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บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) 
มุ่งมั่นสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ 
เพื่อรอยยิ้มแห่งความสุขของคนไทย
เราบูรณาการองค์ความรู้ ที่นำาไปสู่การพึ่งตนเองในทุกมิติ
เราตั้งคำาถามอย่างสร้างสรรค์ ที่นำามาซึ่งสิ่งใหม่ 
และเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ เราคิดค้นเทคโนโลยี 
ที่สอดคล้องกับชีวิต ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เราได้ลงมือทำาแล้วในวันนี้... 

เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
เพื่ออนาคตของทุกคน



เพราะตระหนักดีว่าเราคือองค์กรของคนไทย เราจึงทุ่มเทพัฒนาศักยภาพของบุคลากร บ่มเพาะประสบการณ์ 
ความรู้ สร้างคุณภาพในการทำางานเพื่อประเทศชาติ ทั้งยังไม่ละเลยการปลูกจิตสำานึกในการทำาประโยชน์แก่ส่วนรวม 
เพื่อเป็นพลังของการสร้างสรรค์สังคมไทยที่เติบโตไปพร้อมกัน

สร้างพลังคนคุณภาพ 
เพื่อสังคมไทย

ทำ�ง�นอย่�งมี
“SPIRIT” 

สร�้งองค์กร
แห่งคว�มเป็นเลิศ

อย�่งยั่งยืน

ปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์กร

ที่เติมเต็มคุณค่�ของ
“คนเก่งและคนดี” 

PTT
Leadership

and Learning
Institute
(PLLI)

 

ชมรม
พลังไทยใจอ�ส�
พลังสร�้งสรรค์

แห่งจิตอ�ส�
เพื่อส�ธ�รณะ

เรามองเห็นก้าวแห่งการเติบโตขององค์กรและการยอมรับในเวทีการแข่งขันระดับโลก เห็นการขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย เห็นความมั่นคงทางพลังงานจากวันนี้และตลอดไป 
เราจึงทุ่มเทให้กับการทำางานอย่างสร้างสรรค์ด้วยความรับผิดชอบ การบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง โปร่งใส 
เพื่อขับเคลื่อนอนาคตของประเทศไทยให้สว่างไสวและมั่นคง

สร้างเศรษฐกิจมั่นคง 
สร้างสังคมเข้มแข็ง

ติดอันดับที่ 84
Fortune
Global 500
ประจำ�ปี 2014

ปี 2014
เป็น Member
DJSI World 
และ DJSI
Emerging Markets
ในกลุ่มอุตส�หกรรม
นำ้�มันและก๊�ซ 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

ได้รับร�งวัล Platts
Top 250 Global 
Energy Company 
Ranking for 2014 
ในประเภท Overall 
Global Performance 
in Asia โดยอยู่ใน
อันดับที่ 24



โลกของเราขับเคลื่อนด้วยความรู้ เราจึงสนับสนุนการคิดและสร้างบนพื้นฐานของความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพึ่งพาตนเองได้ในทุกมิติ ด้วยการสร้างสถาบันการศึกษา
สำาหรับบ่มเพาะดีเอ็นเอของคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่เรียนรู้ สร้างสรรค์ ที่สำาคัญคือมีหัวใจแห่งอุดมการณ์และคุณธรรม
เพื่อให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นคำาตอบสำาหรับอนาคต

พลังแห่งความรู้
บ่มเพาะอนาคต

“โรงเรียนกำ�เนิดวิทย์”
โรงเรียนวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แหล่งความรู้ที่สำาคัญของประเทศ
สำาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

ด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

“สถาบันวิทยสิริเมธี”
สถาบันอุดมศึกษา

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
ตอบโจทย์ความต้องการ

นักวิทยาศาสตร์
และนักวิจัยชั้นแนวหน้า

เตรียมความพร้อมสำาหรับ
การพัฒนาประเทศ

สู่เวทีการแข่งขันระดับสากล

สถาบันการศึกษา
ที่สร้างคนรุ่นใหม่

ผู้มีคุณสมบัติยอดเยี่ยม
ในการสร้าง และใช้องค์ความรู้

เพื่อขับเคลื่อน
และพัฒนาประเทศ

อย่างยั่งยืน

บนเวทีของการแข่งขันในยุคใหม่ไม่อาจดำาเนินไปในแบบเดิม สิ่งที่เราทำาในวันนี้ คือการสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ด้วยพื้นฐานของความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้คน
เพื่อสร้างศักยภาพที่แข็งแกร่งให้ประเทศไทย ก้าวไปสู่อนาคตได้อย่างเต็มภาคภูมิ

สรรค์สร้างนวัตกรรม
สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง 

แก้วไบโอพลาสติก (Bio Cup) 
รูปธรรมแห่งความสำาเร็จ

ของการถ่ายทอดภารกิจสีเขียว
จากห้องวิจัยสู่การใช้งานจริง

Bio Cup บรรจุภัณฑ์กระดาษ
เคลือบด้วยพลาสติกชีวภาพ

ชนิด PBS ย่อยสลายได้ 100%
ที่ร้านกาแฟอเมซอน

จะช่วยลดขยะ
ได้กว่า 200 ตันต่อปี

ก๊าซธรรมชาติ
สำาหรับยานยนต์ (NGV) นํ้ามันเชื้อเพลิง

Blue Gasohol

ถังก๊าซ
LPG Composite 

สถานีบริการ NGV 
ลาดกระบัง



ท่ามกลางความเขียวชอุ่มของป่าไม้ เรามองเห็นลมหายใจที่จะส่งต่อไปยังคนรุ่นหลัง เราจึงปลูกต้นไม้ให้งอกงามเต็มผืนดิน 
ค้นคว้าและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับป่าสู่คนทุกกลุ่ม พร้อมกับขยายพื้นที่สีเขียวในหัวใจของผู้คน
ที่พึ่งพาป่าทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะเรารู้ดีว่า ป่าไม้คือลมหายใจของชีวิต 

บูรณาการองค์ความรู้ 
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ทุกคน 

เราตระหนักถึงการพัฒนาที่แท้จริง ซึ่งต้องรักษาดุลยภาพระหว่างการเติบโตของธุรกิจ กับการดำารงอยู่ของสิ่งแวดล้อม 
และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของคนไทย เราถือเป็นภารกิจสำาคัญในการดำาเนินงาน เพื่อพัฒนาสังคมมนุษย์อย่างแท้จริง 
ทั้งยังขยายผลของแนวคิดให้กว้างไกล พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้สังคม
เพื่อโลกที่ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน

สถาบันปลูกป่า ปตท.
สานต่อองค์ความรู้

ร่วมดูแลป่าในโครงการ

พื้นที่สีเขียว
ต่อเติมเมืองให้น่าอยู่ 

สร้างแหล่งเรียนรู้
การปลูกป่า

เพาะกล้าไม้ในใจ
ให้คนเมือง

สาธิตการปลูกป่า
เชิงนิเวศแบบยั่งยืน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อ

“โครงการศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” 
แหล่งเรียนรู้และพื้นที่แห่งความสัมพันธ์

ที่ยั่งยืนระหว่างป่าและเมือง

กิจกรรม
PTT Forest
in the Park

“โครงการปลูกป่าถาวร
เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 

จำานวน 1 ล้านไร่” ในวันวาน
และอีก 1 ล้านไร่ ในวันหน้า
สร้างแรงบันดาลใจไม่รู้จบ

โครงการรักษ์ป่า
สร้างคน ๘๔ ตำาบล

วิถีพอเพียง

บริษัทพลังงาน
แห่งชาติ

รางวัล
ลูกโลกสีเขียว

Green
Roadmap

TAGNOC

พัฒนาด้วยปัญญา
รักษาดุลยภาพเพื่อคนไทย

เขตนิเวศอุตสาหกรรมวนารมย์ กลุ่ม ปตท. (PTT WEcoZI)
นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อำาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง



PTT GROUP 
VISION 
วิสัยทัศน์

bUSINeSS
dIRecTION 
ทิศทาง
การดำาเนินธุรกิจ

PTT STRATeGIc
FRAMeWORK
กลยุทธ์
การดำาเนินธุรกิจ

PTT GROUP 
MISSION 
พันธกิจ

PTT GROUP
VALUeS 
ค่านิยม

บริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำา

BIG
การเป็นบริษัทขนาดใหญ่ของโลก
ติดอันดับ FORTUNE 100 ภายในปี 2563

LONG
การเป็นบริษัทที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ภายในปี 2556

STRONG
มีผลการดำาเนินงานติดอันดับบริษัทชั้นนำา
(Top Quartile Performance) ภายในปี 2563

ต่อประเทศ

สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว โดยการจัดหา
พลังงานในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

และราคาเป็นธรรม เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ต่อสังคมชุมชน

เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดำาเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม ชุมชน

ต่อผู้ถือหุ้น 

ดำาเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี
และมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 

ต่อลูกค้า

สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า
โดยผ่านการนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ

ในระดับมาตรฐานสากล ด้วยราคาเป็นธรรม

ต่อคู่ค้า

ดำาเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ
ความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ

ในการดำาเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

ต่อพนักงาน

สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทำางานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง
ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต การทำางานของพนักงานทัดเทียม

บริษัทชั้นนำา เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

BIG - LONG - STRONG

Green Base

Knowledge Base 

Resource Base 

BIG

STRONG

 LONG

Technologically Advanced and Green National Oil Company

CG 
Corporate

Governance

HPO
High

Performance
Organization

Power for
Sustainable

Future CSR 
Corporate

Social
Responsibility

Synergy
สร้างพลังร่วม

อันยิ่งใหญ่

Integrity &
Ethics 
ร่วมสร้าง

พลังความดี

Performance 
Excellence
ร่วมมุ่งสู่

ความเป็นเลิศ

Responsibility 
for Society 
ร่วมรับผิดชอบ

ต่อสังคม

Trust &
Respect
ร่วมสร้าง

ความเชื่อมั่น

Innovation 
ร่วมสร้าง

นวัตกรรม

ดำาเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมี
อย่างครบวงจรในฐานะเป็นบริษัท

พลังงานแห่งชาติ โดยมีพันธกิจในการดูแล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล

 + +

cSR STRATeGY 
กลยุทธ์ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

“The Balance and Harmony among
Economy, Social and Ecology
will be a new framework for

sustainable growth”

 C S V
Creating Shared Value

Economy

Social Ecology

 Care Share Respect
 ห่วงใย แบ่งปัน ใส่ใจ

“TRUST & CONFIDENCE”

สร้�งคุณค่�เพิ่มร่วมกัน
ทั้งแก่สังคมและธุรกิจ

TA: Technologically 
Advanced
Leading-edge 
technology to
maximize value of 
the business

G: Green Roadmap 
Growth and profits 
are achieved
in a sustainable 
manner

NOC: National Oil 
Company
- Energy security
- National wealth
- Support Thailand  
 into a knowledge  
 based economy

พนักงาน

คู่ค้า

สังคมชุมชน

ผู้ถือหุ้น

ประเทศ

ลูกค้า
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หมายเหตุ:
1/ ค�ำนวณจำกจ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 จ�ำนวน 2,856.30 ล้ำนหุ้น และวันที่ 31 ธันวำคม 2557 จ�ำนวน  
 2,856.30 ล้ำนหุ้น
2/ เป็นอัตรำที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ปตท. เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2558 และให้น�ำเสนอขอควำมเห็นชอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 ในวันที่ 9 เมษำยน 2558     
3/  อตัรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบีย้ = (กระแสเงนิสดจำกกำรด�ำเนนิงำน + ภำษจ่ีำยจำกกำรด�ำเนนิงำน)/ ดอกเบีย้จ่ำยจำกกำรจดัหำเงนิ ทัง้นี้  
 สูตรได้มีกำรปรับจำกเดิม อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบี้ย = ก�ำไรก่อนหักต้นทุนกำรเงิน ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 
 รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยอื่น และรำยได้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำน (EBITDA)/ ดอกเบี้ยจ่ำยกำรด�ำเนินงำนและลงทุน

2555

งบกำ�ไรข�ดทุน  (ล้�นบ�ท)
รายได้จากการขายและการให้บริการ	 	 	2,793,833			 	2,842,408	 		  2,834,732		
ก�าไรก่อนหักต้นทุนการเงิน	ภาษีเงินได้	 	 	227,843				 228,541	 		  251,025	
	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น		 	 		
	 และรายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน	(EBITDA)		 	 	 	
ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	ส่วนที่เป็นของบริษัท		 	 		104,608			 	93,091	 		  55,795	 

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ล้�นบ�ท)	 	 	
สินทรัพย์รวม		 	 			1,629,511			 	1,805,039	 		  1,779,179	 
หนี้สินรวม		 	 			899,615			 	982,197	 		  911,837  
ส่วนของบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 	 			729,896				 822,842	 		  867,342	 
ส่วนของบริษัทใหญ่	 	 				603,920				 682,311	    697,578	 

หุ้น หรือข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นส�มัญ 	 	 	 	
จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและช�าระเต็มมูลค่า		 (ล้�นหุ้น)	 	2,856			 	2,856	 		  2,856	 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น1/		 (บ�ท) 	 	211.43				 238.88	 		  244.22		
ก�าไรสุทธิต่อหุ้น1/		 (บ�ท)	 	36.59				 32.52	 		  19.33 	
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น		 (บ�ท)		 	13.00				 13.00	 		  11.00 2/	 
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ		 (ร้อยละ)			 		35.5				 40.0				 56.9	 
ราคาหุ้น	ณ	วันสิ้นงวด		 (บ�ท)		 	332.00				 286.00				 324.00	 

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน 	 	 	 	
อัตราก�าไรสุทธิต่อยอดขายสุทธิ	 (ร้อยละ)		 	3.74	 		 	3.28	 		 	1.97		
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น		 (ร้อยละ)		 	18.06				 14.46				 8.09		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	 (ร้อยละ)		 	6.90			 	5.41			  3.11	 
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น		 (เท่�)		 	0.62			 	0.59				 0.55	 
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น		 (เท่�)		 		0.43				 0.40				 0.29	 
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ	EBITDA		 (เท่�)			 	1.37				 1.42				 1.00		
อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย3/		 (เท่�)			 	10.66	3/	 10.52	3/			 13.59 3/  
	 	 	 	

2556 2557

จุดเด่นทางการเงิน
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ธุรกิจถ่�นหิน

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี

ปตท.สผ.

หน่วยธุรกิจก๊�ซธรรมช�ติ

หน่วยธุรกิจนำ้�มัน

หน่วยธุรกิจก�รค้�
ระหว่�งประเทศ

 2555 2556 2557

3%
1%

16%

7%

53%

20%

2,793,833

หน่วย: ล้�นบ�ท

3%
1%

17%

7%

52%

20%

2,842,408

3%
1%

18%

8%

50%

20%

2,834,732

ส่วนแบ่งกำ�ไร (ข�ดทุน) 
จ�กธุรกิจถ่�นหิน

ส่วนแบ่งกำ�ไร (ข�ดทุน) 
จ�กบริษัทร่วม-ก�รกลั่น

ส่วนแบ่งกำ�ไร (ข�ดทุน) 
จ�กบริษัทร่วม-ปิโตรเคมี

ปตท.สผ. 

ปตท.

ส่วนแบ่งกำ�ไร (ข�ดทุน)
จ�กบริษัทร่วมอื่นๆ

 2555 2556 2557

8%
1%

35%

18%

-5%

43%

104,608

หน่วย: ล้�นบ�ท

18%

9%

31%

40%

-2%
4%

93,091

17%

71%

21%

-5%
6%

55,795

-11%

-40%

-0.3%

-10%

รายได้จากการขายและการให้บริการ

ก�าไรสุทธิ

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

3,500,000 

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

+2%
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สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์อื่น

ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์สุทธิ
หน่วย: ล้�นบ�ท

472,146

650,561

506,804

462,271

729,896

437,344

1,805,039

523,576

739,785

541,678

510,802

822,842

471,395

1,779,179

491,963

720,335

566,881

458,353

867,342

453,484

+11%

หนี้สินอื่นๆ

เงินกู้ยืมระยะย�ว (รวมถึงเงินให้กู้ยืม
ระยะย�วที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยใน 1 ปี)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

2,100,000

1,800,000

1,500,000

1,200,000

900,000

600,000

300,000

0

-1.4%

 2555  2556  2557

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)

อัตร�ส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่�)

0.43
0.40

0.29

6.90
5.41

3.11

อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระดอกเบี้ย (เท่�)

อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)

อัตร�ส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่�)

อัตร�ส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (เท่�)

18.06
14.46

8.09

0.62
0.59

0.55

1.37
1.42

1.00

10.66 10.52

13.59

 2555  2556  2557

 2555 2556 2557

งบแสดงฐานะการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

1,629,511
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ชื่อบริษัท					 บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	 	
ชื่อย่อ  			 	 ปตท.
เลขทะเบียนบริษัท 			 0107544000108
ประเภทธุรกิจ	 กิจกรรมหลักของบริษัทฯ	เป็นการด�าเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียม	ปิโตรเคมี	ไฟฟ้า	และธุรกิจถ่านหิน	
	 	 	 โดยบริษัทฯ	ลงทุนในบริษัทย่อย	กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม	(กลุ่มบริษัท)	
	 	 	 ซึ่งประกอบธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น	ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย	ธุรกิจถ่านหิน	ธุรกิจไฟฟ้า	
	 	 	 และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน	
ทุนจดทะเบียน	 28,572,457,250	บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	 2,857,245,725	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557)
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลค่า 	 28,562,996,250	บาท	ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	2,856,299,625	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท
	 	 	 (ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557)

ที่ตั้งสํานักงานใหญ่  		 555	ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงจตุจักร	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	ประเทศไทย
	 	 	 โทรศัพท์	 0-2537-2000
	 	 	 โทรสาร		 0-2537-3498-9
	 	 	 เว็บไซต์		 www.pttplc.com
ฝ่ายสื่อสารองค์กร	 โทรศัพท์	 0-2537-2150-1	
	 	 	 โทรสาร	 0-2537-2572,	0-2537-2171
	 	 	 อีเมล	 corporate@pttplc.com
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ	์ โทรศัพท์	 0-2537-3518				
	 	 	 โทรสาร	 0-2537-3948
	 	 	 อีเมล	 ir@pttplc.com
ฝ่ายสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ	่ โทรศัพท์	 0-2537-3885-6
และเลขานุการบริษัท	 โทรสาร	 0-2537-3883,	0-2537-3887
	 	 	 อีเมล	 corporatesecretary@pttplc.com

บุคคลอ้างอิง
 • นายทะเบียนหลักทรัพย์  		 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 	 	 ชั้น	4	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 	 	 ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
	 	 	 โทรศัพท์	 0-2229-2888
	 	 	 โทรสาร	 0-2359-1259
 • ผู้สอบบัญชี	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน			
	 	 	 ถนนพระรามที่	6	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400
	 	 	 โทรศัพท์	 0-2271-8000	 	 	 						
		 	 	 โทรสาร	 0-2618-5769
 • นายทะเบียนหุ้นกู้สกุลบาท 			 ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 	 ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์	1	สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์
	 	 	 อาคาร	2	ชั้น	3	เลขที่	1060	ถนนเพชรบุรี	แขวงมักกะสัน	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400
	 	 	 โทรศัพท์			0-2256-2334-40		
	 	 	 โทรสาร				0-2256-2410-6						
	 	 	 ทีมการขายผลิตภัณฑ์บริการหลักทรัพย์	บริการหลักทรัพย์
	 	 	 เลขที่	9	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงจตุจักร	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
	 	 	 โทรศัพท์			0-2544-6881,	0-2544-2923
	 	 	 โทรสาร				0-2544-7475

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
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สารจากคณะกรรมการ
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เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
	
	 ในป	ี2557	ถอืเปน็ปทีี	่ปตท.	เผชญิความยากล�าบากอกีครัง้หนึง่	เนือ่งจากในชว่งตน้ป	ีปตท.	ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบทางการเมือง	ท�าให้ต้องมีการปิดส�านักงานชั่วคราว	แต่ด้วยความร่วมมือร่วมแรงของผู้บริหารและพนักงานทุกคน	
ในการปฏิบัติงานและด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะกดดันรอบด้าน	ประกอบกับการบริหารงานภายใต้กระบวนการด�าเนิน
ธุรกิจต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤต	(Business	Continuity	Management:	BCM)	ท�าให้	ปตท.	ยังสามารถด�าเนินธุรกิจได้ตามปกติ		
เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจของ	กลุ่ม	ปตท.	ในการดูแลความมั่นคงทางพลังงานและเศรษฐกิจของไทย	

	 นอกจากนี้	 ปี	 2557	 ยังเป็นปีที่อุตสาหกรรมพลังงานทั่วโลกเผชิญกับความผันผวนด้านอุปสงค์อุปทานเป็นอย่างมาก		
ส่งผลให้ราคาน�้ามันลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง	 ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนธันวาคมและคาดว่าจะต่อเนื่องไป	
ถึงปี	2558	ดังนั้น	ปีนี้จึงเป็นปีที่	ปตท.	เผชิญกับความท้าทายในการด�าเนินงานจากราคาน�้ามันที่ลดลงอย่างมากเป็นประวัติการณ์	
แม้ว่าจะได้น�ามาตรการบริหารความเสี่ยงด้านราคามาใช้อย่างเคร่งครัด	แต่วิกฤตการณ์ด้านราคาที่ลดลงส่งผลให้ผู้ประกอบการ	
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีประสบปัญหาการขาดทุนจากการเก็บส�ารองน�้ามัน	 วัตถุดิบ	 และราคาผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาในราคาสูง		
แต่ต้องจ�าหน่ายในราคาที่ลดต�่าลงตามกลไกราคาตลาดโลก	อีกทั้งการบันทึกบัญชีมูลค่าสินค้าคงเหลือ	ณ	สิ้นปี	 และการบันทึก
บัญชีจากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์	ณ	สิ้นปี	 ที่มีมูลค่าลดต�่าลง	ท�าให้เกิดการขาดทุนด้านสต๊อกและขาดทุนจากการด้อยค่า
สินทรัพย์เป็นอย่างมาก		

	 ผลประกอบการ	ปตท.	และบริษัทย่อย	จึงสะท้อนถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นตลอดปี	แม้ว่า	ปตท.	จะมีปริมาณจ�าหน่าย
ที่เพิ่มขึ้น	มีการบริหารค่าใช้จ่ายด�าเนินงานอย่างเคร่งครัด	ท�าให้	 ปตท.	มีก�าไรสุทธิรวม	55,795	ล้านบาท	มีรายได้จากการขาย		
2,834,732	ล้านบาท	จึงท�าให้	 ปตท.	 ยังคงได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน	 100	บริษัทขนาดใหญ่ของโลก	 โดยนิตยสารฟอร์จูน	
เป็นปีที่	 3	ติดต่อกัน	 โดย	ปตท.	อยู่ในอันดับที่	 84	สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและลูกค้าที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์	
และบริการของ	ปตท.	ทั้งในและต่างประเทศ

		 ในปี	 2557	ปตท.	 ได้รับรางวัลแห่งความส�าเร็จทั้งต่างประเทศและในประเทศ	อาทิ	 ได้รับการจัดอันดับในดัชนีความยั่งยืน	
ดาวโจนส์	 (Dow	 Jones	 Sustainability	 Indices:	 DJSI)	 ต่อเนื่องเป็นปีที่	 3	 ในกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ามันและก๊าซ	 ซี่งมี		
110	บริษัททั่วโลกได้รับเชิญเข้าประเมินประสิทธิผลการด�าเนินธุรกิจครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยมีเพียง		
14	บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายการ	ซึ่ง	ปตท.	ได้รับการจัดล�าดับที่	180	จาก	2,000	บริษัทชั้นน�าทั่วโลกที่มีขนาดใหญ่	
ทีส่ดุ	และยงัเปน็บรษิทัเพยีงแหง่เดยีวในประเทศไทยทีไ่ดร้บัการพจิารณาอยูใ่น	500	อนัดบัแรก	ซึง่แสดงถงึความเชือ่มัน่ของนกัลงทนุ	
ต่างประเทศมีต่อการด�าเนินธุรกิจของ	ปตท.	ส�าหรับรางวัลในประเทศไทย	ปตท.	 ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีความเป็นเลิศ	
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อเนื่องเป็นปีที่	 4	 (SET	Award	 of	Honor:	 Excellence	 in	Corporate	Social	Responsibility)		
และรางวลับรษิทัจดทะเบยีนดา้นการรายงานบรรษทัภบิาลยอดเยีย่มประจ�าป	ี2014	(Top	Corporate	Governance	Report	Award)		
ออกโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	วารสารการเงนิการธนาคาร	และยงัไดเ้ขา้รบั	
พระราชทานโลร่างวลั	“วศิวกรเกยีรตคิณุ”	ประเภทองคก์รดา้นระบบบรหิารจดัการ	จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี	
ซึ่งเป็นรางวัลที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (วสท.)	 ขอพระราชทานขึ้นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว		
นอกจากนี้	เพื่อตอกย�้าถึงการเป็นองค์กรชั้นน�าซึ่งมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	มีคุณธรรม	โปร่งใส	และตรวจสอบได้	ปตท.	จึงได้เข้า
เปน็สมาชกิของแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ	(Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	
Corruption:	CAC)	เพือ่แสดงเจตนารมณอ์ยา่งเปดิเผยในการตอ่ตา้นการทจุรติและสรา้งความมัน่ใจตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่

	 นอกเหนือจากการด�าเนินตามภารกิจในฐานะบริษัทน�้ามันแห่งชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน	 โดยการจัดหา	
พลงังานใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการของประเทศ	และการด�าเนนิการตามภารกจิในฐานะรฐัวสิาหกจิทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย	์
แห่งประเทศไทย	ในด้านการเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้ประเทศ	โดยการน�าเงินส่งรัฐในระดับสูงแล้ว	ปตท.	ยังคงมุ่งมั่น		
ด�าเนินการตามภารกิจในฐานะบริษัทมหาชน	 ในการให้ความส�าคัญกับการดูแลสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน	 ซึ่งเป็น
ปัจจัยส�าคัญที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	ในปี	2557	ปตท.	ยังคงด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญ	อาทิ	โครงการ	CSR	Green	
Energy	 ซึ่งเป็นการน�าพลังงานสะอาดจากการสร้างฝายชะลอน�้าเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าพลังน�้าและผลิตน�้าประปาเพื่อชุมชน		
โดยมีโครงการน�าร่องที่ชุมชนบ้านขนุนคลี่	ต�าบลท่าขนุน	อ�าเภอทองผาภูมิ	จังหวัดกาญจนบุรี	ซึ่งเป็นการน้อมน�าแนวพระราชด�าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการปลูกหญ้าแฝกตามแนวฝายเพื่อป้องกันการกัดเซาะของหน้าดินเมื่อมีฝนตก	นอกจาก
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กิจกรรมทางสังคมแล้ว	ปตท.	ยังให้ความส�าคัญในการน�านวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ	โดย	ปตท.	
ได้เปิดคอมมูนิตี้มอลล์รักษ์พลังงาน	 (The	Greenery	 Station)	 ซึ่งเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ครบวงจรพร้อมกับสถานีบริการน�้ามัน	
ที่ทันสมัยที่สุด	บนเนื้อที่กว่า	15	 ไร่	บนถนนชัยพฤกษ์	 รวมทั้งการเปิดตัว	PTT	FIT	Auto	สาขาแรก	 โดยเป็นศูนย์บริการยานยนต	์
รูปแบบใหม่ที่ให้บริการครบวงจร

	 นอกจากการให้ความส�าคัญกับการดูแลสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อมแล้ว	ปตท.	ยังได้เน้นแนวคิดในเรื่องการสร้างสรรค์
คณุคา่เพิม่รว่มกนัใหแ้กส่งัคม	(Creating	Shared	Value:	CSV)	โดย	ปตท.	ไดจ้ดัตัง้โครงการวจิยัและพฒันาการปลกูและผลติกาแฟ	
ระบบอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตเิพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื	และโครงการซือ้ขายเมลด็กาแฟดบิ	ณ	สถานเีกษตรนครหลวงอนิทนนท	์	
อ�าเภอจอมทอง	 จังหวัดเชียงใหม่	 ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองและการพัฒนา
อยา่งสมดลุตามแนวทางของหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	ในขณะเดยีวกนัคาเฟอ่เมซอนกจ็ะไดว้ตัถดุบิเปน็เมลด็กาแฟคณุภาพ
เพื่อผู้บริโภค	และผู้บริโภคก็ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนเกษตรกรไทยให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	นอกจากนี้	 ปตท.	ยังคงเดินหน้า	
ในเรื่องยุทธศาสตร์	 “3	ประสานแห่งการเรียนรู้	 สู่ความยั่งยืน”	 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชน	นักเรียน	นักศึกษา		
ตลอดจนพนักงานของ	ปตท.	 ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน	 ซึ่งทั้ง	 3	 โครงการ	 ได้แก่	 โครงการจัดตั้งสถาบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง	 (RAyong	 Institute	 of	 Science	&	Technology:	RAIST)	และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง	
(RAyong	Science	Academy:	RASA)	 (ปัจจุบันได้รับพระราชทานชื่อ	 สถาบันวิทยสิริเมธี	 และโรงเรียนก�าเนิดวิทย์)	 โครงการ	
สถาบันวิทยาการพลังงาน	 (Thailand	 Energy	 Academy:	 TEA)	 และโครงการจัดตั้ง	 PTT	 Leadership	 and	 Learning		
Institute	(PLLI)	โดยในปี	2557	ได้มีการลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงสร้างและสถาปัตยกรรม	โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
และโรงเรียนวิทยาศาสตร์	 กลุ่ม	 ปตท.	พื้นที่ภาคตะวันออกระยะที่	 1	 ส�าหรับโครงการ	RAIST	และ	RASA	มีก�าหนดเปิดภาค	
การศึกษาแรกในปี	2558		

	 ทางด้านการด�าเนินธุรกิจ	 ปตท.	 ยังคงด�าเนินตามทิศทางกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน	 โดยเน้นสร้าง	
ความสมดุลระหว่างการมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม	 เพื่อเป็น	
รากฐานในการพฒันาความแขง็แกรง่ใหแ้กอ่งคก์รในระยะยาว	และสามารถเตรยีมรบัมอืกบัสถานการณต์า่งๆ	ทัง้ในและตา่งประเทศ		
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ	 ในปี	 2557	 มีเหตุการณ์ส�าคัญต่างๆ	 ซ่ึงเป็นบทเรียนท่ีมีคุณค่าของ	 กลุ่ม	 ปตท.	 ในการแก้ปัญหา	
สภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น	ตั้งมั่นอยู่บนการท�างานร่วมกัน	เปิดเผย	และโปร่งใส	ท�าให้	กลุ่ม	ปตท.	สามารถก้าวผ่านวิกฤตต่างๆ	ได้		
โดยไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เช่น	 การจัดหาพลังงานในช่วงแหล่งเยตากุน		
สหภาพพม่า	หยุดซ่อมบ�ารุง	 ระหว่างวันที	่ 31	 ธันวาคม	2556	 -	 14	มกราคม	2557	 เหตุชุมนุมทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อ
การด�าเนินงาน	การเปิดเวทีชี้แจงกรณีมีการบิดเบือนข้อมูลพลังงานต่อสาธารณชน	และการแถลงยืนยันแยกบริษัทแยกท่อส่งก๊าซฯ	
เพื่อประโยชน์ของรัฐ	แม้ว่าจะประสบปัญหาต่างๆ	ในปี	2557	ปตท.	สามารถน�าเงินส่งรัฐ	53,476	ล้านบาท	ซึ่งเงินดังกล่าวนี้จะเป็น
ส่วนหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาประเทศชาติ	ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

