บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2.2

แบบ 69-1

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ปตท.เปนบริษัทที่ประกอบกิจการกาซธรรมชาติแบบครบวงจร (Integrated Gas Company) โดยดําเนินธุรกิจการสํารวจ
และผลิต การจัดหา การจัดจําหนายและการคาผลิตภัณฑน้ํามันและปโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจการกลั่นและปโตรเคมีใน
ประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ปตท.มีการลงทุนในบริษัทตางๆ จํานวนรวม 39 บริษัท ในจํานวนนี้มีบริษัทที่มีความ
เปนไปไดหรืออยูระหวางการขาย/ถอนตัวหรือเลิกกิจการ จํานวน 3 บริษัท
โครงสรางการดําเนินธุรกิจของ ปตท. แบงออกเปนธุรกิจหลักและธุรกิจการลงทุน ดังตอไปนี้
2.2.1

ธุรกิจหลัก

2.2.1.1 ธุรกิจกาซธรรมชาติ
ปตท. และบริษัทในกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ เปนผูประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติอยางครบวงจร ครอบคลุมตั้งแตการ
สํารวจและผลิต การจัดหาจากทั้งในและตางประเทศ การขนสงกาซธรรมชาติทางทอ การแยกกาซธรรมชาติ และการ
จัดจําหนาย ทั้งนี้ การสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติของกลุม ปตท. ดําเนินการโดยบริษัทยอย คือ ปตท.สผ. ซึ่งเปนบริษัทที่มี
บทบาทสําคัญอยางยิ่งในการสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติในประเทศไทย
2.2.1.2 ธุรกิจน้ํามัน
การดําเนินงานของกลุมธุรกิจน้ํามันของ ปตท. สามารถจําแนกไดเปน 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
(1) การจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามัน โดยครอบคลุมการตลาดคาปลีก การตลาดพาณิชย การตลาดตางประเทศ และผูคา
น้ํามันตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
(2) การคาสากล (Trading) ไดแก การนําเขาและการสงออกน้ํามันดิบ/คอนเดนเสท และผลิตภัณฑปโตรเลียม ซึ่ง
รวมถึงวัตถุดิบและผลิตภัณฑปโตรเคมีดวย
นอกจากนี้ กลุมธุรกิจน้ํามันของ ปตท. ยังมีการลงทุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ํามันอีกดวย
2.2.2

ธุรกิจการลงทุน

ปตท. มีการลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นซึ่งอยูภายใตการดูแลของกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นของ ปตท.
และมีการลงทุนในบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่งอยูภายใตการดูแลของสายการเงินและบัญชีองคกร

สวนที่ 2 หนาที่ 2

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 69-1

โครงสรางการดําเนินธุรกิจของ บมจ. ปตท. และบริษัทในกลุม

ธุรกิจหลัก

บมจ. ปตท.
ธุรกิจกาซธรรมชาติ
ν
ν
ν
ν

การลงทุนในบริษัทตางๆ

ν

ธุรกิจน้ํามัน

ธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ
ธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติ
ธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ
ธุรกิจทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ
ธุรกิจสํารวจและผลิต (ดําเนินการโดย บมจ.
ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม)

บจ.พีทีที แอลเอ็นจี
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม /1
บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ
บจ. ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย)
บจ. ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย)
บจ. พีทีที ยูทิลิตี้
บจ. ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น
บจ.ไทยออยลเพาเวอร จํากัด
บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย)
บจ. ราชบุรีเพาเวอร

การจัดจําหนาย (Marketing)
ν
ตลาดคาปลีก
ν
ตลาดพาณิชย

การคาสากล (Trading)
ν
น้ํามันดิบ/คอนเดนเสท
ν
ผลิตภัณฑปโตรเลียม
ν
ผลิตภัณฑปโตรเคมี

