปกเกลา
y หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร (วปอ.
2552) วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

PTTEPTR.docx

เอกสารแนบ 1 หนา 9

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
(6) นายจักรกฤศฏิ์
พาราพันธกุล
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบรรษัทภิบาล

PTTEPTR.docx

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

52

คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Angelo State University, Texas
สหรัฐอเมริกา
y ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
การอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
y หลักสูตร Directors Accreditation
Program (DAP) 8/2004
y หลักสูตร Audit Committee Program
(ACP) 5/2005
การอบรมอืน่ ๆ
y หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.)
รุนที่11, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
y หลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ
รวมเอกชน (วปอ.) รุนที่ 52, วิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักร
y หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุนที่ 46,
สํานักงาน ก.พ.

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ไมมี

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียนอื่น
2551-ปจจุบัน y ที่ปรึกษาคณะกรรมการ y บริษัท จัดการและพัฒนา
ตรวจสอบ
ทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก
จํากัด (มหาชน)
2547-ปจจุบัน y ประธานกรรมการ
y บริษัท ปองทรัพย จํากัด
ตรวจสอบ
(มหาชน)
บริษัทอื่น
2553-2554
y ประธานกรรมการ
y บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
องคกรอื่น
2552-ปจจุบัน y ผูอํานวยการ
y สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
2551-2552
y รองผูอํานวยการ
y สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
2545-2551
y ผูอํานวยการ
y สํานักเงินกูตลาดเงินทุน
ตางประเทศ สํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ
2554 – ปจจุบัน y รองประธานกรรมการ y กองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน

เอกสารแนบ 1 หนา 10

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

y Executive Development Program
(EDP) รุนที่ 66, Kellogg School Of
Management, Chicago, สหรัฐอเมริกา

PTTEPTR.docx

เอกสารแนบ 1 หนา 11

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

(7) นายอําพน กิตติอําพน

56

คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาเอก Applied Economics

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ

Clemson University South

ตรวจสอบ

Carolina สหรัฐอเมริกา
y ปริญญาโท เศรษฐศาสตร
Northeastern University Boston
สหรัฐอเมริกา
y ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (สาขา
สังคมศาสตร) หาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 80/2006
การอบรมอืน่ ๆ
y หลักสูตรผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง รุน 3 (CIO),
สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ

PTTEPTR.docx

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)
ไมมี

ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2552 – ปจจุบัน y ประธานกรรมการ
2548 – 2554 y กรรมการ

y บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
y บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและ
การกลั่น จํากัด (มหาชน)

2547 – 2554

y กรรมการ

บริษัทอื่น
ไมมี
องคกรอื่น
2553 - ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2554 – ปจจุบัน

y
y
y
y
y

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ
2554 – ปจจุบัน y กรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิ

y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

y
y
y
y
y

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กฤษฎีกา
ธนาคารแหงประเทศไทย
คณะกรรมการนโยบายการเงิน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

y สํานักงานศาลยุติธรรม

เอกสารแนบ 1 หนา 12

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
y หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุนที่ 45 วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร
y หลักสูตร Innovation for
Economic Development (IFED),
Harvard Kennedy School

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2547 – ก.ย. 2553 และ y กรรมการ
2554 – ปจจุบัน
2547 - 2553
y เลขาธิการ
2547 - 2553
2549 - 2551

PTTEPTR.docx

ตําแหนง

y สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
y คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
y กรรมการสงเสริม y สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน
การลงทุน
y สมาชิก
y สภานิติบัญญัติแหงชาติ

เอกสารแนบ 1 หนา 13

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
(8) นายชัยเกษม นิติสิริ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

63

คุณวุฒิทางการศึกษา
y นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
y นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยนอรท เชียงใหม
y LL.M. Columbia University,
สหรัฐอเมริกา
y เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
y ปริญญาตรีนิติศาสตร (เกียรตินิยม
อันดับ 2) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y หลักสูตร Directors Certification
Program (DCP) 8/2001
y หลักสูตร Role of the Chairman
Program (RCP) 16/2007
y หลักสูตร Financial Statements
for Directors (FSD) 5/2009

PTTEPTR.docx

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)
ไมมี

ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2551 – ปจจุบัน
2551 – 2554

y กรรมการ
y กรรมการ

y บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2550 – 2553

y กรรมการ

y บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

y อัยการอาวุโส
(ที่ปรึกษาอัยการ
สูงสุด)
y กรรมการและ
ประธานกรรมการ
บริหาร
y กรรมการ
y กรรมการ
y กรรมการ

y สํานักงานอัยการสูงสุด

บริษัทอื่น
ไมมี
องคกรอื่น
2552 – ปจจุบัน

2551 – ปจจุบัน

2550 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2546 – ปจจุบัน

y ธนาคารอาคารสงเคราะห

y สภามหาวิทยาลัยเนชั่น
y สภามหาวิทยาลัยเซนตจอหน
y สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เอกสารแนบ 1 หนา 14

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
การอบรมอืน่ ๆ
y Certificate in International
Procurement, Georgetown
University, U.S.A.
y วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุนที่ 38
y ประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาบัน
พระปกเกลา หลักสูตรการเมือง
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสําหรับนักบริหาร
ระดับสูง (ปปร.) รุนที่ 9/2549
y สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่
5/2550 (วตท.5)
y สถาบันพัฒนากรรมการและ
ผูบริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
หลักสูตร “การกํากับดูแลกิจการ
สําหรับกรรมการและผูบริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องคการมหาชน” “รุนที่ 6”

PTTEPTR.docx

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2550 - 2552
2546 - 2550

ตําแหนง
y อัยการสูงสุด
y รองอัยการสูงสุด

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
y สํานักงานอัยการสูงสุด
y สํานักงานอัยการสูงสุด

เอกสารแนบ 1 หนา 15

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
(9) พลเอกเลิศรัตน
รัตนวานิช
- กรรมการอิสระ
- รองประธานกรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการกําหนด
คาตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ

PTTEPTR.docx

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

64

คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาโทการบริหาร University
of Southern California, สหรัฐอเมริกา
y ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา
Massachusetts Institute of
Technology, สหรัฐอเมริกา
y ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา
The Citadel, สหรัฐอเมริกา
การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y หลักสูตร Director Certification
Program
y หลักสูตร The Role of Chairman
y หลักสูตร Finance for NonFinance Director
y หลักสูตร Financial Statements
for Directors (FSD) 13/2011
y หลักสูตร Directors Forum 1/2011
y หลักสูตร Role of the Compensation
Committee (RCC) 13/2011

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)
ไมมี

ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไมมี
บริษัทอื่น
ไมมี
องคกรอื่น
2548 - ปจจุบัน
2552 - 2554
2552 - 2554

2551 - 2554
2551 - 2554
2550 - 2551

y ตุลาการ
y รองประธาน
(คนที่ 2)
y กรรมการและ
ประธาน

y สมาชิกวุฒิสภา,
ประธาน
y กรรมการ
y กรรมการ

y ศาลทหารสูงสุด
y คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
y คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแนว
ทางแกไขรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของในคณะกรรมการสมานฉันท
เพื่อการปฏิรูปทางการเมืองและศึกษา
การแกไขรัฐธรรมนูญ
y คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา
y สภาสถาบันพระปกเกลา
y การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

เอกสารแนบ 1 หนา 16

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

สัดสวน ความสัมพันธ
การถือหุน ทางครอบครัว
ระหวาง
ในบริษัท
ผูบริหาร
(%)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

การอบรมอืน่ ๆ
y หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (วตท.)
รุนที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
y วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
(ปรอ.รุน 5)
y National Security and
International Security, Harvard
University, สหรัฐอเมริกา
y Senior Managers in
Government, Harvard
University, สหรัฐอเมริกา
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เอกสารแนบ 1 หนา 17

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
(10) นายไกรฤทธิ์
อุชุกานนทชัย
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบรรษัทภิบาล
- กรรมการภาคเอกชน

PTTEPTR.docx

สัดสวน
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/
การถือหุน
(ป)
การอบรม
ในบริษัท
(%)
56 คุณวุฒิทางการศึกษา
คูสมรส:
y ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 10,000 หุน
(การเงินการธนาคาร) North Texas

รวม:

State University, สหรัฐอเมริกา

10,000 หุน

y ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 59/ 2005

(0.0003%)

ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2549 - ปจจุบัน

y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
y กรรมการ
y ประธานกรรมการ y บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย
จํากัด (มหาชน)

2544 - 2554

y กรรมการ

y บริษัท ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกัน
ชีวิต จํากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
ไมมี
องคกรอื่น
2551 - 2554

y กรรมการ

y สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (สสว)

2554 - ปจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หนา 18

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
(11) นายไพรินทร
ชูโชติถาวร
- กรรมการ
- กรรมการสรรหา
- กรรมการกําหนดคาตอบแทน
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อายุ
(ป)
55

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร
(วิศวกรรมเคมี) Tokyo Institution

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)
ไมมี

ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ก.ย. 2554 –
ปจจุบัน

of Technology ญี่ปุน
y ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
(วิศวกรรมเคมี) Tokyo Institution
of Technology ญี่ปุน
y ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 51/2004
y หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) 24/2004
y หลักสูตร Finance for NonFinance Director (FND) 14/2004

y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
y ประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการ
ผูจัดการใหญ