	 ความส�าเรจ็ของ	ปตท.	ในการด�าเนนิงานทีผ่า่นมา	ถอืไดว้า่เปน็ความภาคภมูใิจของคนไทยทกุคน	เนือ่งจาก	ปตท.	เปน็บรษิทั	
ของคนไทยทีส่ามารถแขง่ขนัในระดบัสากลไดอ้ยา่งทดัเทยีม	โดยสามารถยนืยนัไดจ้ากรางวลัเกยีรตยิศตา่งๆ	ทัง้ในและตา่งประเทศ	
คณะกรรมการ	ปตท.	ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่ได้ร่วมสนับสนุนและให้ความไว้วางใจแก	่ปตท.	และบริษัทในกลุ่ม	
ปตท.	ดว้ยดเีสมอมา	จนท�าให	้ปตท.	ประสบความส�าเรจ็ในการด�าเนนิธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง	ปตท.	ขอใหค้�ามัน่วา่จะด�าเนนิธรุกจิอยูบ่น	
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โปร่งใส	ตรวจสอบได้	บริหารงานอย่างเต็มศักยภาพ	และมีความเป็นมืออาชีพ	 เพื่อให้เป็นไปตาม	
วิสัยทัศน์ของ	กลุ่ม	ปตท.	 ในการเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นน�า	 โดยดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล	อันจะน�า	
ไปสู่การสร้างความเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน	 ซึ่งจะเป็นรากฐานในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานแก่ประเทศ	 และเป็น	
การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทย	ปตท.	 เชื่อว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยให	้
กลุ่ม	ปตท.	เป็นองค์กรที่มีความยั่งยืนและอยู่คู่กับประเทศไทยในฐานะ	“บริษัทพลังงานไทย”	ตลอดไป

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
ประธานกรรมการ
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เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
	
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 บริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	 ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	 3	 ท่าน		
ประกอบด้วย	 นายกิตติพงษ์	 กิตยารักษ์	 เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	 นางนันทวัลย์	 ศกุนตนาค	 และนายวิชัย	 อัศรัสกร		
เป็นกรรมการตรวจสอบ	

	 ในระหว่างปี	2557	คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งดังนี้
	 •	 1	-	31	มกราคม	2557	ประกอบด้วย	นายบุญสม	เลิศหิรัญวงศ์	และนายวรุณเทพ	วัชราภรณ์	เป็นกรรมการตรวจสอบ
	 •	 1	 กุมภาพันธ์	 -	 30	 มิถุนายน	 2557	 ประกอบด้วย	 นายบุญสม	 เลิศหิรัญวงศ์	 เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	
นายวรุณเทพ	วัชราภรณ์	นายอินสอน	บัวเขียว	และนายมนตรี	 โสตางกูร	 เป็นกรรมการตรวจสอบ	ทั้งนี้	 นายวรุณเทพ	วัชราภรณ์		
ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ	ตั้งแต่วันที่	16	มิถุนายน	2557	
	 •	 5	กรกฎาคม	-	28	สิงหาคม	2557	ประกอบด้วย	นายพรชัย	รุจิประภา	เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	นายกิตติพงษ์	
กิตยารักษ์	นางนันทวัลย์	ศกุนตนาค	และนายมนตรี	โสตางกูร	เป็นกรรมการตรวจสอบ
	 •	 4	กันยายน	-	31	ธันวาคม	2557	ประกอบด้วย	นายกิตติพงษ์	กิตยารักษ์	เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	นางนันทวัลย์	
ศกุนตนาค	 นายวิชัย	 อัศรัสกร	 และนายมนตรี	 โสตางกูร	 เป็นกรรมการตรวจสอบ	 ต่อมา	 นายมนตรี	 โสตางกูร	 ได้ลาออก	
จากต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ	ตั้งแต่วันที่	 15	 กันยายน	 2557	ท�าให้ปัจจุบัน	ปตท.	 มีคณะกรรมการตรวจสอบรวม	 3	ท่าน		
ตามรายนามข้างต้น

	 โดยมี	 นางสาวนิตยา	ดิเรกสถาพร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ส�านักตรวจสอบภายใน	 เป็นเลขานุการคณะกรรมการ	
ตรวจสอบ	

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามระเบียบ	บริษัท	ปตท.	
จ�ากดั	(มหาชน)	วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย	 โดยมีนโยบายเน้นให้บริษัทฯ	 มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 มีความตระหนักรู้	 และเตรียม	
ความพร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบส�าคัญต่อองค์กร	และการมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ	
และประสิทธิผล	โดยสรุปได้	ดังนี้

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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	 •	 ผลักดันให้มีการพัฒนาและยกระดับงานตรวจสอบภายในของ	 กลุ่ม	 ปตท.	 ให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล	 เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	และภาพลักษณ์ของ	กลุ่ม	ปตท.	 เช่น	การสนับสนุนงานตรวจสอบเชิงรุก	 (Proactive		
Audit)	 การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบ	และการสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความสามารถเทียบเคียง	
บุคลากรในระดับมาตรฐานสากล
	 •	 ให้ความส�าคัญและมีการติดตามประเด็นส�าคัญๆ	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	 มีการบริหารจัดการรองรับความผันผวน
ในเรื่องของราคาน�้ามันซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กรมาก
	 •	 เน้นให้มีการพิจารณาทบทวนแผนการลงทุน	 โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ	 รวมถึง
ความผันผวนของราคาน�้ามันและผลิตภัณฑ์หลักของ	กลุ่ม	ปตท.	และก�าหนดมาตรการทางบัญชีที่จะสามารถรับรู้หรือประเมิน	
ค่าความเสี่ยงต่างๆ	 ได้อย่างทันเวลา	มีทีมงานที่จะคอยติดตามอย่างใกล้ชิด	 และในการพิจารณาแผนการลงทุนใหม่ควรต้อง	
พิจารณาถึงความสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและสนองนโยบายรัฐบาลด้วย	 เช่น	 พลังงานทดแทน	 พลังงานทางเลือก		
(Alternative	Energy)
	 •	 การให้ความส�าคัญเรื่องการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม	มีความโปร่งใส	
ตรวจสอบได้	 และเป็นไปตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	 ข้อก�าหนดต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ		
โดยการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบและป้องกันการเกิดทุจริต

	 ในปี	 2557	คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น	15	ครั้ง	 โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร	ผู้ตรวจสอบภายใน	
และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง	สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้	ดังนี้	

	 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี		
2557	ของ	บรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	และงบการเงนิรวม	รวมถงึรายการระหวา่งกนั	รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน	์
ร่วมกับฝ่ายบริหารและส�านักตรวจสอบภายใน	 โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาส	
และงบการเงนิประจ�าป	ี	คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบถามผูส้อบบญัชใีนเรือ่งความถกูตอ้งครบถว้นของงบการเงนิ		การปรบัปรงุ	
รายการบัญชีที่ส�าคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน	 ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ		
การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ	 และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี	 เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�างบการเงิน	
เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปมีความเชื่อถือได้และทันเวลา	 รวมทั้ง	
มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ	 เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการ	
ตรวจสอบไดป้ระชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีา่ยบรหิารของบรษิทัฯ	1	ครัง้	เพือ่พจิารณาขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบญัชี	
ประจ�าปีของผู้สอบบัญชี	

 2.  การสอบทานการบริหารความเสี่ยง	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง	 แผนงาน
และแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งตามรายการความเสีย่งระดบัองคก์ร	(Corporate	Risk	Profile)	การบรหิารจดัการความเสีย่ง	
อันเนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาน�้ามันที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน	
ของ	กลุ่ม	ปตท.	และแผนการลงทุนต่างๆ	ด้วย	การจัดหาแหล่งพลังงาน	รวมถึงเหตุการณ์ความเสี่ยง	(Event	Risk)	อื่น	นอกจากนี้	
ยังได้สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากภายในและภายนอกองค์กร	 เช่น	 ความเสี่ยงจากการด�าเนินธุรกิจ	
ในต่างประเทศ	 และการพิจารณาการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ	 เป็นต้น	 มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ	
ของบริษัทฯ	 รวมทั้งพิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ	
ทุกไตรมาส	พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น	
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	 3.  การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุม
ภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในทุกไตรมาส	 โดยพิจารณาในเรื่องการด�าเนินงาน	การใช้ทรัพยากร		
การดูแลทรัพย์สิน	 การป้องกันหรือลดความผิดพลาด	ความเสียหาย	การรั่วไหล	การสิ้นเปลือง	หรือการทุจริต	 ความเชื่อถือได้	
ของรายงานทางการเงิน	การปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	ข้อบังคับ	มติคณะรัฐมนตรีซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 ได้ให้ความเห็น
สอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ	
	 ในปี	2557	ส�านักตรวจสอบภายในได้น�าระบบ	Continuous	Control	Monitoring	and	Auditing	System	(CCMS)	เข้ามา	
ช่วยในการกลั่นกรองและตรวจติดตามความผิดปกติ	 รวมถึงการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างถึงการช�าระเงิน		
(Procure	to	Pay)	ซึ่งถือเป็นโครงการน�าร่อง	และก�าลังจะขยายผลไปยังกระบวนการอื่นๆ	ต่อไป
	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 มีการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 ว่าด้วยการก�าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายในป	ี2544	 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารตอบแบบประเมินการควบคุมภายในป	ี2557	ครบถ้วน	
ร้อยละ	 100	ซึ่งบริษัทฯ	 ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการควบคุมภายใน	 (Internal	Control	Database	System)	 เพื่อจัดเก็บและ	
รวบรวมข้อมูลต่างๆ	 รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงแบบการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง	 (Control	 Self	 Assessment)		
โดยพิจารณาจากฐานข้อมูลการควบคุมที่ส�าคัญ	 (List	 of	 Key	Controls)	 ตามลักษณะการท�างาน	 (Functional	Description)		
และความรับผิดชอบของผู้บริหารภายใต้กรอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล	 (The	Committee	 of	 Sponsoring	
Organizations	 of	 the	 Treadway	Commission:	 COSO)	 เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น	 ผลการประเมินการควบคุมภายใน
โดยฝ่ายบริหารและส�านักตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ	มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลทางธุรกิจ	

 4. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่ก�าหนดไว้	
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 มีคุณธรรม	 มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของ	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 โดยเฉพาะในเรื่องรายการ	
ที่เกี่ยวโยงกัน	 รายการระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	 มีการด�าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ	
อย่างสมเหตุสมผล	 การสอบทานกระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต	 (Whistleblowing)	 ของบริษัทฯ	 เพื่อให้	
สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและปรัชญาการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 รวมถึงการผลักดันให้เกิดนโยบายต่อต้าน	
คอร์รัปชันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่	 4	 กรกฎาคม	 2557	 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน	
ได้รับทราบและยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน	 รวมทั้งเผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับทราบและถือปฏิบัต	ิ	
และคณะกรรมการตรวจสอบยงัไดส้อบทานการประเมนิตามแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนัของโครงการ	
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 (Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption	
Committee	หรือ	CAC)	 โดยบริษัทฯ	 ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน	
(Certified	Company)	แล้ว	เมื่อวันที่	3	ตุลาคม	2557	
	 อนึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ	ประเมิน	
แบบไขวแ้ละประเมนิตนเอง		ตามแนวทางปฏบิตัทิีด่ขีองคณะกรรมการตรวจสอบในรฐัวสิาหกจิและตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย		
ซึ่งผลสรุปอยู่ในเกณฑ์ดีมาก	
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	 5. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนกลยุทธ์ส�านักตรวจสอบภายใน	
แผนการตรวจสอบประจ�าปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว	 การปฏิบัติงานตามแผน	 สอบทานผลการตรวจสอบโดยให้	
ข้อแนะน�าและติดตามการด�าเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยส�าคัญ	 เพื่อก่อให้เกิดการก�ากับดูแล	
กิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ	พิจารณาการปรับปรุงระเบียบ	บริษัท	ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์	
และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ	และข้อก�าหนด	บริษัท	ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน		
รวมทั้งคู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	 สอบทานงบประมาณประจ�าปีของหน่วยงาน	
ตรวจสอบภายใน	แผนการพัฒนา	แผนการสรรหาและการหมุนเวียนบุคลากร	การฝึกอบรมบุคลากร	การประเมินความเพียงพอ	
และเหมาะสมของทรัพยากร	 ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน	พิจารณาความดีความชอบประจ�าปีของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ส�านักตรวจสอบภายใน	 และก�ากับให้มีการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายใน	 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	
บริษัทฯ	มีระบบการตรวจสอบภายในและการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอ	เหมาะสม	และมีประสิทธิผล	รวมทั้งมีการพัฒนา
คุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง	
	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนการจัดท�า	Compliance	 Framework	 เพื่อเสริมสร้างระบบการท�างาน	
และการตรวจสอบเชิงป้องกัน	 (Proactive)	และเสริมสร้างแนวคิด	Governance	Risk	Compliance	 (GRC)	และให้ค�าแนะน�า	
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะความรู้ในด้านธุรกิจและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 รวมถึงการมีส่วนร่วมในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ	 เช่น	 การมีบทบาทในการให้ค�าปรึกษาในด้านความเสี่ยง	
และการควบคุมภายใน	เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดหรือความผิดพลาดได้ทันท่วงที	

	 6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจําปี 2558	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้ส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ	บริษัท	ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	ประจ�าปี	 2558	และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อพิจารณา	
และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	พิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี

	 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยใช้ความรู้ความสามารถ	 และความระมัดระวัง	 รอบคอบ	มีความเป็นอิสระอย่าง	
เพียงพอ	 เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงิน	
ของบริษัทฯ	มีความถูกต้อง	 เชื่อถือได้	 สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	บริษัทฯ	มีการบริหารจัดการความเสี่ยง	
อย่างเพียงพอ	 มีระบบการควบคุมภายใน	 การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	 มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง	
ตามระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	 ข้อก�าหนดและข้อผูกพันต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ	
ของบริษัทฯ
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นายวัชรกิติ วัชโรทัย
ประธานกรรมการสรรหา

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
	
	 นับตั้งแต่ปี	2546	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ประกาศหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	ปตท.	เพื่อให้คณะกรรมการ		
ผู้บริหาร	และพนักงานของ	ปตท.	 ได้รับทราบและน�ามาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน	 โดยหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว
ได้มีการทบทวนและปรับปรุงอยู่สม�่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย	 แนวปฏิบัติสากล	 อาทิเช่น	 The	Organization	 for		
Economic	and	Co-operation	(OECD)	หรือหลักเกณฑ์ของ	Asean	Corporate	Governance	Scorecard	ตลอดจนแนวปฏิบัติ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 	 โดยจากหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีและข้อบังคับของ	ปตท.	 ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาของ	ปตท.	ต้องแต่งตั้งจากคณะกรรมการ	ปตท.		
อย่างน้อย	 3	คน	และอย่างน้อย	 1	คน	ต้องเป็นกรรมการอิสระ	มีอ�านาจ	หน้าที่	 และความรับผิดชอบในการคัดเลือกและเสนอ	
รายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการ	ปตท.	หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	 โดยก�าหนด	
วิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหาเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
	 ในปี	 2557	 คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ	 ระมัดระวัง	 และสมเหตุสมผล		
โดยมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาทั้งสิ้นจ�านวน	6	ครั้ง	 เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพ	มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามกฎหมาย	กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	และข้อก�าหนดของ	ปตท.	ตลอดจนมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับธุรกิจของ	
ปตท.	ไม่มีประวัติด่างพร้อย	เพื่อเข้ามาเป็นกรรมการ	ปตท.	และกรรมการในคณะย่อยต่างๆ	ทั้งนี้	ในปี	2557	คณะกรรมการสรรหา
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได	้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ากระบวนการสรรหากรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี	2558
	 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ	คณะกรรมการสรรหาด�าเนินตามกระบวนการโดยได้เสนอให้คณะกรรมการ	
ปตท.	พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ปตท.	และส�าหรับกระบวนการ
พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีล่าออกระหวา่งปี	คณะกรรมการสรรหาไดพ้จิารณาสรรหาบคุคลเพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการ	
ปตท.	พจิารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ใหเ้ปน็กรรมการ	ทัง้นี	้รายละเอยีดไดเ้ปดิเผยไวเ้พือ่ความโปรง่ใสในการตรวจสอบในรายงานประจ�าป	ี
ฉบับนี้แล้ว	

รายงานของ
คณะกรรมการสรรหา
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นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์
ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
	
	 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ	และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ตลอดจนก�าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม	
และสมเหตุสมผล	 เนื่องจากค่าตอบแทนเป็นปัจจัยส�าคัญในการเชิญชวน	และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่คู่	
บริษัท	ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพการท�างาน	ดังนั้นในการพิจารณา	
คา่ตอบแทนใหแ้กก่รรมการของ	ปตท.	และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	คณะกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน	
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ	 ระมัดระวัง	 สมเหตุสมผล	 โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบ	
กับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 ตลอดจนปัจจัยต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 อาทิ	 แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน		
และบริษัทชั้นน�าทั้งระดับประเทศและระดับโลก	แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นรัฐวิสาหกิจ	หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	
และผลประกอบการ	เป็นต้น
	 จากผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของ	ปตท.	ที่ขยายตัวและมีความซับซ้อนมากขึ้น	ดังนั้นการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการจึงต้องมีความสอดคล้องตามสภาพความเป็นจริงของธุรกิจ	 โดยอัตราค่าตอบแทนปัจจุบันของกรรมการ	ปตท.	 ยังคง	
เป็นอัตราเดียวกันกับที่มีการปรับเพิ่มโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี	 2556	 ซึ่งคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนเห็นว่าอัตราดังกล่าว	
ยังคงเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
	 ในปี	2557	คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนมีการประชุม	1	ครั้ง	และได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการ
เฉพาะเรื่อง	รวมทั้งค่าตอบแทนผู้บริหารไว้ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

รายงานของ
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
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พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
	
	 คณะกรรมการ	ปตท.	 ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งกับการส่งเสริมและมุ่งเน้นให	้ปตท.	ด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ	 และกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน	 กลุ่ม	ปตท.	 เพื่อพัฒนาระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ของ	ปตท.	ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	อันเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	
	 คณะกรรมการ	ปตท.	ได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	ท่าน	ท�าหน้าที่
เสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ	 ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไป	
ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ี	และสอดคลอ้งกบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย		รวมทัง้หลกัสากล	
ของ	The	Organization	 for	Economic	Cooperation	and	Development	ทั้งนี้	 หน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	
ยงัครอบคลมุการด�าเนนิงานดา้นการบรหิารจดัการความยัง่ยนื	และการวางกรอบแนวทางการก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการต่อต้านคอร์รัปชันของ	ปตท.
	 ในป	ี2557	คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่จีดัใหม้กีารประชมุ	5	ครัง้	เพือ่ตดิตามการด�าเนนิงานตามแผนงานการก�ากบั	
ดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน	 แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 ชุมชน	 และสิ่งแวดล้อม	 และการพัฒนา	
อย่างยั่งยืน	โดยสรุปสาระส�าคัญได้	ดังนี้

	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

	 •	 จัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 (แบบ	 56-1)	 และรายงานประจ�าปี	 ตลอดจนเปิดเผยผลการด�าเนินงาน
ของ	ปตท.	 เป็นรายไตรมาส	และข้อมูลส�าคัญส�าหรับผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุน	และประชาชนทั่วไป	ซึ่งมีสาระส�าคัญครบถ้วน	 เพียงพอ		
เชื่อถือได้	และทันเวลา	ผ่านช่องทางต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	เช่น	ระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และเว็บไซต์ของ	ปตท.	
(www.pttplc.com)	โดยมีฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายสื่อสารองค์กร	เป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ข้อมูล	
	 •	 จัดท�ารายงานความยั่งยืน	 ปี	 2557	 โดยใช้	 Sustainability	 Reporting	Guidelines	 และ	Oil	 and	Gas	 Sector	
Supplement	(OGSS),	version	4	(G4)	ของ	Global	Reporting	Initiative	(GRI)	และคงเป้าหมายให้ผ่านการสอบทานรายงาน	
โดยหน่วยงานภายนอก	รวมทั้งผ่านการตรวจสอบโดย	GRI	(ระดับ	Core)	ทั้งนี้	มีก�าหนดแล้วเสร็จพร้อมรายงานประจ�าปี	2557	

รายงานของคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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	 •	 จดัท�าจดหมายขา่ว	PTT	Bizway	รายไตรมาสส�าหรบัผูถ้อืหุน้สามญั	เพือ่สือ่ความและสรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหวา่ง	ปตท.	
และผู้ถือหุ้นสามัญ
	 •	 จัดท�าวารสาร	 Happiness	 รายไตรมาสส�าหรับผู้ถือหุ้นกู้	 เพื่อสื่อสาร	 สื่อความ	 และสานสัมพันธ์ระหว่าง	 ปตท.	
และผู้ถือหุ้นกู้

 สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 •	 จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2557	โดยให้ข้อมูล	วัน	 เวลา	สถานที่	และวาระการประชุม	ตลอดจนข้อมูล
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา	
	 •	 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ที่ใช้ในการประชุม	 และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของ	 ปตท.	
เป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสาร	 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ		
รวมทั้งอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่	 ส่งผลให้	 ปตท.	 ได้รับ	
คะแนนจากการประเมิน	AGM	Checklist	ในระดับดีเยี่ยม	

 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 •	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่	1	ตุลาคม	2557	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2557	ตามหลักเกณฑ์ที่	ปตท.	ก�าหนด
	 •	 ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง	ประจ�าปี	 2557	 เพื่อให้
กรรมการสามารถพจิารณาธรุกรรมของ	ปตท.	ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน	์และตดัสนิใจเพือ่ประโยชนข์อง	ปตท.	โดยรวม	
	 •	 จัดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกระดับจัดท�ารายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์แบบอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบ	PTT	Intranet	โดยในปี	2557	ไม่พบความขัดแย้งที่มีนัยส�าคัญ
	 •	 ก�าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย	และให้เลขานุการบริษัท
รวบรวมและรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจ�าทุกไตรมาส

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 •	 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	 4	แบบ	คือ	ประเมินทั้งคณะ	ประเมินตนเอง	ประเมินกรรมการท่านอื่น	
และประเมินคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	ส�าหรับผลการประเมินของปี	2557	อยู่ในระดับ	“ดีเยี่ยม”
	 •	 กรรมการ	ปตท.	 ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 ในหลักสูตร
ต่างๆ	ที่ส�าคัญ	เช่น	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program,	Anti-Corruption	for	Executive	Program	และร่วมการสัมมนา		
CG	Forum	2/2014:	Corporate	Governance	in	the	Perspective	of	Investors,	Chairman	Forum	2014:	Clean	Business	-		
What	 is	 the	 Chairman	 Role?,	 Thailand’s	 5th	 National	 Conference	 on	 Collective	 Action	 Against	 Corruption:	
Tackling	Corruption	through	Public-Private	Collaboration	ตลอดจนเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน	ซึ่งจัดโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน
	 •	 กรรมการ	 ปตท.	 ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 Corporate	Governance	 Effectiveness	 and	 Accountability	 in	
the	Boardroom	ซึ่งจัดโดย	Kellogg	School	of	Management,	Northwestern	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา
	 •	 ศึกษาดูงาน	กลุ่มบริษัท	ปตท.	รวมถึงงานที่เกี่ยวกับธุรกิจพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
	 •	 จัดการประชุมระหว่างกรรมการอิสระ	1	ครั้ง
	 •	 จัดการประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร	1	ครั้ง
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	 การให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 •	 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันของ	ปตท.	ประจ�าปี	 2557	
เพือ่ใหก้ารด�าเนนิงานของ	ปตท.	เปน็ไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีและยกระดบัการก�ากบัดแูลกจิการของ	ปตท.	ใหเ้ทยีบเทา่	
ระดับสากล	ส่งเสริมความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	 เน้นย�้าและปลูกฝังค่านิยมให้แก่บุคลากรทุกระดับ	
ในการปฏิบัติงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	มาตรฐานทางจริยธรรม	และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
	 •	 พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ	 ปตท.	 และ	 กลุ่ม	 ปตท.	 และให้ประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร	
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน	 รวมทั้งเผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
ทุกกลุ่มได้รับทราบและถือปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของ	ปตท.
	 •	 จัดท�าแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน	 และได้รับรองสถานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	(Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption:	CAC)	เมื่อวันที่		
3	 ตุลาคม	2557	ซึ่งการได้รับรองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า	ปตท.	มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อความเสี่ยง	
ด้านการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น	และเพื่อให้การด�าเนินงานสามารถสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	ปตท.	มุ่งเน้น	
การปฏิบัติอย่างจริงจังในทุกส่วนขององค์กร	 เพื่อให้ระบบและกระบวนการด�าเนินงานต่างๆ	 รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบ		
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 •	 ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานกิจการเพื่อสังคม	สนับสนุนกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม	ปตท.	 โดยมุ่งมั่น
ที่จะเป็นองค์กรที่ดีของสังคม	 (Corporate	Citizenship)	 มีความรับผิดชอบในทุกพื้นที่ที่เข้าไปด�าเนินธุรกิจและสังคมโดยรวม	
ตามหลกัปฏบิตัสิากล	ใหค้วามส�าคญัตอ่การมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น	เพือ่การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มและระบบนเิวศทางธรรมชาติ	
รวมถึงการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	 ผ่านการด�าเนินงานภายใต้กลยุทธ์	 3	 ด้าน	คือ	 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 การพัฒนาสังคมและชุมชน	และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ผ่านการด�าเนินงานกิจการ	
เพื่อสังคมกว่า	41	โครงการ
	 •	 ผ่านการประเมินและได้รับการจัดเป็น	Member	 ต่อเนื่องเป็นปีที่	 3	 นับเป็น	 1	 ใน	 14	 บริษัท	 จาก	 110	 บริษัท	
และเป็นบริษัทแรกของไทยใน	Dow	Jones	Sustainability	World	Index	(DJSI	World)	และนับเป็น	1	ใน	5	บริษัท	จาก	33	บริษัท	
และเป็นบริษัทแรกของไทยใน	Dow	 Jones	Sustainability	 Emerging	Markets	 Index	 (DJSI	 Emerging	Markets)	 ในกลุ่ม		
Oil	and	Gas	Industry	(OIX)

 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

	 ดว้ยความมุง่มัน่ตัง้ใจและเจตนารมณอ์นัแนว่แนใ่นการด�าเนนิงานดว้ยความโปรง่ใส	เปน็ธรรม	เพือ่ประโยชนข์องผูม้สีว่นได	้
สว่นเสยีทกุฝา่ย	ในป	ี2557	การด�าเนนิงานดา้นการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบตอ่สงัคมของ	ปตท.	จงึไดร้บัการยอมรบั
ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล	อาท	ิรางวลัการจดัอนัดบัในกลุม่	“ดเีลศิ”	ของการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน	
ปี	 2557	 รางวัล	 “SET	Awards	 2014”	สาขารางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 (ต่อเนื่อง	
เป็นปีที่	4)	และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลยอดเยี่ยมประจ�าปี	2014	(ต่อเนื่องเป็นปีที่	2)	รางวัล	CSR	
Recognition	ประจ�าป	ี2557	รางวลัรายงานความยัง่ยนืดเีดน่ประจ�าป	ี2557	รางวลั	Asian	Corporate	Director	of	the	Year	Awards	
2014	(ต่อเนื่องเป็นปีที่	5)	และรางวัล	Corporate	Governance	Asia	Recognition	Awards	2014:	Asia’s	Icon	in	Corporate		
Governance	(ตอ่เนือ่งเปน็ปทีี	่9)	รางวลั	Corporate	Awards	2014	ระดบั	Platinum	จากนติยสาร	The	Asset	(ตอ่เนือ่งเปน็ปทีี	่6)	ฯลฯ

	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี		
ความรับผิดชอบต่อสังคม	และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ	ปตท.	ให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น	เพื่อประโยชน์ของ	ปตท.	ผู้ถือหุ้น	ชุมชน	
สังคม	สิ่งแวดล้อม	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	อันจะส่งผลดีต่อประเทศชาติในภาพรวม
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นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
(30 มกราคม 2558 - ปัจจุบัน)

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
	
	 ปตท.	 ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการบรรลุเป้าหมาย
องค์กร	ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล	และป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น	พร้อมทั้ง
แสวงหาโอกาสในการเพิม่มลูคา่ทางธรุกจิ	ปตท.	ในการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืภายใตส้ภาพแวดลอ้มและความไมแ่นน่อนในการด�าเนนิ	
ธุรกิจ	คณะกรรมการ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	 (มหาชน)	จึงได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 (Enterprise	Risk	
Management	Committee)	 ขึ้นในปี	 2556	 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบาย	 กรอบการบริหารความเสี่ยง	
ก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กร	 รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ	
แนวทางการบริหารความเสี่ยง	ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์	
	 ส�าหรับในปี	 2557	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้มีการประชุมรวมทั้งหมด	 5	 ครั้ง	 สรุปผลการปฏิบัติงาน	
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	ดังนี้
	 1.	 ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	 ISO	 31000	 -	 Risk	Management		
และเทียบเคียงบริษัทชั้นน�า	
	 2.	 พิจารณาให้ข้อคิดเห็นแผนบริหารความเสี่ยง	(Mitigation	Plan)	ส�าหรับรายการความเสี่ยงองค์กรปี	2557	และติดตาม
ความก้าวหน้าทุกไตรมาส	 เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 โดยให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการ	
ความเสี่ยงที่ส�าคัญ	อาทิ	 ความเสี่ยงด้านความเชื่อมั่นของสาธารณชน	ความเสี่ยงจากการจัดหาก๊าซธรรมชาติ	 ความเสี่ยงจาก	
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของ	ปตท.	เป็นต้น
	 3.	 ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง	ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรประจ�าปี	2557	แก่คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน	เพื่อน�าไปด�าเนินการและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
	 4.	 พิจารณาให้ข้อคิดเห็นรายการความเสี่ยงองค์กรปี	2558	ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนวิสาหกิจและงบประมาณประจ�าปี		
2558	-	2562	กอ่นการน�าเสนอขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ	ปตท.	โดยพจิารณารายการความเสีย่งองคก์รใหม้คีวามสอดคลอ้ง
กับทิศทางการด�าเนินธุรกิจ	กลยุทธ์	เป้าหมายองค์กร	และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
	 5.	 รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการ	ปตท.	ได้รับทราบ

นายคุรุจิต นาครทรรพ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
(4 กันยายน 2557 - 12 มกราคม 2558)

รายงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สถานการณ์เศรษฐกิจ 
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ของโลก ปี 2557
 
 สถานการณ์เศรษฐกิจ

	 เศรษฐกิจโลกในปี	 2557	 ขยายตัวในระดับเดียวกับ 
ปี	 2556	 เนื่องจากเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว	 
(Advanced	 Economies)	 ปรับตัวดีขึ้น	 นำาโดยเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกา	 จากการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน	
รวมถึงตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้น	 ทำาให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ	
(Federal	Reserve:	 Fed)	ปรับลดขนาดมาตรการผ่อนคลาย
เชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Easing:	 QE)	 ลงต่อเนื่องและ 
ยุติมาตรการดังกล่าวในเดือนตุลาคม	แต่ยังคงอัตราดอกเบี้ย
ใหอ้ยูใ่นระดบัตำา่ตอ่ไปอกีระยะเวลาหนึง่เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ	
ประกอบกบัเศรษฐกจิของกลุม่ประเทศทีใ่ชเ้งนิสกลุยโูรกลบัมา
ขยายตัวได้	แต่ยังคงมีความอ่อนแอ	สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อ 
ที่ปรับลดลงต่อเนื่อง	จนทำาให้ธนาคารกลางยุโรป	(European	 
Central	 Bank:	 ECB)	 จำาเป็นต้องออกมาตรการต่างๆ	 เพื่อ 
กระตุ้นเศรษฐกิจ	 เช่น	 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
ลงมาอยู่ระดับตำ่าสุดเป็นประวัติการณ์ที่ร้อยละ	0.05	การปรับ 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นติดลบที่ร้อยละ	 0.20	 และการซื้อ 
ตราสารหนีท้ีค่ำา้ประกนัดว้ยสนิเชือ่คณุภาพ	(Covered	Bonds)	 
และตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์คำ้าประกัน	 (Asset-backed	 
Securities)	เปน็ตน้	ขณะทีเ่ศรษฐกจิญีปุ่น่ชะลอตวัลง	สว่นหนึง่ 
เป็นผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีการบริโภคเป็นร้อยละ	 8	 
จากร้อยละ	 5	 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนเมษายน	นอกจากนี้	 
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศกำาลั งพัฒนาและประเทศ 
เศรษฐกิจใหม่	 (Developing	 and	Emerging	Economies)	 
ชะลอตวัลงเชน่กนั	โดยเศรษฐกจิจนีขยายตวัตำา่สดุในรอบ	24	ป	ี 
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากนโยบายปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
ของรัฐบาลที่เน้นการบริโภคภายในประเทศแทนการพึ่งพา
การลงทนุจากรฐับาล		ภาคอสงัหารมิทรพัยเ์ผชญิกบัภาวะซบเซา	
และภาคสง่ออกมคีวามไมแ่นน่อน		ประกอบกบัเศรษฐกจิรสัเซยี 
ได้รับผลกระทบจากมาตรการควำ่าบาตรจากกลุ่มประเทศ 
พัฒนาแล้ว	 และจากปัญหาราคานำ้ามันในตลาดโลกที่ปรับ 
ลดลงทำาให้รายได้จากการส่งออกนำ้ามันลดลง	ทั้งนี้	 กองทุน 
การเงนิระหวา่งประเทศ	(International	Monetary	Fund:	IMF)	 
ณ	เดือนมกราคม	2558	คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกตลอดทั้งป	ี 
2557	 จะขยายตัวร้อยละ	 3.3	 ซึ่งเป็นระดับเดียวกับปี	 2556	 
โดยเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วขยายตัวเพียง 
ร้อยละ	 1.8	 ขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศกำาลังพัฒนา 
และประเทศเศรษฐกิจใหม่ขยายตัวร้อยละ	4.4	(ภาพที	่1)
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 สถานการณ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