บจ.ปตท.(กัมพูชา)
100.00%
Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) 100.00%
บจ.รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ
49.00%
บจ.ไทยลูบเบล็นดิ้ง
48.95%
Vietnam LPG Co., Ltd.
45.00%
Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd.
40.00%
บจ.ปโตรเอเชีย (ประเทศไทย)
35.00%
บจ.ปโตรเอเชีย (Sanshui)
25.00%
บจ.ทอสงปโตรเลียมไทย
34.04%
บจ.บริการน้ํามันอากาศยาน
16.67%
/1
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
7.06%
บจ.ขนสงน้ํามันทางทอ
2.76%
บริษัทที่อยูระหวางขาย/ถอนตัว/เลิกกิจการ
กลุม PetroAsia จํานวน 2 บริษัท 15.00-25.00%
/1
49.00%
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บจ.ปตท.มารท

ขอมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2549

100.00%
66.31%
58.00%
50.00%
50.00%
40.00%
35.00%
26.00%
20.00%
15.00%

สวนที่ 2 หนาที่ 3

PTT International Trading Pte., Ltd.

ธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น

100.00%

ธุรกิจปโตรเคมี
บมจ. ปตท. เคมิคอล จํากัด /1
บมจ. อะโรเมติกส (ประเทศไทย)/1
บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีน
บจ. พีทีที โพลีเอททีลีน
บจ. พีทีที ฟนอล
บจ. พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง
บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย /1
ธุรกิจการกลั่น
บมจ. ไทยออยล /1
บมจ. โรงกลั่นน้ํามันระยอง
บจ. สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง
บมจ. บางจากปโตรเลียม/1

50.03%
49.84%
50.00%
50.00%
40.00%
50.00%
31.50%
49.54%
49.99%
36.00%
29.75%

อื่นๆ
ν
ν

บมจ. ทิพยประกันภัย/1
บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ

13.33%
50.00%

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 69-1

สวนที่ 2 หนาที่ 4

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2.3

แบบ 69-1

โครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ/บริการ

1. ผลิตภัณฑกาซ

รวมรายไดจากผลิตภัณฑกา ซ
2. ผลิตภัณฑนา้ํ มัน

ดําเนินการโดย

บมจ.ปตท.(กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ)
บมจ.ปตท.(กลุมธุรกิจน้ํามัน)
บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP)
บจ ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ (PTTNGD)
หัก รายไดคากาซ ปตท.สผ.ขายให บมจ.ปตท.
หัก คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
บมจ.ปตท.(กลุมธุรกิจน้ํามัน)
บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม
หัก รายไดคาน้าํ มันดิบ ปตท.สผ.ขายให บมจ.ปตท.
PTT Philippines,Inc. (PTTPI)
PTT International Trading Pte.,Ltd. (PTTT)
PTT (Cambodia)Co.,Ltd. (PTTCL)
บจ. รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ (RBA)
กลุม Subic Bay
บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง (RRC)
บมจ.ไทยลูบเบส (TLB)

รอยละ
การถือหุน
ของบริษทั

/1
58.00

/1
100.00
100.00
100.00
49.00
100.00
100.00
55.00

รวมรายไดจากผลิตภัณฑน้ํามัน

สวนที่ 2 หนาที่ 5

ป 2546
(ปรับปรุงใหม)
ลานบาท รอยละ
137,536.60 27.14
20,789.36 4.10
26,653.20 5.26
(24,230.16) (4.78)
(4,021.07) (0.79)
156,727.93 30.93
284,120.37 56.07
8,473.47 1.67
(7,869.95) (1.55)
442.70 0.09
8,639.63 1.70
474.78 0.09
294,281.00 58.07

ป 2547
(ตรวจสอบ)
ลานบาท รอยละ
153,541.61 22.56
23,884.85 3.51
29,981.49 4.40
1,652.55 0.24
(26,314.75) (3.87)
(5,667.98) (0.83)
177,077.77 26.02
383,966.40 56.41
17,813.27 2.62
(16,843.25) (2.47)
196.01 0.03
6,756.74 0.99
796.42 0.12
31.59
9,352.57 1.37
20,954.55 3.08
1,817.68 0.27
424,841.98 62.42