2552 – ปจจุบัน
มิ.ย. 2554 –
ก.ย. 2554

2552 –พ.ค.
2554

y บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
y กรรมการและ
เลขานุการ
y ประธานเจาหนาที่
y บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
ปฏิบัติการกลุมธุรกิจ
ปโตรเลียมขั้นตนและ
กาซธรรมชาติ และ
รักษาการกรรมการ
ผูจัดการใหญ
y รองกรรมการผูจัดการ y บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
ใหญ ปตท.
ปฏิบัติงาน
Secondment ใน
ตําแหนงกรรมการ
ผูจัดการใหญ

เอกสารแนบ 1 หนา 19

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
y PTT Executive Leadership
Program / GE Crotonville U.S.A.
y NIDA Executive Leadership
Program 2007 / Wharton
University of Pennsylvania, U.S.A
y Industrial Liaison Program (ILP)
2005 / Massachusetts Institute
Technology U.S.A
y หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการ
คาและการพาณิชย รุนที่ 1
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
y หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุนที่ 8 (วตท. 8)
y หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร
ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 22
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
y หลักสูตร "การกํากับดูแลกิจการ
สําหรับกรรมการและผูบริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องคการมหาชน" รุนที่ 7 สถาบัน
พระปกเกลา

PTTEPTR.docx

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

บริษัทอื่น
พ.ค. 2554 –
y ประธานกรรมการ
y บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด
ก.ย. 2554
2549 – พ.ค. 2554 y กรรมการ
y บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด
2551 – 2552
y รองกรรมการผูจัดการ y บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด
ใหญ หนวยธุรกิจปโตร
เคมีและการกลั่น
ปตท. ปฏิบัติงาน
Secondment ใน

2549 – 2551

ตําแหนง กรรมการ
ผูจัดการ
y ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ กลุม
ธุรกิจปโตรเคมีและ
การกลั่น ปตท.
ปฏิบัติงาน
Secondment ใน
ตําแหนงกรรมการ
ผูจัดการ

y บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด

เอกสารแนบ 1 หนา 20

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
มิ.ย. 2554 –
ก.ย. 2554
2552 –มิ.ย.
2554
2551 – 2552

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

y ประธานกรรมการ

y บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง
จํากัด
y กรรมการ
y บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง
จํากัด
y รองกรรมการผูจัดการ y บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง
ใหญ หนวยธุรกิจปโตร
จํากัด
เคมีและการกลั่น
ปตท. ปฏิบัติงาน
Secondment ใน
ตําแหนง กรรมการ
ผูจัดการ

องคกรอื่น
ไมมี

PTTEPTR.docx

เอกสารแนบ 1 หนา 21

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
(12) นางวรานุช
หงสประภาส
กรรมการอิสระ

อายุ
(ป)
63

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาโท Financial

ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2553-2554

y กรรมการ

y บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

Management, North Carolina

บริษัทอื่น

State University

2552-2553

y กรรมการ

y บริษัท เอซีทีโมบาย จํากัด

องคกรอื่น
2549 – 2552

y กรรมการ

y การทาเรือแหงประเทศไทย

y ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร,
North Carolina State University
การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 84/2007
y หลักสูตร The Role of Chairman
(RCP) 23/2010
y หลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) 22/2008

PTTEPTR.docx

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)
ไมมี

เอกสารแนบ 1 หนา 22

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
(13) พลเอกพรชัย
กรานเลิศ
กรรมการอิสระ

อายุ
(ป)
60

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
y ปริญญาตรี รัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การอบรมอืน่ ๆ
y หลักสูตรวิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร รุนที่ 44
y หลักสูตรวิทยาการตลาดทุนรุนที่ 8
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สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)
ไมมี

ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2548 – 2549

y กรรมการ

y บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
ไมมี
องคกรอื่น
2550 – 2554
2549 – 2550
2548 – 2549

y ที่ปรึกษาพิเศษ y สํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
y รองเสนาธิการ y กองบัญชาการกองทัพไทย
ทหาร
y ผูชวยผูบัญชาการ y กองบัญชาการกองทัพบก
ทหารบก

เอกสารแนบ 1 หนา 23

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
(14) นายมนัส
แจมเวหา
กรรมการอิสระ

อายุ
(ป)
55

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
y ปริญญาโท รัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
y ปริญญาตรี นิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y หลักสูตร Directors Certification
Program (DCP) 71/2008
การอบรมอืน่ ๆ
y การปองกันราชอาณาจักร (วปอ. 50)
y การกํากับดูแลกิจการสําหรับ
กรรมการและผูบริหารระดับสูง
(PDI 1)
y ผูบริหารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง (บ.ย.ส. 11)
y นักบริหารระดับสูง (นบส. 46)

PTTEPTR.docx

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)
ไมมี

ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไมมี
บริษัทอื่น
ไมมี
องคกรอื่น
2554 - ปจจุบัน
2553 – 2554
2551 – 2553

2548 – 2551

y รองปลัดกระทรวง
y ผูตรวจราชการ
y ที่ปรึกษาดาน
พัฒนาระบบ
การเงินการคลัง
y รองอธิบดี

y กระทรวงการคลัง
y กระทรวงการคลัง
y กรมบัญชีกลาง

y กรมบัญชีกลาง

เอกสารแนบ 1 หนา 24

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

y Executive Development
Program, Kellogg, School of
Management, Northwestern
University, U.S.A.
y Middle Management
Professional ,Revenue Canada
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เอกสารแนบ 1 หนา 25

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
(15) นายอนนต
สิริแสงทักษิณ
- กรรมการ
- ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ
(ป)
59

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

106,000 หุน
คุณวุฒิทางการศึกษา
(0.0031%)
y ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี
y ปริญญาโท พาณิชยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
y ปริญญาตรี วิทยาศาสตร (ธรณีวิทยา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y หลักสูตร Directors Accreditation
Program (DAP) 52 /2006
y หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 73/2006
การอบรมอืน่ ๆ
y ประกาศนียบัตร Project Investment
Appraisal and Management and
Global Leadership Harvard
University สหรัฐอเมริกา
y หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 1
(วตท. 1) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
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สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2551 - ปจจุบัน
รองกรรมการ
y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการใหญ
ปฏิบัติงาน
Secondment ที่
ปตท.สผ.
2547 - 2552 y กรรมการ
y บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด
(มหาชน)
2547 - 2552 y กรรมการ
y บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน)
2545 - 2551 y รองกรรมการ
y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการใหญกลยุทธ
และพัฒนาองคกร
บริษัทอื่น
2553 - ปจจุบัน y กรรมการ
y PTTEP FLNG Holding Co. Ltd.
2553 - ปจจุบัน y กรรมการ
y PTT FLNG Ltd.
2552 - ปจจุบัน y กรรมการ
y บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพ
พาณิชย จํากัด
2549 - 2552 y ประธานกรรมการ y บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด
2549 - 2552 y กรรมการ
y บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร จํากัด
2549 - 2552 y กรรมการ
y บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด
2548 - 2552 y กรรมการ
y บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด
เอกสารแนบ 1 หนา 26

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ตําแหนง

2547 - 2552

• กรรมการ

• บริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง จํากัด

2547 - 2552

• กรรมการ

• บริษัท สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง
จํากัด
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2547 - 2552

• กรรมการ

• บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด

2543 - 2552

• กรรมการ

• บริษัท ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด

องคกรอื่น
2552 - ปจจุบัน

y กรรมการสภา

y สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง

เอกสารแนบ 1 หนา 27

แบบ 56-1 ประจําป 2554

กรรมการพนจากตําแหนงในป 2554
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
(1) นายวุฒิพันธุ
วิชัยรัตน

PTTEPTR.docx

อายุ
(ป)
63

สัดสวน ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ5 ปยอนหลัง
คุณวุฒิทางการศึกษา/
การถือ ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
การอบรม
หุนใน
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
บริษัท(%)
คุณวุฒิทางการศึกษา
ไมมี
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
y ปริญญาโท เศรษฐศาสตร University of
2545 - 2551 y กรรมการ
y บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด
Arkansas, สหรัฐอเมริกา
(มหาชน)
y ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร Stephen F. Austin
2547 - 2550 y กรรมการ
y ธนาคารทหารไทย จํากัด
State University สหรัฐอเมริกา
(มหาชน)
การอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
2547 - 2549 y กรรมการ
y บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทไทย
บริษัทอื่น
y หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 113/2009
ไมมี
y หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 49/2005
องคกรอื่น
y หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) 3/2001
2552 y ประธาน
y ศูนยมานุษยวิทยาสิรินทร
y ผลสํารวจบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนประจําป 2548
ปจจุบัน
คณะกรรมการ
y Successful Formulation and Execution the
บริหาร
Strategy (SFE) 2/2008
2546 - 2551 y ผูอํานวยการ y สํานักงบประมาณ
การอบรมอื่นๆ
2544 - 2551 y กรรมการ
y การไฟฟาสวนภูมิภาค
y หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและ
ผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการ
มหาชน รุนพิเศษ กระทรวงการคลัง
y หลักสูตรนักบริหารระดับสูงหลักสูตรที่ 1 (นบส.1)
รุนที่ 15 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.)
y หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 38
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
เอกสารแนบ 1 หนา 28

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
(2) นายจิตรพงษ
กวางสุขสถิตย