	 เศรษฐกจิโลกทีย่งัคงขยายตวัสง่ผลใหค้วามตอ้งการใชน้ำา้มนัของโลกในป	ี2557	เพิม่ขึน้	นำาโดยกลุม่ประเทศกำาลงัพฒันาและ
ประเทศเศรษฐกจิใหมโ่ดยเฉพาะจนี	อนิเดยี	และตะวนัออกกลาง	เปน็หลกั	ขณะทีค่วามตอ้งการใชน้ำา้มนัในกลุม่ประเทศพฒันาแลว้
ลดลง	ทั้งนี้	สำานักงานพลังงานสากล	(International	Energy	Agency:	IEA)	ณ	เดือนมกราคม	2558	คาดว่าความต้องการใช้นำ้ามัน 
ของโลกในปี	2557	เพ่ิมข้ึนร้อยละ	0.7	(คิดเป็นเพ่ิมข้ึน	0.6	ล้านบาร์เรลต่อวัน)	จากปี	2556	มาอยู่ท่ีระดับ	92.4	ล้านบาร์เรลต่อวัน	(ภาพท่ี	2)

	 ความต้องการใช้นำ้ามันของโลกในปี	 2557	ที่เพิ่มขึ้นไม่มากนัก	ประกอบกับปริมาณอุปทานล้นตลาดโดยเฉพาะการผลิต 
นำ้ามัน	 Shale	Oil	 จากสหรัฐฯ	 และการผลิตนำ้ามันของกลุ่ม	OPEC	 อยู่ในระดับสูง	 รวมทั้งการคงกำาลังการผลิตที่ระดับ	 
30	 ล้านบาร์เรลต่อวัน	 จากการประชุมเมื่อวันที่	 27	 พฤศจิกายน	 2557	 ทำาให้ราคานำ้ามันดิบดูไบเฉลี่ยปี	 2557	 อยู่ที่	 
96.7	เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล		ตำ่ากว่าราคาเฉลี่ยในปี	2556	ที่อยู่ที่	105.5	เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล	(ภาพที่	3)	

หน่วย: % yoy

โลก

กลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว

กลุ่มประเทศกำาลัง
พัฒนาและประเทศ
เศรษฐกิจใหม่

ที่มา: IMF ณ เดือนมกราคม 2558

 2555 2556 2557

3.4

1.2

5.1

3.3

1.3

4.7

3.3

1.8

4.4

หน่วย: ล้านบาร์เรลต่อวัน

ที่มา: IEA ณ เดือนมกราคม 2558

89.6 89.8

91.0
91.6

90.6
91.2

92.5 92.8

91.7 91.6

93.0 93.4
+1.4%

90.5
91.8

92.4+0.7%

6

5

4

3

2

1

0

98

96

94

92

90

88

86

84

82

80

 Q1 Q2 Q3 Q4  Q1 Q2 Q3 Q4  Q1 Q2 Q3 Q4

ภาพที่ 1: 
อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของ
กลุ่มประเทศต่างๆ 
ปี 2555 - 2557 

ภาพที่ 2: 
ความต้องการ
ใช้นํ้ามันโลก 
ปี 2555 - 2557
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	 ภาพรวมราคานำ้ามันสำาเร็จรูปในปี	 2557	ปรับลดลงตามราคานำ้ามันดิบ	 โดยราคาเฉลี่ยของนำ้ามันเบนซิน	 95	 ในปี	 2557	 
อยู่ที่	111.0	เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล	ตำ่ากว่าราคาเฉลี่ยในปี	2556	ที่อยู่ที่	119.2	เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล	อย่างไรก็ตาม	ส่วนต่าง 
ระหว่างนำ้ามันเบนซินและนำ้ามันดิบดูไบเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	 เนื่องจากมีความต้องการใช้จากเวียดนามและอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น	 
กอปรกับอุปทานลดลงเนื่องจากโรงกลั่นปิดซ่อมบำารุงทำาให้ส่งออกน้อยลง	 ราคาเฉลี่ยของนำ้ามันดีเซลในปี	 2557	 อยู่ที่	 
112.7	 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล	 ตำ่ากว่าราคาเฉลี่ยในปี	 2556	ที่อยู่ที่	 123.4	 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล	 เนื่องจากอุปทานเพิ่มขึ้น 
จากตะวันออกกลาง	 ราคาเฉลี่ยของนำ้ามันเตาในปี	 2557	 อยู่ที่	 88.4	 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล	 ตำ่ากว่าราคาเฉลี่ยในปี	 2556	 
ที่อยู่ที่	 97.5	 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล	 เนื่องจากความต้องการลดลงทั้งจากการผลิตไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นและโรงกลั่น	 Teapot	 ของจีน	 
รวมทั้งความต้องการใช้ในภาคเดินเรือลดลง	 ราคาเฉลี่ยของก๊าซหุงต้ม	 (LPG	CP)	 ในปี	 2557	 อยู่ที่	 799	 เหรียญสหรัฐต่อตัน	 
ตำ่ากว่าราคาเฉลี่ยในปี	2556	ที่อยู่ที่ระดับ	868	เหรียญสหรัฐต่อตัน	ตามราคานำ้ามันดิบที่ปรับลดลง			
	 จากความต้องการนำ้ามันสำาเร็จรูปที่ลดลงทำาให้ราคานำ้ามันสำาเร็จรูปเฉลี่ยในปี	2557	ตำ่ากว่าปี	2556	ส่งผลให้ค่าการกลั่น 
ของโรงกลั่นประเภท	Cracking	 อ้างอิงที่สิงคโปร์เฉลี่ยในปี	 2557	 อยู่ที่	 5.8	 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล	ตำ่ากว่าปี	 2556	 เล็กน้อย 
ที่เฉลี่ยอยู่ที่	6.2	เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
	 ภาพรวมราคาผลติภณัฑป์โิตรเคมใีนป	ี2557	ทรงตวัในระดบัสงูในชว่ง	7	เดอืนแรกของปตีอ่เนือ่งจากปกีอ่น	แตร่าคาปรบัตวั 
ลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคม	2557	ตามราคานำ้ามันดิบและแนฟทา	 ในส่วนของราคากลุ่มโพลีโอเลฟินส์ในปี	 2557	ปรับตัวสูงขึ้น 
ตามความต้องการนำาเข้าโพลีเอทิลีน	 (Polyethylene:	 PE)	 และโพลีโพรพิลีน	 (Polypropylene:	 PP)	 ของจีนที่ยังคงขยายตัว 
จากปีก่อน	ซึ่งจีนนำาเข้า	PE	และ	PP	กว่า	9.2	และ	4.8	ล้านตัน	ตามลำาดับ	ถึงแม้จะมีการขยายกำาลังการผลิตแต่ยังไม่เพียงพอ 
ตอ่ความตอ้งการ	ทำาใหผู้ผ้ลติยงัคงมอีตัราการใชก้ำาลงัการผลติในระดบัสงูทีร่อ้ยละ	84	และสง่ผลใหร้าคาโพลเีอทลินีความหนาแนน่สงู	 
(High	 Density	 Polyethylene:	 HDPE)	 เฉลี่ยทั้งปี	 2557	 อยู่ที่ 	 1,544	 เหรียญสหรัฐต่อตัน	 สูงกว่าปี	 2556	 ซึ่งเฉลี่ย 
อยู่ที่	 1,487	 เหรียญสหรัฐต่อตัน	 สำาหรับราคา	 PP	 เฉลี่ยทั้งปี	 2557	 อยู่ที่	 1,537	 เหรียญสหรัฐต่อตัน	 สูงกว่าปีก่อน	 ซึ่งเฉลี่ย 
อยู่ที่	 1,512	 เหรียญสหรัฐต่อตัน	 ในขณะที่ราคาผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ปรับตัวลดลง	 โดยความต้องการเบนซีน	 (Benzene:	BZ)	 
ทั่วโลกขยายตัวเพียง	 0.9	 ล้านตัน	 ในขณะที่กำาลังการผลิตเบนซีนเพิ่มขึ้นกว่า	 1.7	 ล้านตัน	 โดยเฉพาะจากจีน	 เกาหลีใต้	 
สิงคโปร์	 และไต้หวัน	 ส่งผลให้ราคา	 BZ	 เฉลี่ยทั้งปี	 2557	 อยู่ที่	 1,212	 เหรียญสหรัฐต่อตัน	 ตำ่ากว่าในปี	 2556	 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่	 
1,302	 เหรียญสหรัฐต่อตัน	 เช่นเดียวกับพาราไซลีน	 (Paraxylene:	 PX)	 ซึ่งความต้องการพาราไซลีนทั่วโลกขยายตัวเพียง	 

หน่วย: เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
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นำ้ามันดิบดูไบ 109.1 105.5 96.7
เบนซิน 95 123.5 119.2 111.0
ดีเซล 126.2 123.4 112.7
นำ้ามันเตา 105.8 97.5 88.4
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ภาพที่ 3: 
ราคานํ้ามันดิบดูไบ
และผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม 
ปี 2555 - 2557
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1.4	ล้านตัน	 จากความต้องการโพลีเอสเตอร์ที่ตำ่า	 ในขณะที่กำาลังการผลิตพาราไซลีนเพิ่มขึ้นกว่า	 5.2	 ล้านตัน	 โดยเป็นการเพิ่ม 
กำาลังการผลิตใหม่จากจีนและสิงคโปร์กว่า	 2.4	 ล้านตัน	 ทำาให้อัตราการใช้กำาลังการผลิตพาราไซลีนลดลงเหลือร้อยละ	 76.2	 
จากร้อยละ	 83.3	 ในปีก่อน	จากปัจจัยดังกล่าวทำาให้ราคา	PX	 เฉลี่ยทั้งปี	 2557	อยู่ที่	 1,200	 เหรียญสหรัฐต่อตัน	ตำ่ากว่าปีก่อน	 
ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่	1,471	เหรียญสหรัฐต่อตัน	(ภาพที่	4)

สายอะโรเมติกส์

หน่วย: เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา: ICIS
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โพลีโพรพิลีน 1,444 1,512 1,537
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง 1,378  1,487  1,544
แนฟทา 933 910 849

โพลีโพรพิลีน

โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง

แนฟทา
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ภาพที่ 4: 
ราคาผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมี
ในตลาดเอเชีย
ปี 2555 - 2557

สายโอเลฟินส์
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สถานการณ์เศรษฐกิจและปิโตรเลียมของไทยปี 2557

 สถานการณ์เศรษฐกิจ

	 เศรษฐกิจไทยในปี	 2557	 ขยายตัวร้อยละ	 0.7	 ลดลงจากที่ขยายตัวร้อยละ	 2.9	 ในปี	 2556	 เนื่องจากการส่งออกหดตัว	 
มีข้อจำากัดจากการฟื้นตัวของประเทศคู่ค้าที่ยังคงอ่อนแอ	ประกอบกับภาคการท่องเที่ยว	การบริโภค	และการลงทุนของภาคเอกชน	 
ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองในช่วงครึ่งปีแรก	 เช่นเดียวกับการใช้จ่ายของภาครัฐที่ตำ่ากว่าเป้า	 
อย่างไรก็ตาม	 เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง	 แม้ว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนปรับตัวดีขึ้น	 แต่การบริโภค 
ภาคเอกชนยังมีข้อจำากัดจากภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง	 และนักลงทุนบางส่วนชะลอการลงทุนออกไปจากกำาลังการผลิต 
ส่วนเกินที่มีอยู่ค่อนข้างมาก	 ทั้งนี้	 การที่เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวล่าช้า	 ขณะที่เศรษฐกิจของสหรัฐฯ	 ปรับตัวดีขึ้น	 ทำาให้นักลงทุน 
หันไปถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง	โดยเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ	32.5	บาทต่อเหรียญสหรัฐ	 
(ภาพที่	5)

2.3

หน่วย: % yoy

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
และธนาคารแห่งประเทศไทย
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หน่วย: บาทต่อเหรียญสหรัฐ

GDP

31.0 31.3 31.4 30.7
29.8 29.9

31.5 31.7
32.7 32.5 32.1 32.7อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง

 Q1 Q2 Q3 Q4  Q1 Q2 Q3 Q4  Q1 Q2 Q3 Q4

  2555 2556 2557

GDP (% yoy) 6.5 2.9 0.7
อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง 31.1 30.7 32.5
(บาทต่อเหรียญสหรัฐ) 

ภาพที่ 5: 
อัตราการขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทย
ปี 2555 - 2557
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	 ทั้งนี้	การใช้พลังงานในปี	2557	แยกตามภาคเศรษฐกิจที่สำาคัญสรุปได้	ดังนี้
	 1.	 ภาคขนสง่มกีารใชพ้ลงังาน	680,655	บารเ์รลตอ่วนั	เพิม่ขึน้รอ้ยละ	2.9	จากป	ี2556	(ภาพที	่7)	โดยเปน็การใชน้ำา้มนัเบนซนิ
เพิ่มขึ้นร้อยละ	 4.1	สาเหตุเนื่องมาจากสถานการณ์ทางการเมืองที่คลี่คลาย	 ราคานำ้ามันขายปลีกในประเทศที่ลดลง	 ในส่วนของ 
การใช้นำ้ามันดีเซลนั้น	ภาครัฐยังคงราคาขายปลีกนำ้ามันดีเซลไม่เกิน	30	บาทต่อลิตร	ประกอบกับราคาขายปลีกนำ้ามันดีเซลที่ลดลง
จากการปรับตัวลดลงของนำ้ามันดิบในต่างประเทศ	ส่งผลให้การใช้นำ้ามันดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ	2.2	การใช้	LPG	เพิ่มขึ้นร้อยละ	11.2	
ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่องหลังภาครัฐคุมเข้มการถ่ายเท	LPG	ภาคครัวเรือนไปสู่ภาคขนส่งตั้งแต่ต้นปี	2556	และผลมาจากราคา
ที่ถูกกว่าราคาขายปลีกในภาคครัวเรือนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม	2557	ส่วน	NGV	เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ	3.3	
	 สำาหรับการใช้เอทานอลมีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ	3.2	ล้านลิตรต่อวัน	เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	25.0	เป็นผลมาจากการยกเลิกการใช้ 
นำ้ามันเบนซิน	 91	ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	2556	ทำาให้ผู้ใช้รถเปลี่ยนมาใช้กลุ่มนำ้ามันแก๊สโซฮอลมากขึ้น	 ในส่วน 
ของไบโอดีเซล	 (บี	 100)	 มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ	 3.5	 ล้านลิตรต่อวัน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 23.7	 เนื่องจากในเดือนมกราคม	 2557	 
กรมธุรกิจพลังงานได้ประกาศปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในนำ้ามันดีเซลจากร้อยละ	5	เป็นร้อยละ	7

 สถานการณ์ปิโตรเลียม

	 จากเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวทำาให้การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น	 (ไม่รวมพลังงานหมุนเวียน)	 ในปี	 2557	 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	2.6	จากปี	2556	เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ	2.05	ล้านบาร์เรลต่อวัน	(ภาพที่	6)	โดยมีการใช้นำ้ามัน	ก๊าซธรรมชาติ	และถ่านหิน	เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	 0.6,	 0.8	 และ	 12.9	ตามลำาดับ	 สำาหรับภาพรวมการใช้	 LPG	 เป็นเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ	 0.9	 โดยเพิ่มขึ้นในภาคขนส่ง 
ร้อยละ	 11.2	 ส่วนการใช้	 LPG	 ภาคครัวเรือนหดตัวร้อยละ	 9.2	 และการใช้	 LPG	 ภาคอุตสาหกรรมหดตัวลงร้อยละ	 4.1	 
อย่างไรก็ตาม	ในปี	2557	ประเทศยังคงต้องนำาเข้า	LPG	คิดเป็นปริมาณกว่า	2.0	ล้านตัน	ในส่วนของการใช้	NGV	มีการขยายตัว
ร้อยละ	3.3	มาอยู่ที่	317	ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

หน่วย: ล้านบาร์เรลต่อวัน

พลังนำ้า/ ไฟฟ้านำาเข้า

ถ่านหิน

นำ้ามัน

ก๊าซธรรมชาติ

หมายเหตุ: ไม่รวมพลังงานหมุนเวียน
ที่มา: สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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ภาพที่ 6:
การใช้พลังงาน
เชิงพาณิชย์ขั้นต้น
ปี 2555 - 2557
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	 2.	 ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงาน	 457,034	บาร์เรลต่อวัน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 8.1	 จากปี	 2556	 (ภาพที่	 8)	 โดยการใช้ 
ก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ	2.9	และ	1.7	ตามลำาดับ	ในขณะที่ปริมาณการใช้	LPG	หดตัวร้อยละ	4.1	สำาหรับปริมาณ 
การใช้ถ่านหินเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ	23.4	เนื่องจากราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ	

หน่วย: บาร์เรลต่อวัน

นำ้ามันเตา

LPG

NGV

นำ้ามันเครื่องบิน

นำ้ามันเบนซิน

นำ้ามันดีเซล

หมายเหตุ: ไม่รวมพลังงานหมุนเวียน
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน 
สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
และ ปตท.
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หน่วย: บาร์เรลต่อวัน

LPG

นำ้ามันดีเซล & นำ้ามันเตา

ก๊าซธรรมชาติ

ไฟฟ้า

ถ่านหิน

หมายเหตุ: ไม่รวมพลังงานหมุนเวียน
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน 
สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
และ ปตท.
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ภาพที่ 7:
การใช้พลังงาน
ในภาคขนส่ง
ปี 2555 - 2557

ภาพที่ 8:
การใช้พลังงาน
ในภาคอุตสาหกรรม
ปี 2555 - 2557



รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)036

	 ภาพรวมการจัดหาและจัดจำาหน่ายปิโตรเลียมในปี	 2557	 มีปริมาณการจัดหารวมอยู่ที่	 1,953.72	 พันบาร์เรลต่อวัน	 
ลดลงร้อยละ	1.27	แบ่งเป็นการจัดหานำ้ามันในสัดส่วนร้อยละ	58	อยู่ที่	1,135.61	พันบาร์เรลต่อวัน	ลดลงร้อยละ	3.47	ในขณะที่ 
เป็นการจัดหาก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนร้อยละ	 42	 อยู่ที่	 818.11	 พันบาร์เรลต่อวัน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 1.94	 การจัดหานำ้ามันดิบ 
ส่วนใหญ่เป็นการนำาเข้าร้อยละ	 86	 คิดเป็นปริมาณ	 804.94	 พันบาร์เรลต่อวัน	 ส่วนการนำาเข้าก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ระดับ	 
180.33	 พันบาร์เรลต่อวัน	 การจัดจำาหน่ายปิโตรเลียมในประเทศรวมอยู่ที่	 1,698.01	 พันบาร์เรลต่อวัน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 1.40	 
เพิ่มขึ้นจากนำ้ามันสำาเร็จรูปร้อยละ	 0.68	 มาอยู่ที่ 	 880.42	 พันบาร์เรลต่อวัน	 และก๊าซธรรมชาติร้อยละ	 2.19	 มาอยู่ที่ 	 
817.59	 พันบาร์เรลต่อวัน	 สำาหรับการส่งออกปิโตรเลียมอยู่ที่กลุ่มนำ้ามันเท่านั้น	 โดยเป็นการส่งออกนำ้ามันสำาเร็จรูป	 186.75	 
พันบาร์เรลต่อวัน	ลดลงร้อยละ	8.55	และนำ้ามันดิบเพียง	6.69	พันบาร์เรลต่อวัน	ลดลงถึงร้อยละ	73.12

หน่วย: บาร์เรลต่อวัน

LPG

ไฟฟ้า

หมายเหตุ: ไม่รวมพลังงานหมุนเวียน
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน 
สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
และ ปตท.
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	 3.	 ภาคครัวเรือนและธุรกิจการค้ามีการใช้พลังงาน	 222,661	บาร์เรลต่อวัน	 ลดลงร้อยละ	 1.1	 จากปี	 2556	 (ภาพที่	 9)	 
เนื่องจากปริมาณการใช้	 LPG	หดตัวลงร้อยละ	 9.2	 เป็นผลจากมาตรการที่เข้มงวดของภาครัฐช่วงต้นปี	 2556	 ในการป้องกัน 
การถ่ายเทก๊าซ	LPG	ภาคครัวเรือนไปใช้ในภาคอื่น	รวมทั้งผลจากการปรับขึ้นราคาก๊าซ	LPG	สำาหรับการใช้พลังงานไฟฟ้าเติบโต
อยู่ที่ระดับร้อยละ	3.1	จากธุรกิจการขายปลีก	ภัตตาคาร	และโรงแรมที่ขยายตัวดีขึ้น

ภาพที่ 9:
การใช้พลังงาน
ในภาคครัวเรือน
และธุรกิจการค้า
ปี 2555 - 2557



037รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การจัดหา การจัดจําหน่าย หน่วย: พันบาร์เรลต่อวัน

นํ้ามันดิบ
939.85

สัดส่วน	83%
-6.40%

ก๊าซธรรมชาติ
	818.11

	สัดส่วน	42% 
+1.94%

6 โรงกลั่น(2) 
ความสามารถ
ในการกลั่นรวม 

1,082 พันบาร์เรลต่อวัน

ปริมาณการใช้ในประเทศ
880.42
+0.68%

ปริมาณส่งออก
186.75
-8.55%

นํ้ามันดิบ	 ส่งออก	 6.69
	 	 -73.12%

	 ในประเทศ	 ส่งออก
เบนซิน	 146.58	 23.09
	 +3.80%	 -18.03%

	 ในประเทศ	 ส่งออก
นํ้ามันก๊าด/	 95.19	 22.86
เครื่องบิน	 -0.89%	 -14.74%

	 ในประเทศ	 ส่งออก
นํ้ามันเตา	 35.73	 66.10
	 -3.77%	 +1.63%

	 ในประเทศ	 ส่งออก
ดีเซล	 363.10	 74.39
	 +0.86%	 -11.44%

	 ในประเทศ	 ส่งออก
ก๊าซปิโตรเลียม	 239.82	 0.32
เหลว	 -0.12%	 +65.22%

ปิโตรเคมี
	 167.48

	 +3.27%

ไฟฟ้า
 480.89

	 +1.70%
ต่างประเทศ 
180.33

	สัดส่วน	22% 
+1.32%

ในประเทศ 
637.78	

สัดส่วน	78% 
+2.12%

ต่างประเทศ(1) 
92.54

	สัดส่วน	100% 
+23.37%

คอนเดนเสท
103.21

สัดส่วน	9%
+6.09%

น้ํามัน
1,135.61

สัดส่วน	58%
-3.47%

ต่างประเทศ 
5.37

	สัดส่วน	5% 
-7.71%

ในประเทศ 
97.84	

สัดส่วน	95% 
+6.97%

นํ้ามัน

ก๊าซธรรมชาติ

ข้อมูล:  สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนพลังง�น กรมธุรกิจพลังง�น กรมเชื้อเพลิงธรรมช�ติ และ ปตท. 

หมายเหตุ: (1) รวมก๊�ซปิโตรเลียมเหลว

 (2) ประกอบด้วยโรงกล่ันนำ้�มันบ�งจ�ก, เอสโซ่, IRPC, PTTGC, SPRC และไทยออยล์ ไม่รวมโรงคอนเดนเสทสปริตเตอร์ของ PTTGC และ 

  โรงกลั่นฝ�ง   

 (3) ประกอบด้วยโรงแยกก๊�ซธรรมช�ติหน่วยที่ 1 ถึง 6 (รวม ESP) ของ ปตท.   

  ข้อมูลก�รจัดห�และจำ�หน่�ยปิโตรเลียมไม่รวมปริม�ณจัดห�และจำ�หน่�ยย�งมะตอย

สรุป
จําหน่ายในประเทศ	 1,698.01	 +1.40%
นํ้ามันสําเร็จรูป	 880.42	 +0.68%
ก๊าซธรรมชาติ	 817.59	 +2.19%

จัดหารวม	 1,953.72
	 -1.27%

ส่งออก	 193.44	 -15.55%
นํ้ามันสําเร็จรูป 186.75	 -8.55%
นํ้ามันดิบ 6.69	 -73.12%

6 โรงแยกก๊าซฯ(3)

ความสามารถ
ในการแยกก๊าซฯ รวม 

2,740 ล้าน ลบ.ฟุตต่อวัน

ในประเทศ 
134.91	

สัดส่วน	14% 
-9.40%

ต่างประเทศ
804.94	

สัดส่วน	86% 
-5.88%

นํ้ามันสําเร็จรูป
92.54

สัดส่วน	8%
+23.37%

ภาพที่ 10: การจัดหาและจัดจําหน่ายปิโตรเลียมของประเทศไทยปี 2557

อุตสาหกรรม/ ขนส่ง
	 169.22

	 +2.52%



รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)038

แนวโน้มเศรษฐกิจและปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมีของโลกปี 2558

 แนวโน้มเศรษฐกิจ

	 เศรษฐกิจโลกในปี	 2558	 คาดว่าจะขยายตัวสูงกว่า 
ป	ี2557	ทัง้นี	้IMF	ณ	เดอืนมกราคม	2558	คาดวา่เศรษฐกจิโลก
ในปี	 2558	จะขยายตัวประมาณร้อยละ	3.5	จากร้อยละ	3.3	 
ในป	ี2557	เนือ่งจากเศรษฐกจิของกลุม่ประเทศพฒันาแลว้ปรบั
ตัวดีขึ้น	 โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ	ปรับตัวขึ้นมาก	จากการบริโภค
ภายในประเทศซึง่ไดร้บัประโยชนจ์ากราคานำา้มนัในตลาดโลก 
ที่ปรับลดลง	และการดำาเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย	 
แม้ว่า	Fed	มีแนวโน้มที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี	2558	 
ก็ตาม	 ขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโร 
มีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภาวะเงินฝืด	 ทำาให้	 ECB	กระตุ้น
เศรษฐกิจด้วยการประกาศดำาเนินมาตรการ	QE	โดยจะเข้าซื้อ 
พนัธบตัรรฐับาลและตราสารหนีเ้อกชนมลูคา่	40,000	ลา้นยโูร
ตอ่เดอืน	เริม่ตัง้แตเ่ดอืนมนีาคมเปน็ตน้ไปจนถงึเดอืนกนัยายน 
2559	 ซึ่งจะใช้เงินรวมทั้งสิ้นกว่า	 1	 ล้านล้านยูโร	 นอกจากนี้
เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงมีความอ่อนแอ	ส่วนเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศกำาลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่มีแนวโน้ม
ชะลอลงเล็กน้อย	 โดยจีนมีการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และเผชิญกับปัญหาความซบเซาในภาคอสังหาริมทรัพย์	
ประกอบกับเศรษฐกิจรัสเซียได้รับผลกระทบจากมาตรการ 
ควำา่บาตรจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว	และจากปัญหาราคานำา้มัน 
ในตลาดโลกที่ปรับลดลง	ทำาให้รายได้จากการส่งออกนำ้ามัน 
ลดลงเช่นกัน	ขณะที่เศรษฐกิจอินเดียเร่งตัวขึ้นหลังจากรัฐบาล
เร่งปฏิรูปเศรษฐกิจ	 ส่งผลดีต่อการลงทุนและภาคการผลิต	
อย่างไรก็ตาม	 ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตามอง	 คือ	 ความเสี่ยง 
ทีเ่ศรษฐกจิของกลุม่ประเทศทีใ่ชเ้งนิสกลุยโูรและญีปุ่น่จะซบเซา 
หรือเผชิญกับภาวะเงินฝืดอย่างยาวนาน	 ความผันผวนของ 
ตลาดการเงิน	 	ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในรัสเซีย	 	 รวมถึงภูมิภาค
ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ	 (MENA)	และปัญหาหนี้ 
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน

 แนวโน้มปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

	 ความตอ้งการนำา้มนัของโลกในป	ี2558	คาดวา่จะเพิม่ขึน้	 
0.9	ล้านบาร์เรลต่อวัน	ไปอยู่ที่ระดับ	93.3	ล้านบาร์เรลต่อวัน	
ตามรายงานของ	 IEA	ณ	 เดือนมกราคม	 2558	นำาโดยกลุ่ม
ประเทศกำาลงัพฒันาและประเทศเศรษฐกจิใหม่	โดยเฉพาะจนี	 
อินเดีย	 และตะวันออกกลาง	 ขณะที่ความต้องการใช้นำ้ามัน 
ของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว	อาทิ	สหรัฐฯ	และยุโรป	ทรงตัว
จากปกีอ่น		แมจ้ะมคีวามตอ้งการใชน้ำา้มนัทีเ่พิม่ขึน้จากป	ี2557	
แตค่าดวา่จะมปีรมิาณการผลตินำา้มนัเพยีงพอตอ่ความตอ้งการ
ใช้โดยเฉพาะการผลิต	 Shale	Oil	 ของสหรัฐฯ	ที่เพิ่มขึ้นมาก 
รวมทัง้การผลตินำา้มนัของ	OPEC	ยงัอยูใ่นระดบัสงู	ราคานำา้มนั 
ปี	 2558	 คาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ	 50	 -	 60	 เหรียญสหรัฐ	 
ตอ่บารเ์รล	เนือ่งจากภาวะอปุทานลน้ตลาด	โดยราคาจะคอ่ยๆ
ปรับเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังเนื่องจากราคานำ้ามันที่ปรับลดลง
มากนี้จะทำาให้ผู้ผลิตที่มีต้นทุนการผลิตสูงปรับลดการผลิตลง
ซึ่งจะช่วยลดภาวะอุปทานส่วนเกินจากตลาดนำ้ามัน	 รวมทั้ง 
จะช่วยกระตุ้นความต้องการใช้นำ้ามันให้เพิ่มขึ้น	
	 สำาหรับค่าการกลั่นอ้างอิงสิงคโปร์ในปี	 2558	คาดว่า 
จะเฉลี่ยอยู่ในระดับประมาณ	6	 -	 7	 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล	 
ใกล้เคียงกับปี	2557	
	 ราคาผลติภณัฑก์ลุม่โพลโีอเลฟนิสใ์นป	ี2558	มแีนวโนม้ 
ทีจ่ะปรบัตวัลดลง	จากสภาพอปุทานสว่นเกนิ	โดยความตอ้งการ	 
โพลีเอทิลีน	 (Polyethylene:	 PE)	 ทั่วโลกคาดจะขยายตัว	 
0.9	 ล้านตัน	 ในขณะที่กำาลังการผลิต	 PE	 จะเพิ่มขึ้นกว่า	 
4.9	 ล้านตัน	 โดยเฉพาะจากจีน	 สำาหรับความต้องการ 
โพลีโพรพิลีน	 (Polypropylene:	 PP)	ทั่วโลกคาดจะขยายตัว	 
2.8	 ล้านตัน	 ในขณะที่กำาลังการผลิต	 PP	 จะเพิ่มขึ้นกว่า	 
6.0	 ล้านตัน	 ส่งผลให้ราคาโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง	 
(High	 Density	 Polyethylene:	 HDPE)	 คาดว่าจะอยู่ที่ 	
1,145	 เหรียญสหรัฐต่อตัน	 และราคา	 PP	 คาดว่าจะอยู่ที่	 
1,062	 เหรียญสหรัฐต่อตัน	 เช่นเดียวกับราคาผลิตภัณฑ์
อะโรเมติกส์คาดว่าจะมีแนวโน้มลดลง	 จากสภาพอุปทาน 
ส่วนเกินซึ่งสะสมต่อเนื่องจากปีก่อน	 โดยราคาเบนซีน	 
(Benzene:	 BZ)	 คาดว่าจะอยู่ที่	 720	 เหรียญสหรัฐต่อตัน	 
จากกำาลงัการผลติใหมท่ีจ่ะเขา้สูต่ลาดโดยเฉพาะจากเกาหลใีต้	
จีน	และสิงคโปร์	กว่า	1.2	ล้านตัน	ในส่วนของราคาพาราไซลีน	 
(Paraxylene:	 PX)	 คาดว่าจะอยู่ที่ 	 856	 เหรียญสหรัฐ	 
ต่อตัน	 จากกำาลังการผลิตใหม่ในจีนและสิงคโปร์กว่า	 
1.6	ล้านตัน	ส่งผลให้อัตราการใช้กำาลังการผลิต	PX	จะลดลง
เหลือเพียงร้อยละ	75.9
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แนวโน้มเศรษฐกิจและปิโตรเลียมของไทยปี 2558