ป 2548
(ตรวจสอบ)
ลานบาท รอยละ
178,518.61 18.58
29,387.75 3.06
35,433.44 3.69
2,605.46 0.27
(30,377.44) (3.16)
(8,981.95) (0.93)
206,585.87 21.50
586,330.55 61.03
32,921.60 3.43
(25,644.32) (2.67)
19,196.90 2.00
1,277.65 0.13
196.90 0.02
12,624.41 1.31
28,435.17 2.96
655,338.86 68.21

ไตรมาสที่1 ป 2549
(สอบทาน)
ลานบาท รอยละ
42,108.56 14.94
7,729.23 2.74
10,298.16 3.65
755.73 0.27
(8,909.46) (3.16)
(3,197.03) (1.13)
48,785.19 17.31
172,814.73 61.32
11,295.71 4.01
(7,543.06) (2.68)
8,069.60 2.86
489.33 0.17
56.04 0.02
3,008.38 1.07
7,657.25 2.72
195,847.98 69.49

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ/บริการ

3. ผลิตภัณฑปโตรเคมี

แบบ 69-1

ดําเนินการโดย

บมจ.ปตท.(กลุมธุรกิจน้ํามัน)
บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน (BPE)
บ.พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง (PTTPM)
บมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH)
Thai Olefins Public Co.,Ltd. (TOC)

รอยละ
การถือหุน
ของบริษทั

ป 2546
(ปรับปรุงใหม)
ลานบาท รอยละ

ป 2547
(ตรวจสอบ)
ลานบาท รอยละ

ป 2548
ไตรมาสที่1 ป 2549
(ตรวจสอบ)
(สอบทาน)
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

23,836.40
14,868.08
38,704.48

4.70
2.93
7.64

41,176.74
1,597.06
42,773.80

6.05
0.23
6.28

52,678.03
5,323.54
6,941.29
2,848.50
67,791.36

5.48
0.55
0.72
0.30
7.06

10,394.54
52.79
5,043.74
10,234.95
25,726.02

3.69
0.02
1.79
3.63
9.13

-

-

-

-

-

-

11.74

0.00

-

-

-

-

-

-

11.74

0.00

489,713.41

96.64

644,693.55

94.72

929,716.09

96.76

270,370.93

95.93

54. อื่นๆ
45.1 รายไดอื่นๆ

5,344.40

1.05

8,788.84

1.29

9,434.98

0.98

2,955.61

1.05

45.2 กําไร(ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปลี่ยน
รวมรายไดอื่นๆ

1,334.65
6,679.05

0.26
1.32

425.67
9,214.51

0.06
1.35

0.69
9,435.67

0.00
0.98

4,986.97
7,942.58

1.77
2.82

50.00
50.00
50.03 /3
/2

รวมรายไดจากผลิตภัณฑปโตรเคมี
4. ผลิตภัณฑสาธารณูปโภค

บ.ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น (DCAP)

35.00

รวมรายไดจากผลิตภัณฑ
สาธารณูปโภค
รวมรายไดจากการขาย

65. สวนแบงกําไร(ขาดทุน) จากเงิน
ลงทุนฯ
10,342.21
2.04 26,741.97
3.93 21,651.26
2.25
3,531.79
1.25
รวมรายได
506,734.67 100.00 680,650.03 100.00 960,803.02 100.00 281,845.30 100.00
/1
ปตท.ถือหุน ปตท.สผ. ป 2546, 2547, 2548 และ ไตรมาส 1 ป 2549 ในสัดสวนรอยละ 63.61 65.98 66.32 และ 66.31 ตามลําดับ
/2
ในป 2546 TOC มีสถานะเปน บริษัทยอยของ ปตท. โดย ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 63.03 จนถึงเดือน ต.ค. 2546 จึงเปลี่ยนสถานะเปนบริษัทรวม
/3
วันที่ 7 ธันวาคม 2548 NPC และ TOC ไดยื่นขอจดทะเบียนการควบบริษัทเปนบริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) และนายทะเบียนหุนสวนบริษัทไดรับจดทะเบียนควบรวมบริษัท
เรียบรอยแลว โดยสัดสวนการถือหุนของ ปตท.ใน PTTCH คิดเปนรอยละ 50.03 สงผลให PTTCH มีสถานะเปนบริษัทยอยของ ปตท.