PTTEPTR.docx

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

62

คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาเอก Industrial Engineering
Lamar University สหรัฐอเมริกา
y ปริญญาโท Industrial Engineering,
Lamar University สหรัฐอเมริกา
y ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
(วิศวกรรมเครือ่ งกล) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
y หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 42/2004
y หลักสูตร Finance for Non-Finance
Director (FND) 9/2004
y หลักสูตร Role of the Compensation
Committee (RCC) 10/2010
y Non-Executive Director บทบาท
และความคาดหวังตอการกํากับดูแล
กิจการ(NCGC)

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)
222,000 หุน
คูสมรส:
165,000 หุน
รวม 387,000 หุน
(0.0117%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร
ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

บริษัทจดทะเบียนอื่น
2554 - ปจจุบัน y กรรมการ
2552 - 2554 y กรรมการ
2551 - 2552 y กรรมการ
2546 - 2552

บริษัทอื่น
2552 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน
2552 - 2554
2552 – ปจจุบัน

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ตําแหนง

y ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติ
การกลุมธุรกิจปโตรเลียม
ขั้นตนและกาซธรรมชาติ

y บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน)
y บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
y บริษทั ปตท.อะโรเมติกส
และการกลั่น จํากัด (มหาชน)
y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รักษาการกรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการ

2552 - 2554

y
y
y
y
y

ประธานกรรมการ

y
y
y
y
y

2547 - 2554
2547 - 2554
2547 - 2553
2547 - 2553
2546 - 2553
2547 - 2552

y
y
y
y
y
y

กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

y
y
y
y
y
y

บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท พีทีที เอฟแอลเอ็นจี จํากัด
บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
Sakari Resources Limited
บริษัท ปตท. กรีน เอนเนอรยี่
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด
บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติจํากัด
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด
เอกสารแนบ 1 หนา 29

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
การอบรมอืน่ ๆ
y Stanford Executive Program,
Stanford University, สหรัฐอเมริกา
y หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร
ภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 12 วิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักร
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สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

องคกรอื่น
2546 - ปจจุบัน y นายกสมาคม

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
y สมาคมกาซธรรมชาติสําหรับ
ยานยนตไทย

เอกสารแนบ 1 หนา 30

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

(3) นายจุลสิงห วสันตสิงห

61

คุณวุฒิทางการศึกษา
y นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
y นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
y นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยโยนก
y ปริญญาโท Comparative Law
University of Illinois สหรัฐอเมริกา
y เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
y ปริญญาตรี นิติศาสตร (เกียรติ
นิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน
ทางครอบครัว
บริษัท (%) ระหวางผูบริหาร
ไมมี

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

บริษัทจดทะเบียนอื่น
2554 – ปจจุบัน y
2553 – ปจจุบัน y
2553 – ปจจุบัน y
บริษัทอื่น
ไมมี
องคกรอื่น
2552 - ปจจุบัน y
2548 - ปจจุบัน y
2547- ปจจุบัน y
2547 - 2553

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อัยการสูงสุด
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ทรัพยสิน
y กรรมการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
y บมจ. ปตท.
y บมจ. กรุงไทย
y บมจ. การบินไทย

y สํานักงานอัยการสูงสุด
y เนติบัณฑิตยสภา
y จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
y การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 35/2003
y หลักสูตร Director Certification
Program Refresher 1/2008
y หลักสูตร Finance for NonFinance Director (FND) 7/2003
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เอกสารแนบ 1 หนา 31

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

สัดสวน ความสัมพันธ
การถือหุน ทางครอบครัว
ระหวาง
ในบริษัท
ผูบริหาร
(%)

ประสบการณทํางานในระยะ5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

y หลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) 17/2007
y คณะกรรมการตรวจสอบ: จาก
ประสบการณ 5 ปสูแนวคิดเพื่อ
ประสิทธิผล
y คณะกรรมการตรวจสอบ: แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับคูมือในการปฏิบัติงาน
สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
ของรัฐวิสาหกิจ
y ความเปนอิสระของกรรมการ และ
การจัดการความขัดแยงของ
ผลประโยชนสําหรับกรรมการอิสระ
y ผลสํารวจบรรษัทภิบาลของบริษัท
จดทะเบียน ประจําป 2548
y Board Failures and How to Fix it
y Understanding the Fundamental
of Financial Statements Program
(UFS) รุน 1/2006
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แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

สัดสวน ความสัมพันธ
การถือหุน ทางครอบครัว
ระหวาง
ในบริษัท
ผูบริหาร
(%)

ประสบการณทํางานในระยะ5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

การอบรมอื่นๆ
y ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร (วปรอ. 388)
y ประกาศนียบัตรโรงเรียนนักปกครอง
ระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง
y ประกาศนียบัตร หลักสูตรการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สําหรับนักบริหารระดับสูง สถาบัน
พระปกเกลา (ปปร.8)
y ปริญญาบัตรหลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (วปอ.
รุน 38) วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
y หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (รุนที่ 5)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
y ประกาศนียบัตร Harvard Business
School, สหรัฐอเมริกา

PTTEPTR.docx

เอกสารแนบ 1 หนา 33

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
(4) รศ.ม.ร.ว.พงษสวัสดิ์
สวัสดิวัตน
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อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

54

คุณวุฒิการศึกษา
y ปริญญาโท Public Policy and
Management Harvard University
สหรัฐอเมริกา
y ปริญญาโท Industrial Management
University of Central Missouri สหรัฐอเมริกา
y ปริญญาตรี Computer Science
Southeast Missouri State University
สหรัฐอเมริกา
การอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
y หลักสูตร Director Certification
Program (DCP)Class of 44
y หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP)Class of 15
y หลักสูตร Audit Committee Program
(ACP) Class of 5
การอบรมอื่นๆ
y หลักสูตรผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงของภาครัฐ รุนที่ 9 สํานักงาน
ก.พ. และ NECTEC

ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ5 ปยอนหลัง
สัดสวนการถือ
ทางครอบครัว
หุนในบริษัท
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
(%)
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
ไมมี
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2552 - ปจจุบัน y กรรมการตรวจสอบ y บมจ. ไออารพีซี
2549 - ปจจุบัน y กรรมการตรวจสอบ y บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี
บริษัทอื่น
ไมมี
องคกรอื่น
2547 - ปจจุบัน y รองศาสตราจารย
y คณะพาณิชยศาสตรและ
ประจําสาขาวิชา
การบัญชี มหาวิทยาลัย
บริหารการปฏิบัติการ
ธรรมศาสตร
2554 - ปจจุบัน y กรรมการตรวจสอบ y สถาบันคุมครองเงินฝาก
2554 - ปจจุบัน y กรรมการ
y การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย
2554 - ปจจุบัน y ที่ปรึกษา
y คณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน
2549 - 2553 y คณบดี
y วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เอกสารแนบ 1 หนา 34

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
(5) นายภูษณ
ปรียมาโนช
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อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

57

คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาเอก วิศวกรรมชีวภาพ
Imperial College มหาวิทยาลัย
ลอนดอน สหราชอาณาจักร
y ปริญญาเอก การบริหารการเงิน
Somerset University สหราชอาณาจักร
y ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ
สถาบันศศินทรแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
การอบรม
y ปริญญาบัตรหลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (วปอ.
รุน 39) วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

ประสบการณทํางานในระยะ5 ปยอนหลัง
สัดสวนการ ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ถือหุนใน
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ชวงเวลา
ตําแหนง
บริษัท (%) ระหวางผูบริหาร
ประเภทธุรกิจ
ไมมี
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2553 – 2554 y กรรมการ
y บมจ. ปตท.
บริษัทอื่น
ไมมี
องคกรอื่น
ปจจุบัน
y อาจารยอาคันตุกะ y อิมพีเรียลคอลเลจ
มหาวิทยาลัยลอนดอน
สหราชอาณาจักร
2552 – 2554 y กรรมการ
y คณะกรรมการพลังงาน
ผูทรงคุณวุฒิ
ปรมาณูเพื่อสันติ
2552 - 2553 y กรรมการ
y คณะกรรมการบริหารการ
ผูทรงคุณวุฒิ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน

เอกสารแนบ 1 หนา 35

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

(6) นายประเสริฐ
บุญสัมพันธ

59

คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
y ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
y ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร
y ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต กิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
y ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Utah
State University สหรัฐอเมริกา
y ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร
( วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

PTTEPTR.docx

สัดสวน ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ5 ปยอนหลัง
การถือหุน ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ในบริษัท
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
(%)
ผูบริหาร
50,000 หุน
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
(0.0015%)
2554 – ปจจุบัน
y ประธานกรรมการ
y บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
2554 – ปจจุบัน
y ประธานกรรมการ
y บริษัท ไออารพีซี จํากัด จํากัด (มหาชน)
2554 – ปจจุบัน

y กรรมการ

y บริษัท ชินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

2554 – ปจจุบัน

y กรรมการ

y บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

2549 – 2554

y รองประธานกรรมการ y บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

2550 - 2554

y
2548 – ม.ค. 2553
y
ก.พ. 2553 – มิ.ย. 2553 y
ก.ค. 2553 – เม.ย. 2554 y
2546 - 2554
y

y
y
y
y
y

2551 - 2553
2547 - 2553
บริษัทอื่น
2546 - 2554
2546 - 2554
2546 - ปจจุบัน
องคกรอื่น
ไมมี

กรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการ
ผูจัดการใหญ
y กรรมการ
y กรรมการ

บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

y ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
y บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

y ประธานกรรมการ
y กรรมการ
y ประธานกรรมการ

y บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด
y บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด
y บริษทั ไทยลูบเบส จํากัด

