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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ปตท.”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยการแปลงสภาพ
จากการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ภายใตพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปตท.เปนบริษัทที่ประกอบกิจการกาซธรรมชาติแบบครบวงจร (Integrated Gas Company) มีบทบาทสําคัญในธุรกิจ
การจัดจําหนายและการคาสากลผลิตภัณฑน้ํามันและปโตรเคมีและมีการลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นในประเทศไทย
(1)

(2)

โครงสรางการดําเนินธุรกิจของ ปตท. แบงออกเปนธุรกิจหลัก และธุรกิจการลงทุน ดังตอไปนี้
ธุรกิจหลัก ประกอบดวย
1. ธุรกิจกาซธรรมชาติ ประกอบดวยหนวยธุรกิจกาซธรรมชาติซึ่งทําหนาที่จัดหากาซธรรมชาติจากทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ขนสงกาซผานระบบทอสงกาซธรรมชาติ แยกกาซธรรมชาติ และจัดจําหนาย สวนการสํารวจและ
ผลิตกาซธรรมชาติดําเนินการโดยบริษัทยอยของ ปตท. คือ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน) (“ปตท.สผ.”) และมีการลงทุนในบริษัทในกลุมที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกาซธรรมชาติอีกดวย
2. ธุรกิจน้ํามัน การดําเนินธุรกิจน้ํามันของ ปตท. สามารถแบงไดเปน 2 กิจกรรมหลักไดแก การจัดจําหนายผลิตภัณฑ
น้ํามัน (Oil Marketing) และการคาสากล (Trading) ซึ่งรวมถึงการนําเขาและการสงออกผลิตภัณฑน้ํามันและปโตร
เคมี และมีการลงทุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ํามันอีกดวย
ธุรกิจการลงทุน ปตท. มีเงินลงทุนในธุรกิจตางๆ โดยลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นเปนสวนใหญ

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
รายไดของ ปตท.และบริษัทยอยที่ปรากฏในงบการเงินรวมสําหรับชวงป 2546-2548 และไตรมาสที่ 1 ป 2549 สวนใหญ
เปนรายไดจากการขายผลิตภัณฑน้ํามัน ในทางกลับกัน กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย สวนใหญมา
จากธุรกิจกาซธรรมชาติ สรุปดังนี้
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ผลิตภัณฑ/บริการ
รายได
1. ผลิตภัณฑกาซ
2. ผลิตภัณฑน้ํามัน
3. ผลิตภัณฑปโตรเคมี
4. ผลิตภัณฑสาธารณุปโภค
รวม
กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อม
ราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA)
1. กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ
2. กลุมธุรกิจน้ํามัน
3. กลุมธุรกิจปโตรเคมี
4. กลุมธุรกิจการกลั่น
รวม
ภาษีอากร
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
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ป 2546 (ปรับปรุงใหม)
ลานบาท
รอยละ

ป 2547 (ตรวจสอบ)
ลานบาท
รอยละ

ป 2548 (ตรวจสอบ)
ลานบาท
รอยละ

156,727.93
294,281.00
38,704.48

32.0
60.1
7.9

177,077.77
424,841.98
42,773.80

27.5
65.9
6.6

206,585.87
655,338.86
67,791.36

22.2
70.5
7.3

489,713.41

100.0

644,693.55

100.0

929,716.09

100.0

54,174.63
5,581.44
2,744.94

86.7
8.9
4.4
100.0

72,959.41
5,640.94
99.78
636.31
79,336.44
18,676.57
62,666.47
22.40

92.0
7.1
0.1
0.8
100.0

92,161.05
7,252.65
1,739.86
13,205.20
114,358.76
25,565.62
85,521.29
30.57

80.6
6.3
1.5
11.6
100.0

62,501.01
14,413.93
37,579.58
13.43

ไตรมาส 1 ป 2549 (สอบทาน)
ลานบาท
รอยละ
48,785.19
195,847.98
25,726.02
11.74
270,370.93