สวนที่ 2 หนาที่ 6

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 69-1

2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
เปาหมายการดําเนินธุรกิจในอนาคตของ ปตท. สวนใหญยังคงมุงเนนการลงทุนในกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ ซึ่งเปนการลงทุนใน
โครงการขนาดใหญเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ และเพือ่ รองรับการเจริญเติบโตของความตองการใชกา ซธรรมชาติ ซึ่งขยายตัวตามภาวะ
เศรษฐกิจ เนื่องจากกาซธรรมชาติสวนใหญจะถูกนําไปใชในการผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งประมาณการวาความตองการใชไฟฟาในชวง 5 ป
ขางหนา (2549-2553) จะมีความตองการเฉลี่ยเพิ่มขึน้ ประมาณรอยละ 6 ตอป ดังนั้น ปตท.จึงตองวางแผนการจัดหากาซธรรมชาติใหเพียงพอ
ทั้งจากภายในประเทศและจากตางประเทศ รวมถึงลงทุนในระบบเครือขายทอสงกาซธรรมชาติ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและ
เปนไปตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3 ซึ่งใชเปนกรอบในการลงทุนกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติทั้งในทะเลและบน
บกจํานวนรวม 11 โครงการ เชน โครงการทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครเหนือและ
พระนครใต เปนตน ทั้งนี้จะทําให ปตท. มีความสามารถในการสงกาซฯ ในทะเลและบนบกเพิ่มขึ้นอีก 1,860 และ 2,300 ลานลูกบาศกฟุตตอ
วันตามลําดับ โดยโครงการตาง ๆ ตามแผนแมบทฯ จะมีผลตอบแทนการลงทุนในสวนของทุนตลอดอายุโครงการ (Internal Rate of Return on
Equity, IRROE) รอยละ 16
นอกจากนี้ เพือ่ เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกาซธรรมชาติ และเกิดประโยชนสูงสุดตลอดสายผลิตภัณฑ ตลอดจนเปนการ
สนับสนุนการขยายธุรกิจปโตรเคมีจากขั้นตนสูขั้นกลางและขั้นปลาย ปตท.จึงมีแผนการลงทุนโครงการโรงแยกกาซอีเทน และโครงการโรง
แยกกาซธรรมชาติ หนวยที่ 6 ขนาดกําลังผลิต 700-800 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (โดยมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนไมตา่ํ กวารอยละ 15) เพื่อ
ผลิตกาซอีเทนสําหรับเปนวัตถุดิบใหกับโครงการอีเทนแครกเกอรขนาด 1,000,000 ตันตอป ของบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด ซึ่งเปนบริษัท
ที่รวมลงทุนระหวาง ปตท.กับ NPC (ปจจุบันควบรวมกิจการกับ TOC ภายใตชื่อบริษทั ใหมวา บริษทั ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ
PTTCH) และสนับสนุนการขยายธุรกิจปโตรเคมีของบริษทั ในกลุมไปยังธุรกิจปโตรเคมีขั้นปลายดวย นอกจากนี้ ปตท.ไดสงเสริมและ
สนับสนุนการใชกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (Natural Gas for Vehicle หรือ NGV) เนื่องจากกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงที่สะอาดและไม
สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม

2.5 นโยบายการลงทุนของ ปตท.
นโยบายการลงทุนของ ปตท. ในธุรกิจตางๆ ทั้งในสวนของการลงทุนใหม การขยายหรือเพิ่มกําลังการผลิตเดิม การเขาซื้อหุนหรือ
ซื้อกิจการนัน้ ปตท. พิจารณาจากปจจัยตางๆ ประกอบดังนี้ แนวโนมการขยายตัวของธุรกิจ การลงทุนที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มและใหความ
คุมคาทางเศรษฐศาสตร การเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับบริษัท โดยการลงทุนนั้นอาจจะเปนการลงทุนโดย ปตท. หรือผานบริษทั ใน
เครือ ปตท. ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและศักยภาพของแตละบริษัทนัน้ ๆ เปนสําคัญ
นโยบายของ ปตท.ที่เกี่ยวของกับกลุมธุรกิจปโตรเคมี
• โดยที่ การดําเนินธุรกิจปโตรเคมีของ ปตท. เริ่มแรกเปนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐ โดยที่ขณะนัน้ รัฐมีนโยบายสงเสริมการ
ลงทุน และมุงเนนในการพัฒนาธุรกิจปโตรเคมีในประเทศ เพื่อทดแทนการนําเขา และเนื่องจากการลงทุนดังกลาวตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก
(Capital Intensive) ปตท.ในฐานะหนวยงานของรัฐจึงเปนแกนนําในการลงทุนอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน โดยจัดตั้งบริษัท ปโตรเคมี
แหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) ซึ่งใชกาซธรรมชาติในกระบวนการผลิต (Gas Base) และตอมา ไดมกี ารจัดตั้งบริษัท อะโรเมติกส (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) ใชคอนเดนเสทในกระบวนการผลิต และ บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) (TOC) ใชแนฟทา ใน
กระบวนการผลิต (Liquid Base) และในสวนขยายกําลังการผลิตของ TOC ใชกาซธรรมชาติเปนวัตถุดบิ โดยที่การดําเนินธุรกิจจะแบงสาย
ลักษณะธุรกิจตามวัตถุดบิ ที่ใชในการผลิตเปน Gas Base และ Liquid Base และ/หรือแบงตามผลิตภัณฑ เชน สายโอเลฟนส และ สายอะโรเม
ติกส ซึ่งสายของผลิตภัณฑ ปโตรเคมี สามารถผลิตผลิตภัณฑตอ เนื่องตั้งแตขั้นตนน้ําถึงปลายน้ํา ทั้งนี้ การที่จะใชวตั ถุดบิ ชนิดใดเปนวัตถุดบิ
ในการผลิต หรือการที่จะเลือกผลิตผลิตภัณฑตัวใด จะตองมีการกําหนดกอนการเริ่มดําเนินการกอตั้งบริษัท กอสรางโรงงาน ตลอดจนเลือก
เทคโนโลยีที่จะใชในการผลิตผลิตภัณฑนนั้ ๆ เพือ่ ใหเกิดความคุมคาทางเศรษฐศาสตร เนื่องจากการลงทุนตองใชเงินจํานวนมาก
• ในการดําเนินการที่ผานมา การลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีของ ปตท. จึงมีการลงทุนทั้งในสวนของ ปตท.และการลงทุนโดยผาน
บริษัทรวมและบริษัทในเครือ ลักษณะการทําธุรกิจเปนลักษณะปกติทั่วไป (Arm’s Length Basis) จากโครงสรางการถือหุนภายในกลุม ปตท.
นอกเหนือจากนโยบายการลงทุนดังกลาวขางตน ปตท.มีการกําหนดทิศทางและนโยบายการดําเนินธุรกิจโดยพยายามสรางกลไกการปองกัน
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ความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปนแนวทางหนึ่งเพื่อสรางความชัดเจนและปองกันความขัดแยงของผลประโยชนที่
อาจเกิดขึ้น ดังจะเห็นไดวา
1. ราคาของวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ มีลักษณะเปน Commodity มีราคาตลาดอางอิงจากแหลงตาง ๆ ลักษณะการซื้อขายเปนการอางอิง
จากราคาตลาดโลกโดยใชแหลงอางอิงที่เปนที่ยอมรับทั่วไป
2. ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทในกลุมปโตรเคมีของ ปตท. เปนไปบนพื้นฐานของการดําเนินธุรกิจที่โปรงใส โดยจัดทําเปน
สัญญาระยะยาว ที่มีเงื่อนไขเปนไปตามลักษณะธุรกิจปกติ
3. มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยมีการบริหารจัดการที่โปรงใส ผานคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ของแตละ
บริษัท มีการคานอํานาจการบริหารจัดการ โดยผานคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนผูอนุมัติการลงทุน มีกรรมการอิสระ (ในกรณีเปนบริษัท
มหาชนจํากัด) ที่จะดูแลและรักษาผลประโยชนของผูถ ือหุนรายยอย
4. มีการจัดโครงสรางในการดําเนินธุรกิจของแตละบริษัทที่ชัดเจน เชน การที่ ปตท. มีทิศทางและนโยบายในการควบรวมกิจการ
ระหวางบริษทั ที่มลี ักษณะการดําเนินธุรกิจหรือมีผลิตภัณฑที่คลายกันเขาดวยกัน
ดังเชนกรณีการควบรวมกิจการระหวางบริษทั ปโตรเคมี
แหงชาติ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) เปนบริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH)
• คณะกรรมการ ปตท.ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 ไดกาํ หนดทิศทางและนโยบายการปรับโครงสรางกลุมธุรกิจ
ปโตรเคมีและบริษัทในเครือ โดยเนนการปรับโครงสรางในรูปแบบ Integrated Value Chain โดยแบงออกเปน
1. สายโอเลฟนสที่ผลิตจากกาซฯ (Gas based value chain) กําหนดให PTTCH เปนแกนนําในการดําเนินธุรกิจปโตรเคมีสายโอ
เลฟนสที่ผลิตจากกาซฯ (Gas based value chain) โดยมุงเนนสายเอทิลนี เปนหลัก เพื่อรองรับและเปนการตอยอดธุรกิจกาซธรรมชาติของกลุม
ปตท. เปนลําดับแรก และเพื่อใหมีความเชื่อมโยงในการสงตอวัตถุดิบสําหรับการขยายงานของปโตรเคมีขั้นตอเนือ่ งของ PTTCH และบริษทั
ในเครืออื่นๆ ของ ปตท. นอกจากนี้ กําหนดใหมีการรวมบริษทั ที่มลี ักษณะการดําเนินกิจการหรือมีผลิตภัณฑที่คลายกัน มีกระบวนการผลิตไม
ซับซอน และลักษณะของผลิตภัณฑหลักเปน Commodity เขาดวยกัน เชน การจําหนายหุนสามัญของบริษทั พีทีที โพลิเอทิลีน จํากัด (PTTPE)
และหุนสามัญของบริษัท บางกอกโพลีเอททีลนี จํากัด (มหาชน) (BPE) ที่ ปตท.ถืออยูท งั้ หมด ใหแก PTTCH (ทั้งนี้ การจําหนายหุนสามัญ
ดังกลาว ตองไดรบั การอนุมัติจากทีป่ ระชุมผูถ ือหุน ของ PTTCH กอนจึงจะดําเนินการได)
2. สายธุรกิจบริการ (Strategic Support Business) เปนธุรกิจที่สนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจหลัก เพื่อเสริมสรางความ
แข็งแกรงและความไดเปรียบคูแขงขันในเชิงการคาใหแกทั้งกลุม ปตท.
3. สาย Specialties และ Engineering Plastic เปนธุรกิจทีม่ ี Value Chain การทําธุรกิจตอเนื่องไปยังสาย Engineering Plastic เชน
ธุรกิจสาย Phenol , Polycarbonate
4. สายธุรกิจรวมทุน (Joint Venture) เปนธุรกิจที่มีกระบวนการผลิตซับซอน จึงตองอาศัยผูรวมลงทุนที่เปนเจาของเทคโนโลยี หรือ
เปนกิจการที่ผูถอื หุนตองการลงทุนรวมกับ ปตท. โดยตรง แตทั้งนี้ผลิตภัณฑหลักจะไมเปนผลิตภัณฑที่เหมือนกับผลิตภัณฑหลักของบริษัทใน
กลุมอืน่ ซึ่ง ปตท. จะพิจารณาการลงทุน ทั้งในสวนของการลงทุนใหม และ/หรือการซือ้ กิจการ
สําหรับสายอะโรเมติกส อยูระหวางการศึกษาปรับโครงสรางทางธุรกิจเพื่อใหเกิด Synergy ระหวางกัน ไดแก การควบรวม
กิจการระหวาง RRC และ ATC
กลุมธุรกิจปโตรเคมี
PTTPM