เอกสารแนบ 1 หนา 36

แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

สัดสวน ความสัมพันธ
การถือหุน ทางครอบครัว
ระหวาง
ในบริษัท
ผูบริหาร
(%)

ประสบการณทํางานในระยะ5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y Director Accreditation Program
(DAP) 26/2004
การอบรมอืน่ ๆ
y หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 3
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
y หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร
ภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 10
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
y หลักสูตรการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยสําหรับ
นักบริหารชั้นสูง รุนที่ 6
สถาบันพระปกเกลา
y ประกาศนียบัตร Advance
Management Program, Harvard,
Business School สหรัฐอเมริกา
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แบบ 56-1 ประจําป 2554

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

(7) นายวิฑูรย สิมะโชคดี

57

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร (การบริหาร

ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2551 - 2554 y ประธานกรรมการ
y บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด
(มหาชน)

จัดการภาครัฐและภาคเอกชน)

บริษัทอื่น

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไมมี
องคกรอื่น
2554 - ปจจุบัน y กรรมการ

y ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
y ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
(วิศวกรรมไฟฟา) หาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
y ปริญญาตรี นิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y Financial Statements for
Directors (FSD) รุน 4/2009
y Director Certification Program
(DCP) รุน 115/2009

PTTEPTR.docx

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)
ไมมี

2552 - ปจจุบัน y ปลัดกระทรวง
2551 - 2554 y กรรมการ
2552
y อธิบดี
2551 - 2552

y อธิบดี

2549 - 2551

y รองปลัดกระทรวง

y ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย
y กระทรวงอุตสาหกรรม
y การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
y กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
y กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม
y กระทรวงอุตสาหกรรม

เอกสารแนบ 1 หนา 38
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

การอบรมอืน่ ๆ
y หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการ
สําหรับกรรมการและผูบริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องคการมหาชน รุน 1 สถาบัน
พัฒนากรรมการและผูบริหาร
ระดับสูงภาครัฐ
y หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดาน
การคาและการพาณิชย รุน 2
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
y หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
(นบส.1) รุนที่ 33 สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
y หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร
ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 16,
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
y หลักสูตรการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยสําหรับนัก
บริหารระดับสูง (ปปร.) รุนที่ 11
สถาบันพระปกเกลา
PTTEPTR.docx
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

(8) นายวิชัย พรกีรติวัฒน

59

คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาโทการจัดการภาครัฐและ

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)
ไมมี

ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2553-ปจจุบัน

ภาคเอกชน สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร
y ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
(วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัย
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y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน

ธรรมชาติ
2552-2553

ขอนแกน
การอบรมอืน่ ๆ
y หลักสูตร Asean Executive
Program (AEP) สถาบัน GE
Management Development
Institute
y หลักสูตร Senior Executive
Program (SEP) สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร
y หลักสูตร NIDA Wharton
Executive Leaders สถาบัน The
Wharton School University Of
Pennsylvania

y รองกรรมการผูจัดการ
ใหญ หนวยธุรกิจกาซ
y ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ใหญกาซธรรมชาติ

y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สําหรับยานยนต
2545-2551

บริษัทอื่น
2553-ปจจุบัน
2553-ปจจุบัน
2551-2552

y ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ใหญบริหารโครงการ
กลุมธุรกิจสํารวจ ผลิต
และกาซธรรมชาติ

y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

y ประธานกรรมการ
y รักษาการกรรมการ
ผูจัดการ
y รักษาการกรรมการ
ผูจัดการ

y บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด
y บริษัท พีทีที เอฟแอลเอ็นจี จํากัด
y บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด

องคกรอื่น
ไมมี
เอกสารแนบ 1 หนา 40
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
(9) นายนริศ ชัยสูตร

อายุ
(ป)
56

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
y ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)
ไมมี

ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ทางครอบครัว
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ประเภทธุรกิจ
ผูบริหาร
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2551 – 2554

y บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
y รักษาการ
ประธานกรรมการ

2552 - 2554

y กรรมการ

y บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

y กรรมการ

y บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จํากัด

University of Hawaii สหรัฐอเมริกา
y ปริญญาโท เศรษฐศาสตร
(ภาษาอังกฤษ) หาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
y ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (เกียรติ
นิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
y หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 82/2006
y หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) 32/2005
y หลักสูตร Chartered Director
Class (CDC) 3/2008
y หลักสูตร Finance for NonFinance Director (FND) 19/2005
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บริษัทอื่น
2553 – ปจจุบัน
องคกรอื่น
2554 – ปจจุบัน
2554 – ปจจุบัน

y กรมธนารักษ
y อธิบดี
y ประธานกรรมการ y ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย
2553 - 2554
y กรรมการ
y คณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทย
2553 - ปจจุบัน y ประธาน
y คณะกรรมการ สถาบันคุมครองเงินฝาก
2550 - 2554
y สมาคมธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ
y นายกสมาคม
2543 – ปจจุบัน y ประธาน
y คณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปคแหง
ประเทศไทย
2540 – ปจจุบัน y ประธาน
y สภาวิจัยแหงชาติ สาขาเศรษฐศาสตร
2537 – ปจจุบัน y ประธาน
y ชมรมศิษยเกาอีสเวสเซนเตอรและ
ฮาวายในประเทศไทย
2553 – 2554
y ผูอํานวยการ
y สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
เอกสารแนบ 1 หนา 41
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
การอบรมอืน่ ๆ
y หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุนที่ 39 วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร
y หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 4
(วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2553 – 2554
2553 – 2554
2553 – 2554
2553 – 2554
2552 - 2553
2551 - 2552
2549 - 2551

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

y ประธานกรรมการ y ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหง
ประเทศไทย
y กรรมการ
y คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
y กรรมการ
y คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
y กรรมการ
y คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ
y รองปลัดกระทรวง y กระทรวงการคลัง
y หัวหนาผูตรวจ
y กระทรวงการคลัง
ราชการ
y ผูตรวจราชการ y กระทรวงการคลัง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง
ก) การถูกพิพากษาวามีกระทําผิดทางอาญา หรืออยูระหวางการถูกฟองรองคดีอาญา
ไมมี
ข) การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย
ไมมี
ค) การเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทและหางหุนสวน
ไมมี
ที่ถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย
หมายเหตุ ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท คือ นายไพรินทร ชูโชติถาวร และ นายเทวินทร วงศวานิช สองคนนี้ ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับ
ดวงตราของบริษัท หรือ นายอนนต สิริแสงทักษิณ ประธานเจาหนาที่บริหาร ลงชื่อผูเดียว
PTTEPTR.docx
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2.

ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปตท.สผ. มีผบู ริหารจํานวน 12 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

มีรายละเอียดตามขอ 1

นาย อนนต สิริแสงทักษิณ
ประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญ
นายสมเกียรติ จันทรมหา
รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมงาน
ธรณีศาสตร วิศวกรรมแหลง
ปโตรเลียม และโครงการสํารวจ

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

57

M.S. (Geophysics), Stanford
University, U.S.A.
IOD: DCP 50(2547)

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บริษัท %*
ระหวาง
ผูบริหาร

326,100
หุน
(0.009822
%)

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

2553-ปจจุบัน

• รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลุมงานธรณีศาสตร วิศวกรรม
แหลงปโตรเลียม และโครงการ
สํารวจ
• รองผูจัดการใหญ
สายงานธรณีวิทยาและ
วิศวกรรมแหลงปโตรเลียม
• รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลุมงานกลยุทธและพัฒนา
ธุรกิจ
• รองผูจัดการใหญ สายงาน
กลยุทธและพัฒนาศักยภาพ

2548-2553
นายอัษฏากร ลิ้มปติ
รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมงาน
กลยุทธและพัฒนาธุรกิจ

PTTEPTR.docx

57

M.S.E. (Chemical Engineering), 45,000 หุน
คูสมรส
University of Michigan, U.S.A.
63,000 หุน
รวม
108,000
หุน
(0.003253
%)

ไมมี

2553-ปจจุบัน
2548-2553

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ปตท. สผ.

ปตท. สผ.
ปตท. สผ.
ปตท. สผ.
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อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

นายชัชวาล เอี่ยมศิริ
รองกรรมการผูจัดการใหญ
สังกัดประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญ

52

นายสมพร วองวุฒิพรชัย
รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมงาน
โครงการตางประเทศ

53

M.Sc. (Operation Research),
London School of Economics
and Political Science,
University of London,
United Kingdom
Ph.D. (Petroleum Engineering),
University of Tulsa, U.S.A.