 แนวโน้มเศรษฐกิจ

	 เศรษฐกิจไทยในปี	 2558	 คาดว่าจะขยายตัวสูงกว่า 
ปี	 2557	 โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการลงทุนของภาครัฐ	 
โดยเฉพาะโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่	 
ซึ่งความชัดเจนในการดำาเนินนโยบายของภาครัฐช่วยสร้าง
ความมั่นใจให้กับภาคเอกชน	ทำาให้การบริโภคและการลงทุน
ของภาคเอกชนมีแนวโน้มดีขึ้น	 นอกจากนี้	 ยังเป็นผลจาก 
การลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมไปแล้วในป	ี 2557	
รวมถึงการลดลงของราคานำ้ามันในตลาดโลกทำาให้แรงกดดัน
ด้านราคาปรับลดลงและเพิ่มอำานาจซื้อให้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น	
ขณะที่ภาคส่งออกขยายตัวต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจโลก	 
อยา่งไรกต็าม		ปจัจยัเสีย่งทีต่อ้งจบัตามอง		ไดแ้ก	่หนีค้รวัเรอืน 
ที่ยังอยู่ในระดับสูง	 ความล่าช้าในการลงทุนของภาครัฐ 
และประเด็นทางการเมืองที่อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนัก
ลงทนุ	และการฟืน้ตวัของเศรษฐกจิโลก	นอกจากนี	้ความผนัผวน
ในตลาดการเงนิโลก	สง่ผลกระทบตอ่เนือ่งมายงัคา่เงนิบาทของ
ไทย	โดยในป	ี2558	คาดวา่คา่เงนิบาทจะอยูท่ีร่ะดบั	33.0	-	34.0	
บาทตอ่เหรยีญสหรฐั	ทัง้นี	้สำานกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต	ิ(สศช.)	ณ	เดอืนกมุภาพนัธ	์2558	
คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี	2558	จะขยายตัวร้อยละ	3.5	-	4.5	

 แนวโน้มปิโตรเลียม

	 แนวโน้มการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น	 (ไม่รวม
พลังงานหมุนเวียน)	 ในปี	 2558	 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ	 
3.5	 -	 4.0	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2557	 ตามสภาวะเศรษฐกิจไทย	 
และปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลก	 
โดยคาดว่าความต้องการนำ้ามันเพิ่มขึ้นร้อยละ	 1.5	 -	 2.0	 
ส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาตินั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ	 2.0	 -	 2.5	 ตาม 
การขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจ	 และจากความต้องการเพื่อ 
ใช้ในการผลิตไฟฟ้า	 การใช้นำ้ามันเบนซินและดีเซลคาดว่า 
จะเพิ่มขึ้นกว่าปี	 2557	สำาหรับการใช้	NGV	และการใช้	 LPG	 
คาดวา่จะเตบิโตอยา่งชะลอตวั		เนือ่งจากคาดวา่ราคาจะปรบัขึน้ 
ให้สะท้อนต้นทุนตามนโยบายของรัฐ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

	 ปตท.	 เป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติที่ประกอบธุรกิจ
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร	 โดยมีพันธกิจในการสร้าง
ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	ทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และ
สิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทยและคนไทย
	 การประกอบธุรกิจของ	 ปตท.	 เป็นการลงทุนตลอด 
ห่วงโซ่ธุรกิจตั้งแต่ต้นนํ้าจนถึงปลายนํ้า	 โดยมุ่งเน้นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มต่อยอดธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างนวัตกรรมด้าน
พลงังาน	ซึง่การประกอบธรุกจิของ	ปตท.	จะประกอบดว้ยธรุกจิ
ที่ดําเนินงานเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม	 ปตท.	
สามารถสรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจได้	ดังนี้
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 ธุรกิจที่ดําเนินงานเอง

 หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

 ดาํเนนิธรุกจิการจดัหา	ขนสง่	จดัจาํหนา่ยกา๊ซธรรมชาตแิละผลติภณัฑจ์ากโรงแยกกา๊ซธรรมชาต	ิและการจาํหนา่ยกา๊ซธรรมชาติ
สําหรับยานยนต์	 (NGV)	 ในสถานีบริการ	NGV	 รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจที่ใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติ 
ผ่านบริษัทในกลุ่ม	 ปตท.	 โดยการจัดหาก๊าซธรรมชาติครอบคลุมการจัดหาจากแหล่งในประเทศ	นําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน	 
และในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลว	 (Liquefied	Natural	Gas:	 LNG)	 เพื่อให้การจัดหาก๊าซธรรมชาติเพียงพอกับความต้องการ 
ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	 สําหรับการจัดจําหน่ายครอบคลุมการจัดจําหน่ายให้กับผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ผ่านการลงทุนระบบ 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	การจัดจําหน่ายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมผ่านการลงทุนระบบท่อจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ	และการจัดจําหน่าย
ก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์	 เพื่อส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกทดแทนนํ้ามันเบนซินและดีเซล
ผ่านการลงทุนในสถานีบริการ	NGV	
	 ในส่วนธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ	 ปตท.	 ได้ลงทุนในโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติจาก 
อ่าวไทย	 โดยการแยกผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ที่มีมูลค่าออกจากก๊าซธรรมชาติ	 เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในการพัฒนา 
อตุสาหกรรมปโิตรเคมขีองไทยเพือ่สนบัสนนุภาคเศรษฐกจิอืน่ๆ	ทีจ่ะชว่ยเสรมิสรา้งเศรษฐกจิของไทยใหเ้ตบิโต	รวมทัง้การจาํหนา่ย
เป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลว	(Liquefied	Petroleum	Gas:	LPG)	เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคครัวเรือน	อุตสาหกรรม	และขนส่ง	
	 นอกจากนี้	 หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติยังได้มีการลงทุนในคลังรับก๊าซธรรมชาติเหลว	 (LNG	 Receiving	 Terminal)	 
ผ่าน	บริษัท	พีทีที	แอลเอ็นจี	จํากัด	ซึ่ง	ปตท.	ถือหุ้นร้อยละ	100	เพื่อให้บริการในการรับเรือขนส่ง	จัดเก็บ	LNG	และแปลงสภาพ	 
LNG	เป็นก๊าซธรรมชาติแล้วส่งเข้าระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศ
	 ธุรกิจการจัดหา	ขนส่ง	และจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ	 อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน	พ.ศ.	 2550 
โดยมีคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งเป็นผู้กํากับดูแล	 โดยธุรกิจจัดหาและจําหน่าย
ให้กับลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า	 รวมทั้งการบริหารการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อในอัตราผลตอบแทนคงที่ 	 และธุรกิจ 
จัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับราคานํ้ามันเตาในตลาดโลก	 เพื่อให้แข่งขันได้กับ
ราคาขายปลีกนํ้ามันเตาในประเทศ	 ในส่วนของโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะขึ้นอยู่กับราคาผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 



043รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ทีจ่าํหนา่ยเปน็วตัถดุบิใหก้บัอตุสาหกรรมปโิตรเคม	ีซึง่ขึน้อยูก่บั
ราคาผลติภณัฑป์โิตรเคมใีนตลาดโลก		แตใ่นสว่น			LPG			ทีจ่าํหนา่ย
เปน็เชือ้เพลงิในประเทศ	ในป	ี2557	รฐับาลมนีโยบายชว่ยเหลอื
ประชาชน	โดยยงัคงควบคมุราคา	LPG	ภาคครวัเรอืนทีจ่าํหนา่ย
จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติไว้ที่	333	เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน	
ซึ่งตํ่ากว่าราคาตลาดโลก	 ขณะที่	 NGV	 ได้ปรับราคาขาย
ปลีกขึ้นมา	2	ครั้ง	ครั้งละ	1	บาทต่อกิโลกรัม	ในเดือนตุลาคม 
และธันวาคม	 2557	 โดยสิ้นเดือนธันวาคม	 2557	 ราคาขาย
ปลีก	NGV	อยู่ที่	 12.50	บาทต่อกิโลกรัม	ยกเว้นรถสาธารณะ
ที่ใช้	NGV	ได้แก่	รถแท็กซี่	 รถสามล้อสาธารณะ	รถตู้โดยสาร
สาธารณะ	 รวมถึงรถร่วม	 ขสมก.	 และ	บขส.	ที่กําหนดราคา 
ขายปลีกอยู่ที่	9.50	บาทต่อกิโลกรัม	ซึ่งทําให้ราคา	LPG	และ	
NGV	สะท้อนต้นทุนมากขึ้น	
	 ทัง้นี	้	การจดัหากา๊ซธรรมชาตสิว่นใหญ	่	รอ้ยละ	78		มาจาก 
ก๊าซธรรมชาติในประเทศ	 ส่วนที่เหลือมาจากการนําเข้าก๊าซ
ธรรมชาติจากสหภาพพม่า	และก๊าซธรรมชาติเหลว	(LNG)
 
 หน่วยธุรกิจนํ้ามัน

 ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มี
คุณภาพ	 โดยแบ่งออกเป็น	 3	 ชนิดผลิตภัณฑ์หลัก	 ได้แก่	 
(1)	 ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง	 ได้แก่ 	 นํ้ ามันเชื้อเพลิง	 และ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	 (LPG)	 (2)	 ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น	 ได้แก่	

นํ้ามันหล่อลื่น	 และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอื่นๆ	 (3)	 ผลิตภัณฑ์ 
และบริการในธุรกิจค้าปลีก
	 ซึง่ผลติภณัฑเ์หลา่นีม้กีารจาํหนา่ยผา่น	3	ชอ่งทางหลกั	
คือ	 (1)	 ตลาดค้าปลีก	ผ่านสถานีบริการนํ้ามัน	 ซึ่งในปัจจุบัน
นอกจากจะมีการพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้เป็น
สถานีบริการที่ทันสมัย	PTT	Life	Station	สามารถตอบสนอง
วิถีชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างครบครัน	 (One	 Stop	
Service)	ด้วยธุรกิจค้าปลีกที่หลากหลายในสถานีบริการแล้ว	 
ในปี	2557	ยังได้เปิดตัวธุรกิจ	PTT	Fit	Auto	ซึ่งเป็นศูนย์บริการ 
ยานยนต์ครบวงจรรูปแบบใหม่	 ที่ให้บริการเปลี่ยนถ่ายนํ้ามัน 
หล่อลื่น	 เปลี่ยนแบตเตอรี่	 ยางรถยนต์	 อะไหล่ต่างๆ	 และ
บริการซ่อมบํารุงแบบ	 Light	 Maintenance	 อื่นๆ	 รวมถึง 
บริการล้างอัดฉีด	 และ	Car	Detailing	 เช่น	บริการเคลือบสี	 
ล้างแอร์แบบส่องกล้อง	 เคลือบแก้ว	 เป็นต้น	 และเพื่อเพิ่ม 
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการและสร้าง 
ความผูกพันกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง	 หลังจากการเปิดตัว	 
PTT	 Blue	 Card	 อย่างเป็นทางการเมื่อปี	 2556	 ปัจจุบัน	 
PTT	Blue	Card	มีสมาชิกกว่า	800,000	ราย	โดยมีเป้าหมาย 
เพิ่มยอดสมาชิกอย่างต่อเนื่อง	พร้อมกันนี้	 ยังได้เปิดตัว	 PTT	 
Blue	 Card	 Mobile	 Application	 ทั้งในระบบ	 Android	 
และ	 iOS	สําหรับสมาชิกในการรับสิทธิประโยชน์จากร้านค้า 
ชั้นนําต่างๆ	 ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่	 Smart	 Phone	 รวมถึง 
มีการจัดกิจกรรมพิเศษสําหรับสมาชิกอย่างต่อเนื่องอีกด้วย	 
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เพิ่มเติมจากการจําหน่ายผ่านสถานีบริการ	 นอกจากนี้ 	 
ยังมีการจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว	 (LPG)	 ผ่านโรงบรรจุ	 
ร้านค้าก๊าซ	 และการจําหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นผ่านร้านค้า 
หล่อลื่น	 (2)	 ตลาดพาณิชย์	 จัดจําหน่ายผ่านกลุ่มลูกค้า 
ราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 อุตสาหกรรม	 อากาศยาน	 เรือขนส่ง	 
เรือประมง	และจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดต่างประเทศ	 
(3)	การจาํหนา่ยผลติภณัฑใ์หก้บัผูค้า้มาตรา	7	และมาตรา	10	
ตามพระราชบัญญัติการค้านํ้ามันเชื้อเพลิง
	 นอกจากนี้	หน่วยธุรกิจนํ้ามันยังมีการบริหารการลงทุน
ผ่านบริษัทในกลุ่ม	ปตท.	ซึ่งส่วนใหญ่	ปตท.	ถือหุ้นร้อยละ	100	 
ในธุรกิจและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจนํ้ามัน 
ทั้งในและต่างประเทศ	 เช่น	 ธุรกิจค้าปลีกและสถานีบริการ	
ธุรกิจผสมและบรรจุนํ้ามันหล่อลื่น	 และธุรกิจให้บริการรับ	 
เก็บ	จ่าย	ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงและปิโตรเคมี	เป็นต้น
	 ธุรกิจนํ้ามันเป็นธุรกิจการค้าเสรีที่มีการแข่งขันสูงและ
อยู่ภายใต้กฎหมายหลายฉบับ	 เช่น	 พระราชบัญญัติการค้า 
นํ้ามันเชื้อเพลิง	พ.ศ.	2543	และพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามัน 
เชื้อเพลิง	พ.ศ.	2542	เป็นต้น	โดย	ปตท.	เป็นหนึ่งในผู้ค้านํ้ามัน 
ตามมาตรา	 7	ที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงานรวมทั้งสิ้น	 
41	ราย	(ณ	เดือนธันวาคม	2557)	
	 นอกจากนี้ 	 การดําเนินธุรกิจนํ้ามันยังอยู่ภายใต้  
การติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานราชการหลาย
หนว่ยงาน	เชน่	สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน	กรมธรุกจิ 
พลังงาน	 กรมการค้าภายใน	 และสํานักงานคณะกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภค	 เป็นต้น	 โดยผลประกอบการส่วนใหญ่ 
จะขึ้นอยู่กับค่าการตลาดในการจําหน่ายนํ้ามันเชื้อเพลิง 
ในสถานีบริการ	 และการขยายธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการ
นํ้ามัน	รวมทั้งขึ้นอยู่กับภาวะราคาพลังงานในตลาดโลกด้วย

 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 ดําเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศครบวงจร	ภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์ในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน 
ให้กับประเทศไทย	 ควบคู่ไปกับการขยายฐานการค้าไปทั่ว 
ทกุภมูภิาคทัว่โลก	ครอบคลมุการจดัหา	การนาํเขา้	การสง่ออก	 
และการค้าระหว่างประเทศของผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 ได้แก่	 
นํ้ามันดิบ	 คอนเดนเสท	 ผลิตภัณฑ์นํ้ามันสําเร็จรูป	 ก๊าซ 
ปิโตรเลียมเหลว	 (LPG)	 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี	 ตัวทําละลาย	 
เคมีภัณฑ์	 และผลิตภัณฑ์อื่นๆ	 อาทิ	 นํ้ามันปาล์มดิบ	 และ 
กะลาปาล์ม	 เป็นต้น	 รวมทั้งให้บริการบริหารความเสี่ยง
ด้านราคา	และการจัดหาการขนส่งต่างประเทศ	 เพื่อสนับสนุน
การดําเนินธุรกิจที่มีเป้าหมายหลักในการเป็นการค้าสากล 
ข้ามชาติชั้นนําที่สร้างความมั่นคงทางพลังงาน	 และสร้าง 
ความมั่งคั่งให้กับประเทศ

	 ด้วยธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศเป็นธุรกรรมที่มี 
มูลค่าสูง	 ต้องการการกํากับดูแลที่ครอบคลุมทั่วถึงใน 
ทกุรายละเอยีด	หนว่ยธรุกจิการคา้ระหวา่งประเทศจงึวางระบบ
ควบคุมความเสี่ยงในลักษณะ	3	มิติ	 ซึ่งเป็นระบบที่	 Trading	
House	ชั้นนําในระดับสากลใช้	(Best	Practice)	ประกอบด้วย	 
(1)	การควบคมุและกาํกบัโดยนโยบาย	กลา่วคอื	มคีณะกรรมการ 
กาํกบัดแูล	กาํหนดกรอบการคา้	นโยบายการบรหิารความเสีย่ง 
และการให้สินเชื่อทางการค้า	ควบคุมและติดตามความเสี่ยง
เป็นประจํา	(2)	การควบคุมโดยโครงสร้างและหน้าที่	กล่าวคือ	 
แบ่งโครงสร้างการทํางานและบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน 
เป็นแบบ	Front-Mid-Back	และใช้การตรวจสอบแบบถ่วงดุล	 
(Check	 &	 Balance)	 และ	 (3)	 การควบคุมโดยเทคโนโลยี	
กล่าวคือ	การใช้ระบบ	Trading	Control	System	ที่เป็นแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน	 เพื่อให้สามารถควบคุมและ
ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว	โปร่งใส	และมีประสิทธิภาพ
	 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้จัดตั้งบริษัทและ
สํานักงานตัวแทนในต่างประเทศ	 เพื่อขยายตลาดการค้าและ 
มุ่งสู่การเป็นผู้นําธุรกิจการค้าปิโตรเลียมและปิโตรเคมีใน
ภมูภิาค	ไดแ้ก	่บรษิทั	ปตท.	คา้สากล	จาํกดั	(PTT	International	 
Trading	Pte.	 Ltd.:	 PTTT)	ณ	ประเทศสิงคโปร์	 บริษัท	 PTT	 
International	 Trading	DMCC	ณ	 เมืองดูไบ	 สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์	 สํานักงานตัวแทนในเมืองกวางเจา	 สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	 (PTT	 International	 Trading	Guangzhou	 
Representative	Office)	และสาํนกังานตวัแทนในกรงุจาการต์า	 
ประเทศอินโดนีเซีย	 (PTT	 International	 Trading	 Jakarta	
Representative	Office)	สง่ผลใหใ้นปจัจบุนั	หนว่ยธรุกจิการคา้ 
ระหว่างประเทศมีธุรกรรมการค้ากับคู่ค้าต่างๆ	 มากกว่า	 
50	ประเทศ	ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก
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 หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
	 และบริหารความยั่งยืน

 หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน	 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 25	
ตุลาคม	 2556	 โดยมีลักษณะการดําเนินธุรกิจประกอบด้วย	 
ระบบจัดส่งก๊าซธรรมชาติ	 (ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	 และ 
ระบบการจัดส่งก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์)	 ธุรกิจไฟฟ้า 
และพลังงานร่วม	 ธุรกิจการพัฒนาที่ดิน	 ธุรกิจการให้บริการ 
ด้านมาตรฐานและระบบการปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน	 
ธุรกิจการให้บริการด้านวิศวกรรมและบริหารโครงการก่อสร้าง	 
ธุรกิจการให้บริการด้านวิศวกรรมและซ่อมบํารุง	 และธุรกิจ 
การให้บริการด้านอาคารสํานักงาน	 โดยในปี	 2557	 ซึ่งเป็น 
ระยะแรกของหน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน	 ประกอบด้วย 
ธุรกิจและบริษัทภายใต้หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน	ดังนี้
	 ธุรกิจบริหารความยั่งยืน	 ประกอบด้วยงานคุณภาพ	
ความมั่นคง	 ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสิ่งแวดล้อม	
(QSSHE)	 งานบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน	 กลุ่ม	ปตท.	 (PTT	
Group	Sustainability	Management)	และงานพัฒนาระบบ
ปฏบิตักิารสูค่วามเปน็เลศิ	กลุม่	ปตท.	(PTT	Group	Excellence	
Transformation)	

	 ธุรกิจวิศวกรรมและบริการโครงการ	 ประกอบด้วย	
งานบริหารโครงการด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง	 รวมทั้ง
การจัดการที่ดิน	 และการประเมินโครงการที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย	สิ่งแวดล้อม	สังคม	และชุมชน	การจัดทําข้อกําหนด
เพือ่สนบัสนนุโครงการตา่งๆ	ของ	ปตท.	ใหด้าํเนนิการไดส้าํเรจ็
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด
	 ในปี	 2557	 บริษัทในกลุ่ม	 ปตท.	 สังกัดกลุ่มธุรกิจ
โครงสร้างพื้นฐาน	ประกอบด้วย	 2	 บริษัท	 คือ	 บริษัท	พีทีที	 
เมนเทนแนนซ	์แอนด	์เอนจเินยีรงิ	จาํกดั	(PTTME)	มวีตัถปุระสงค์
เพื่อประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรม	การออกแบบก่อสร้าง	และ
งานก่อสร้างโครงการต่างๆ	 รวมทั้งให้บริการงานซ่อมบํารุง 
ตา่งๆ	ในโรงงานอตุสาหกรรมปโิตรเคมแีละโรงงานอตุสาหกรรม
ทุกประเภท	 และ	 บริษัท	 พีทีที	 เอนเนอร์ยี่	 โซลูชั่นส์	 จํากัด 
(PTTES)	 ให้บริการทางเทคนิควิศวกรรมเพื่อสนับสนุน 
การพฒันาประสทิธภิาพการดาํเนนิงานดา้นตา่งๆ	ใหแ้กบ่รษิทั
ในกลุ่ม	ปตท.
	 นอกจากนี้	 เมื่อวันที่	 1	 มกราคม	 2558	 เป็นต้นมา	 
มบีรษิทัในกลุม่	ปตท.	ทีไ่ดร้บัการโอนยา้ยการกาํกบัดแูลมาสงักดั 
กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานอีกจํานวน	 2	บริษัท	 คือ	 บริษัท	
โกลบอล	 เพาเวอร์	 ซินเนอร์ยี่	 จํากัด	 (มหาชน)	 (GPSC)	และ
บริษัท	เอนเนอร์ยี่	คอมเพล็กซ์	จํากัด	(EnCo)
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 ธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม

 ธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียม

 ปตท.	ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมผ่าน	บริษัท	ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม	จํากัด	(มหาชน)	หรือ	ปตท.สผ.	
โดย	 ปตท.สผ.	 ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ	 รวมทั้งลงทุนในธุรกิจที่ต่อเนื่อง	 เพื่อแสวงหา 
แหล่งปิโตรเลียมทั้งนํ้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ	 เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ	 โดย	 	 ปตท.สผ.	 
จําหน่ายปิโตรเลียมที่ผลิตได้จากโครงการในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียง	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นก๊าซธรรมชาติให้กับตลาดในประเทศ 
เป็นหลัก	 นอกจากนี้	 ในปี	 2557	 ปตท.สผ.	 ได้มีการขยายการลงทุนในธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศและ 
ในภูมิภาคอื่น	 เช่น	 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนในโครงการมาเรียนา	 ออยล์	 แซนด์	 (ชื่อเดิม	 โครงการแคนาดา	 
ออยล์	 แซนด์	 เคเคดี)	 การเข้าซื้อบริษัทในเครือของ	 บริษัท	 Hess	Corporation	 การลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิตโครงการ 
เมียนมาร์	 เอ็มโอจีอี	 3	การเข้าซื้อสัดส่วนในโครงการบารารินเนียส์	 เอพี	 1	และโครงการบราซิล	บีเอ็ม	อีเอส	23	 โดยปิโตรเลียม 
ที่ผลิตได้บางส่วนจะถูกนํากลับมาจําหน่ายในประเทศ	 และในส่วนที่จําหน่ายในต่างประเทศจะสามารถสร้างรายได้กลับคืน 
สู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่ง
	 ผลประกอบการของ	ปตท.สผ.	 ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับราคานํ้ามันในตลาดโลก	ความสําเร็จในการสํารวจและการพัฒนา 
แหลง่ปโิตรเลยีม		และการบรหิารตน้ทนุในการสาํรวจและผลติทีม่ปีระสทิธภิาพ		รวมทัง้โอกาสในการลงทนุและพฒันาขดีความสามารถ 
ขององค์กร
	 ทั้งนี้	 ธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียม	 รวมทั้งราคาจําหน่ายปิโตรเลียมอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม	พ.ศ.	 2514	 
โดยมีคณะกรรมการปิโตรเลียมกํากับดูแล	

 ธุรกิจไฟฟ้า

 ปตท.	ดําเนินธุรกิจไฟฟ้าผ่าน	บริษัท	 โกลบอล	 เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จํากัด	 (มหาชน)	 (GPSC)	ซึ่งเป็นแกนนําในการดําเนิน
ธุรกิจไฟฟ้าของ	 กลุ่ม	 ปตท.	 โดยมี	 4	 บริษัทร่วมถือหุ้นตามสัดส่วน	 ดังนี้	 ปตท.	 ร้อยละ	 30.10,	 PTTGC	 ร้อยละ	 30.31,	 
TOP	ร้อยละ	11.88	และ	TP	ร้อยละ	27.71	ปัจจุบัน	GPSC	ดําเนินธุรกิจผลิตสาธารณูปการ	(ไฟฟ้า	ไอนํ้า	และนํ้าปราศจากแร่ธาตุ)	 
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ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ	 กลุ่ม	ปตท.	 
และสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ	 โดย	 
GPSC	 จะจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แหง่ประเทศไทย	(กฟผ.)	ลกูคา้โรงงานปโิตรเคมขีอง	กลุม่	ปตท.	 
และลูกค้าอื่นๆ	 นอกจากนี้	 GPSC	 ได้มีการขยายการลงทุน 
ในภูมิภาคอาเซียน	 อาทิ	 โรงไฟฟ้าพลังนํ้าในสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 เพื่อเป็นการสร้างรายได้กลับคืน 
สู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่ง	 รวมถึงมีการศึกษาความเป็นไปได้ 
ในการลงทุนโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ	 ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ	อาทิ	โรงไฟฟ้าในประเทศพม่า	โรงไฟฟ้าพลังงาน 
ทดแทน	 ได้แก่	 พลังงานแสงอาทิตย์	 พลังงานลม	พลังงาน 
จากเชื้อเพลิงขยะ	 และชีวมวล	 ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 
ของเชื้อเพลิงอีกด้วย
	 ทัง้นี	้GPSC	ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเปน็บรษิทัมหาชน	
เมื่อวันที่	 27	พฤศจิกายน	2557	 รวมทั้งดําเนินการยื่น	 Filing	 
กบั	ก.ล.ต.	เมือ่วนัที	่28	พฤศจกิายน	2557	เพือ่เตรยีมการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ในตลาด	เป็นการระดมเงินลงทุนสําหรับรองรับ 
การเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต	
	 ผลประกอบการของ	 GPSC	 ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับ 
ราคาก๊าซธรรมชาติ	 อุปสงค์และอุปทานของไฟฟ้าและไอนํ้า	 
คา่ไฟฟา้ฐานและคา่ไฟฟา้ผนัแปรในแตล่ะประเทศทีด่าํเนนิการ	 
ความเสถียรในการผลิตไฟฟ้า	 ความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า	
และการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ	 รวมทั้งโอกาสในการลงทุนและพัฒนาขีดความ
สามารถขององค์กร

 ธุรกิจถ่านหิน

 ปตท.	ดําเนินธุรกิจพลังงานในต่างประเทศเพื่อแสวงหา
แหล่งพลังงานใหม่ๆ	 และแหล่งพลังงานทดแทน	 เพื่อสร้าง 
ความมั่นคงในการจัดหาพลังงานให้กับประเทศ	 และเป็น 
การต่อยอดธุรกิจท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน		โดยอาศัยความรู้		ความเช่ียวชาญ	 
ประสบการณข์องบุคลากร	และความรว่มมอืระหวา่งบรษิทัใน	 
กลุ่ม	ปตท.	ในการขยายการลงทุนในต่างประเทศ	ทั้งนี้	ปตท.	 
ลงทุนผ่านบริษัทย่อย	 (ปตท.	 ถือหุ้นร้อยละ	 100)	 คือ	บริษัท	 
พีทีที	 เอ็นเนอร์ยี่	 รีซอร์สเซส	จํากัด	 (PTTER)	 (เดิมชื่อ	บริษัท	 
พีทีที	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จํากัด	 (PTTI))	 โดยในปัจจุบัน	 
PTTER	 มีการลงทุนธุรกิจเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐ
อนิโดนเีซยี	และในสาธารณรฐัมาดากสัการ์	รวมถงึการรว่มทนุ
เพื่อศึกษาศักยภาพแหล่งถ่านหินในสาธารณรัฐบรูไน	
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	 ธุรกิจปิโตรเคมี

 ปตท.	 ลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับก๊าซธรรมชาติในประเทศและผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่น 
ของ	กลุ่ม	ปตท.	ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ของไทยในการผลติผลติภณัฑป์โิตรเคมเีพือ่ทดแทนการนาํเขา้	 
รวมถึงสนับสนุนการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจที่สําคัญอื่นๆ	 
ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเป็นวัตถุดิบ	 อาทิ	 อุตสาหกรรม 
ยานยนต์	 อุตสาหกรรมก่อสร้าง	และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	 
เป็นต้น	 โดย	 ปตท.	 ดําเนินธุรกิจปิโตรเคมีแบบครบวงจร 
ผ่านการร่วมทุนบริษัทในกลุ่ม	 7	 บริษัท	 ได้แก่	 บริษัท	พีทีที	 
โกลบอล	เคมิคอล	จํากัด	(มหาชน)	(PTTGC)	บริษัท	เอ็ชเอ็มซี	 
โปลีเมอส์	จํากัด	(HMC)	บริษัท	พีทีที	อาซาฮี	เคมิคอล	จํากัด	 
(PTTAC)	บริษัท	พีทีที	 เอ็มซีซี	 ไบโอเคม	จํากัด	 (PTTMCC)	 
บริษัท	พีทีที	 พีเอ็มเอ็มเอ	 จํากัด	 (PTTPMMA)	บริษัท	พีทีที	 

โพลีเมอร์	 มาร์เก็ตติ้ง	 จํากัด	 (PTTPM)	 และ	 บริษัท	 พีทีที	 
โพลเีมอร	์	โลจสิตกิส	์จาํกดั	(PTTPL)	ซึง่ครอบคลมุตัง้แตก่ารผลติ 
และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น	 ขั้นกลาง	 และเม็ด 
พลาสติกประเภทต่างๆ	 การดําเนินธุรกิจด้านการตลาด 
เพื่อจําหน่ายเม็ดพลาสติกทั้งในและต่างประเทศ	 รวมถึง 
การให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร	
	 ผลประกอบการของธุรกิจปิโตรเคมีส่วนใหญ่จะขึ้นกับ 
ภาวะเศรษฐกิจ	 ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลก 
ซึ่งปรับขึ้นลงตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก	 รวมถึง 
มูลค่าสินค้าคงเหลือ	 ณ	 สิ้นปี	 ทั้งนี้ 	 วัตถุดิบหลักที่ใช้ใน 
การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีมาจากผลิตภัณฑ์จากโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติของ	 ปตท.	 ได้แก่	 ก๊าซอีเทน	 ก๊าซโพรเพน	 
กา๊ซปโิตรเลยีมเหลว	และกา๊ซโซลนีธรรมชาต	ิรวมทัง้ผลติภณัฑ ์
จากโรงกลั่นของ	กลุ่ม	ปตท.	เช่น	แนฟทา	และรีฟอร์เมท
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 ธุรกิจการกลั่น

 ปตท.	 ลงทุนในธุรกิจการกลั่นเพื่อสร้างความมั่นคง
ในการจดัหาผลติภณัฑน์ํา้มนัเชือ้เพลงิใหก้บัประเทศเพือ่ทดแทน 
การนําเข้า	 โดยลงทุนในธุรกิจการกลั่นนํ้ามันผ่านการร่วมทุน 
บริษัทในกลุ่ม	 4	 บริษัท	 ได้แก่	 บริษัท	 ไทยออยล์	 จํากัด	 
(มหาชน)	 (TOP)	บริษัท	 ไออาร์พีซี	 จํากัด	 (มหาชน)	 (IRPC)	
บรษิทั	สตาร	์ปโิตรเลยีม	รไีฟนน์ิง่	จาํกดั	(มหาชน)	(SPRC)	และ
บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จํากัด	(มหาชน)	(BCP)	โดย	ปตท.	 