PTT Chemical

PTT Logistics

PTTPE

Other Services
BPE

Specialties

Other Olefins

JVs
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การลงทุนในบริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) ของ ปตท.
โดยที่ TPI ประกอบธุรกิจปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร ซึ่งกลุมโรงงานปโตรเคมีของ TPI ประกอบดวย ปโตรเคมี
ตนน้ํา ไดแก โอเลฟนส อะโรเมติกส ซึ่งจะเปนวัตถุดิบปอนใหแก ปโตรเคมีขั้นกลาง และขั้นปลายของตนเองเชนกัน จะเห็นไดวา
ผลิตภัณฑปโ ตรเคมีสวนใหญของ TPI ไมซ้ําซอนกับผลิตภัณฑ ปโตรเคมีของกลุม ปตท. (โปรดดูภาพประกอบ สวนที่ 2 หนา 11)
สําหรับผลิตภัณฑขั้นปลายซึ่งเปนเม็ดพลาสติก ในอนาคตบริษัทฯมีนโยบายที่จะให บริษัท พีทีที โพลิเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทในเครือของ ปตท. เปนผูจําหนาย
สําหรับทางดานธุรกิจการกลั่นของ TPI ประกอบดวยผลิตภัณฑปโตรเลียม ตามประเภทของโรงกลั่นโดยทั่วไป และทํา
การจําหนายโดยผานสถานีบริการของ TPI ซึ่งกระจายอยูทั่วประเทศ ที่เหลือเปนการขายโดยตรงใหกับ ลูกคาอุตสาหกรรม ลูกคา
ขายสง และสงออก ซึ่งเปนการทําธุรกรรมทางการคาเปนปกติ และปตท. อาจใชชองทางการจําหนายของ TPI ที่มีอยู เสริมการทํา
การตลาดของกลุม ปตท. และ TPI รวมกัน
อนึ่ง การเขาลงทุนใน TPI ซึ่งเปนบริษัทมหาชนเชนเดียวกัน ไมไดมีความขัดแยงทางผลประโยชน เนื่องจาก ปตท. ลงทุน
ใน TPI รอยละ 31.5 ของหุนทั้งหมดของทีพีไอ โดยมีผูรวมลงทุนรายใหญรายอื่น ไดแก กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ธนาคาร
ออมสิน กองทุนรวมวายุภักษ 1 และกลุมธนาคารเจาหนี้เงินกู จะถือหุนใน TPI รวมกันรอยละ 38.5 ซึ่งจะเปนกลไกหนึ่งในการรักษา
ผลประโยชนของผูถือหุนทุกฝาย นอกจากนี้ การเขาลงทุนใน TPI ของ ปตท. จะชวยเสริมความเขมแข็งให TPI และกลุมธุรกิจปโตร
เคมีและการกลั่นของ ปตท. เนื่องจากมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ และครอบคลุมเกือบทุกประเภทที่เปนความตองการของ
ตลาด และสามารถเปนกาวกระโดดในการเปนผูนําในธุรกิจ
การลงทุนในบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส จํากัด
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC) จัดตั้งเมื่อ 8 ธันวาคม 2526 โดยผูถือหุนของบริษัท กอนที่ ปตท. จะเขาซื้อหุน
ประกอบไปดวยนักลงทุนฝายไทยและตางประเทศ ในสัดสวน รอยละ 51 : 49 ตามลําดับ เพื่อประกอบกิจการผลิตและจําหนายเม็ด
พลาสติก Polypropylene (PP) ซึ่งปจจุบันมีกําลังการผลิต 450,000 ตัน/ป โดยโรงงานตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2549 ปตท. ไดลงนามในสัญญาการซื้อหุน (Share Acquisition Agreement) และสัญญาผูถือหุน
(Shareholders Agreement) และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตอมาในวันที่ 3 สิงหาคม 2549 ปตท.ไดใชเงินลงทุนประมาณ 9,089 ลาน
บาท หรือประมาณ 240 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อถือหุนใน HMC ในสัดสวนรอยละ 41.44 โดยการซื้อหุนเพิ่มทุนและหุนจากผูถือหุน
เดิมของ HMC ทําใหสัดสวนการถือหุนของ ปตท. กลุมนักลงทุนไทย และ Basell เปนประมาณรอยละ 41.44 : 30.00 : 28.56
ตามลําดับ
ปจจุบัน HMC อยูระหวางดําเนินโครงการ Propane Dehydrogenation and Polypropylene (PDH/PP) ซึ่งประกอบดวย 2
สวน คือ โรงงาน PDH ขนาด 310,000 ตัน/ป และโรงงาน PP ขนาด 300,000 ตัน/ป โดยจะรับวัตถุดิบเปนกาซโพรเพนประมาณ
388,000 ตัน/ป จากโรงแยกกาซฯ ปตท. เพื่อผลิตเม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) ประมาณ 300,000 ตัน/ป โดยจะมุงเนนการผลิต
เม็ดพลาสติก PP Specialty Grade ซึ่งมีราคาสูงกวาเม็ดพลาสติก PP Commodity Grade ทั่วไป คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จและเริ่ม
ผลิตเชิงพาณิชยในไตรมาส 3 ป 2552 ซึ่งจะทําให ปตท. มีความหลากหลายในแงของผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกมากยิ่งขึ้น
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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แบบ 69-1
ABBREVIATION
ABS
ACN
AMS
EO/EG
EPS
EVA
HCN
HDPE
LDPE
LLDPE
MEG
MMA
MTBE
NGL
Oxo
PA
PE
PET
PMMA
PO/PG
PP
PS
PTA
PU
PVC
SAN
SBL
SBR
SM
VCM