นายปฤษดาพันธ พจนปรีชา
รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลุมงานวิศวกรรม ปฏิบัติการ
และซัพพลายเชน

59

นายลือชัย วงศสิรสวัสดิ์
รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมงาน
ทรัพยากรบุคคล ภาพลักษณองคกร
และบริการธุรกิจ

56

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

PTTEPTR.docx

B.S. (Geology), Chiangmai
University and Post Graduate
Diploma (Petroleum
Exploration), University of
Trondheim
B.Eng. ( Electrical
Engineering), Chulalongkorn
University
IOD: DCP 49 (2547)

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บริษัท %*
ระหวาง
ชวงเวลา
ผูบริหาร
ไมมี
ไมมี
2553- 2554
2543-2553
142,000
หุน
คูสมรส
3,000 หุน
รวม
145,000
หุน
(0.004367
%)
319,000
หุน
(0.009608)

ไมมี

2553-ปจจุบัน
2549-2553

ไมมี

2553-ปจจุบัน
2550-2553

109,800
หุน
(0.003307
%)

ไมมี

2553-ปจจุบัน

2548-2553

ประสบการณทํางานในระยะ5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
• รองกรรมการผูจัดการใหญ
สังกัดประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ
• รองผูจัดการใหญ สายงาน
การเงินและการบัญชี
• รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลุมงานโครงการตางประเทศ
• รองผูจัดการใหญ สายงาน
โครงการตางประเทศ

• รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลุมงานวิศวกรรม ปฏิบัติการ
และซัพพลายเชน
• รองผูจัดการใหญ สายงาน
โครงการพื้นที่นอกชายฝงไทย

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
ปตท. สผ.
ปตท. สผ.
ปตท. สผ.
ปตท. สผ.

ปตท. สผ.
ปตท. สผ.

• รองกรรมการผูจัดการใหญ
ปตท. สผ.
กลุมงานทรัพยากรบุคคล
ภาพลักษณองคกรและบริการ
ธุรกิจ
• รองผูจัดการใหญ สายงาน
ปตท. สผ.
ทรัพยากรบุคคลและบริการธุรกิจ
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

นายสุรพงษ เอี่ยมจุฬา
รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลุมงานโครงการในประเทศ

58

B.SC. (Geology)
Chiangmai University

นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม
รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลุมงานการเงินและการบัญชี
นายยงยศ ครองพาณิชย
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานบัญชี

56

M.Sc.( Business
Administration),
Thammasart University
M.Sc.( Accounting),
Thammasart University

นางชนมาศ ศาสนนันทน
ผูจัดการอาวุโส ฝายการเงิน

51

42

M.Sc.( Business
Administration),
University of South Carolina

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บริษัท %*
ระหวาง
ชวงเวลา
ผูบริหาร
88,400 หุน
ไมมี
2553-ปจจุบัน
(00.2663%)
2550-2553
ไมมี

ไมมี

2549-2554

67,500 หุน
(0.002277
%)

ไมมี

2553-2554

8,500 หุน
(0.000256
%)

ไมมี

2552-2553
2553
2553
2550-2553

นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล
ผูจัดการอาวุโส ฝายบัญชีกลาง

PTTEPTR.docx

46

M.Sc.( Financial Accounting),
Thammasat University

75,600 หุน
(0.002277
%)

ไมมี

2553-ปจจุบัน
2551-2553
2550-2551
2547-2550

ประสบการณทํางานในระยะ5 ปยอนหลัง
ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• รองกรรมการผูจัดการใหญ
ปตท. สผ.
กลุมงานโครงการในประเทศ
• รองผูจัดการใหญ สายงาน
ปตท. สผ.
สนับสนุนการปฏิบัติการโครงการ
• ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
ปตท.
การเงินองคกร
• ผูจัดการอาวุโส ฝายโครงการ
รวมทุนประเทศเมียนมาร
• ผูจัดการอาวุโส ฝายบริหาร
การรวมทุนโครงการ
• รักษาการ ผูจัดการอาวุโส
ฝายการเงิน
• รักษาการ ผูจัดการ
ฝายการเงิน
• ผูชวยผูจัดการ ฝายการเงิน นัก
ลงทุนสัมพันธ
• ผูจัดการอาวุโส
ฝายบัญชีกลาง
• ผูจัดการ ฝายบัญชีกลาง
• ผูจัดการ ฝายบัญชีโครงการ
• ผูจัดการ การเงินและบริหาร
ทั่วไป โครงการเวียดนาม
(ปฏิบัติงานสมทบ Hoan Vu
JOC ประเทศเวียดนาม)

ปตท. สผ.
ปตท. สผ.
ปตท. สผ.
ปตท. สผ.
ปตท. สผ.
ปตท. สผ.
ปตท. สผ.
ปตท. สผ.
ปตท. สผ.
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เอกสารแนบ 2: กรรมการของบริษัทยอยและบริษทั รวม
1.

บริษัทยอย: ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 ปตท.สผ. มีบริษัทยอย จํานวน 52 แหง
รายชื่อกรรมการ

บริษัทยอย
ปตท.สผ.อ.
ปตท.สผ.ส.
พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส
ปตท.สผ. อันดามัน
ออเรนจ
PTTEP MEA
PTTEPO
PTTEP HV
PTTEP HL
PTTEP KV
PTTEP SV
PTTEPH
ATL
PTTEP AG

ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นายอัษฎากร
นายประพัฒน
นายไพโรจน
นายกิตติศักดิ์
นายกิตินันท
นายสมเกียรติ
นางประณต
นายปยะ
นายโอวาส
นายปรีชา
นางสุจิตรา
นายสมพร
นายสุรชัย
นายวันชัย
นายปยะ
นายยงยศ
นายประพัฒน
นายกนก
นายพงศธร

หมายเหตุ

1. / :
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ลิ้มปติ
โสภณพงศพิพัฒน
แรงผลสัมฤทธิ์
หิรัญญะประทีป
แมนเลขา
จันทรมหา
ติราศัย
สุขุมภาณุเมศร
จิโนรส
เพิ่มวัฒนชัย
สุวรรณสินพันธุ
วองวุฒิพรชัย
ธนสมบูรณกิจ
มหาสุวรรณชัย
วิจิตรจรรยา
ครองพาณิชย
โสภณพงศพิพัฒน
อินทรวิจิตร
ทวีสิน
กรรมการ

/
/

/
/
/

/

/

/
/

/
/
/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/
/
/

X:

ประธานกรรมการ

/// : กรรมการบริหาร
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รายชื่อกรรมการ

บริษัทยอย
PTTEP OM
PTTEP IH
PTTEP SA
PTTEP ID
PTTEP EG
PTTEP BD
PTTEP NZ
PTTEP SVPC
PTTEP IR
PTTEP BH
JV Marine
JV Shore Base
PTTEP FH
PTTEP NL

ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายสมเกียรติ
นายมนตรี
นางสุจิตรา
นายอนันท
นายสมชาย
นายกนก
นายวรานนท
นายธีรพล
น.ส. พรทิพย
นายโอวาส
น.ส. จรูญศรี
นายปรีชา

จันทรมหา
ลาวัลยชัยกุล
สุวรรณสินพันธุ
ชลชวลิต
มโนภินิเวศ
อินทรวิจิตร
หลาพระบาง
พูนศิริ
อุยะกุล
จิโนรส
วันเกิดผล
เพิ่มวัฒนชัย

13.

นายปฤษดา
พันธ

พจนปรีชา

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

นายสุรชัย
นายขจร
นายชุมพล
นายปยะ
นายสุรพงษ
นายอนนต
นายอัษฎากร
นายพงศธร
นายอนันท
นายธีรศักดิ์

ธนสมบูรณกิจ
ภาสะวณิช
โรจนจันทร
สุขุมภาณุเมศร
เอี่ยมจุฬา
สิริแสงทักษิณ
ลิ้มปติ
ทวีสิน
ชลชวลิต
ตันเจริญลาภ

หมายเหตุ

1. / :

PTTEPTS.docx

กรรมการ

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/

/

/

/

/
/
/
/
/

/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

X:

ประธานกรรมการ

/// : กรรมการบริหาร
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รายชื่อกรรมการ

บริษัทยอย
PTTEP NC
PTTEPR
PTTEP SAER
PTTEP CIF
PTTEP CA
PTTEP SMD
PTTEP SS
PTTEP SD
PTTEP ML
PTTEPB
PTTEP SM

ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายโยธิน
ทองเปนใหญ
Elenora
Jongsma
Orangefield Trust (Netherlands)
B.V.
นางชนมาศ
ศาสนนันทน
นายอนันท
ชลชวลิต
นายโอวาส
จิโนรส

7.

น.ส. เพ็ญ
จันทร

จริเกษม

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Michael
นางธัญญพร
นายธีรพล
นายนาวี
นายสมชาย
น.ส. จรูญศรี
นายชุมพล

Laffin
วังวสุ
พูนศิริ
อนันตรักสกุล
มโนภินิเวศ
วันเกิดผล
โรจนจันทร

/

/

/
/
/

/

/

/
/
/

/
/

/
/
/

/
/
/

/

/
/
/

รายชื่อกรรมการ

บริษัทยอย
PTTEP AU
PTTEP AP
PTTEP AA
PTTEP AO
PTTEP AB
PTTEP AT
PTTEP AIF
PTTEP AAF
PTTEP AAP
PTTEPAAT
PTTEPAAO
PTTEP AAA
PTTEPAAS

ที่

/
/

1.
2.
3.

นายสมพร
วองวุฒิพรชัย
นายเฉลิมเกียรติ ทองเถาว
Ken
Fitzpatrick

4.

น.ส. เพ็ญ
จันทร

หมายเหตุ

1. / :

PTTEPTS.docx

x x x x x x
/ / / / / /
/ / / / / /

จริเกษม
กรรมการ

x x x x x x
/ / / / / /
/ / / / / / /
x

X:

ประธานกรรมการ

/// : กรรมการบริหาร
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2.