จัดหานํ้ามันดิบและรับซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงสําเร็จรูปรวมถึง
ผลติภณัฑป์โิตรเคมจีากกลุม่บรษิทัการกลัน่เพือ่จาํหนา่ยใหก้บั 
ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ	
	 ผลประกอบการของธุรกิจการกลั่นส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่ 
กับค่าการกลั่นซึ่งเป็นส่วนต่างของราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมที่กลั่นได้	 หักด้วยต้นทุนนํ้ามันดิบเฉลี่ยที่ใช้กลั่น
ตามราคาตลาดโลกซึ่งมีความผันผวน	 รวมถึงราคาผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมีที่มีการปรับขึ้นลงตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด
โลก	และมูลค่าสินค้าคงเหลือ	ณ	สิ้นปี
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ผลการดําเนินงานปี 2557 

	 ในปี	2557	กําไรสุทธิของ	กลุ่ม	ปตท.	 เท่ากับ	55,795	
ล้านบาท	ลดลงจากปีที่ผ่านมา	37,296	ล้านบาท	ซึ่งมีสาเหตุ
หลักมาจากสถานการณ์ราคานํ้ามันในตลาดโลกที่ปรับตัว 
ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี	2557	เป็นต้นมา	ทําให้ธุรกิจ 
ขาดทนุจากปริมาณสํารองนํ้ามัน	(Stock	Loss)	เป็นอยา่งมาก	 
นอกจากนี้ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และวัตถุดิบ	
(Product	Spread)	ก็ปรับตัวลดลงด้วยเช่นเดียวกัน	
	 อย่างไรก็ตาม	 ในด้านการดําเนินธุรกิจ	 กลุ่ม	 ปตท.	 
โดย	บรษิทั	ปตท.สผ.	ไดเ้ขา้ซือ้บรษิทัในเครอื	Hess	Corporation	 
ในประเทศไทยช่วงปลายเดือนเมษายน	 ซึ่งประกอบด้วย	 
โครงการคอนแทร็ค	 4	 ที่ตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทย	 ในสัดส่วน 
ร้อยละ	 15	 และโครงการสินภูฮ่อมท่ีต้ังอยู่ในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือในสัดส่วนร้อยละ	35	ส่งผลให้ปริมาณการจําหน่าย
ปิโตรเลียมของ	 กลุ่ม	 ปตท.	 เพิ่มขึ้น	 รวมถึงสามารถจัดหา 
กา๊ซธรรมชาตเิพือ่ใชภ้ายในประเทศไดเ้พิม่มากขึน้จากโครงการ 
ซอติก้า	 นอกจากนี้	 ในปี	 2557	 คณะกรรมการกํากับกิจการ 
พลังงานได้มีมติเห็นชอบ	 “ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์  
การจัดทําข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้	 หรือเชื่อมต่อ 
ระบบส่งก๊าซธรรมชาติ	 และสถานี	 LNG	 แก่บุคคลที่สาม	 
(Third	Party	Access	Regime:	TPA	Regime)”	และไดป้ระกาศ 
ลงราชกิจจานุเบกษา	 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	 14	ตุลาคม	 
2557	ส่งผลให้ผู้ขายและผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติสามารถใช้ระบบ 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ	ปตท.	ได้

	 ในส่วนของธุรกิจขั้นปลาย	กลุ่ม	ปตท.	 สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากโครงการ	Operational	 Excellence	 (OpEx)	
และการขยายกําลังการผลิตของบริษัทในเครือธุรกิจปิโตรเคมี 
และการกลั่น	รวมถึง	ปตท.	ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดค้าปลีก 
นํ้ามันในประเทศเป็นอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้
จากแผนการดําเนินกลยุทธ์	 TAGNOC	 (Technologically	 
Advanced	 and	Green	 National	 Oil	 Company)	 และ 
การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีของ	 กลุ่ม	 ปตท.	 อย่างต่อเนื่อง	 
ในป	ี2557	กลุม่	ปตท.	ยงัไดร้บัรางวลั	R&D	100	Award	ซึง่เปน็
รางวัลด้านนวัตกรรมระดับโลก	จากการพัฒนา	PTT	DIESEL	
CNG	อีกด้วย
	 สําหรับรายละเอียดผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วย
ธุรกิจสามารถสรุปได้	ดังนี้

 ธุรกิจที่ ปตท. ดําเนินงานเอง

 หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	

	 ผลสําเร็จของการดําเนินงานของหน่วยธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติในปี	 2557	 มาจากปริมาณการขายผลิตภัณฑ์
ปโิตรเคมจีากโรงแยกกา๊ซธรรมชาตทิีเ่พิม่สงูขึน้	ราคาผลติภณัฑ์
ปิโตรเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก	 การควบคุมการใช้ 
งบดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ	 และการนําเข้า	 LNG	 
เพิม่ขึน้		เพือ่รองรบัความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ในทกุภาคของประเทศ	 
ทั้งภาคไฟฟ้า	 ภาคอุตสาหกรรม	 ภาคขนส่ง	 และโรงแยก 
กา๊ซธรรมชาต	ิโดยผลการดาํเนนิงานในป	ี2557	ของหนว่ยธรุกจิ
ก๊าซธรรมชาติที่สําคัญ	สามารถสรุปได้	ดังนี้
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 การจัดหาก๊าซธรรมชาติ 

	 การจัดหาก๊าซธรรมชาติรวม	 4,691	ล้านลูกบาศก์ฟุต
ต่อวัน	เพิ่มขึ้น	88	ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	หรือร้อยละ	2	จากปี	
2556	ที	่4,603	ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั	ประกอบดว้ยการจดัหา
จากแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศ	 3,657	ล้านลูกบาศก์ฟุต 
ต่อวัน	 และการนําเข้า	 1,034	 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	 หรือ 
คดิเปน็สดัสว่นการจดัหาจากแหลง่ในประเทศและตา่งประเทศ
ร้อยละ	78	:	22	

 การจัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติในภาคไฟฟ้า 

	 ปริมาณการจําหน่ายรวม	 2,757	 ล้านลูกบาศก์ฟุต 
ต่อวัน	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 59	 ของปริมาณการจําหน่าย
ทั้งหมด	เพิ่มขึ้นร้อยละ	2	จากปี	2556	ที่	2,710	ล้านลูกบาศก์
ฟุตต่อวัน	 เป็นผลมาจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น	 โดย
การจําหน่ายก๊าซธรรมชาติในภาคไฟฟ้าประกอบด้วยการ
จาํหนา่ยใหก้บัการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย	(กฟผ.)	รวม	
1,206	ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	คิดเป็นร้อยละ	44	ผู้ผลิตไฟฟ้า
อิสระจํานวน	9	ราย	รวม	852	ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	คิดเป็น 
ร้อยละ	31	และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจํานวน	34	ราย	รวม	699	
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	คิดเป็นร้อยละ	25

 การจัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรม

	 ปริมาณการจําหน่ายรวม	653	ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	 
คดิเปน็สดัสว่นรอ้ยละ	14	ของปรมิาณจาํหนา่ยทัง้หมด	เพิม่ขึน้ 
ร้อยละ	2	จากปี	 2556	ที่	 639	ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	 โดยมี 
จํานวนลูกค้าทั้งสิ้น	 354	 ราย	 ประกอบด้วยลูกค้ากลุ่ม
อุตสาหกรรม	322	 ราย	ลูกค้าผลิตไฟฟ้าใช้เอง	 29	 ราย	และ 
ลูกค้ากลุ่มพาณิชย์	3	ราย	ปริมาณจําหน่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่ง 
เป็นผลมาจากการขยายการลงทุนในโครงการระบบท่อ 
จัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ	 ไปยังบริษัทลูกค้าก๊าซธรรมชาติ	 
ได้แก่	บริษัท	 ไทยมาลายากลาส	จํากัด	 ในนิคมอุตสาหกรรม 
เหมราช	 จังหวัดสระบุรี	 บริษัท	 เอเชียแปซิฟิกกลาส	 จังหวัด 
สมุทรปราการ	บริษัท	ไซมิสเมอร์ชานไดส์	จํากัด	จังหวัดราชบุรี	 
และบริษัท	ศักดิ์ไชยสิทธิ	จํากัด	ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	
จังหวัดระยอง	เป็นต้น	

 การจัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง

	 การจาํหนา่ยกา๊ซธรรมชาตใินภาคขนสง่มปีรมิาณเฉลีย่	
317	 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 7	 ของ
ปรมิาณจาํหนา่ยกา๊ซธรรมชาตทิัง้หมด	เพิม่ขึน้รอ้ยละ	3	จากป	ี 
2556	ที	่307	ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั	ซึง่เปน็ผลมาจากการขยาย 
สถานีบริการ	 NGV	 อย่างต่อเนื่อง	 ทําให้ปัจจุบันมีสถานี 
บริการฯ	 รวม	 497	แห่ง	 เป็นสถานีบริการที่	 ปตท.	 ลงทุนเอง	 
394	แห่ง	และเอกชนลงทุน	103	แห่ง	ครอบคลุม	54	จังหวัด	 
โดยในปี	 2557	 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง 
ทดแทนการใช้นํ้ามันเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	13.4	 
จากร้อยละ	11	 ในปี	 2556	ทั้งนี้	ณ	สิ้นเดือนธันวาคม	2557	 
มีจํานวนรถยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงทั้งประเทศรวม	 
462,414	คัน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	5.4	 เมื่อเทียบกับ	 438,821	คัน	
ในปี	2556	

 การจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

	 การใช้ก๊าซธรรมชาติสําหรับโรงแยกก๊าซธรรมชาติ	เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติมีปริมาณรวม	 960	 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 20	 ของปริมาณ 
การจําหน่ายทั้งหมด	 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ	 3	 จากปี	 2556	 ที่	 
930	 ล้ านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 	 เนื่ องจากโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติหน่วยที่ 	 5	 หยุดเดินเครื่องจากอุบัติเหตุฟ้าผ่า 
ที่อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนจากไอเสียเครื่องยนต์ 	 
(Waste	Heat	Recovery	Unit:	WHRU)	เมื่อวันที่	14	สิงหาคม	 
2556	 โดย	 ปตท.	 ได้ติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 
ชุดสํารอง	ณ	โรงแยกก๊าซฯ	หน่วยที่	5	ในเดือนเมษายน	2557	 
ทําให้กลับมาเดินเครื่องเต็มกําลังการผลิต	 ลดผลกระทบ 
ในการผลิตและนําเข้า	 LPG	 รองรับความต้องการใช้ของผู้ใช้
พลงังาน	และเมือ่เดอืนกนัยายน	2557	ไดท้าํการตดิตัง้อปุกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนจากไอเสียเครื่องยนต์ชุดใหม่เสร็จ
สมบูรณ์	 ทําให้สามารถเดินเครื่องได้ตามปกติ	 รวมทั้งได้ผ่าน 
ช่วงระยะเวลาทดสอบประสิทธิภาพการเดินเครื่องเรียบร้อยแล้ว	
พร้อมทั้งได้ออกแบบและปรับปรุงระบบป้องกันเหตุเพิ่มเติม 
อีกด้วย



รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)054

ปริมาณจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์
จากโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ
หน่วย:	พันตัน

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ	(NGL)

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	(LPG)

ก๊าซโพรเพน	

ก๊าซอีเทน
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ปริมาณจ�าหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ
หน่วย:	ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	
ที่	1,000	บีทียูต่อลูกบาศก์ฟุต
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โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ก๊าซธรรมชาติ
สําหรับยานยนต์	(NGV)

ภาคอุตสาหกรรม

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	(SPP)

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ	(IPP)

กฟผ.	(EGAT)	
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เหตกุารณส์าํคญัของหนว่ยธรุกจิกา๊ซธรรมชาติ
ในรอบปี 2557

 มกราคม

 •	 ปตท.	 ลงนามสัญญาขายก๊าซธรรมชาติให้กับกลุ่ม
ผูผ้ลติไฟฟา้อสิระ	(IPP)	ไดแ้ก	่บรษิทั	ชลบรุเีพาเวอรเ์จนเนอเรชัน่	 
จํากัด	 และ	 บริษัท	 สยามอีสเทิร์นเพาเวอร์	 จํากัด	 โดยมี 
ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่จะต้องส่งมอบตามสัญญาให้แก่ 
ผู้ซื้อในแต่ละวันรายละ	 381.2	 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	 
ที่ค่าความร้อน	1,000	บีทียูต่อลูกบาศก์ฟุต	อายุสัญญา	25	ปี	 
ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	 โดยส่งเสริม 
การผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ		
 •	 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากชายแดน
ไทย-สหภาพพม่า	 ไปยังอําเภอทองผาภูมิ	 จังหวัดกาญจนบุรี	 
ได้ดํา เนินการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติแล้วเสร็จ 	 และ	 
ปตท.สผ.	ได้เริ่มส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งซอติก้า	ซึ่งตั้งอยู่ที่ 
อ่าวเมาะตะมะ	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	 เข้าสู่ 
ระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต	ิของ	ปตท.	เมือ่วนัที	่5	สงิหาคม	2557	 
ปรมิาณการสง่กา๊ซธรรมชาติ	อยูท่ีร่ะดบั	240	ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ 
ต่อวันเป็นไปตามสัญญา	 ซึ่งการรับก๊าซธรรมชาติจาก 
แหล่งซอติก้า	 จะสามารถเสริมศักยภาพด้านพลังงานของไทย
รองรับการใช้งานภายในประเทศ	 รวมทั้งบรรเทาสถานการณ์
ขาดแคลนพลังงานในกรณีการหยุดซ่อมบํารุงของแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติฝั่งตะวันตกได้	

 กุมภาพันธ์

 •	 ปตท.	 ได้โอนขายหุ้นกิจการไฟฟ้าที่	 ปตท.	 ลงทุน
ใน	บริษัท	ผลิตไฟฟ้านวนคร	จํากัด	กําลังการผลิตตามสัดส่วน 
การถือหุ้นรวมประมาณ	38	เมกะวัตต์	ให้แก่	บริษัท	โกลบอล	
เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จํากัด	(มหาชน)	(GPSC)	โดยเป็นไปตาม
นโยบายที่ให้	GPSC	เป็นผู้ดําเนินธุรกิจไฟฟ้าของ	กลุ่ม	ปตท.

 เมษายน

 •	 ปตท.	รว่มกบั	รองผูว้า่ราชการจงัหวดัระยอง	รว่มเปดิ
นิทรรศการ	 “The	 Miracle	 of	 Natural	 Gas:	 Miracle	 
Romance	 ไม้เมืองหนาวสุดโรแมนติกของโลก”	ณ	 สวน 
สมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 
จังหวัดระยอง	 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่	 4	 เพื่อแสดงผลผลิต 
ไม้เมืองหนาวที่เติบโตขึ้นจากพลังงานความเย็นเหลือใช้จาก 
กระบวนการแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว	 (LNG)	 โดย 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ	 ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ 
พิเศษ	 เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ	 
(กปร.)	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี	 ใน	 “โครงการการใช้ความเย็นและก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์ในการวิจัยไม้เมืองหนาว	 ตามโครงการ 
พระราชดําริฯ”	ตั้งแต่ปี	2554	เป็นต้นมา
 •	 โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่	 5	 ได้ทําการติดตั้ง
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชุดสํารอง	 (Temporary	
Heater)	 เพื่อแก้ปัญหาที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 	 5 
หยุดเดินเครื่องจากอุบัติเหตุฟ้าผ่าที่อุปกรณ์แลกเปลี่ยน 
ความรอ้นจากไอเสยีเครือ่งยนต	์(Waste	Heat	Recovery	Unit:	
WHRU)	 เมื่อวันที่	 14	สิงหาคม	2556	ทําให้สามารถกลับมา 
เดนิเครือ่งเตม็กาํลงัการผลติ		ใกลเ้คยีงภาวะปกติ		ลดผลกระทบ 
ในการผลิตและนําเข้า	 LPG	 รองรับความต้องการใช้ของ 
ผู้ใช้พลังงาน	และเมื่อเดือนกันยายน	 2557	 ได้ทําการติดตั้ง 
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนจากไอเสียเครื่องยนต์ชุดใหม่ 
เสร็จสมบูรณ์	 ทําให้สามารถเดินเครื่องได้ตามปกติ	 	 ทั้งนี้	 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่	 5	 มีความสามารถในการผลิต 
ก๊าซธรรมชาติ	 ในปริมาณ	 570	 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	 
โดยมีกําลังการผลิต	 LPG	สูงสุดที่	 2,500	ตันต่อวัน	 เพื่อจ่าย 
ก๊าซธรรมชาติและ	 LPG	 เป็นเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้า	 
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม	 และภาคปิโตรเคมี	 ซึ่งในช่วงที่ 
ดําเนินการซ่อมแซม	 ปตท.	 ได้บริหารจัดการปริมาณ	 LPG	 
เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ	 โดยลด 
การจ่าย	 LPG	 ในภาคอุตสาหกรรมและภาคปิโตรเคมี	 เพื่อ 
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้พลังงานภาคครัวเรือน

พิธีเปิดนิทรรศการ “The Miracle of Natural Gas: Miracle Romance
ไม้เมืองหนาวสุดโรแมนติกของโลก”
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 •	 โครงการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วม
สําหรับโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง	 (Power	 and	 Heat	 
Recovery:	PHR)	ไดด้าํเนนิการตดิตัง้อปุกรณผ์ลติไฟฟา้ขนาด	 
25	เมกะวัตต์	เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง	และติดตั้งระบบหมุนเวียน 
พลังงานความร้อนเหลือทิ้งกลับคืน	 (Waste	Heat	Recovery	 
System:	WHRS)	 ซึ่งช่วยให้โรงแยกก๊าซธรรมชาติ	 จังหวัด
ระยอง	ประหยัดก๊าซฯ	ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ถึง	41.6	เมกะวัตต์	
โดยเริ่มเดินเครื่องการผลิตตั้งแต่วันที่	16	เมษายน	2557

 พฤษภาคม

 •	 ปตท.	 ลงนามสัญญาขายก๊าซธรรมชาติให้กับกลุ่ม
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	 (SPP)	 ได้แก่	 บริษัท	 กัลฟ์	 เอ็นซี	 จํากัด	
และ	บริษัท	บางปะอิน	 โคเจนเนอเรชั่น	 จํากัด	 (โครงการ	 2)	 
โดยมปีรมิาณกา๊ซธรรมชาตทิีจ่ะตอ้งสง่มอบตามสญัญาใหแ้ก่ 
ผูซ้ือ้ในแตล่ะวนัทีป่รมิาณ	21.91	และ	20.65	ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ 
ต่อวัน	ที่ค่าความร้อน	1,000	บีทียูต่อลูกบาศก์ฟุต	ตามลําดับ	 
อายุสัญญา	25	ปี	ซึ่งจะช่วยพัฒนาพลังงานสะอาด	และช่วย 
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ

 มิถุนายน

 •	 ปตท.	 ได้โอนขายหุ้นกิจการไฟฟ้า	 ที่	 ปตท.	 ลงทุน
ใน	บรษิทั	ราชบรุเีพาเวอร	์จาํกดั	ซึง่มกีาํลงัการผลติตามสดัสว่น 
การถือหุ้นรวมประมาณ	210	เมกะวัตต์	ให้แก่	บริษัท	โกลบอล	
เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จํากัด	(มหาชน)	(GPSC)	โดยเป็นไปตาม
นโยบายที่ให้	GPSC	เป็นผู้ดําเนินธุรกิจไฟฟ้าของ	กลุ่ม	ปตท.

 กรกฎาคม

 •	 โครงการติดตั้งเครื่องเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ	
หนว่ยที	่4	สถานเีพิม่ความดนักา๊ซธรรมชาตไิทรโยค	ดาํเนนิการ 
แล้วเสร็จ	 (Mechanical	Completion)	 ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความ
สามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติโดยรวมของโครงข่ายระบบ 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก	ฝั่งตะวันตก

 กันยายน

 •	 ปตท.	 ลงนามสัญญาขายก๊าซธรรมชาติให้กับกลุ่ม
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	 (SPP)	 ได้แก่	 บริษัท	 ไออาร์พีซี	 คลีน	 
พาวเวอร์	 จํากัด	 2	 โครงการ	 โดยมีปริมาณก๊าซธรรมชาติ 
ทีจ่ะตอ้งสง่มอบตามสญัญาใหแ้กผู่ซ้ือ้ในแตล่ะวนัโครงการละ	 
24	 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	 ที่ค่าความร้อน	 1,000	 บีทียูต่อ 
ลูกบาศก์ฟุต	 ตามลําดับ	 อายุสัญญา	 25	 ปี	 ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ
 •	 คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน	(กบง.)	มมีติ
ใหท้ยอยปรบัราคาขายปลกี	LPG	และ	NGV	ตามมตคิณะรกัษา 
ความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	เมื่อวันที่	26	สิงหาคม	2557	เรื่อง
มาตรการเร่งด่วนในการปรับราคาโครงสร้างราคานํ้ามันและ 
ก๊าซธรรมชาติ	 โดยเห็นชอบให้ปรับราคาขายปลีก	 LPG	ภาค
ขนส่งเพิ่ม	0.62	บาทต่อกิโลกรัม	จาก	21.38	บาทต่อกิโลกรัม	 
เป็น	22.00	บาทต่อกิโลกรัม	และราคาขายปลีก	NGV	ปรับขึ้น	
1.00	บาทตอ่กโิลกรมั	จาก	10.50	บาทตอ่กโิลกรมั	เปน็	11.50	บาท 
ต่อกิโลกรัม	แต่สําหรับรถโดยสารสาธารณะ	 (รถร่วม	 ขสมก.	 
และ	บขส.)	ราคายงัคงเดมิที่	8.50	บาทตอ่กโิลกรมั	ซึง่จะทาํให ้
ราคา	 LPG	 และ	 NGV	 สะท้อนต้นทุนมากขึ้น	 โดยมีผล 
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2557
 •	 คณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน	(กกพ.)	ไดม้มีติ
เห็นชอบ	 “ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทําข้อกําหนด 
เกี่ยวกับการเปิดให้ใช้	 หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ	 
และสถานี	 LNG	 แก่บุคคลที่สาม	 (Third	 Party	 Access	 
Regime:	TPA	Regime)”	และไดป้ระกาศในราชกจิจานเุบกษา	 
โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่	14	ตุลาคม	2557

 ธันวาคม

 •	 คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน	(กบง.)	มมีติ
ให้ปรับราคาขายปลีก	NGV	สําหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น	 
1.00	บาทต่อกิโลกรัม	 จากเดิม	 11.50	บาทต่อกิโลกรัม	 เป็น	
12.50	 บาทต่อกิโลกรัม	 และสําหรับรถโดยสารสาธารณะ 
เพิ่มขึ้น	1.00	บาทต่อกิโลกรัม	จากเดิม	8.50	บาทต่อกิโลกรัม	
เป็น	 9.50	 บาทต่อกิโลกรัม	 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 	 
3	ธันวาคม	2557
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พม่า

ลาว

กัมพูชา

เวียดนาม

ทะเลอันดามัน

มาเลเซีย

ประเทศไทย

ภูฮ่อม

นํ้าพอง

บ้านอีต่อง
ท่าหลวง

แก่งคอย

บางปะกง

ระยอง

เบญจมาศ

ทานตะวัน

ปลาทอง

เอราวัณ

ไพลิน
พื้นที่พัฒนาร่วม
ไทย-มาเลเซีย	(JDA)

อาทิตย์

บงกช

สงขลา

สะเดา

ขนอม

วังน้อย

นิคมฯ	ชายฝั่ง
ตะวันออก

ชลบุรี
สมุทรปราการ

พระนครเหนือ

เชฟรอนส่วนเพิ่ม

อาทิตย์	FPSO

บงกชใต้

พระนครใต้

นครสวรรค์

นครราชสีมา

แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ

โรงไฟฟ้า

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
หน่วยที่	1,	2,	3,	5,	6	จังหวัดระยอง

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
หน่วยที่	4	จังหวัดนครศรีธรรมราช

ท่อส่งก๊าซฯ	ในปัจจุบัน

โครงการท่อส่งก๊าซฯ	ในอนาคต

ราชบุรี

กำ�ลังก�รแยกก๊�ซฯ
ของโรงแยกก๊�ซธรรมช�ติ

หน่วยที่	1	 400	 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

หน่วยที่	2	และ	3		โรงแยกก๊าซอีเทน 
	 800	 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

หน่วยที่	4	 170	 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

หน่วยที่	5	 570	 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

หน่วยที่	6	 800	 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

ยาดานา

เยตากุน

แผนที่แสดงโครงข่าย	
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
และโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ซอติก้า
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 หน่วยธุรกิจนํ้ามัน	

	 ปี	 2557	ปตท.	 สามารถครองความเป็นผู้นําในตลาด	 
ขายปลีกนํ้ามันเชื้อเพลิงต่อเนื่องเป็นปีที่	 22	 โดยมีส่วนแบ่ง 
การตลาดร้อยละ	39.4	สูงกว่าปีก่อนร้อยละ	0.7	และเป็นผู้นํา 
ในตลาดผลิตภัณฑ์นํ้ามันหล่อลื่นต่อเนื่องเป็นปีที่	 6	 โดยมี 
ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ	39.2	 โดยผลดําเนินงานของหน่วย
ธุรกิจนํ้ามันสามารถสรุปได้	ดังนี้

 การจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิง

	 ในปี	 2557	ปตท.	 มีปริมาณจําหน่ายนํ้ามันเชื้อเพลิง
ในประเทศรวม	18,099	ล้านลิตร	เพิ่มขึ้นจากปี	2556	จํานวน	 
451	 ล้านลิตร	ประกอบด้วย	นํ้ามันเบนซิน	 3,482	 ล้านลิตร	 
นํ้ามันดีเซล	 7,504	ล้านลิตร	นํ้ามันเครื่องบินและนํ้ามันก๊าด	
2,408	ล้านลิตร	นํ้ามันเตา	1,614	ล้านลิตร	และ	LPG	3,090	
ล้านลิตร
	 ค่าการตลาดทั้งปีมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	 1.56	 บาทต่อลิตร	 
โดยค่าการตลาดที่เหมาะสมอยู่ที่ระดับ	1.5	-	2.0	บาทต่อลิตร	 
ซึ่งเป็นระดับที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและ 
ผลตอบแทนการลงทุนของผู้ค้านํ้ามันตามมาตรา	7	และผู้ค้า 
ซึ่งเป็นเจ้าของสถานีบริการนํ้ามัน	
	 ณ	สิ้นเดือนธันวาคม	2557	ปตท.	มีสถานีบริการนํ้ามัน 
รวม	 1,396	 แห่งทั่วประเทศ	 คิดเป็นร้อยละ	 5.5	 ของสถานี 
บริการนํ้ามันทั่วประเทศ	สถานีเติมนํ้ามันอากาศยาน	11	แห่ง	

คลังนํ้ามัน	19	แห่ง	(เป็นคลังของ	ปตท.	9	แห่ง	และคลังร่วม/	 
คลังเช่า	 10	 แห่ง)	 คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว	 (LPG)	 3	 แห่ง	 
คลังปิโตรเลียม	 5	 แห่ง	 และโรงบรรจุก๊าซ	 4	 แห่ง	 ร้านค้า 
สะดวกซื้อ	 7-Eleven	 1,145	 แห่ง	 ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน	
1,197	แห่ง	และธุรกิจยานยนต์	143	แห่ง

 การจำาหน่ายผลิตภัณฑ์นำ้ามันหล่อลื่น

	 ปตท.	 มุ่งมั่นที่จะผลักดัน	 PTT	 Lubricants	 ซึ่งเป็น 
ตราสินค้าของคนไทยสู่การเป็นตราสินค้าระดับโลก	 (Global	
Brand)	 โดยยังคงรักษาความเป็นผู้นําด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่น 
ภายในประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่อง	
ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้าไปสู่ตลาดต่างประเทศ 
ในภูมิภาคต่างๆ	 โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 
เอเชียใต้	 และประเทศจีน	 รวมทั้งสิ้น	 31	ประเทศ	และในปี	 
2557	 ปตท.	 ยังคงมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง 
ต่อเนื่อง	 โดยออกผลิตภัณฑ์หล่อลื่นใหม่รวมทั้งสิ้น	 15	 ชนิด	 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 และเป็นการพัฒนา 
เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 การสร้างความมั่นคงให้กับพลังงานของประเทศ

	 ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ	ปตท.	มีการให้บริการ
และปฏิบัติการคลังสํารองผลิตภัณฑ์	 รวมถึงการจัดหาและ 
จัดส่งปิโตรเลียมเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ
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	 ในปี	 2557	 ปตท.	 ได้มีการเตรียมพร้อมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพลังงานให้เพียงพอกับ 
ความต้องการของประเทศ	ดังนี้
 •	 การขยายความสามารถในการรับ	จ่าย	ในโครงการ
เพิ่มขีดความสามารถการนําเข้า	 การจ่ายและระบบขนส่ง	 
LPG	 เพื่ อ รองรับปริมาณการใช้ 	 LPG	 ที่ เพิ่ มขึ้ น ใน
อนาคต	 โดยในปี	 2557	 ปตท.	 ได้ดําเนินการก่อสร้าง 
ถังเก็บและจ่าย	 LPG	ณ	 คลังก๊าซขอนแก่นและคลังก๊าซ 
สุราษฎร์ธานี	 แล้วเสร็จตามแผนพร้อมใช้งาน	 ซึ่งจะเป็น 
การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บ	 LPG	 	ของคลังภูมิภาค 
เพิ่มอีกแห่งละ	 3,000	 ตัน	 ขณะที่ท่าเรือคลังก๊าซเขาบ่อยา	 
อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง	 และคาดว่าจะแล้วเสร็จ 
ในปี	 2558	 ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการนําเข้า 
เป็น	250,000	ตันต่อเดือน
	 นอกจากนี้ 	 ยังมีการจัดทําแผนแม่บทโครงสร้าง 
พืน้ฐานของธรุกจินํา้มนั	(Facility	Master	Plan)	พฒันาเครอืขา่ย 
คลังและระบบขนส่งเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน 
ให้กับประเทศ	 โดยในระหว่างปี	 2557	 ได้ทําการขยายขีด 
ความสามารถของคลังนํ้ามันสุราษฎร์ธานี 	 เพื่อรองรับ 
ความต้องการใช้นํ้ามันที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคใต้	 รวมทั้งจัดหา
และดําเนินการจ่ายนํ้ามันจากจุดจ่ายนํ้ามันแห่งใหม่ในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อทดแทนคลังนํ้ามันอุดรธานี	 
และคลังนํ้ามันขอนแก่น	ที่หมดสัญญาเช่าที่ดินในปี	2557

 กิจกรรมด้านการสร้างค่านิยมร่วมให้สังคม 
 (Creating Shared Value: CSV)

	 นอกจากภารกิจในการเสริมสร้างความมั่นคงทาง
ด้านพลังงานให้กับประเทศแล้ว	 ปตท.	 ยังได้ตระหนักและ 
ใหค้วามสาํคญัในการดแูลสงัคม	ชมุชน	และสิง่แวดลอ้ม	ควบคู่
กันอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญในการช่วยให้
ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 โดยในปี	 2557	 ปตท.	 ได้ 
ลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืกบัมลูนธิโิครงการหลวง	
ในโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟระบบ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 เพื่อช่วย
เสรมิสรา้งใหช้มุชนเกดิความเขม้แขง็บนพืน้ฐานของการพึง่พา
ตนเอง	 และการพัฒนาอย่างสมดุล	 ตามแนวทางของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ทั้งในมิติการพัฒนาทักษะอาชีพ	
การเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน	และการมี
สว่นรว่มฟืน้ฟแูละอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ของทอ้งถิน่	โดยเฉพาะปา่ตน้นํา้	ในขณะเดยีวกนั	คาเฟอ่เมซอน 
ก็จะได้วัตถุดิบเป็นเมล็ดกาแฟคุณภาพเพื่อผู้บริโภคที่มาใช้
บริการ	 และผู้บริโภคก็ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนเกษตรกรไทย
ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย	ถือเป็นแนวทางดําเนิน
ธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาร่วมกับชุมชนเพื่อให้ได้
ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน	

 การตอบสนองกลยุทธ์ด้าน Green ของ กลุ่ม ปตท. 