ACRYLONITRIL BUTADIENE STYRENE
ACRYLONITRILE
AMMONIUM SULPHATE
ETHYLENE OXIDE/ETHYLENE GLYCOL
EXPANDED POLYSTYRENE
ETHYLENE VINYL ACETATE
HYDROGEN CYANIDE
HIGH-DENSITY POLYETHYLENE
LOW-DENSITY POLYETHYLENE
LINEAR LOW-DENSITY POLYETHYLENE
MONO ETHYLENE GLYCOL
METHYL METHACRYLATE
METHYL TERTIARY BUTYLETHER
NATURUAL GASOLINE
Oxo-Alcohol (ETHYL HEXANOL + BUTANOL)
PHTHALIC ANHYDRIDE
POLYETHYLENE
POLY(ETHYLENE TEREPHTHALATE)
POLY(METHYL METHACRYLATE)
PROPYLENE OXIDE/PROPYLENE GLYCOL
POLYPROPYLENE
POLYSTYRENE
PURE TEREPHTHALIC ACID
POLYURETHANE
POLY(VINYL CHLORIDE)
STYRENE ACRYLONITRIL
STYRENE BUTADIENE LATEX
STYRENE BUTADIENE RUBBER
STYRENE MONOMER
VINYL CHLORIDE MONOMER
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