18.0
72.5
9.5
0.0
100.0

26,107.84
2,627.09
5,552.12
2,924.10
37,211.15
9,561.34
23,722.79
8.48

70.2
7.0
14.9
7.9
100.0

นอกเหนือจากเปาหมายเชิงพาณิชยในการทํารายไดและกําไรจากธุรกิจ
การสรางความสามารถในการแขงขันระดับ
สากล และมีการบริหารจัดการ การกํากับดูแลที่ดีเปนที่ยอมรับของสาธารณชน ปตท. ยังมุงเนนการดูแลสังคม รวมทั้งสิ่งแวดลอม
อยางตอเนื่องและจริงจัง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ปตท. บริษัทยอย และกิจการรวมคามีพนักงานรวมจํานวน 7,843 คน
ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญ
ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญของ ปตท. ประกอบดวย
1. ความเสี่ยงทางดานกลยุทธ
1.1 การขยายธุรกิจอยางตอเนื่องสงผลใหโครงสรางการบริหารจัดการบริษัทในกลุม ปตท.มีความซับซอนมากขึ้น
ดังนั้น หากไมมีการบริหารจัดการและกํากับดูแลบริษัทในกลุมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจกอใหเกิดความไม
สอดคลองกันระหวางทิศทางกลยุทธของ ปตท. และบริษัทในกลุม และการแขงขันกันเองระหวางบริษัทในกลุม ซึ่งจะสงผล
กระทบตอผลประกอบการโดยรวมของ ปตท.
1.2 ความเสี่ยงในเรื่องการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล หากไมสอดคลองกับแผนการขยายการลงทุนของ
ปตท. อาจสงผลกระทบตอผลประกอบการและขีดความสามารถในการแขงขันของ ปตท.
2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
2.1 ความเสี่ยงจากปญหาที่อาจเกิดขึ้นตามเงื่อนไข Take-or-Pay ของสัญญาซื้อกาซฯ ทั้งในสวนของ Take-or-Pay
ที่ไดเกิดขึ้นแลวในอดีตและอาจเกิดขึ้นใหมในอนาคต อาจสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลประกอบการของ ปตท.ได
2.2 ความเสี่ยงที่ภาครัฐอาจทบทวน ปรับเปลี่ยนหลักการคํานวณอัตราคาบริการสงกาซฯ และ/หรือ คาตอบแทน
ในการจัดหาและจัดจําหนายกาซฯ
2. 3 ความผันผวนของราคาผลิตภัณฑของ ปตท. ซึ่งเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามราคาตลาดโลก
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2.4 ผลการดําเนินงานของ ปตท.สวนหนึ่งขึ้นอยูกับ ปตท.สผ. ซึ่งมีความเสี่ยงเกี่ยวกับปริมาณสํารองปโตรเลียม,
ความไมแนนอนทางธรณีวิทยา, การลงทุน, การผลิต รวมถึงการลงทุนในตางประเทศ ซึ่งบางแหงมีความไมแนนอนทาง
เศรษฐกิจ, การเมือง ฯลฯ
2.5 ทรัพยสินบางอยางของ ปตท. ไมอยูภายใตการบังคับคดี
2.6 การดําเนินการของรัฐบาลซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอผูถือหุน
รายอื่น
2.7 ความเสี่ยงเนื่องจากการขาดแคลนน้ําเพื่อใชในกระบวนการผลิตของโรงงานปโตรเคมี โรงกลั่นน้ํามันและ
โรงแยกกาซธรรมชาติของบริษัทในกลุม ปตท. ซึ่งสวนใหญตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
2.8 ความเสี่ยงจากคดีปกครองที่เกี่ยวของกับการแปลงสภาพและการแปรรูปของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย
จากการที่มูลนิธิเพื่อผูบริโภคและพวกรวม 5 คนไดยื่นฟองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานตอ
ศาลปกครองสูงสุด ขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา 2 ฉบับที่ตราขึ้นภายใตพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
ในกระบวนการแปลงสภาพจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทยเปนบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่ง
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2549 ใหรับคําฟองดังกลาวไวพิจารณา และไดมีคําสั่งเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549 กําหนดใหผูถูกฟองคดียื่น
คําใหการแกคําฟองภายใน 30 วัน ทั้งนี้ แมวา ปตท.เชื่อวาการแปลงสภาพของ ปตท.เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตางๆ ที่
กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ แต ปตท.ไมอาจทราบผลทางกฎหมายที่ชัดเจนในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งใหเพิกถอนพระ
ราชกฤษฎีกาฉบับใดฉบับหนึ่งหรือทั้ง 2 ฉบับ หรือจะทําใหมีผลยอนหลังหรือไม และผลของคําพิพากษาจะมีผลกระทบในทาง
ลบอยางมีนัยสําคัญตอสถานะของ ปตท.หรือไม อยางไร
3. ความเสี่ยงในการดําเนินโครงการ
3.1 การพัฒนาโครงการตางๆ อาจลาชากวาแผนที่ประมาณการไว ดังนั้นหากโครงการตาง ๆ ไมแลวเสร็จตาม
เวลาที่กําหนด จะสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ ปตท.ได
4. ความเสี่ยงทางดานปฏิบัติการ
4.1 ภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นในเชิงพาณิชยในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงเหตุที่เกิดจากการกระทําของบุคคลภายนอก
และเหตุอันตรายอื่นที่ไมอาจคาดการณได ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งการทําประกันภัยคุมครองความเสี่ยง
ไมสามารถครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดทุกประเภทอยางเต็มมูลคา
4.2 การเปลี่ยนแปลงขอบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย อาจสงผลตอการประกอบธุรกิจของ ปตท.
5. ความเสี่ยงทางการเงิน
5.1 ความผันผวนของคาเงินบาท จะมีผลกระทบตอรายไดและกําไรขาดทุนของ ปตท. รวมถึงการวางนโยบายทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาล อาจสงผลกระทบตอฐานะการเงินและผลประกอบการโดยรวมของ ปตท.
5.2 ปตท. อาจจําเปนตองใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในกลุม ปตท. ในอนาคต หาก ปตท. เห็นวาการ
ดําเนินการดังกลาวจะเปนประโยชนมากกวา
5.3 ความสามารถในการจัดหาเงินทุนจากภายนอกและการใชเงินทุน ซึ่งอาจคลาดเคลื่อนจากแผนที่วางไว
ทั้งนี้รายละเอียดตาง ๆ ของปจจัยเสี่ยง สามารถดูไดจากหัวขอปจจัยเสี่ยง
(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนการตัดสินใจลงทุน )
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