	 ในปี	 2557	 ธุรกิจนํ้ามันมีการดําเนินการที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายขององค์กร	โดยให้ความสําคัญตามทิศทาง	และ
นโยบายการดําเนินงานของ	ปตท.	ในด้านสิ่งแวดล้อม	ดังนี้
 •	 ส่งเสริมการจัดจําหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพอย่าง
ต่อเนื่อง	มีการขยายตลาดนํ้ามันแก๊สโซฮอล	 โดยเพิ่มจํานวน
สถานีบริการนํ้ามันแก๊สโซฮอล	E85	 เป็น	 300	แห่ง	และเพิ่ม
จํานวนสถานีบริการแก๊สโซฮอล	E20	 เป็น	 1,182	แห่ง	 ทั้งนี้ 
ในปี	2557	ปตท.	มีส่วนแบ่งในการจําหน่ายนํ้ามันแก๊สโซฮอล	
E10	ร้อยละ	38	แก๊สโซฮอล	E20	ร้อยละ	55	และแก๊สโซฮอล	
E85	ร้อยละ	44
 •	 สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน	 โดยร่วมมือกับ	
บริษัท	 มิตรผล	 ไบโอฟูแอล	 จํากัด	 ในการขยายตลาดนํ้ามัน 
แก๊สโซฮอล	 E85	 ของ	 ปตท.	 ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภค 
ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือบางส่วน	 
โดย	 ปตท.	 จะรับนํ้ามันแก๊สโซฮอล	 E85	 จากคลังชัยภูมิ 
เพื่อจัดส่งไปยังคลังที่จังหวัดขอนแก่น	 ซึ่งเป็นศูนย์กลาง 
กระจายนํา้มนัสาํหรบัลกูคา้	ปตท.	ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	 
จากเดิมที่ 	 ปตท.	 สามารถจ่ายนํ้ามันแก๊สโซฮอล	 E85	 
จากคลังนํ้ามันสระบุรีได้เพียงแห่งเดียว	 รวมทั้งยังสามารถ 
รองรบัการขยายสถานบีรกิารทีจ่าํหนา่ยนํา้มนัแกส๊โซฮอล	E85	
ของ	ปตท.	ต่อไปในอนาคต
 •	 พัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่ช่วยลดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม	 ได้แก่	 PTT	RUBBERA	1245	ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
กลุ่ม	 Processing	Oil	 สูตรพิเศษ	 Low	 Aromatic	 ช่วยให้
ผลิตภัณฑ์ประเภทยางที่ผลิตได้	 เช่น	 ยางล้อรถยนต์	 เป็นต้น	
มีมลพิษตํ่า	 ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน	 รวมถึงเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย	 นอกจากนี้	 ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์	
PTT	POWERTRAC	SUPER	PLUS	นํ้ามันส่งกําลังสูตรใหม่	 
ความหนดืตํา่	SAE	10W-30	สาํหรบัระบบสง่กาํลงัในเครือ่งจกัรกล 
การเกษตรรุ่นใหม่	 ซึ่งจะช่วยลดการเสียดทาน	 ส่งผลให้ 
ประหยดัเชือ้เพลงิมากขึน้		อายกุารใชง้านยาวนานขึน้		ซึง่ถอืเปน็ 
การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 และตรงตามหลัก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม	ซึ่งสอดคล้องกับ
กลยุทธ์	TAGNOC	ของ	ปตท.อีกด้วย
	 นอกจากนี	้ยงัไดร้บัการรบัรองฉลาก	Carbon	Footprint	
อีก	7	ผลิตภัณฑ์	ได้แก่	นํ้ามันแก๊สโซลีน	91	(ULR	91)	นํ้ามัน
แกส๊โซลนี	95	(ULG	95)	นํา้มนัแกส๊โซฮอล	91	นํา้มนัแกส๊โซฮอล	 
95	 นํ้ามันแก๊สโซฮอล	 E20	 นํ้ามันหล่อลื่น	 PTT	 Performa	
Super	 Synthetic	 ขนาด	 1	 ลิตร	 และ	 4	 ลิตร	 รวมถึงได้รับ 
การรบัรองฉลากผลติภณัฑ์	(PTT	Green	for	Life)	แลว้	จาํนวน	
2	ผลิตภัณฑ์	 ได้แก่	 นํ้ามันแก๊สโซฮอล	E20	และนํ้ามันดีเซล	
HyForce	Premium	Diesel
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ปริมาณการจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม
ในประเทศ
หน่วย:	ล้านลิตร
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หมายเหตุ:	ไม่รวมปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่จําหน่ายเป็นวัตถุดิบปิโตรเคมี
ที่มา:	กรมธุรกิจพลังงาน	กระทรวงพลังงาน
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เหตุการณ์สําคัญของหน่วยธุรกิจนํ้ามัน
ในรอบปี 2557

 กุมภาพันธ์

	 เปดิโครงการ	“รว่มพฒันาเครือ่งรบับตัร	ในสถานบีรกิาร 
นํ้ามัน	 ปตท.	 สําหรับรับบัตรสมาชิกเซเว่นการ์ดและบัตร 
สมาร์ทเพิร์สทุกประเภท”	 โดยลูกค้าสามารถชําระค่านํ้ามัน 
ด้วยบัตรฯ	 แทนการชําระด้วยเงินสด	 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการ 
ที่จะเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้กับผู้บริโภคที่เข้ามา 
ใช้บริการ	ณ	สถานีบริการนํ้ามัน	ปตท.	

 มีนาคม

	 เปิดสถานีบริการนํ้ามันแบบบริการตัวเองเต็มรูปแบบ	
“Fully	 Self-Serve	 Station”	 แห่งแรกของประเทศไทย	 โดย
นําเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคและ
เป็นการพัฒนาสินค้าและบริการของ	 ปตท.	 ให้ตอบสนอง	 
Innovative	Lifestyles	ในปัจจุบัน	

เปิดสถานีบริการนำ้ามัน “Fully Self-Serve Station”

เปิดสถานีบริการนำ้ามันครบวงจร PTT Greenery Station

 พฤษภาคม

 •	 เปิดสถานีบริการนํ้ามันครบวงจร	 PTT	Greenery	
Station	 และซูเปอร์มาร์เก็ตเต็มรูปแบบแห่งแรก	 Jiffy	 Plus	
Supermarket	 พร้อมศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันหล่อลื่น	 
PTT	FIT	Auto	แบบครบวงจรและมเีทคโนโลยทีีท่นัสมยั	รวมถงึ 
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ	
เพื่อลดมลภาวะและเป็นโครงการนําร่องในการใช้พลังงาน
ทดแทนที่สะอาดและยั่งยืน	ในโครงการคอมมูนิตี้	มอลล์	The	
Crystal	PTT	ถนนชัยพฤกษ์	
 •	 นําเสนอ	Business	Model	 ใหม่	 ให้กับลูกค้ากลุ่ม
สายการบินพาณิชย์โดยให้บริการเสริมด้านการบริการบริหาร
ความเสี่ยงราคานํ้ามันอากาศยาน	Jet	A-1	ตามความต้องการ 
ที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละราย	 เพื่อ เป็นการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีอย่างยั่งยืน	และตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์	
Customer	Centric	 ซึ่งในเบื้องต้นได้ให้บริการแก่สายการบิน
นกแอร์	และ	Thai	Air	Asia	X

 ธันวาคม

 •	 ปตท.	 ร่วมคืนความสุขให้ประชาชนในช่วงเทศกาล
ปใีหม	่โดยการจาํหนา่ยผลติภณัฑห์ลอ่ลืน่ราคาพเิศษ	ลดราคา 
จากราคาจําหน่ายปกติร้อยละ	 15	 -	 30	 พร้อมเปลี่ยนถ่าย 
นํ้ามันหล่อลื่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 •	 กิจกรรม	“กอดลุ้นทองกับก๊อดจิแฟมิลี่	ที่	PTT	Life	
Station”	 เมื่อผู้บริโภคเติมนํ้ามันผลิตภัณฑ์ใดก็ได้	 ครบ	 800	
บาทขึ้นไป	หรือสะสมภาพก๊อดจิผ่านแอพพลิเคชั่น	 ครบตาม
กติกาที่กําหนด	จะได้รับสิทธิในการจับรางวัลก๊อดจิทองคํา
 •	 แอพพลเิคชัน่	PTT	Life	Station	ผา่นโทรศพัทเ์คลือ่นที	่
Smart	 Phone	 ช่วยอํานวยความสะดวกในการเดินทางของ 
ผู้บริโภค	ด้วยการค้นหาสถานีบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ที่มี
จําหน่ายในแต่ละสถานีบริการ
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	 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

	 ผลสําเร็จของการดําเนินงานของหน่วยธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศในปี	2557	มาจากความสามารถในการจัดหา
และนําเข้านํ้ามันดิบ	คอนเดนเสท	ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	(LPG)	
และนํ้ามันสําเร็จรูป	 ให้กับประเทศได้อย่างเพียงพอต่อความ
ต้องการที่เพิ่มขึ้น	 รวมถึงมีการสร้างรายได้จากการค้าระหว่าง
ประเทศโดยการขยายฐานการค้าไปยังภูมิภาคอื่นๆ	เพื่อรักษา
ปริมาณการค้าให้อยู่ในระดับสูงท่ามกลางปัจจัยลบต่างๆ	 
ที่เกิดขึ้น	 ทั้งความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ	 และ
ภาวะราคานํ้ามันที่ผันผวนและปรับตัวลดลงอย่างมากตั้งแต่
ช่วงไตรมาสที่	3	เป็นต้นมา
	 ในป	ี2557	หนว่ยธรุกจิการคา้ระหวา่งประเทศมปีรมิาณ
การคา้ผลติภณัฑป์โิตรเลยีมและปโิตรเคม	ีรวม	67,675	ลา้นลติร	 
(หรือประมาณ	1,166	พันบาร์เรลต่อวันเทียบเท่านํ้ามันดิบ)	
ลดลง	 3,929	 ล้านลิตร	 หรือร้อยละ	 6	 เมื่อเทียบกับปี	 2556	 
ซึ่งประกอบด้วยการค้านํ้ามันดิบ	 41,739	 ล้านลิตร	 การค้า
คอนเดนเสท	 7,297	 ล้านลิตร	 การค้านํ้ามันสําเร็จรูป	 และ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	15,838	ล้านลิตร	และการค้าผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมี	2,800	ล้านลิตร

	 นอกจากการค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
แลว้	หนว่ยธรุกจิการคา้ระหวา่งประเทศมกีารทาํธรุกรรมการคา้ 
ในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น	 ซึ่งเป็นการขยายมูลค่า 
การค้าในตลาดสินค้าอื่นๆ	 นอกเหนือจากสินค้าที่เกี่ยวกับ
พลังงาน	ตามแนวกลยุทธ์หลักของ	 กลุ่ม	 ปตท.	 เช่น	 นํ้ามัน 
ปาล์มดิบ	 (Crude	Palm	Oil)	และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องจาก 
นํ้ามันปาล์ม	รวมถึงกะลาปาล์ม	(Palm	Kernel	Shell)	เป็นต้น	
โดยในปี	2557	มีปริมาณการค้ารวมทั้งสิ้น	25	ล้านลิตร
	 ทั้งนี้	 จากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ	 การเมือง
ระหว่างประเทศ	 รวมถึงปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์และ
อุปทานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลให้ราคา 
นํ้ามันในตลาดโลกมีความผันผวนปรับตัวขึ้นลงอย่างรวดเร็ว 
และรุนแรง	 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนและรายได้ 
ของการดําเนินธุรกิจตลอดทั้งสายโซ่อุปทานปิโตรเลียม 
และปิโตรเคมี	หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจึงได้บริหาร 
จัดการความเสี่ยงราคาจากธุรกรรมการค้า	การกลั่น	การผลิต	 
ใหก้บั	ปตท.	และบรษิทัในกลุม่	ปตท.	โดยใชเ้ครือ่งมอืการบรหิาร 
ความเสี่ยงด้านราคา	เช่น	Swap	หรือ	Option	อย่างเหมาะสม	 
ซึ่งในปี	 2557	 มีปริมาณการบริหารความเสี่ยงให้กับ	 ปตท.	 
ทั้งหมด	16,105	ล้านลิตร	และมีการบริหารความเสี่ยงให้กับ 
โรงกลั่นในกลุ่ม	ปตท.	รวมทั้งสิ้น	8,505	ล้านลิตร
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ปริมาณการค้า
ระหว่างประเทศ
หน่วย:	ล้านลิตร

ปิโตรเคมี

นํ้ามันเชื้อเพลิง
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	 นอกจากนี้	 เพื่อสนับสนุนให้การดําเนินธุรกิจฯ	 เติบโต 
อย่างมั่นคง	 ปลอดภัย	 ไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อชุมชน	 
สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
ของการดําเนินธุรกิจ	หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจึงให้
บริการจัดจ้างเรือขนส่งต่างประเทศสําหรับการขนส่งนํ้ามันดิบ	
คอนเดนเสท	ผลิตภัณฑ์นํ้ามันสําเร็จรูป	ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	 

 การสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศไทย

	 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ในการสร้างความมั่นคง
ทางด้านพลังงาน	 ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับ
ประเทศ	การจดัหาพลงังานใหก้บัประเทศอยา่งเพยีงพอ	ถอืเปน็ 
ภารกิจสําคัญของหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	 โดยมี
หน้าที่หลักคือ
 1)	ก�รจัดห�นำ้�มันดิบและคอนเดนเสทจ�กแหล่ง
ในประเทศ	 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการลด
การพึ่งพาการนําเข้าพลังงาน	 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศจึงทําสัญญาซื้อระยะยาวกับผู้ ได้รับสัมปทาน
สําหรับปริมาณการผลิตส่วนใหญ่	 เพื่อนํามาจัดสรรให้กับ 
โรงกลั่นนํ้ามันและโรงปิโตรเคมีตามสัดส่วนและคุณภาพ 
ที่เหมาะสมกับโรงกลั่นและโรงปิโตรเคมีแต่ละแห่ง	 โดยในปี	 
2557	 มีการจัดหานํ้ามันดิบ	 และคอนเดนเสทจากแหล่ง 
ในประเทศปริมาณทั้งสิ้น	11,573	ล้านลิตร

 2)	ก�รนำ�เข�้นำ�้มนัดบิและคอนเดนเสทจ�กแหลง่
ต่�งประเทศ	 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้สร้าง
สัมพันธภาพที่ดี	 และทําสัญญาซื้อระยะยาวแบบรัฐต่อรัฐ 
กับกลุ่มประเทศผู้ผลิตในภูมิภาคตะวันออกกลาง	 รวมถึง 
ภูมิภาคอื่นๆ	 เพื่อนําเข้านํ้ามันดิบและคอนเดนเสทให้โรงกลั่น 
และโรงงานปโิตรเคมใีนประเทศอยา่งนอ้ยตามสดัสว่นที่	ปตท.	 
ถือหุ้น	 รวมถึงมีการนําเข้าให้โรงกลั่นอื่นที่	 ปตท.	 มิได้ถือหุ้น	 
ตามคุณภาพที่เหมาะสมกับโรงกลั่นและโรงงานปิโตรเคมี 
แตล่ะแหง่	ดว้ยราคาและเงือ่นไขทางการคา้ทีส่ามารถแขง่ขนัได	้ 
ซึ่งส่งผลให้เกิดความมั่นใจว่าประเทศไทยจะมีนํ้ามันดิบและ 
คอนเดนเสทเพยีงพออยา่งตอ่เนือ่งแมใ้นยามทีเ่กดิภาวะวกิฤต	 
ซึ่งปี	 2557	 มีการนําเข้านํ้ามันดิบและคอนเดนเสทจาก 
แหล่งต่างประเทศทั้งสิ้น	 26,764	 ล้านลิตร	 หรือประมาณ 
ร้อยละ	57	ของการนําเข้าทั้งหมดของประเทศไทย

(LPG)	 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี	 ตัวทําละลาย	 เคมีภัณฑ์	 และ 
กะลาปาล์ม	 ให้กับ	 ปตท.	 และบริษัทในกลุ่ม	 ปตท.	 รวมถึง 
บริษัทคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศตามมาตรฐานสากล	ภายใต้ 
บรรทัดฐานการตรวจและการประเมินเรือของ	Oil	Company	 
International	 Marine	 Forum	 (OCIMF)	 โดยในปี	 2557	 
มีปริมาณการขนส่งทั้งหมด	530	เที่ยวเรือ
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 3)	ก�รนำ�เข้�ก๊�ซปิโตรเลียมเหลว ปัจจุบันหน่วย
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเป็นผู้นําเข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ให้กับประเทศ	 โดยปริมาณการนําเข้ามีอัตราการเติบโตอย่าง
ตอ่เนือ่งจากความตอ้งการใช้ของภาคอตุสาหกรรม	ภาคขนส่ง	
และภาคครวัเรอืนทีเ่พิม่ขึน้	ทัง้นี	้เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่กา๊ซปโิตรเลยีม
เหลวจะมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ	 
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจึงสร้างความม่ันคงในการจัดหา	 
โดยทําสัญญาระยะยาวเพื่อซื้อก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับบริษัท
นํ้ามันแห่งชาติของประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกรายใหญ่ 
ของโลก	อีกทั้งยังสร้างโครงข่ายพันธมิตรกับประเทศผู้นําเข้า
รายใหญ่อื่นๆ	 ในเอเชีย	 หากเกิดกรณีไม่สามารถจัดส่งก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวจากตะวันออกกลางมายังภูมิภาคเอเชียได้	
โดยในปี	 2557	หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศนําเข้าก๊าซ
ปโิตรเลยีมเหลวทัง้สิน้	3,767	ลา้นลติร	หรอืคดิเปน็รอ้ยละ	100	
ของปริมาณการนําเข้าทั้งหมดของประเทศไทย

 4)	ก�รนำ�เข้�นำ้�มันเต�	 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศดําเนินการนําเข้านํ้ามันเตาเพื่อเป็นเชื้อเพลิงสํารอง 
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในกรณีที่ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็น 
เชื้อเพลิงหลักไม่เพียงพอ	 ซึ่งนํ้ามันเตาที่นําเข้านั้นมีคุณภาพ
ที่แตกต่างจากคุณภาพนํ้ามันเตาทั่วไปในตลาดและปริมาณ
การนําเข้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 อย่างไรก็ตาม 
ก็สามารถดําเนินการจัดหาและขนส่งให้กับโรงไฟฟ้าได้ทัน
ความต้องการ	 โดยในปี	 2557	มีการนําเข้านํ้ามันเตาทั้งหมด	
377	ล้านลิตร

เหตุการณ์สําคัญของหน่วยธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศในรอบปี 2557

 กุมภาพันธ์

 •	 ลงนามในสัญญาซื้อก๊าซปิโตรเลียมเหลว	 (LPG)	
กับบริษัทผู้ค้าพลังงานชั้นนําของโลกจากประเทศกาตาร์ 
และประเทศคูเวต	 เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงาน 
ในประเทศตลอดปี	2557	และสนับสนุนภารกิจหลักของ	ปตท.	
ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ

 เมษายน

 •	 ลงนามในสัญญาซื้อก๊าซปิโตรเลียมเหลว	 (LPG)	
กับบริษัทคู่ค้าซึ่งเป็นบริษัทผู้นําเข้ารายใหญ่ของเกาหลีใต้
และภูมิภาคเอเชียเหนือ	 ปริมาณ	 220,000	 ตัน	 เพื่อนําเข้า
เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานในประเทศตลอดปี	 2557	 
นบัเปน็การตอกยํา้พนัธกจิในการสรา้งความมัน่คงทางพลงังาน 
ในประเทศให้มีใช้อย่างพอเพียง

 •	 ลงนามในสญัญาซือ้นํา้มนัดบิกบับรษิทัผูผ้ลตินํา้มนั
และก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบรูไน	 ปริมาณ	 
3	ล้านตัน	 เพื่อเป็นวัตถุดิบสําหรับโรงกลั่นในประเทศตลอดปี	 
2557	 ซึ่งเป็นการทําสัญญาต่อเนื่องเป็นปีที่ 	 4	 แสดงถึง 
ความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทพลังงานไทยในเวทีสากล	

 มิถุนายน

 •	 ลงนามในสญัญาซือ้ขายกา๊ซปโิตรเลยีมเหลว	(LPG)	
ในรปูแบบสญัญาระยะยาว	(Term	Contract)	ป	ี2557	ปรมิาณ	 
88,000	ตัน	 กับบริษัทผู้นําเข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวรายใหญ่ 
ของญีปุ่น่และผูจ้ดัหากา๊ซปโิตรเลยีมเหลวรายใหญข่องภมูภิาค 
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้ซึง่เปน็การทาํสญัญาตอ่เนือ่งเปน็ปทีี	่5	 
นับเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดียิ่งกับบริษัทชั้นนํา 
ของภูมิภาค	 และตอกยํ้าพันธกิจในการสร้างความมั่นคง 
ทางพลังงานให้กับประเทศ

พิธีลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว กับบริษัทผู้นำาเข้า
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น

พิธีลงนามในสัญญาซื้อนำ้ามันดิบ กับบริษัทผู้ผลิตนำ้ามัน
และก๊าซธรรมชาติชาติของประเทศบรูไน
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 สิงหาคม

 •	 ลงนามในบันทึกความเข้าใจศึกษาความเป็น
ไปได้ของโอกาสในการร่วมมือในโครงการ	 Integrated	 
Petrochemical	Complex	ที่มีกําลังการผลิตในระดับ	World	
Scale	 แห่งแรกของประเทศบรูไน	 นับเป็นการเปิดโอกาส 
ทางธุรกิจร่วมกับประเทศบรูไน	 รองรับการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 รองรับเป้าหมาย 
การก้าวสู่การเป็นบริษัทพลังงานข้ามชาติชั้นนําของ	ปตท.

 พฤศจิกายน

 •	 ลงนามในบันทึกความเข้าใจในการจัดหากะลา
ปาลม์ในป	ี2558	ปรมิาณ	120,000	ตนั	ใหก้บับรษิทัผูค้า้	เพือ่นาํ 
ไปเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานชีวภาพและโรงงานปิโตรเคมี  
ขนาดใหญใ่นประเทศเกาหลใีต	้นบัเปน็การสรา้งความสมัพนัธ ์
อันดีและการขยายธุรกิจในการเป็นบริษัทค้าสากลข้ามชาติ	 
อีกทั้งยังเป็นการก้าวสู่ตลาดพลังงานสีเขียว	 ซึ่งสนับสนุน	
Green	Roadmap	ของ	ปตท.	ทีมุ่ง่เนน้การใชพ้ลงังานทางเลอืก 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 ธันวาคม

 •	 ลงนามในบันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารทางทะเลระหว่างศูนย์ประสานการปฏิบัติการ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	กองทัพเรือ	 และ	
ปตท.	โดยความรว่มมอืในครัง้นีเ้ปน็การแลกเปลีย่นขอ้มลูและ
ติดตามการเดินเรือขนส่งพลังงานของ	กลุ่ม	ปตท.	ที่เดินทาง 
ผ่านน่านนํ้าย่านอันตรายจากการกระทําของโจรสลัด	 เพื่อให้ 
เกิดความปลอดภัยสูงสุดของการขนส่งทางทะเล	นับเป็นอีก
พันธกิจในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ 
ที่	กลุ่ม	ปตท.	ได้ให้ความสําคัญเสมอมา

 ธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม

 ธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียม 

	 ปี	 2557	 ปตท.สผ.	 และบริษัทย่อย	 มีรายได้รวม 
ทั้งสิ้น	 8,017	ล้านเหรียญสหรัฐ	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 8	 เมื่อเทียบ 
กับปี	 2556	 ซึ่งมีรายได้รวม	 7,445	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 
ส่วนใหญ่เป็นผลจากรายได้จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น	โดย
ปริมาณการขายเฉลี่ยปี	 2557	ที่	 321,886	บาร์เรลเทียบเท่า 

นํา้มนัดบิตอ่วนั	เพิม่ขึน้รอ้ยละ	10	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปรมิาณ
การขายเฉลีย่ในป	ี2556	ที	่292,629	บารเ์รลเทยีบเทา่นํา้มนัดบิ 
ต่อวัน	 สาเหตุหลักมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายเต็มปี 
ในปี	 2557	 ของโครงการพีทีทีอีพี	 ออสตราเลเชีย	 (เริ่มมี 
การขายในเดือนสิงหาคม	 2556)	 รวมทั้งเริ่มมีการขายใน 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในเดือนมีนาคม	 2557	 
และส่งออกในเดือนสิงหาคม	 2557	 ของโครงการซอติก้า	 
และจากการเพิ่มสัดส่วนร้อยละ	15	ของโครงการคอนแทร็ค	4	
ขณะทีร่าคาขายเฉลีย่ลดลงเปน็	63.38	เหรยีญสหรฐัตอ่บารเ์รล
เทียบเท่านํ้ามันดิบ	(สําหรับปี	2556	อยู่ที่	65.58	เหรียญสหรัฐ
ต่อบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามันดิบ)
	 ผลการดําเนินงาน	ปี	 2557	ปตท.สผ.	และบริษัทย่อย	 
มีกําไรสุทธิรวม	 677	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 เมื่อเปรียบเทียบกับ
กําไรสุทธิปี	 2556	 จํานวน	 1,847	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 โดยมี
สาเหตุหลักจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ดังกล่าวข้างต้นของโครงการพีทีทีอีพี	 ออสตราเลเชีย	 และ
โครงการมาเรยีนา	ออยล	์แซนด	์รวมทัง้คา่เสือ่มราคา		คา่สญูสิน้ 
และค่าตัดจําหน่าย	 และค่าใช้จ่ายในการสํารวจปิโตรเลียม
เพิ่มขึ้น
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	 ปตท.สผ.	มีการดําเนินโครงการทั้งหมด	 43	 โครงการ 
ใน	11	ประเทศ	ดังนี้
 โครงก�รในประเทศไทย 
	 ปตท.สผ.	 มีโครงการในประเทศ	จํานวน	 17	 โครงการ	
ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ดําเนินการผลิตแล้ว	 (Producing	
Phase)	 ท้ังในอ่าวไทยและบนบก	โดยปี	2557	สามารถดําเนิน
การผลิตได้อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อตอบสนองความต้องการใช้
พลังงานของประเทศไทย	นอกจากนี้	 ปตท.สผ.	 ยังได้ขยาย 
ฐานการผลิตในประเทศไทยโดยการเข้าซื้อบริษัทในเครือของ	 
Hess	Corporation	ปลายเดือนเมษายน	2557	ซึ่งถือสัดส่วน 
ในโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยประกอบด้วย 
โครงการคอนแทรค็	4	ตัง้อยูบ่รเิวณอา่วไทย	ในสดัสว่นรอ้ยละ	15	 
และโครงการสินภูฮ่อม	 ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 
ในสัดส่วนร้อยละ	35		
	 สําหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการสํารวจ	 (Exploration	 
Phase)	 ในปี	 2557	 ปตท.สผ.	 ได้ดําเนินกิจกรรมที่สําคัญ	
อาทิ	 โครงก�รบี	 6/27	 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทย	 โครงการได้
เสร็จสิ้นการเจาะหลุมสํารวจ	NKW-N01	 โดยไม่พบศักยภาพ
เชิงพาณิชย์	ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดําเนินการศึกษา
ธรณีวิทยาปิโตรเลียม

 โครงก�รในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
	 ปตท.สผ.	มีโครงการในภูมิภาคนี้	จํานวน	15	โครงการ	 
ซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	 สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม	และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
	 สําหรับโครงการที่ดําเนินการผลิตแล้ว	 (Producing	
Phase)	ปตท.สผ.	ได้ดําเนินกิจกรรมที่สําคัญ	เช่น	
 • โครงก�รซอติก้�	 ซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล	 อ่าว
เมาะตะมะ	 ประเทศเมียนมาร์	 ได้เริ่มส่งก๊าซธรรมชาติ 
ให้กับทางหน่วยงานรัฐบาลที่กํากับดูแลกิจการการสํารวจ
และผลิตปิโตรเลียมของเมียนมาร์	 (Myanmar	 Oil	 and	
Gas	 Enterprise:	MOGE)	 เพื่อใช้ภายในประเทศเมียนมาร์	 
ในเดือนมีนาคม	และเริ่มส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่	 ปตท.	 เพื่อ
ใช้ภายในประเทศไทยตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา	 โดย
โครงการสามารถรักษาปริมาณการผลิตได้คงที่และตาม 
เป้าหมาย	 ซึ่งปริมาณการขายรวมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ	 
310	 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	 (ประมาณ	 47,950	 บาร์เรล
เทียบเท่านํ้ามันดิบต่อวัน)	 นอกจากนี้	 โครงการฯ	 อยู่ระหว่าง
การก่อสร้างแท่นหลุมผลิตเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับการผลิต	 
สําหรับแผนในการเพิ่มปริมาณสํารองปิโตรเลียมและรักษา
ระดับการผลิตในระยะยาว	 โดยอยู่ระหว่างการเจาะหลุม
ประเมินผลจํานวนประมาณ	 10	 หลุม	 ได้เริ่มดําเนินการ
ตั้งแต่ไตรมาสที่	 3	 ที่ผ่านมา	และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 
ปี	2558	

 •	 โครงก�รเวียดน�ม	 16-1	 ซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่ง
ทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเวียดนาม	 
ประสบความสําเร็จในการเจาะหลุมประเมินผลในบริเวณ	H5	 
ซึ่งตั้งอยู่ตอนใต้ของแหล่งเทจั๊กจั๋ง	 (Te	GIac	 Trang	 Field:	
TGT)	 เพื่อรักษาระดับการผลิต	 และได้เตรียมการติดตั้งแท่น
ผลิตเพื่อรองรับการผลิตจากพื้นที่ดังกล่าว	 โดยคาดว่าจะเริ่ม 
การผลิตได้ภายในปี	2558	ทั้งนี้	ในปี	2557	โครงการมีปริมาณ
การขายนํ้ามันดิบเฉลี่ย	 34,000	บาร์เรลต่อวัน	 และปริมาณ 
การขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย	 22	 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	
(ประมาณ	5,500	บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามันดิบต่อวัน)

	 สําหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการสํารวจ	 (Exploration	 
Phase)	ปตท.สผ.	ได้ดําเนินกิจกรรมที่สําคัญ	เช่น	
 •	 โครงก�รเมียนม�ร์	เอ็ม	3	ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล
อ่าวเมาะตะมะ	ปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการเจาะหลุม 
ประเมินผลเพิ่มเติม	 จํานวน	 6	 หลุมตามแผนงานที่วางไว้	 
โดยได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่	 3	ปี	 2557	และคาดว่า 
จะเสร็จสิ้นภายในครึ่งปีแรกของปี	2558
 •	 โครงก�รเมียนม�ร์	พีเอสซี	จี	และอีพี	2	ซึ่งเป็น
โครงการบนบก	 ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณ	Central	 Myanmar	 
Basin	 ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาโครงสร้างทาง
ธรณีวิทยาและเจาะหลุมสํารวจหลุมแรก	 จากแผนการเจาะ
หลุมสํารวจทั้งสิ้นจํานวน	4	หลุม	
 •	 โครงก�รเมียนม�ร์	 เอ็มโอจีอี	 3	ซึ่งเป็นโครงการ
บนบก	ตัง้อยูใ่นพืน้ทีบ่รเิวณ	Central	Myanmar	Basin	ปตท.สผ.	
มสีดัสว่นในการรว่มทนุรอ้ยละ	85	และเปน็ผูด้าํเนนิการ	โดยใน
เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา	บริษัท	PTTEP	South	Asia	Limited	
หรอื	PTTEP	SA	(บรษิทัยอ่ยของ	ปตท.สผ.)	ไดล้งนามในสญัญา
แบ่งปันผลผลิต	(Production	Sharing	Contract)	กับ	MOGE	
เพื่อรับสิทธิในการดําเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม 
ในแปลงดงักลา่ว	ปจัจบุนัอยูร่ะหวา่งการดาํเนนิการทาํรายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 (Environmental	 Impact	 
Assessment:	EIA)	โดยคาดวา่จะแลว้เสรจ็ภายในไตรมาสแรก 
ของปี	2558

 โครงก�รในออสตร�เลเชีย 
	 ปตท.สผ.	มโีครงการในภมูภิาคนีจ้าํนวน	1	โครงการ	คอื	
 •	 โครงก�รพีทีทีอีพี	 ออสตร�เลเชีย	 ซึ่งตั้งอยู่ใน
เครือรัฐออสเตรเลีย	ประกอบด้วย	15	แปลงสัมปทาน	
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Notes: * Exclude 3 projects that are pending official withdrawal approval.