บริษัทรวม: ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 ปตท.สผ. มีบริษัทรวม จํานวน 17 แหง

ที่

รายชื่อกรรมการ
(เฉพาะกรรมการผูบริหาร และ
พนักงานกลุม ปตท.สผ.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายอัษฎากร
นางประณต

ลิ้มปติ
ติราศัย

น.ส. เพ็ญจันทร

จริเกษม

นายสุรพงษ
นายกนก
นางนาถฤดี

เอี่ยมจุฬา
อินทรวิจิตร
โฆสิตาภัย

นายปฤษดาพันธ

พจนปรีชา

Andy

Jacob

Gavin

Ryan

นายปยะ
นายอนนต
นายพงศธร
นายโยธิน
Piroj

สุขุมภาณุเมศร
สิริแสงทักษิณ
ทวีสนิ
ทองเปนใหญ
Samutthananont

/
/
/

NST Supply Base

LAL

PTT FLNG

Erawan FSO 2 Bahamas

Troughton Island

Shoreair

CPOC

MGTC

บี 8/32 พารทเนอร

พีทีที ไอซีที

เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ

บริษัทรวม

/
/
/
/

/
/
/*
/
/
/

/
/
/**

/
/
/
/
/

* Alternate Director
**ดํารงตําแหนง Vice President ดวยอีกตําแหนงหนึ่ง
กรรมการ
X:
ประธานกรรมการ
/// : กรรมการบริหาร
หมายเหตุ 1. / :
2. มี 6 บริษัท ไมมีกรรมการที่เปนตัวแทนของ ปตท.สผ. ไดแก
(1) TPC และ Asia Pacific Marine Service กํากับดูแลโดยผานทางการประชุมผูถือหุน
(2) HV JOC และ HL JOC กํากับดูแลโดยผานทาง Management Committee (MC) ซึ่ง ปตท.สผ.
มีนาย ประพัฒน โสภณพงศพิพัฒน เปน Member และนาย สุรชัย ธนสมบูรณกิจ เปน Alternate Member
(3) GBRS กํากับดูแลโดยผานทาง MC ซึ่ง ปตท.สผ. มี นายประพัฒน โสภณพงศพิพัฒน เปน
Member และนายโอวาส จิโนรส เปน Alternate Member
(4) KKD Oil Sands (เดิมชื่อ SCP) กํากับดูแลโดยผานทาง MC ซึ่ง ปตท.สผ. มีนายอัษฎากร ลิ้มปติ,
นายพงศธร ทวีสิน และนายโยธิน ทองเปนใหญ เปน Member

PTTEPTS.docx
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เอกสารแนบ 3: ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
(ก) สรุปปริมาณสํารองปโตรเลียมของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ปริมาณสํารองพิสูจนแลวรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษทั ยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
มีรายละเอียดดังตารางที่แนบ
ปริมาณสํารองพิสจู นแลวจะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบปโดยนัก
ธรณีวทิ ยาและวิศวกรแหลงปโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อใหไดตวั เลขที่ไดมาตรฐาน ปริมาณสํารองพิสูจน
แลวในรายงานนี้จะรวมถึงปริมาณสุทธิทเี่ ปนสวนแบงของ ปตท.สผ. และสวนแบงของประเทศเจาของแหลง
ปโตรเลียม
ปริมาณสํารองพิสูจนแลวทีร่ ายงานนี้ ไมรวมปริมาณปโตรเลียมที่ไดสํารวจพบในโครงการเวียดนาม
บี และ 48/95 และโครงการเวียดนาม 52/97 นอกชายฝง ประเทศเวียดนาม เนื่องจากยังไมไดมีการลงนาม
ในการจัดทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement)
ปริมาณสํารองพิสูจนแลวรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษทั ยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
คิดเปนปริมาณน้ํามันดิบและคอนเดนเสท 275 ลานบารเรล1 และเปนกาซธรรมชาติ 4,529 พันลาน
ลูกบาศกฟุต หรือรวมทัง้ หมดเปน 969 ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ โดยปริมาณสํารองทีพ่ ิสจู นแลวของ
น้ํามันดิบและคอนเดนเสท คิดเปนประมาณรอยละ 28 และกาซธรรมชาติคดิ เปนประมาณรอยละ 72
ในขณะที่ปริมาณสํารองที่พสิ ูจนและพัฒนาแลว (Proved Developed Reserves) คิดเปนประมาณรอยละ 47
ของปริมาณสํารองพิสูจนแลว รวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษทั ยอย
ปริมาณการผลิตรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย ในป 2554 คิดเปน 110.0 ลาน
บารเรลเทียบเทาน้าํ มันดิบ (เปนน้าํ มันดิบและคอนเดนเสท 30 ลานบารเรล1 และกาซธรรมชาติ 501 พันลาน
ลูกบาศกฟุต) หรือประมาณ 301,367 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ลดลงจากปที่แลวประมาณ 2,656
บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 0.87 ซึ่งการลดลงของปริมาณการผลิต เปนผลมาจาก
เหตุการณน้ําทวมที่เกิดขึน้ ในภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยในชวงไตรมาสที่ 4 ซึง่ ทําให ปตท.สผ.
ตองลดอัตราการผลิตน้ํามันดิบจากแหลงบนบกของประเทศ
และตองลดปริมาณการสงกาซธรรมชาติ
เนื่องจากความตองการของประเทศทีน่ อยลง อยางไรก็ตาม ปริมาณการผลิตที่ลดลงไดถูกชดเชยจากการเริ่ม
การผลิตใหมในโครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี และ โครงการเวียดนาม 16-1

1

รวมปริมาณสํารองที่พิสูจนแลวและปริมาณการผลิตของกาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตม (LPG) และ บิทูเมน
(Bitumen)
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แบบ 56-1 ประจําป 2554
ปริมาณสํารองน้ํามันดิบ, คอนเดนเสท
กาซธรรมชาติและบิทูเมนที่พิสูจนแลว(1)
(2)

ปริมาณสํารองน้ํามันดิบ, คอนเดนเสท

ปริมาณสํารองกาซธรรมชาติ

(1) (2)

ที่พิสูจนแลว

ที่พิสูจนแลว

(ลานบารเรล)

ปริมาณเทียบเทาน้ํามันดิบ

(1)

(พันลานลูกบาศกฟุต)
(2)

รวม

ในประเทศ

ตางประเทศ

(ลานบารเรล)

ในประเทศ

ตางประเทศ

รวม

ในประเทศ

ตางประเทศ

รวม

126
1

92
4

218
5

3,254
61

2,395
13

5,649
74

662
12

437
7

1,099
19

16
2

-

16
2

19
55

46

19
101

18
11

7

18
18

Company’s share of
reserves of consolidated
companies
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
1) Revision of previous
estimates
2) Improved recovery
3) Extensions and
discoveries
4) Purchases/Sales of
Petroleum in place
5) Production

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(24)

(3)

(27)

(397)

(121)

(518)

(91)

(20)

(111)

Total consolidation companies
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

121

93

214

2,992

2,333

5,325

612

431

1,043

121
24

93
(1)

214
23

2,992
(224)

2,333
(31)

5,325
(255)

612
(20)

431
(7)

1,043
(27)

6
5

36

6
41

27
128

-

27
128

11
26

36

11
62

-

21

21

-

(195)

(195)

-

(10)

(10)

(25)

(5)

(30)

(381)

(120)

(501)

(88)

(22)

(110)

131

144

275

2,542

1,987

4,529

541

428

969

Company’s share of
reserves of consolidated
companies
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
1) Revision of previous
estimates
2) Improved recovery
3) Extensions and
discoveries
4) Purchases/Sales of
Petroleum in place
5) Production
Total consolidation companies
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

(1) ปริมาณสํารองพิสูจนแลวรวมถึงปริมาณสํารองพิสูจนแลวสุทธิที่เปนสวนแบงของ ปตท.สผ. และสวนแบงของประเทศเจาของ

แหลงปโตรเลียม
(2) รวมปริมาณสํารองที่พิสูจนแลวและการผลิตของกาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตม (LPG) และ บิทูเมน (Bitumen)
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แบบ 56-1 ประจําป 2554

(ข) รายงานสินทรัพยของกิจกรรมการผลิตปโตรเลียม
รายงานสินทรัพยของกิจกรรมการผลิตปโตรเลียม จะแสดงถึง สินทรัพยของโครงการตาง ๆ ทั้งทีพ่ บ
ปริมาณสํารองทีพ่ ิสูจนแลวและยังไมไดพสิ ูจน ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณเสริมที่ใชในการสํารวจและ
ผลิตปโตรเลียมรวมถึงคาเสือ่ มราคาสะสม คาสูญสิน้ สะสม คาตัดจําหนายสะสม และคาเผื่อการดอยคา
สินทรัพยของโครงการทีพ่ บปริมาณสํารองทีพ่ ิสูจนแลวประกอบดวย หลุมสํารวจ และ หลุมพัฒนา
ทอขนสงกาซธรรมชาติ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผลิตปโตรเลียม
สวนสินทรัพยของ
โครงการที่ยังไมพบปริมาณสํารองทีพ่ ิสูจนแลว หมายถึง รายจายฝายทุนที่เกิดขึ้นทั้งสิน้ จากโครงการ ตาง ๆ
ที่ยงั ไมพบปริมาณสํารองทีพ่ ิสูจนแลว
สําหรับเครื่องมือและอุปกรณเสริมที่ใชในการผลิตปโตรเลียม
ประกอบดวยคลังเก็บวัสดุสาํ นักงานภาคพื้นสนาม ยานพาหนะ และอุปกรณอื่น ๆ
สินทรัพยสทุ ธิของกิจกรรมการผลิตปโตรเลียม หมายถึง มูลคาคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชีของ
สินทรัพยเพื่อรอการคิดคาเสือ่ มราคา คาสูญสิ้น และคาตัดจําหนายตอไปในอนาคต
(หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา)
สินทรัพยของโครงการที่พบปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว
สินทรัพยของโครงการที่ยังไมพบปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว
ประมาณการคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
เครื่องมือและอุปกรณเสริมที่ใชในการผลิตปโตรเลียม
สินทรัพยรวมของกิจกรรมการผลิตปโตรเลียม
คาเสื่อมราคาสะสม คาสูญสิ้นสะสม คาตัดจําหนายสะสม และ คาเผื่อการดอยคา

สินทรัพยสุทธิของกิจกรรมการผลิตปโตรเลียม
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2554

2553

14,458
1,107
695
153
16,413
(6,089)
10,324

10,889
173
750
120
11,932
(5,034)
6,898

เอกสารแนบ 3 หนา 3

แบบ 56-1 ประจําป 2554

(ค) รายงานรายจายที่เกิดขึ้นเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิสัมปทาน การสํารวจและการพัฒนา
ปโตรเลียม
รายงานรายจายทีเ่ กิดขึน้ จะแสดงถึงรายจายทีเ่ กิดขึน้ ในระหวางปเพื่อการไดมาซึง่ สิทธิสัมปทาน
สํารวจและการพัฒนาปโตรเลียม ทัง้ ที่บนั ทึกเปนสินทรัพยและคาใชจา ย

การ

ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิสมั ปทาน หมายถึง รายจายทีเ่ กิดขึ้นเพือ่ ใหไดเขาไปมีสวนรวมในสิทธิ
สัมปทานของโครงการตาง ๆ ทัง้ ทีพ่ บปริมาณสํารองทีพ่ ิสจู นแลวและยังไมไดพิสูจน
รายจายเพื่อการสํารวจประกอบดวย
คาใชจา ยในการสํารวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส
รายจายเพื่อการขุดเจาะและเตรียมหลุมสํารวจรวมถึงคาสงวนพื้นที่ในแปลงสํารวจที่ยงั ไมไดรับการพัฒนา
รายจายเพื่อการพัฒนาประกอบดวย รายจายเพื่อการขุดเจาะและเตรียมหลุมพัฒนา และรายจายใน
การปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในโครงการตาง ๆ สําหรับการพัฒนา
ปริมาณสํารองทีพ่ ิสูจนแลวเพื่อใชในการผลิต การแยก การปรับปรุงคุณภาพปโตรเลียม และ การรวบรวม
และเก็บรักษาปโตรเลียม รวมทั้งรายจายเพื่อทอขนสงกาซธรรมชาติ
2554

(หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา)
ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิสัมปทาน
- โครงการที่พบปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว
- โครงการที่ยังไมพบปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว
(1)

รายจายเพื่อการสํารวจ
รายจายเพื่อการพัฒนา
รวม

2553

ในประเทศ

ตางประเทศ

รวม

ในประเทศ ตางประเทศ

รวม

-

1
704

1
704

1
-

-

1
-

144

309

453

62

158

220

989
1,133

2,773
3,787

3,762
4,920

1,111
1,174

312
470

1,423
1,644

(1) รายจายเพื่อการสํารวจรวมถึงการโอนรายจายขุดเจาะหลุมสํารวจไปเปนรายจายขุดเจาะหลุมพัฒนาเพื่อเตรียมการผลิตตอไปในอนาคต
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(ง) รายงานผลการดําเนินงานของกิจกรรมการผลิตปโตรเลียม
รายงานผลการดําเนินงานนีแ้ สดงเฉพาะผลการดําเนินงานจาก กิจกรรมการผลิตปโตรเลียม สําหรับ
ป 2554 และ 2553 โดยแสดงไวในตารางขางลางดังตอไปนี้
คาใชจายการดําเนินงาน ประกอบดวย คาใชจายทีเ่ กิดขึ้นเพื่อการดําเนินงานและบํารุงรักษาหลุม
ผลิต ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณการผลิต สําหรับคาใชจายในการสํารวจ หมายถึง คาใชจา ยสํารวจเพื่อ
งานธรณีวทิ ยาและธรณีฟสกิ สและคาตัดจําหนายหลุมสํารวจที่ไมพบปโตรเลียมในเชิงพาณิชย
คาใชจา ยในการบริหารทัว่ ไป คือ
ปโตรเลียม

คาใชจา ยในการบริหารที่เกีย่ วเนื่องโดยตรงกับกิจกรรมการผลิต

คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้น และคาตัดจําหนาย หมายถึง คาสึกหรอของสินทรัพยจากกิจกรรมการผลิต
ปโตรเลียมและทอขนสงกาซธรรมชาติ รวมทั้งคาตัดจําหนายประมาณการคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
คาใชจาย (รายได) อื่น หมายรวมถึง รายไดจากการบริการทอขนสงกาซธรรมชาติ กําไรหรือขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกีย่ วเนื่องโดยตรงกับกิจกรรมการผลิตปโตรเลียม
ภาษีเงินไดคํานวณจากกําไรจากผลการดําเนินงานของกิจกรรมการผลิตปโตรเลียม
คาใชจายทั่วไปของสํานักงานใหญและตนทุนทางการเงินไมรวมเปนคาใชจายในการคํานวณผลการ
ดําเนินงานของกิจกรรมการผลิตปโตรเลียม
2554
(หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา)
รายได :
รายได – บริษทั ที่เกี่ยวของ

ในประเทศ

2553

ตางประเทศ

รวม

ในประเทศ ตางประเทศ

รวม

4,185

412

4,597

3,466

348

3,814

391

452

843

331

185

516

รายไดจากการขายรวม

4,576

864

5,440

3,797

533

4,330

คาใชจาย :
คาใชจายการดําเนินงาน

407

216

623

352

103

455

คาใชจายในการสํารวจ

30

187

217

23

63

86

คาใชจายในการบริหารทั่วไป

77

66

143

66

35

101

574

72

646

477

49

526

897

210

1,107

834

176

1,010

คาความเสียหายจากอุบัติเหตุในแหลงมอนทารา

-

5

5

-

14

14

คาใชจาย (รายได) อื่น

4

(185)

(181)

(45)

(72)

(117)

1,989

571

2,560

1,707

368

2,075

ผลการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได

2,587
1,058

293
100

2,880
1,158

2,090
700

165
30

2,255
730

ผลการดําเนินงานสุทธิ

1,529

193

1,722

1,390

135

1,525

รายได – อื่น

คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
คาเสือ่ มราคาคาสูญสิน้ และคาตัดจําหนาย

คาใชจายรวม
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(จ) รายงานมูลคาปจจุบันตามมาตรฐานของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวของกับปริมาณสํารอง
ปโตรเลียมทีพ
่ ิสูจนแลว
มาตรฐานการวัดมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวของกับปริมาณสํารองปโตรเลียมที่
พิสูจนแลว คํานวณโดยใชราคาเฉลี่ย 12 เดือน* (คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาเฉพาะที่มีกาํ หนดไวใน
สัญญาเทานัน้ ) คูณดวยประมาณการปริมาณการผลิตในอนาคตของปริมาณสํารองทีพ่ ิสูจนแลวที่เหลืออยู
ณ สิ้นป หักดวยประมาณการคาใชจายในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาและผลิตปริมาณสํารองทีพ่ ิสูจน
แลว ซึ่งคิดจากตนทุนคาใชจายตามขอมูล ณ สิ้นป โดยไมคํานึงถึงสภาวะแวดลอมอื่นๆ ที่อาจจะเปลี่ยนไป
ในอนาคต
ภาษีเงินไดในอนาคตคํานวณโดยใชอัตราภาษีตามกฎหมายที่มีอยู ณ สิ้นป และหักหรือปรับปรุง
สวนลดตางๆ ตามที่เปนจริง
กระแสเงินสดสุทธิปรับลดมูลคาของกระแสเงินสดในแตละปเปนมูลคาปจจุบันดวยอัตรา 10% ตอป
เพื่อสะทอนถึงมูลคาตามเวลาของกระแสเงินสดนัน้
มูลคาปจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดตามที่แสดงไวขางลางนี้ มิไดมุงหมายใหเปนการแสดง
ประมาณการมูลคาตามราคาตลาดยุติธรรมของสินทรัพยปโตรเลียม ประมาณการมูลคาตามราคาตลาด
ยุติธรรม ควรตองคํานึงถึงปริมาณสํารองที่ยงั ไมไดพิสูจน ซึง่ อาจเปลีย่ นเปนปริมาณสํารองทีพ่ ิสจู นแลวได
ในอนาคต ประมาณการราคาของน้าํ มันและกาซธรรมชาติ ในอนาคต อัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงของ
คาใชจายในการพัฒนาและผลิต และความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวของกับการผลิตในอนาคต ดวยเหตุผลตามทีก่ ลาว
แลว และยังมีขอควรคํานึงอืน่ ๆ อีกมาก มูลคาที่เหมาะสมจึงขึ้นอยูกบั การพิจารณา และ/หรือ การตัดสินใจ
ของผูวิเคราะหเปนหลัก
* ราคาเฉลีย่ 12 เดือน คํานวณจากการเฉลีย่ แบบไมถวงน้ําหนัก โดยใชราคาของวันแรกในแตละเดือน
(หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา)

ในประเทศ
2554

ตางประเทศ

2553

2554

รวม

2553

2554

2553

รายรับ

23,196

21,050

21,038

14,847

44,234

35,897

คาใชจายในการผลิต

(2,649)