Diversified International Portfolio
Worldwide operations: 43 projects* in 11 countries

Deepwater Gas (LNG)

Piped Gas

oil LNg

North America (1)
1 Exploration
  • Canada

South America (2)
2 Exploration
 • Brazil

Southeast Asia (15)
6 Production
9 Exploration
 • Vietnam 
 • Indonesia
 • Myanmar

Africa and Middle East (7)
1 Production
1 Development
5 Exploration
 • Algeria
 • Mozambique 
 • Kenya
 • Oman

Australasia (1)
1 Production
  • Australia

Thailand (17)
14 Production
1 Development
2 Exploration
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	 สาํหรบัแหลง่ทีด่าํเนนิการผลติแลว้	(Producing	Phase)	
คอื	แหลง่มอนท�ร�	(Montara)	ซึง่มปีรมิาณการผลติโดยเฉลีย่
ในปี	2557	อยู่ที่ประมาณ	18,000	บาร์เรลต่อวัน	ทั้งนี้	ในส่วน
การดาํเนนิการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนจากบรษิทัประกนัภยั	 
นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นํ้ามันรั่วไหลจากแหล่งมอนทารา 
จนถึงสิ้นปี	 2557	บริษัทได้รับค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้น	 244	
ลา้นเหรยีญสหรฐั	สาํหรบัการเรยีกรอ้งคา่ชดเชยจากเหตกุารณ ์
นํ้ามันรั่วไหลจากรัฐบาลอินโดนีเซียนั้น	ปตท.สผ.	พร้อมเจรจา
กับรัฐบาลอินโดนีเซีย	 โดยยึดหลักการที่จะพิสูจน์หลักฐาน 
และผลกระทบ	(หากมี)	โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ต่อไป	
	 สําหรับแหล่งที่อยู่ระหว่างการสํารวจ	 (Exploration	
Phase)	 ในปี	 2557	 ปตท.สผ.	 ได้ดําเนินกิจกรรมที่สําคัญ	
อาทิ	แหล่ง	 Cash	 Maple	 ในปี	 2557	 ได้เจาะหลุมสํารวจ	
Maple-East	เสร็จสิ้น	โดยไม่พบศักยภาพเชิงพาณิชย์	ปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างการศึกษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์	พร้อมทั้ง 
การออกแบบทางด้านวิศวกรรมการผลิต	 รวมถึงวิเคราะห์
ศกัยภาพเชงิพาณชิยแ์ละทางเลอืกในการพฒันาแหลง่ดงักลา่ว	

 โครงก�รในทวีปอเมริก� 
	 ปตท.สผ.	มีโครงการในภูมิภาคนี้	 จํานวน	3	 โครงการ	
ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศแคนาดาและประเทศบราซิล	ได้แก่	
 
 •	 โครงก�รม�เรยีน�	ออยล	์แซนด	์(ชือ่เดมิ	โครงการ
แคนาดา	ออยล์	แซนด์	เคเคดี)	เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา	 
ปตท.สผ.	ไดเ้สรจ็สิน้การแลกเปลีย่นทรพัยส์นิตามเงือ่นไขตา่งๆ	
ที่ระบุไว้ใน	 Partnership	Units	 Redemption	 Agreement	 
(PURA)	 ร่วมกับ	 บริษัท	 Statoil	 Canada	 Limited	 (SCL)	 
ส่งผลให้	 บริษัท	 PTTEP	 Canada	 Limited	 (PTTEP	 CA)	 
ถือสัดส่วนร้อยละ	 100	 และเป็นผู้ดําเนินการในแหล่ง	 
Thornbury,	 Hangingstone	 และ	 South	 Leismer	 
พร้อมทั้งได้รับเงินสดประมาณ	 419	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 
ปัจจุบันโครงการฯ	 อยู่ระหว่างการเจาะสํารวจ	 Winter	 
Delineation	 Campaign	 (WDC)	 และศึกษาแนวทางใน 
การพัฒนา	 (Development	 Plan)	 ซึ่งรวมถึงการออกแบบ 
ทางวิศวกรรมเบื้องต้น	 (Pre-FEED)	 สําหรับโครงการ	 
Thornbury	Phase	1	

 •	 โครงก�รบ�ร�รินเนียส์	 เอพี	 1	 ซึ่งประกอบด้วย
แปลงสํารวจ	BAR-M-215,	BAR-M-217,	BAR-M-252	และ	 
BAR-M-254	 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง	 Barreirinhas	 นอกชายฝั่ง 
ทางตะวันออกของประเทศบราซิล	 ซึ่งเดือนเมษายนที่ผ่านมา 
บริษัท	 PTTEP	 Brazil	 Investments	 in	 Oil	 and	 Gas	 
Exploration	and	Production	Limitada	(PTTEP	BL)	บริษัท
ย่อยของ	ปตท.สผ.	ได้เข้าร่วมทุนสัดส่วนร้อยละ	25	และได้รับ 
อนุมัติจากรัฐบาลในเดือนสิงหาคม	 โครงการได้ดําเนินการ
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 (EIA)	 เพื่อเตรียมการสํารวจ
คลื่นไหวสะเทือนแบบ	 3	 มิติ	 	 โดยคาดว่าจะเริ่มดําเนินการ 
ในไตรมาสที่	2	ปี	2558

 •	 โครงก�รบร�ซิล	บีเอ็ม	อีเอส	23	ซึ่งประกอบด้วย
แปลงสํารวจ	BM-ES-23	ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง	 Espirito	 Santo	
นอกชายฝั่งทางตะวันออกของบราซิล	 ซึ่งเมื่อเดือนกันยายน	
PTTEP	 BL	 ได้เข้าร่วมทุนสัดส่วนร้อยละ	 20	 และในเดือน
พฤศจิกายนได้รับอนุมัติจากรัฐบาล	ทั้งนี้ในปี	2557	โครงการ
ได้มีการเจาะหลุมสํารวจและประเมินผลจํานวน	 2	 หลุม	 
โดยพบนํ้ามันดิบจํานวน	 1	 หลุม	 สําหรับปี	 2558	 โครงการ 
มีแผนการเจาะสํารวจเพิ่มเติมจํานวน	2	หลุม

 โครงก�รในแอฟริก�และตะวันออกกล�ง 
	 ปตท.สผ.	 มีโครงการในภูมิภาคนี้จํานวน	 7	 โครงการ	 
ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐสุลต่านโอมาน	 สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย	 สาธารณรัฐโมซัมบิก	 และสาธารณรัฐ
เคนยา
	 สาํหรบัโครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการพฒันา	(Development	 
Phase)	ปตท.สผ.	ได้ดําเนินกิจกรรมที่สําคัญ	ดังนี้
 •	 โครงก�รแอลจีเรีย	433	เอ	และ	416	บี	ซึ่งตั้งอยู่
บนบก	 ทางทิศตะวันออกของประเทศแอลจีเรีย	 ปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างการก่อสร้างกระบวนการผลิตและระบบท่อขนส่ง	 
โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มการผลิตได้ภายในครึ่งปีหลัง 
ของปี	 2558	 ด้วยกําลังการผลิตประมาณ	 20,000	 บาร์เรล 
ต่อวัน
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	 สําหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการสํารวจ	 (Exploration	 
Phase)	 ปตท.สผ.	 ได้ดําเนินการสํารวจในโครงการต่างๆ	 
ดังนี้
 •	 โครงก�รฮ�สสิ	 เบอร์	 ร�เคซ	 ซึ่งตั้งอยู่บนบก	
ทางทิศตะวันออกของประเทศแอลจีเรีย	 ปัจจุบันโครงการ 
อยู่ระหว่างการสํารวจระยะเวลาที่	 2	 (Second	 Drilling	 
Campaign)	 โดยในปี	 2557	 โครงการฯ	 ได้ดําเนินการสํารวจ
คลื่นไหวสะเทือนแบบสองมิติและแบบสามมิติ	 และมีแผน
เจาะหลุมสํารวจและหลุมประเมินผลทั้งสิ้น	5	หลุม	โดยได้เริ่ม 
ดําเนินการเจาะหลุมสํารวจและหลุมประเมินผลแล้วในไตรมาสท่ี	3	 
ที่ผ่านมา
 •	 โครงก�รโมซัมบิก	 โรวูม่�	 ออฟชอร์	 แอเรีย	 1 
ซึ่งเป็นโครงการก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่	 ตั้งอยู่นอกชายฝั่ง 
ของโมซัมบิก	 โดยมีแผนการเจาะหลุมสํารวจและประเมิน 
ทั้งสิ้นจํานวน	6	หลุม	เพื่อค้นหาและประเมินศักยภาพเพิ่มเติม	 
ในปี	 2557	 โครงการฯ	 ได้เสร็จสิ้นการเจาะหลุมสํารวจและ 
ประเมินจํานวน	 5	หลุม	 โดยหลุมสํารวจ	 Tubarao	 Tigre-1	
ประสบความสําเร็จในการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติม	
ทั้งนี้	 ได้เริ่มดําเนินการเจาะหลุมประเมิน	 Tubarao	 Tigre-2	 
ในไตรมาสที่	4	ปี	2557	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่	1	 
ปี	 2558	 ในส่วนของการพัฒนาก๊าซธรรมชาติเหลว	 (LNG)	 
ได้ดําเนินการตามแผนการพัฒนาทางวิศวกรรมพื้นที่ก่อสร้าง 
โรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว	 (LNG	 Engineering	 and	 
Construction	Development)	 อย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้	 คาดว่า 
จะสามารถเริ่มการผลิตและขาย	LNG	ครั้งแรกได้ในปี	2562
 •	 โครงก�รโมซัมบิก	 โรวูม่�	 ออนชอร์	 ซึ่งตั้งอยู่
บนบกทางทิศเหนือของโมซัมบิก	มีแผนการเจาะหลุมสํารวจ
จาํนวน	2	หลมุ	ในปี	2557	และไดเ้สรจ็สิน้การเจาะหลมุสาํรวจ
จํานวน	1	หลุม	คือ	 Tembo-1	 ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินผล
ศักยภาพเชิงพาณิชย์	 อีกทั้งได้เริ่มดําเนินการเจาะหลุมสํารวจ	
Kifaru-1	 ตั้งแต่ปลายปี	 2557	 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่	1	ปี	2558
 •	 โครงก�รเคนย�	 แปลงแอล	 10	 เอ	 ซึ่งตั้งอยู่
นอกชายฝั่งของประเทศเคนยา	 ได้เสร็จสิ้นการเจาะหลุม
สํารวจ	Sunbird-1	โดยไม่พบศักยภาพในเชิงพาณิชย์	ปัจจุบัน 
อยูใ่นระหวา่งการศกึษาผลทีไ่ดจ้ากการเจาะหลมุดงักลา่ว	เพือ่
ที่จะนําผลของการสํารวจไปใช้ประโยชน์ทางธรณีวิทยาต่อไป	

 •	 โครงก�รเคนย�	แอล	5	แอล	7	แอล	11	เอ	แอล	11	บ	ี
และ	 แอล	 12	 อยู่ระหว่างการดําเนินการศึกษาข้อมูลทาง
ธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์	 เพื่อกําหนดตําแหน่งการเจาะหลุม
สํารวจจํานวน	 1	 หลุม	 โดยมีแผนในการเจาะหลุมดังกล่าว 
ในปี	2558

 ด้�นก�รบริห�รและกลั่นกรองก�รลงทุน 

	 ในปี	2557	ปตท.สผ.	ได้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง	 
ในด้านการบริหารและกลั่นกรองการลงทุน	 (Portfolio	 
Management)	โดยในปี	2557	ปตท.สผ.	ได้มีการดําเนินการ 
บริหารและกลั่นกรองการลงทุนที่สําคัญ	ดังต่อไปนี้
 •	 ก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งก�รถือสัดส่วนใน
โครงก�รม�เรียน�	ออยล์	แซนด์	(ชื่อเดิม	โครงการแคนาดา	
ออยล์	 แซนด์	 เคเคดี)	 เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารแผน 
การลงทุนและได้ผลตอบแทนจากการดําเนินงานในระดับ 
ที่น่าพอใจภายใต้สภาพแวดล้อมของธุรกิจในปัจจุบัน	
 •	 ก�รเข้�ซื้อบริษัทในเครือของบริษัท	 Hess	
Corporation	 ที่ถือสัดส่วนในโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติ
ในอ่าวไทยและบนบกตามที่กล่าวแล้วข้างต้น	เพื่อเป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์การเติบโตของ	ปตท.สผ.	ที่เน้นการแสวงหา
สินทรัพย์ท่ีอยู่ในข้ันตอนการผลิตแล้ว	 (Producing	 Asset)	
ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้	 อัตราการเติบโตของปริมาณการผลิต	
และปรมิาณสาํรองปโิตรเลยีมใหก้บั	ปตท.สผ.	ไดท้นัท	ีและเปน็ 
การเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บัฐานการผลติในประเทศไทย
 •	 ก�รลงน�มสัญญ�แบ่งปันผลผลิตโครงก�ร
เมียนม�ร์	 เอ็มโอจีอี	 3	 เพื่อต่อยอดยุทธศาสตร์การพัฒนา	
และขยายการลงทุนต่อเนื่องในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมาร์
 •	 ก�รเข้�ซื้อสัดส่วนในโครงก�รบ�ร�รินเนียส์	
เอพ	ี1	และโครงก�รบร�ซลิ	บเีอม็	อเีอส	23	ในประเทศบราซลิ		
นบัเปน็กา้วแรกของ	ปตท.สผ.	ทีจ่ะเขา้สูป่ระเทศบราซลิ	ซึง่เปน็
บริเวณหนึ่งที่มีศักยภาพปิโตรเลียมสูง	

	 อย่างไรก็ตาม	 ในปี	 2557	ปตท.สผ.	มีการคืนสิทธิใน
แปลงสมัปทานแอล	21/48	ในประเทศไทย	โครงการอนิโดนเีซยี 
เซาท์ซาการี	 โครงการนิวซีแลนด์	 เกรทเซาธ์	แปลงแอล	10	บี	 
ของโครงการเคนยา	รวมทัง้แปลงเอซ/ีพ	ี4	(AC/P4)	ของโครงการ 
พีทีทีอีพี	ออสตราเลเชีย	โครงการอินโดนีเซีย	เซไม	ทู	โครงการ
อนิโดนเีซยี	ซาดงั	โครงการเอ	4/48	และเอ	5/48	ซึง่ปจัจบุนัอยูใ่น
ระหวา่งรอการอนมุตัอิยา่งเปน็ทางการจากรฐับาลออสเตรเลยี	
อินโดนีเซีย	และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	ตามลําดับ
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 ธุรกิจไฟฟ้า	

	 การควบรวม	บริษัท	 ผลิตไฟฟ้าอิสระ	 (ประเทศไทย)	
จํากัด	 (IPT)	 และบริษัท	 พีทีที	 ยูทิลิตี้	 จํากัด	 (PTTUT)	 ได้ 
ดาํเนนิการแลว้เสรจ็เมือ่วนัที่	10	มกราคม	2556	โดยจดัตัง้เปน็ 
บริษัท	 โกลบอล	 เพาเวอร์	 ซินเนอร์ยี่	 จํากัด	 และปัจจุบันได้ 
จดทะเบยีนแปรสภาพเปน็บรษิทัมหาชนจาํกดั	ภายใตช้ือ่	บรษิทั	
โกลบอล	เพาเวอร	์ซนิเนอรย์ี่	จาํกดั	(มหาชน)	(GPSC)	เพือ่เปน็
บริษัทหลักในการดําเนินธุรกิจไฟฟ้าของ	 กลุ่ม	 ปตท.	 โดยมี 
กําลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง	 1,038	 เมกะวัตต์	 กําลังการผลิต 
ไอนํ้า	1,500	ตันต่อชั่วโมง	และมีกําลังผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัทที่	 GPSC	 เข้าร่วมลงทุน	 514	 เมกะวัตต์	 
กําลังผลิตไอนํ้าประมาณ	 96.8	 ตันต่อชั่วโมง	 GPSC	 
มีกําลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น	 1,552	 เมกะวัตต์	 และมีกําลัง 
การผลิตไอนํ้า	1,596.8	ตันต่อชั่วโมง

ผลการดำาเนินงานปี 2557

	 GPSC	 ได้มีการขยายการลงทุนทั้งในประเทศไทย 
และภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง	นอกจากนี้	ยังผลักดันและ
สร้างความเป็นเลิศในด้านการปฏิบัติการผ่านโครงการ	 PTT	
Group	Operational	Excellence	ซึ่งจะนําไปสู่การดําเนินงาน
ทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเทยีบไดก้บัองคก์รชัน้นาํระดบั
สากล	(Top	Quartile	Performance)	อย่างยั่งยืนในอนาคต	
	 นอกจากนี้	 เพื่อให้การดําเนินงานของ	 ปตท.	 เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ	 บริษัท	 พีทีที	 เอ็นเนอร์ยี่	 รีซอร์สเซส	 
จํากัด	 (PTTER)	 ได้ดําเนินการจําหน่ายโอนโครงการโรงไฟฟ้า 
พลังนํ้า	นํ้าลิก-1	ให้แก่	GPSC	แล้วเสร็จเมื่อวันที่	5	ธันวาคม	
2557
	 ทั้งนี้ 	 ณ	 สิ้นปี	 2557	 GPSC	 มีรายได้รวมทั้งสิ้น	
22,363.64	ล้านบาท	จากปริมาณการขายไฟฟ้า	10,741,180	
เมกะวัตต์-ชั่วโมง	 ไอนํ้า	 4,981,345	 ตัน	 และนํ้าปราศจาก 
แร่ธาตุ	 (Demineralized	water)	 3,661,141	ลูกบาศก์เมตร	 
(ปริมาณขายไม่รวมบริษัทในเครือ)	โดยปี	2557	GPSC	มีกําไร 
สุทธิทั้งสิ้น	 1,789.05	ล้านบาท	และผลประกอบการ	GPSC	 
รวมบริษัทในเครือกําไรสุทธิ	ทั้งสิ้น	1,970.62	ล้านบาท
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เหตุการณ์สําคัญของ GPSC ในรอบปี 2557

 มิถุนายน

 •	 ดําเนินการรับซื้อ/	 โอน	 2	 บริษัทผลิตไฟฟ้า	 จาก	
กลุ่ม	ปตท.	 ได้แก่	 บริษัท	 ผลิตไฟฟ้า	นวนคร	จํากัด	 ในวันที่	 
7	กุมภาพันธ์	2557	และ	บริษัท	ราชบุรีเพาเวอร์	จํากัด	ในวันที่	 
25	มิถุนายน	2557

 กรกฎาคม

 •	 เข้าร่วมทุนโครงการ	STORA	กับ	บริษัท	24M	ในขั้น	
Series	 B2	 ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อทําการวิจัยและ 
พัฒนากระบวนการผลิต	 Lithium-ion	Battery	 เมื่อวันที่	 25	
กรกฎาคม	2557	คาดว่าบริษัทจะสามารถจําหน่ายแบตเตอรี่
ในเชิงพาณิชย์ได้ในปี	2559

 กันยายน

 •	 ลงนามบันทึกความเข้าใจ	 (MOU)	 โครงการบริหาร
จัดการขยะแบบครบวงจรที่จังหวัดระยอง	 ระหว่างจังหวัด
ระยองและองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	 เมื่อวันที่	 18	
กันยายน	2557

 ตุลาคม

 •	 ลงนามบันทึกความเข้าใจ	 	 (MOU)	 ศึกษาความ
เป็นไปได้โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมาร์	 ขนาด	 1,800	 -	 2,000	 เมกะวัตต์	 กับ	Marubeni	 
Corporation	 (ประเทศญี่ปุ่น),	 EGAT	 Inter,	 Sri	 Synergy	 
และ	Ayeyar	Holding	Company	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมาร์	เมื่อวันที่	9	ตุลาคม	2557

 พฤศจิกายน

 •	 ดาํเนนิการจดทะเบยีนแปรสภาพเปน็บรษิทัมหาชน
จํากัดเมื่อวันที่	 27	พฤศจิกายน	 2557	 รวมทั้งดําเนินการยื่น	 
Filing	กับ	ก.ล.ต.	เมื่อวันที่	28	พฤศจิกายน	2557

 ธันวาคม

 •	 ดาํเนนิการรบัโอนโครงการโรงไฟฟา้พลงันํา้	นํา้ลกิ-1	
ให้แก่	GPSC	แล้วเสร็จ	เมื่อวันที่	5	ธันวาคม	2557

	 ธุรกิจถ่านหิน

	 ปัจจุบัน	 PTTER	 มีการลงทุนธุรกิจเหมืองถ่านหินใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซียและในสาธารณรัฐมาดากัสการ์	รวมถึง 
การรว่มทนุเพือ่ศกึษาศกัยภาพแหลง่ถา่นหนิในสาธารณรฐับรไูน	
	 ธรุกจิเหมอืงถา่นหนิในสาธารณรฐัอนิโดนเีซยีดาํเนนิการ 
โดยบริษัท	 Sakari	 Resources	 Limited	 (SAR)	 ซึ่ง	 PTTER	 
ถือหุ้นรวมร้อยละ	95.26

 ผลการดำาเนินงานปี 2557

	 ผลการดําเนินการในปี	 2557	 ของ	 SAR	 มียอดขาย
ถ่านหินรวมทั้งสิ้น	 9.8	 ล้านตัน	 และมีกําไรสุทธิ	 7.0	 ล้าน
เหรียญสหรัฐ	 โดย	SAR	ยังคงมุ่งเน้นดําเนินการลดค่าใช้จ่าย	
(Cash	Costs)	การทาํเหมอืงอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยไดเ้จรจาตอ่รอง 
กับผู้รับเหมาและปรับแผนการทําเหมือง	 (Mine	 Planning)	 
ใหส้อดคลอ้งกบัภาวะทีร่าคาถา่นหนิยงัอยูใ่นชว่งขาลง	รวมถงึ 
ยังคงดําเนินการลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
อีกด้วย
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เหตุการณ์สําคัญของบริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ 
รีซอร์สเซส จํากัด (PTTER) ในรอบปี 2557

 •	 โครงการถ่านหินในสาธารณรัฐมาดากัสการ์	 ซึ่ง	
PTTER	 มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ	 80	 ได้รับใบอนุญาต 
การทําเหมือง	(Exploitation	Permit)	จํานวนทั้งหมด	5	แปลง	
ซึ่งมีปริมาณสํารองถ่านหินประมาณ	 67	 ล้านตัน	 ปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างขั้นตอน	 Pre-Development	 โดยมีการจัดทํา	 
Feasibility	 Study	 และ	 JORC	Coal	 Reserves	 Report	 
เพื่อประกอบการยื่นขอวงเงินกู้จากสถาบันการเงินจีน	คาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในต้นปี	 2558	และสามารถเริ่มการก่อสร้าง
ได้ภายในปี	2558	เพื่อที่จะผลิตถ่านหินให้ได้ในปลายปี	2561
 •	 PTTER	ไดเ้พิม่บทบาทในการเขา้จดัการและบรหิาร
งานใน	SAR	 โดยได้แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของ	กลุ่ม	ปตท.	 
ให้ดํารงตําแหน่ง	Acting	Chief	 Executive	Officer	ที่	 SAR	
ตัง้แตว่นัที	่1	สงิหาคม	2557	และแตง่ตัง้ผูบ้รหิารและพนกังาน 
เพิม่เตมิในปนีีอ้กี	4	คนไปปฏบิตังิานที่	SAR	และบรษิทัในเครอื	
 •	 โครงการถา่นหนิบรไูน	PTTER	ซึง่มสีดัสว่นการถอืหุน้
ร้อยละ	 35	 อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติกฎหมายธุรกิจ
ถ่านหินจากรัฐบาลบรูไน	

 ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น	

	 ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นมีการพัฒนา	 ขยายกําลัง
การผลิต	และบริการใหม่ๆ	เพื่อเพิ่มช่องทางการค้าและการให้
บริการ	 อีกทั้งยังแสวงหาโอกาสในการขยายการลงทุนทั้งใน 
และต่างประเทศ	 ทั้งธุรกิจในสายโซ่อุปทานเดิม	 รวมถึง 
ธุรกิจสีเขียว	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันใน 
การดําเนินธุรกิจของ	 กลุ่ม	 ปตท.	 นอกจากนี้	 มีการปรับ 
โครงสร้างการลงทุนของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ	 เพื่อเพิ่มมูลค่า 
ทางธุรกิจ	 ตลอดจนสร้างเสริมให้เกิดพลังร่วม	 และผลักดัน 
ให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ	 มีผลการดําเนินงานที่เป็นเลิศด้าน
ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องผ่านแผนงาน/	 โครงการต่างๆ	 อาทิ	
Petrochemical	 and	 Ref ining	 Integrated	 Synergy	 
Management	 (PRISM)	 และ	 PTT	Group	Operational	 
Excellence	 (OpEx)	 เป็นต้น	 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน 
ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ	ที่จะมีผลดําเนินงานในระดับชั้นนํา
ของภมูภิาคเอเชยีแปซฟิกิ	และมสีว่นรว่มสนบัสนนุ	กลุม่	ปตท.	
ในการสรา้งความมัน่คงทางพลงังาน	ความมัง่คัง่ใหก้บัประเทศ	
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคม	 ชุมชน	 และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน	บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ	ได้แก่	บริษัท	พีทีที	โกลบอล	
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เคมคิอล	จาํกดั	(มหาชน)	บรษิทั	ไทยออยล	์จาํกดั	(มหาชน)	และ
บรษิทั	ไออารพ์ซี	ีจาํกดั	(มหาชน)	ไดร้บัการจดัอนัดบัอยูใ่นดชันี 
ความยั่งยืนดาวโจนส์	 โดย	 2	 บริษัทแรกได้รับการจัดอันดับ 
ต่อเนื่องเป็นปีที่	 2	 ด้วย	ทั้งนี้	 ผลดําเนินงานของหน่วยธุรกิจ 
ปิโตรเคมีและการกลั่นที่สําคัญสามารถสรุปได้	ดังนี ้

 ผลประกอบการของธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
 
	 บริษัท	พีทีที	 โกลบอล	 เคมิคอล	 จำ�กัด	 (มห�ชน)	 
(PTTGC)	 มีปริมาณการจําหน่ายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์	
3	 กลุ่มหลัก	 ได้แก่	 (1)	 กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ 
สาธารณูปการ	 67.45	 ล้านบาร์เรล	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 11	 เมื่อ 
เทียบกับปีก่อน	อัตราการใช้กําลังการผลิตของโรงกลั่นนํ้ามัน 
อยู่ที่ร้อยละ	102	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ	91	เนื่องจาก 
ปี	 2556	 โรงกลั่นได้ทําการหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมบํารุง
จํานวน	38	วัน	และหยุดเพื่อซ่อมบํารุงหน่วย	Hydrocracking	 
Unit	จาํนวน	9	วนั	(2)	กลุม่ผลติภณัฑอ์ะโรเมตกิส	์3.16	ลา้นตนั	 
ลดลงร้อยละ	6	เมื่อเทียบกับปีก่อน	อัตราการใช้กําลังการผลิต 
อยู่ที่ร้อยละ	 81	ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ	 90	 เนื่องจาก
ปี	 2557	มีการหยุดเดินเครื่องฉุกเฉินของโรงงานอะโรเมติกส ์
หน่วยที่	 2	 กอปรกับมีการปิดซ่อมบํารุงตามแผนงานของ 
โรงอะโรเมตกิสห์นว่ยที	่1	เปน็เวลา	42	วนั	และ	(3)	กลุม่ผลติภณัฑ ์
โอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง	 1.99	 ล้านตัน	 เพิ่มขึ้น 
รอ้ยละ	9	จากปกีอ่น	อตัราการใชก้าํลงัการผลติอยูท่ีร่อ้ยละ	105	 
เพิม่ขึน้จากปกีอ่นทีอ่ยูท่ีร่อ้ยละ	99	เนือ่งจากในปี	2556	ไดเ้กดิ 
เหตุการณ์การหยุดเดินเครื่องของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
หน่วยที่	5	ของ	ปตท.	ทําให้	PTTGC	ได้รับวัตถุดิบนําเข้าผลิต 
ไมเ่ตม็ที่	กอปรกบัการหยดุเดนิเครือ่งเพือ่ซอ่มแซมกระบอกสบู
ของโรงงานผลติ	LDPE	จาํนวน	77	วนั	ในสว่นของ	Accounting	 
Gross	Refining	Margin	 (GRM)	 ของโรงกลั่นได้ปรับลดลง 
จากปีก่อน	 สาเหตุหลักจากการขาดทุนจากปริมาณสํารอง 
นํ้ามัน	 (Stock	Loss)	และมีการรับรู้	 Net	Realizable	Value	 
(NRV)	 เนื่องจากราคานํ้ามันที่ปรับลดลงอย่างมาก	 ในขณะที่	 
Market	GRM	และกําไรจากการบริหารความเสี่ยงผลิตภัณฑ ์
เพิ่มขึ้น	นอกจากนี้ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบนําเข้า 
ผลติ	(Product	to	Feed)	ของผลติภณัฑอ์ะโรเมตกิสป์รบัลดลง 
เชน่กนั		จากสว่นตา่งราคาพาราไซลนีกบัคอนเดนเสททีป่รบัตวั 
ลดลง	 ประกอบกับมีผลขาดทุนจากปริมาณสํารอง	 และ

มีการรับรู้ 	 NRV	 จากราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ลดลง
ตามราคานํ้ามันดิบที่ปรับลดลง	 ในขณะที่ส่วนต่างราคา
ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบนําเข้าผลิต	 (Product	 to	 Feed)	 ของ
ผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องปรับเพิ่มขึ้น	 
ซึ่งเป็นผลจากราคาผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์
ต่อเนื่องปรับเพิ่มขึ้น	 ในปี	 2557	 PTTGC	 มีการตั้งสํารอง 
ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างธุรกิจของ	 Vencorex	 โดย 
คิดเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ	PTTGC	1,142	ล้านบาท	ส่งผล
ให้ผลประกอบการปี	2557	ปรับลดลง
 บริษัท	เอ็ชเอ็มซี	โปลีเมอส์	จำ�กัด	(HMC)	มีปริมาณ
การจําหน่ายผลิตภัณฑ์รวม	 691,475	 ตัน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 6	 
เมือ่เทยีบกบัปกีอ่น	กอปรกบัสว่นตา่งระหวา่งราคาผลติภณัฑก์บั
วตัถดุบิปรบัตวัเพิม่ขึน้	และขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นลดลง	 
เนื่องจากอัตราการอ่อนค่าของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์
สหรัฐ	 ในปี	 2557	น้อยกว่าปี	 2556	ส่งผลให้ผลประกอบการ
ปี	2557	ปรับเพิ่มขึ้น
 บริษัท	 พีทีที	 อ�ซ�ฮี	 เคมิคอล	 จำ�กัด	 (PTTAC)  
มีปริมาณการจําหน่ายผลิตภัณฑ์รวม	 379,458	 ตัน	 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	55	 เมื่อเทียบกับปีก่อน	 เนื่องจากในปี	 2557	PTTAC	 
ได้มุ่งเน้นปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต	 ส่งผลให้สามารถ 
เดินเครื่องจักรได้เต็มกําลังการผลิต	 กอปรกับส่วนต่างราคา 
ผลิตภัณฑ์	 AN	 และ	 MMA	 กับวัตถุดิบปรับเพิ่มขึ้น	 และ 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจากปีก่อน	 จึงส่งผลให้ 
ผลประกอบการ	ปี	2557	ปรับเพิ่มขึ้น
 บริษัท	พีทีที	โพลีเมอร์	ม�ร์เก็ตติ้ง	จำ�กัด	(PTTPM) 
เป็นบริษัทหลักในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของ	 
กลุม่	ปตท.	มปีรมิาณการจาํหนา่ยทัง้สิน้	1,746,211	ตนั	เพิม่ขึน้
รอ้ยละ	6	เมือ่เทยีบกบัปกีอ่น	แตเ่นือ่งดว้ยคา่ใชจ้า่ยดาํเนนิงาน 
ที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการจําหน่ายผลิตภัณฑ์	 กอปรกับกําไร 
จากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง	 ทําให้ผลประกอบการปี	 2557	 
ลดตํ่ากว่าปีก่อน
 บริษัท	พีทีที	โพลีเมอร์	โลจิสติกส์	จำ�กัด	(PTTPL) 
เป็นบริษัทให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรแก่บริษัท 
ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกของ	 กลุ่ม	ปตท.	มีปริมาณการให้บริการ 
ทั้งสิ้น	 9,450,033	ตัน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 7	 เมื่อเทียบกับปีก่อน	 
โดยเป็นผลมาจากการขยายการให้บริการลูกค้ารายเดิม 
และลูกค้ารายใหม่ทั้งในและนอก	 กลุ่ม	 ปตท.	 ส่งผลให้ 
ผลประกอบการปี	2557	ปรับเพิ่มขึ้น	
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ปริมาณจ�าหน่าย
ปิโตรเคมีรวม
ของ	กลุ่ม	ปตท.	
(โอเลฟินส์,	
อะโรเมติกส์,	
และเม็ดพลาสติก)