(2,438)

(4,816)

(2,218)

(7,465)

(4,656)

คาใชจายในการพัฒนา

(6,233)

(4,973)

(3,070)

(3,112)

(9,303)

(8,085)

ภาษีเงินได

(4,351)

(3,706)

(2,796)

(2,368)

(7,147)

(6,074)

9,963

9,933

10,356

7,149

20,319

17,082

สวนปรับลดมูลคาตามเวลา 10% ตอป

(2,793)

(2,915)

(4,727)

(3,786)

(7,520)

(6,701)

มูลคาปจจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ

7,170

7,018

5,629

3,363

12,799

10,381

กระแสเงินสดสุทธิ
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แบบ 56-1 ประจําป 2554

การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันตามการวัดมาตรฐานของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวของกับปริมาณ
สํารองปโตรเลียมทีพ่ ิสูจนแลว
(หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา)

2554

2553

มูลคาปจจุบนั สุทธิ ณ ตนป

10,381

9,012

(4,100)

(3,492)

คาใชจายในการพัฒนาที่เกิดขึ้นระหวางป

1,880

2,128

การเปลี่ยนแปลงสุทธิเนือ่ งจากราคาและคาใชจายในการผลิต

8,970

1,844

การเปลี่ยนแปลงสุทธิเนือ่ งจากคาใชจายในการพัฒนา

(2,902)

(1060)

1,474

804

การเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่ไดประมาณการไว

(454)

423

การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการซื้อหรือขายปริมาณสํารองปโตรเลียม

(565)

-

การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสวนปรับลดตามมูลคาของเวลาที่เปลี่ยนไป

(811)

601

การเปลี่ยนแปลงสุทธิของภาษีเงินได

(1,074)

121

มูลคาปจจุบนั สุทธิ ณ สิ้นป

12,799

10,381

รายไดสุทธิหลังหักคาใชจายในการผลิตจากการขายและจําหนาย
ปโตรเลียมที่ผลิตระหวางป

การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณสํารองที่สํารวจใหม
สํารวจเพิ่มเติม และปรับปรุงวิธีการผลิต
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(ฉ) ขอมูลอื่น
หลุมผลิตน้าํ มันดิบ/คอนเดนเสท* และกาซธรรมชาติ
จํานวนหลุมผลิตน้ํามันดิบ/คอนเดนเสท* และกาซธรรมชาติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังตอไปนี้

ประเทศไทย
ตางประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
ตะวันออกกลางและอื่นๆ
รวม

น้ํามันดิบ/คอนเดนเสท*
รวม
สุทธิ
684
288
12
21
717

3
9
300

กาซธรรมชาติ
รวม
สุทธิ
1,006
377
95
8
1,109

41
8
426

* รวมหลุมบิทูเมน

หลุมน้าํ มันดิบ/คอนเดนเสท* และกาซธรรมชาติ ซึ่งอยูระหวางการขุดเจาะ
จํานวนหลุมซึง่ อยูระหวางการขุดเจาะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มีดังตอไปนี้
รวม

สุทธิ

2

2

1
2
5

0.5
0.6
3.1

21

10.5

4
1
2
28

1.1
0.9
1.4
13.9

แหลงสํารวจ
ประเทศไทย
ตางประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
ตะวันออกกลางและอื่นๆ
รวม

แหลงพัฒนา
ประเทศไทย
ตางประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
ออสเตรเลีย
ตะวันออกกลางและอื่นๆ
รวม

* รวมหลุมบิทูเมน
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จํานวนหลุมน้ํามันดิบ/คอนเดนเสท* และกาซธรรมชาติ -สุทธิซึ่งขุดเจาะ ในป 2554
พรอมผลิต
สุทธิ

หลุมแหง
สุทธิ

5.3

1

4
0.8
30
40.1

1.8
2.1
18
22.9

141.6

3.9

1.4
1
5
149

3.9

แหลงสํารวจ
ประเทศไทย
ตางประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
ออสเตรเลีย
ตะวันออกกลางและอื่นๆ
รวม

แหลงพัฒนา
ประเทศไทย
ตางประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
ออสเตรเลีย
ตะวันออกกลางและอื่นๆ
รวม

* รวมหลุมบิทูเมน

หลุมน้าํ มันดิบ/คอนเดนเสทและกาซธรรมชาติรวมหมายถึงจํานวนหลุมทั้งสิน้ ที่กลุมบริษัทมีสัดสวน
การรวมทุน ไมรวมหลุมบริการ
หลุมน้าํ มันดิบ/คอนเดนเสทและกาซธรรมชาติสุทธิหมายถึงจํานวนหลุมตามสัดสวนการรวมทุนใน
หลุมน้าํ มันดิบและกาซธรรมชาติรวม
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ผลการดําเนินงานรายไตรมาสป 2554 และ 2553 (ไมไดตรวจสอบ) สําหรับงบการเงินรวมมี
ดังนี้
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
ป 2554

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

1,440,651,768
31,033,243

1,373,546,481
34,413,783

1,420,253,743
32,591,372

1,205,269,909
26,032,563

49,780,106
6,168,391

4,301,144

3,467,412
2,780,461

62,778,540
2,988,758

53,905,990

9,838,249

28,208,434

13,108,003

รวมรายได

1,581,539,498

1,422,099,657

1,487,301,422

1,310,177,773

คาใชจายการดําเนินงาน

177,925,911

178,654,705

148,754,325

120,061,022

คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม

27,071,538

51,237,763

76,035,541

62,545,119

คาใชจายในการบริหาร

89,070,143

49,105,660

58,828,262

60,404,469

คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม

167,633,500

163,396,751

171,627,884

142,810,043

คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาใชจายอื่น
ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
คาความเสียหายจากอุบัติเหตุในแหลงมอนทารา
ขาดทุนจากอนุพันธทางการเงิน
คาตอบแทนผูบริหาร
คาใชจายอื่นๆ

267,591,706

272,365,810

279,413,569

297,975,028

4,297,651
3,623,747
2,156,086
-

180,912,028
1,033,629
2,019,730
852,820
-

2,353,816
676,927
-

3,059,338
884,796
-

35,167,465

32,830,745

31,604,288

23,954,550

774,537,747
1,224,201

932,409,641
(853)

769,294,612
553,534

711,694,365
653,034

808,225,952
(319,093,659)

489,689,163
(240,100,824)

718,560,344
(348,521,606)

599,136,442
(239,648,726)

489,132,293

249,588,339

370,038,738

359,487,716

0.15
0.15

0.08
0.08

0.11
0.11

0.11
0.11

รายได
รายไดจากการขาย
รายไดจากการบริการทอขนสงกาซ
รายไดอื่น
กําไรจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น ๆ
คาใชจาย

ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
สวนแบงขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน (บาท)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนปรับลด
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หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
ป 2553
รายได
รายไดจากการขาย
รายไดจากการบริการทอขนสงกาซ
รายไดอื่น
กําไรจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากอนุพันธทางการเงิน
รายไดอื่น ๆ
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
คาใชจายในการบริหาร
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาใชจายอื่น
ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
คาความเสียหายจากอุบัติเหตุในแหลงมอนทารา
ขาดทุนจากอนุพันธทางการเงิน
คาตอบแทนผูบริหาร
คาใชจายอื่นๆ
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
สวนแบงขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน (บาท)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนปรับลด
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ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

1,155,652,954
29,779,705

1,086,992,392
28,859,314

1,107,749,435
30,363,404

979,239,865
21,833,685

10,236,657
3,143,486
9,523,034

2,835,531
51,113,966

12,097,006
2,558,793
2,347,005
15,232,525

3,257,389
3,635,610

1,208,335,836

1,169,801,203

1,170,348,168

1,007,966,549

96,918,633
19,280,288
71,556,330
144,083,990
231,985,633

131,882,479
39,519,877
44,846,953
133,958,144
279,570,354

141,246,933
12,899,427
36,041,742
124,812,718
265,713,435

88,341,620
15,224,870
40,019,968
122,474,002
240,072,240

5,903,700
1,116,867
2,558,591
31,958,610

87,170,847
8,506,400
1,920,888
1,051,341
47,739,610
27,920,498

1,049,548
22,318,145

21,016,941
2,777,783
1,255,889
22,348,322

605,362,642
690,255

804,087,391
(195,503)

604,081,948
(159,688)

553,531,635
(1,682,598)

603,663,449
(221,844,421)

365,518,309
(29,721,072)

566,106,532
(214,626,840)

452,752,316
(141,370,365)

381,819,028

335,797,237

351,479,692

311,381,951

0.12
0.12

0.10
0.10

0.11
0.11

0.09
0.09
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สรุปปริมาณการขายปโตรเลียมและราคาขายผลิตภัณฑเฉลีย่
2554

2553

2552

2551

2550

265,047

264,575

233,756

219,314

179,767

102.23

73.77

58.03

91.38

67.37

6.00

5.52

5.17

5.17

4.57

ราคาขายผลิตภัณฑปโตรเลียมเฉลี่ย
(ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอบารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบ)

55.49

44.83

39.53

49.69

39.78

Lifting Cost
(ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอบารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบ)

4.35

3.75

3.16

2.46

2.33

ปริมาณการขายปโตรเลียม – สุทธิ
(บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน)
ราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ย
ราคาขายน้ํามันดิบ และ คอนเดนเสทเฉลี่ย
(ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอบารเรล)
ราคาขายกาซธรรมชาติเฉลี่ย
(ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอลานบีทยี ู)
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