หน่วย:	พันตันต่อปี
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	 สําหรับธุรกิจการกลั่น	 ในปี	 2557	 สัดส่วนการถือหุ้น 
ของ	ปตท.	อยู่ที่ร้อยละ	36	ของกําลังการกลั่นรวมทั้งประเทศที่	 
1,045	พันบาร์เรลต่อวัน	 (รวมกําลังการผลิตของหน่วยกลั่น
แยกคอนเดนเสทของ	PTTGC	จํานวน	135	พันบาร์เรลต่อวัน
และกําลังการผลิตของระยองเพียวริฟายเออร	์ 17	พันบาร์เรล
ต่อวัน	ซึ่งได้หยุดการผลิตลงอย่างไม่มีกําหนดเวลาตั้งแต่วันที่	 
7	 กุมภาพันธ์	 2555)	 โดยมีปริมาณวัตถุดิบที่ป้อนเข้าสู่
กระบวนการผลิตนํ้ามันของบริษัทในกลุ่ม	 ปตท.	 (รวมหน่วย
กลั่นนํ้ามันดิบและหน่วยกลั่นแยกคอนเดนเสทของ	PTTGC)	 
อยู่ที่	889	พันบาร์เรลต่อวัน	ลดลง	57	พันบาร์เรลต่อวัน	จากปี	
2556	อัตรากําลังการกลั่นเฉลี่ย	(CDU	Utilization)	ร้อยละ	90	 
ลดลงจากร้อยละ	 94	 ในปี	 2556	 เนื่องจากมีการหยุด 
เดินเครื่องเพื่อซ่อมบํารุงของโรงกลั่น	 SPRC	บางจาก	 และ 

ไทยออยล์	 ตามแผนงานในช่วงไตรมาสที่	 1	 -	 2	 ของปี	 2557	 
ทั้งนี้	 จากราคานํ้ามันที่ปรับลดลงอย่างมากในช่วงหลังของปี	 
สง่ผลใหธ้รุกจิการกลัน่เกดิการขาดทนุจากปรมิาณสาํรองนํา้มนั	 
(Stock	Loss)	เป็นอย่างมาก	โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับปี	2556	 
ที่มีกําไรจากปริมาณสํารองนํ้ามัน	นอกจากนี้	 ส่วนต่างราคา 
ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และวัตถุดิบ	 (Product	 Spread)	 
ก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน	ถึงแม้ว่าจะมีกําไรจากการบริหาร 
ความเสี่ยงผลิตภัณฑ์	 (Commodity	 Hedging)	 เพิ่มขึ้น 
ก็ตาม	ส่งผลให้ผลประกอบการของธุรกิจการกลั่น	กลุ่ม	ปตท.	 
มีกําไรสุทธิรวมตํ่ากว่าปี 	 2556	 โดยมีกําไรขั้นต้นจาก 
การผลิตเฉลี่ย	 (Gross	 Integrated	Margin:	 GIM)	 อยู่ที่	 
2.23	 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล	 ตํ่ากว่าปี	 2556	 ที่ 	 6.64	 
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล	
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เหตุการณ์สําคัญของหน่วยธุรกิจปิโตรเคมี
และการกลั่นในรอบปี 2557

 กรกฎาคม

 •	 บรษิทั	ไทยออยล	์จาํกดั	(มหาชน)	ไดท้ยอยดาํเนนิการ
เชิงพาณิชย์ในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตต่างๆ	 
อาทิ	Emission	Improvement,	CDU-3	Crude	Preheat	Train	 
Improvement	และ	HVU-2	Revamp	แลว้เสรจ็	รวมถงึโครงการ 
ขยายกําลังการผลิตสารทําละลายที่เพิ่มขึ้นเป็น	 141,000	 
ตันต่อปี	ของ	บริษัท	ไทยออยล์	โซลเว้นท์	จํากัด	ซึ่งเป็นบริษัท 
ในเครอืไทยออยล์	เพือ่รองรบัความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ทัง้ภายใน
ประเทศและภูมิภาคอีกด้วย	
 •	 บริษัท	ไออาร์พีชี	จํากัด	(มหาชน)	ขยายการค้าเข้าสู่
ตลาด	 TDAE	 ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นครั้งแรก	 เพื่อ 
ส่งเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานผลิตยางรถยนต์	 ส่งผลให้บริษัท 
มีส่วนแบ่งทางการตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มขึ้น 
นอกเหนือจากตลาดนํ้ามันหล่อลื่นที่ ได้ดําเนินการอยู่  
ในปัจจุบัน	
 •	 บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จํากัด	 (มหาชน)	จัดตั้ง	
บริษัท	BCP	Energy	International	Pte.	Ltd.	(BCP	Energy)	 
ขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์	 เพื่อเข้าซื้อ	 บริษัท	 Nido	 Petroleum	 
Limited	 ซึ่งเป็นบริษัทสํารวจและผลิตปิโตรเลียมและก๊าซ 
ธรรมชาติของประเทศออสเตรเลีย	 เพื่อขยายพอร์ทลงทุน 
สู่ธุรกิจต้นนํ้าเป็นครั้งแรกและเป็นการกระจายความเสี่ยง 
ในการดําเนินธุรกิจ	 รวมถึงเป็นการขยายฐานการลงทุนไปยัง 

ต่างประเทศในสัดส่วนร้อยละ	19.66	และได้ดําเนินการเสนอ 
ขอซือ้หุน้จากผูถ้อืหุน้ทีเ่หลอืเพิม่เตมินอกตลาดอกีรอ้ยละ	61.75	 
รวมทัง้สิน้เปน็รอ้ยละ	81.41	ซึง่แลว้เสรจ็ในเดอืนตลุาคม	2557	
 •	 บรษิทั	บางจากปโิตรเลยีม	จาํกดั	(มหาชน)	เขา้ซือ้หุน้	
บริษัท	บีซีพี	ไบโอเอทานอล	จํากัด	จาก	บริษัท	สีมา	อินเตอร์ 
โปรดักส์	 จํากัด	 ร้อยละ	 85	 เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจ
พลงังานทดแทนซึง่เปน็หนึง่ในกลยทุธห์ลกัของการดาํเนนิธรุกจิ	 
นอกเหนอืจากทีเ่ปดิดาํเนนิการเชงิพาณชิยโ์ครงการผลติไฟฟา้
จากเซลล์แสงอาทิตย์ครบทั้ง	 3	 ระยะจํานวน	118	 เมกะวัตต์ 
ซึ่งแล้วเสร็จในเดือนเมษายน	2557	

 สิงหาคม

 •	 บริษัท	 พีทีที	 โกลบอล	 เคมิคอล	 จํากัด	 (มหาชน)	
ร่วมกับ	 PT	 Pertamina	 ซึ่งเป็นบริษัทนํ้ามันแห่งชาติของ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 จัดตั้งบริษัทร่วมทุน	 PT	 Indo	 Thai	 
Trading	 มุ่งเน้นการขยายตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มโพลิเมอร์ 
ใหต้อบสนองความตอ้งการของประชาชนอนิโดนเีซยี	เพือ่สรา้ง 
ฐานตลาดรองรับโครงการร่วมทุนสร้างปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์
ในประเทศอินโดนีเซีย	 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการร่วมศึกษา 
รายละเอียดโครงการ
 •	 บริษัท	 พีทีที	 โกลบอล	 เคมิคอล	 จํากัด	 (มหาชน)	
ร่วมกับ	 บริษัท	 แดรี่โฮม	 และ	 บริษัท	 NatureWorks	 Asia	 
Pacif ic	 เปิดตัวบรรจุภัณฑ์ไบโอพลาสติกสําหรับโยเกิร์ต 
ออร์แกนิค	ครั้งแรกในไทยและเอเชีย

ปริมาณวัตถุดิบ
ที่ป้อนเข้าสู่
กระบวนการ
ผลิตน�้ามัน
ของ	กลุ่ม	ปตท.
หน่วย:	พันบาร์เรลต่อวัน
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 •	 บริษัท	 ไออาร์พีซี	 จํากัด	 (มหาชน)	 เปิดตัวโรงงาน	
NANO	Chemical	อยา่งเปน็ทางการ	พรอ้มขยายกาํลงัการผสม 
นํา้มนัหลอ่ลืน่เพิม่ขึน้เปน็	72	ลา้นลติรตอ่ป	ีเพือ่รองรบัปรมิาณ 
ความต้องการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นของอุตสาหกรรมภายในประเทศ	
และการเข้าสู่ประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	อีกด้วย
 •	 บริษัท	พีทีที	 โพลีเมอร์	 มาร์เก็ตติ้ง	 จํากัด	 ร่วมกับ	
ธนาคารทหารไทย	จาํกดั	(มหาชน)	ดาํเนนิโครงการ	The	Triple	S	 
Project	หรอื	Services	Solution	Series	เพือ่พฒันาศกัยภาพใน
การดาํเนนิธรุกจิผา่นระบบอเิลก็ทรอนกิส	์รวมถงึ	e-Guarantee	 
ซึ่ง	PTTPM	เป็นบริษัทแรกในกลุ่ม	ปตท.	ที่มุ่งมั่นสู่	Electronic	 
Platform	Company	ซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมความแข็งแกร่ง 
ของห่วงโซ่ทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ	 ปตท.	 แล้ว	 ยังสอดรับ 
กับแนวนโยบาย	Digital	Economy	ของรัฐบาลอีกด้วย

 กันยายน

 •	 ปตท.	 ส่งมอบผลการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการก่อสร้าง	Petrochemical	Refinery	Complex	ขนาด 
กาํลงัการกลัน่	400,000	บารเ์รลตอ่วนั	และปโิตรเคม	ี4,900,000	
ตันต่อปี	 บริเวณเขตเศรษฐกิจ	Nhon	Hoi	 จังหวัด	BinhDinh	 
ต่อรัฐบาลเวียดนาม	 โดยเป็นโรงกลั่นและโรงปิโตรเคมีแบบ 
ครบวงจรแห่งแรกของประเทศเวียดนาม
 •	 บริษัท	 ไออาร์พีชี 	 จํากัด	 (มหาชน)	 และกลุ่ม
เลีย่วไพรตัน	์	ลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงรว่มกนั		เพือ่ยตุขิอ้พพิาท
และคดีความที่ทั้งสองฝ่ายมีอยู่ต่อกันทั้งหมด
 •	 บริษัท	 พีทีที	 โกลบอล	 เคมิคอล	 จํากัด	 (มหาชน)	
บริษัท	ไทยออยล์	จํากดั	(มหาชน)	และ	บริษัท	ไออาร์พซีี	จํากดั	
(มหาชน)	 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส์	 (DJSI)	ประจําปี	2557	โดย	บริษัท	พีทีที	 โกลบอล	
เคมิคอล	 จํากัด	 (มหาชน)	 อยู่ในกลุ่ม	 DJSI	World	 ขณะที่
บริษัท	ไทยออยล์	จํากดั	(มหาชน)	และ	บริษัท	ไออาร์พซีี	จํากดั	
(มหาชน)	อยู่ในกลุ่ม	DJSI	Emerging	Markets

 ตุลาคม

 •	 บริษัท	ไออาร์พีชี	จํากัด	(มหาชน)	ร่วมมือกับ	บริษัท	
ปิคนิคพลาส	อินดัสเทรียล	จํากัด	 เปิดตัวผลิตภัณฑ์พลาสติก 
ผสมสีธรรมชาติ	 (Natural	 Color	 Compound)	 ครั้งแรก 
ในประเทศไทย	ทีเ่กดิจากการผสมระหวา่งเมด็พลาสตกิเดมิกบั 
สีที่สกัดจากธรรมชาติแทนการใช้สีสังเคราะห์	 โดยไม่ทําให้
คณุสมบตัทิางกายภาพของเมด็พลาสตกิเปลีย่นแปลง	และอยู ่
ภายใต้การควบคุมคุณภาพระดับสากล	 (Food	 Grade)	 
โดยเริ่มนําร่องผลิตบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหาร	และพร้อมขยายสู่ 
ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทอื่น

	 นอกจากผลดําเนินงานของหน่วยธุรกิจต่างๆ	 แล้ว	 
ในการบริหารจัดการธุรกิจของ	ปตท.	และบริษัทในกลุ่ม	ปตท.	 
ไดม้กีารดาํเนนิการทีส่าํคญัในดา้นตา่งๆ	ซึง่สามารถสรปุได	้ดงันี้

 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

	 กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ	ปตท.	เป็นกระบวนการ 
ที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งปี	 โดยเริ่มจากการประชุมระดม
ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงของ	 กลุ่ม	 ปตท.	 (Top	 
Executive	 Thinking	 Session:	 TTS)	 เพื่อร่วมกันทบทวน 
และกําหนดทิศทางกลยุทธ์ของ	กลุ่ม	ปตท.	 ในอีก	 5	 -	 10	ปี
ข้างหน้า	 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป	 เพื่อให้มั่นใจว่าการดําเนินงาน
ของ	กลุ่ม	ปตท.	จะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์	และเป้าหมายใน	 
3	ดา้น	คอื	(1)	เปน็บรษิทัทีต่ดิอนัดบั	1	ใน	100	บรษิทัขนาดใหญ ่
ของโลก	 จากการจัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์จูนในปี	 2563	 
(2)	เปน็บรษิทัในดชันวีดัผลการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื	โดยตลาดหุน้
ดาวโจนส์	(Dow	Jones	Sustainability	Indices:	DJSI)	และ	 
(3)	มผีลประกอบการอยูใ่นระดบัชั้นนาํของโลก	(Top	Quartile	
Performance)	 ในปี	 2563	หลังจากที่ประชุม	 TTS	 เห็นชอบ
ทศิทางกลยทุธใ์นอกี	5	-	10	ปขีา้งหนา้	หนว่ยธรุกจิและหนว่ยงาน 
สนบัสนนุรวมทัง้บรษิทัในกลุม่	ปตท.	จะไปจดัทาํทศิทางกลยทุธ์
ของตนและนําเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหาร 
ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปของ	 กลุ่ม	 ปตท.	 
(Strategic	 Thinking	Session:	 STS)	และหลังจากที่ประชุม	 
STS	 ให้ความเห็นชอบ	ทิศทางกลยุทธ์ดังกล่าวจะถูกนําเสนอ 
ต่อคณะกรรมการ	ปตท.	เพื่อให้ความเห็นชอบ	โดยในปี	2557	 
ทศิทางและกลยทุธก์ารดาํเนนิธรุกจิจนถงึป	ี2563	ประกอบดว้ย		
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 •	 กลยทุธก์ารวางรากฐาน	TAGNOC	Institutionalizing	
(Technologically	 Advanced	 and	Green	National	 Oil	
Company)	 เพื่อปรับ	 ปตท.	 ให้เป็น	 Knowledge-based	 
Organization	 โดยการปลูกฝัง	 TAGNOC	 ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมองค์กร	รวมทั้งจะเป็น	Next	Growth	Platform	
ของ	กลุ่ม	ปตท.	ต่อไปในอนาคต	 โดยการทบทวน	วิเคราะห์ 
ปัญหา/	 อุปสรรค	และแนวทางแก้ไขเพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์	 
TAGNOC	 จะสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้	 
ประกอบไปด้วยกลยุทธ์ต่างๆ	ดังนี้
	 	 -	 กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี	(Technology	Initiative)
	 	 -	 กลยุทธ์ด้านธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน	
	 	 	 (Green	Initiative)
	 	 -	 กลยทุธก์ารบรหิารจดัการการลงทนุของ	กลุม่	ปตท.	 
	 	 	 (PTT	Group	Portfolio	Initiative)	
	 	 -	 กลยุทธ์การจัดหาก๊าซธรรมชาติอย่างบูรณาการ	 
	 	 	 (Thailand	Integrated	Natural	Gas	Initiative)

	 	 -	 กลยุทธ์ด้านการสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกัน
	 	 	 ให้กับสังคมของ	กลุ่ม	ปตท.	(PTT	Group	CSV	
	 	 	 Initiative)
	 	 -	 กลยทุธด์า้นการเตรยีมความพรอ้มของ	กลุม่	ปตท.	
	 	 	 ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
	 	 	 (AEC	Readiness	Initiative)
	 	 -	 กลยุทธ์ด้านการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร	
	 	 	 (People	Initiative)
 •	 กลยุทธ์	Re-imaging	PTT-50th:	การกําหนด	Vision	
Mission	 และ	 Aspiration	 ของ	 ปตท.	 ในปี	 2571	 ซึ่งเป็น 
ปีที่	ปตท.	จะมีอายุครบ	50	ปี	โดยมอบหมายให้ผู้บริหารระดับ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ซึ่งจะเป็นผู้นําองค์กรรุ่นต่อไป	 
เป็นผู้รับผิดชอบการกําหนดวิสัยทัศน์ของ	 ปตท.	 ในครั้งนี้	 
โดยกระบวนการเริ่มต้นจากการวิเคราะห์แนวโน้ม/	 ทิศทาง 
กระแสโลก	 (Global	 Trends)	 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและ
ส่งผลต่อการกําหนดวิสัยทัศน์ของ	 ปตท.	 ในอนาคต	 ได้แก่	
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การเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมือง	 (Socio-Politic	 Shifts)	
เทคโนโลยีพลิกโลกเศรษฐกิจและธุรกิจ 	 (Disrupt ive	 
Technologies)	แนวโนม้อตุสาหกรรมพลงังาน	(Global	Energy	
Trends	to	2030)	และเศรษฐกิจวงรอบ	(Rise	of	the	Circular	
Economy)	โดยไดน้าํทศิทางกระแสโลกทัง้	4	ดา้นนีไ้ปประเมนิ
สถานการณ์	 (Scenarios	Assessment)	 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ในปี	2571	เพื่อหาข้อสรุปที่จะกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ	ปตท.	
ให้บรรลุเป้าหมายในปี	 2571	 และพร้อมประกาศวิสัยทัศน์
ใหม่ในการกําหนดทิศทางและกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจในปี	 
2558	ทั้งนี้	 ปตท.	 ยังคงยึดมั่นต่อภารกิจหลักใน	 3	ด้านของ
องค์กร	 คือ	 การสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ	
การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	 และการสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน
 •	 ทิศทางและกลยุทธ์เฉพาะของหน่วยธุรกิจและ
หน่วยงานสนับสนุน		

 การบริหารจัดการทางการเงินของ กลุ่ม ปตท. 

	 จากการที่	 ปตท.	 เป็นบริษัทมหาชนที่มีมูลค่าตลาด
สงูสดุในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	(ตลท.)	โดย	ณ	สิน้ป	ี
2557	มีมูลค่าถึงกว่า	925,441	ล้านบาท	หรือคิดเป็นประมาณ 
ร้อยละ	6.7	ของมูลค่าตลาดรวม	และหากรวมทั้ง	กลุ่ม	ปตท.	 
ที่จดทะเบียนใน	ตลท.	จะมีมูลค่าถึงกว่า	1,820,048	ล้านบาท	
คดิเปน็ประมาณรอ้ยละ	13.2	ของมลูคา่ตลาดรวม	ซึง่	กลุม่	ปตท.	 
มีแนวโน้มที่จะเติบโตไปอย่างต่อเนื่อง	ดังนั้น	 เพื่อให้บริษัทใน	 
กลุม่	ปตท.	มโีครงสรา้งทางการเงนิทีแ่ขง็แกรง่เหมาะสม	มวีนิยั 
ทางการเงนิ	และมอีนัดบัความนา่เชือ่ถอืในเกณฑท์ีเ่ทยีบเคยีง 
ได้กับบริษัทชั้นนําอื่นๆ	 ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 จึงต้องมี 
การบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีวินัยและมีประสิทธิภาพ	 
โดยมีความโปร่งใสในการให้ข้อมูลต่อผู้ลงทุนทุกรายอย่าง 
เท่าเทียมกัน	 ซึ่ง	 ปตท.	 มีนโยบายทางการเงินและสินเชื่อ	
(Treasury	 and	 Credit	 Policy)	 เพื่อใช้เป็นแนวทางใน 
การบรหิารการเงนิของ	ปตท.	และ	กลุม่	ปตท.	อยา่งมปีระสทิธภิาพ	 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

	 ในปี	 2557	ปตท.	 ได้มีการบริหารจัดการทางการเงิน	 
ซึ่งรวมถึงการบริหารสภาพคล่อง	การบริหารความเสี่ยง	อัตรา
แลกเปลี่ยน	 และอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดค่าใช้จ่าย	 และ/หรือ	 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร	 ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้
ดังนี้
 •	 ซื้อขายตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	 (Derivatives)	
เพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ระยะยาวของ	ปตท.	
ทาํใหส้ามารถลดตน้ทนุเงนิกูค้ดิเปน็มลูคา่รวมทัง้สิน้ประมาณ	
118	ล้านบาท	สําหรับงวดดอกเบี้ยเฉพาะงวดแรก
 •	 บริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับธุรกรรม
การคา้ของ	ปตท.	ซึง่รวมถงึธรุกรรมการนาํเขา้สง่ออกผลติภณัฑ	์ 
ธุรกรรมการซื้อและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ	รวมถึง 
ธุรกรรมการนําเข้านํ้ามันดิบให้แก่โรงกลั่นในกลุ่ม	 ปตท.	 
เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ	 30,208	 ล้านเหรียญสหรัฐ	
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่	 กลุ่ม	 ปตท.	 ประมาณ	 905	 
ล้านบาท

 การบริหารผลดําเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
 การจัดการ

	 ปตท.	 ให้ความสําคัญกับการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
การบรหิารจดัการองคก์ร	เพือ่กา้วไปสูอ่งคก์รแหง่ความเปน็เลศิ	 
(High	 Performance	 Organization)	 โดยมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและกระบวนการทางธุรกิจให้มีมาตรฐาน 
การจัดการเทียบเท่าบริษัทชั้นนําในระดับสากล	(World	Class	
Management)	ตามเกณฑร์างวลัคณุภาพแหง่ชาติ	(Thailand	 
Quality	 Award:	 TQA)	 ที่มีพื้นฐานเช่นเดียวกับรางวัล	 The	
Malcolm	Baldrige	National	Quality	 Award	 (MBNQA)	 
ของสหรัฐอเมริกา	 ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล	 และ
เป็นต้นแบบรางวัลที่หลายประเทศทั่วโลกนําไปประยุกต์ใช้	
โดยในป	ี2557	ปตท.	ไดด้าํเนนิการพฒันากระบวนการทีส่าํคญั
อาทิ	 กระบวนการมุ่งเน้นลูกค้าด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของบัตร	 PTT	Blue	Card	ทําให้ลูกค้าได้รับคุณค่าหรือสิทธิ
พเิศษจากการใชบ้ตัรเพิม่ขึน้	รวมทัง้พฒันาระบบลกูคา้สมัพนัธ	์
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(iMind)	ให้มีความรวดเร็ว	ตรงกับความต้องการมากขึ้น	อีกทั้ง 
ยังได้พัฒนากระบวนการการเทียบเคียงเพื่อคัดเลือกตัววัด
และคู่เทียบที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ	 รวมทั้งการจัดทํา	
KPI	 Dashboard	 เพื่อติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญ	
ทําให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	
รวมถึงการสร้างบรรยากาศเพื่อให้บุคลากร	มุ่งเน้นการสร้าง
นวตักรรมผา่นโครงการ	PTT	We	Can	และ	Innovation	Award	
โดยแต่ละโครงการจะมีผู้บริหารระดับสูงเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ 
คําแนะนําอย่างต่อเนื่อง	 ที่สําคัญคือการพัฒนากระบวนการ
เพื่อตอบสนองด้านบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่สําคัญของ
องค์กรด้วยการจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและ 
การเรียนรู้	 กลุ่ม	 ปตท.	 (PTT	 Leadership	 and	 Learning	 
Institute:	 PLLI)	 ควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถ 
ของพนักงานผ่าน	 Functional	 Academy	 เพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนทิศทางของ	ปตท.	จาก	Resource	Based	ไปเป็น	 
Knowledge	 Based	 และการขยายธุรกิจของ	 ปตท.	 
ไปต่างประเทศอีกด้วย	

	 นอกจากนี้ 	 ยั ง ได้ เพิ่มกระบวนการในส่วนของ 
การพจิารณากลัน่กรองดา้นการลงทนุของบรษิทัในกลุม่	ปตท.	
โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณา	
เพื่อให้การลงทุนของบริษัทในกลุ่ม	 ปตท.	 มีความรัดกุมและ
สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกฎระเบียบของ	 ปตท.	
ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในกลุ่ม	 ปตท.	 ตาม
ระเบียบ	ปตท.	ว่าด้วยหลักเกณฑ์การลงทุนของบริษัทในกลุ่ม	 
ปตท.	 และแนวทางการกํากับดูแลบริษัทที่	 ปตท.	 ถือหุ้น	 
พ.ศ.	2557
	 รวมทั้ง	 ปตท.	 ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจําปี	 
2557	จดัโดยกระทรวงการคลงั	ไดแ้ก	่รางวลัการบรหิารจดัการ 
องค์กรดีเด่น	 รางวัลนวัตกรรมดีเด่น	 ซึ่ง	 ปตท.	 ได้รับต่อเนื่อง 
เป็นปีที่	 5	 รวมถึงรางวัลผู้นําองค์กรดีเด่น	 ซึ่งมอบให้ผู้นํา 
ของ	 ปตท.	 โดยรางวัลที่	 ปตท.	 ได้รับมาทั้งสิ้นนี้สะท้อนถึง 
ศักยภาพการบริหารของคณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และ 
พนักงานในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้ 	 รางวัลการบริหาร 
จัดการองค์กรดีเด่น	 ประจําปี	 2557	 พิสูจน์ความมั่นใจ 
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ในองค์กรรัฐที่มีภารกิจหลักในการสร้างความมั่นคงทาง
พลังงานให้กับประเทศ	 สามารถกําหนดวิสัยทัศน์และ
กลยุทธ์การบริหารจัดการที่จะเป็นบริษัทพลังงานไทย 
ข้ามชาติชั้นนํา	 โดยใช้พลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ	
รางวัลนวัตกรรมดีเด่นพิสูจน์ความสามารถองค์กรรัฐที่มี 
การส่งเสริมการใช้ความรู้	 เทคโนโลยี	และนวัตกรรมใหม่ๆ	ใน
การขับเคลื่อนองค์กร	 และรางวัลผู้นําองค์กรดีเด่น	 มอบให้ 
เพื่อแสดงว่าผู้นําขององค์กรสามารถบริหารจัดการองค์กร 
ได้ประสบความสําเร็จ	โดยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและสามารถ
ผลักดันองค์กรให้บรรลุถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม 

	 ปี	 2557	 กลุ่ม	 ปตท.	 ได้พัฒนา	 PTT	DIESEL	CNG	 
และได้รับรางวัล	 R&D	 100	 Award	 ซึ่งเป็นรางวัลด้าน 
นวัตกรรมระดับโลก	และได้รับรางวัลภายในประเทศที่สําคัญ 
ต่างๆ	เช่น	Colorful	PV	รางวัลสุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
ยอดเยีย่มประจาํป	ี2557	โดยสถาบนัวจิยัและเทคโนโลย	ีปตท.	
ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	สรุปรายละเอียดได้	ดังนี้

 •	 พฒันาสตูรผลติภณัฑเ์ชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ใหธ้รุกจิ
นํ้ามันมากกว่า	40	รายการ	โดยผลิตภัณฑ์ที่สําคัญ	ได้แก่	PTT	 
Hyforce	 series	 2,	 PTT	 Dynamic	 Premier	 API	 CI-4,	 
Performa	Gas	Tech	และ	PTT	Drivera	W-460
 •	 พัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์	 ได้แก่	 สูตรพลาสติก
ชีวภาพสําหรับผลิตฝาแก้วเครื่องดื่มร้อนอเมซอน	 ฟิล์มใส 
และภาชนะบรรจุอาหาร	รวมทั้งสูตร	Purging	Material	ส่งให้	
IRPC	และ	PTTPM	ผลิตจําหน่ายต่อไป
 •	 พฒันาสารปอ้งกนัการกดักรอ่นหนา้แปลน	(Flange	
Coater)	ใช้งานในท่อของ	P/L	III	และ	VI
 •	 พัฒนาและติดตั้ง	 Flex	CNG	ECU	ในรถยนต์ของ	
ปตท.	 เพื่อทดสอบการใช้งาน	 สามารถใช้กับก๊าซที่มีค่า	WI	 
ตํ่าถึง	35	ได้โดยไม่เกิดปัญหา
 •	 ยืน่ขอจดสทิธบิตัร	19	ฉบบั	ไดร้บัอนสุทิธบิตัร	7	ฉบบั	
และได้รับสิทธิบัตรแล้ว	1	ฉบับ	เรื่อง	Soil	Slurry	Bioreactor	 
เปน็สทิธบิตัรฉบบัแรกของ	ปตท.	มสีทิธบิตัรทีย่ืน่ขอจดรวมทัง้สิน้	 
60	ฉบับ
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	 นอกจากพันธกิจในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศในฐานะบริษัทพลังงาน 
แห่งชาติ	 ปตท.	 ยังคงสานต่อภารกิจในการดูแลรับผิดชอบและพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม 
อยา่งตอ่เนือ่ง	เพือ่ปลกูอนาคตทีย่ัง่ยนืในทกุพืน้ทีท่ี่	ปตท.	เขา้ไปดำาเนนิธรุกจิทัว่ประเทศ	โดย	ปตท.	ไดก้ำาหนดนโยบายและแนวทาง 
การดำาเนินงานกิจการเพื่อสังคม	สนับสนุนกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน	กลุ่ม	ปตท.	 ในองค์ประกอบที่	 6	คือ	การเป็นองค์กร
ที่ดีของสังคม	(Corporate	Citizenship)	และนโยบายกิจการเพื่อสังคมยังได้ถูกกำาหนดให้เป็น	1	ใน	13	นโยบายหลักขององค์กร 
(PTT	Way	 of	 Conduct)	 เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทต่างๆ	 ในกลุ่ม	 ปตท.	 ให้สอดคล้องและเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน	
	 ในปี	 2557	ปตท.	 สามารถคงสถานะเป็นสมาชิกต่อเนื่องเป็นปีที่	 3	 ทั้งใน	Dow	 Jones	 Sustainability	World	 Index	 
(DJSI	World)	และ	Dow	Jones	Sustainability	Emerging	Markets	 Index	 (DJSI	Emerging	Markets)	 ในกลุ่มอุตสาหกรรม 
นำ้ามันและก๊าซ	 (Oil	 and	Gas	 Industry)	 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ	 ปตท.	 ในการสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทย 
และคนไทย	ที่ให้ความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน	 รวมทั้ง 
ยังได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 (SET	 Award	 of	 Honor:	 Excellence	 in 
Corporate	Social	Responsibility)	ต่อเนื่องเป็นปีที่	4	อีกด้วย	
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หยั่งราก
ความยั่งยืน

	 ด้วยความเชื่อมั่นว่า	 “ความรู้สร้างอนาคต”	ปตท.	 จึงมุ่งนำาองค์ความรู้	 นวัตกรรม	และ
เทคโนโลยขีอง	ปตท.	มาใชใ้นการดแูลชมุชน	สงัคม	และสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื	ผา่นการดำาเนนิงาน 
3	ด้าน	คือ	 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การพัฒนาสังคมและชุมชน	และ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 ปลูกความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 ปตท.	 ได้นำาความรู้ด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	 มาช่วยพัฒนาฟื้นฟูและดูแล 
ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์	 รวมถึงการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร	 
ดิน	นำ้าป่าอย่างยั่งยืน	ร่วมกับชุมชน	เครือข่าย	และนักวิชาการ	ผ่านโครงการต่างๆ	ที่สำาคัญ	อาทิ

 •	 ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี	อำาเภอปราณบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 วันที่	 9	มกราคม	2557	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำาเนินเป็นการส่วนพระองค์มายังศูนย์ฯ	สิรินาถราชินี	 
เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานศูนย์ฯ	 สิรินาถราชินี	 โดยมีผู้บริหาร	 พนักงาน	 ปตท.	 และประชาชนเฝ้ารับเสด็จ 
และทรงมีรับสั่งกับผู้ปฏิบัติงานให้ร่วมมือช่วยเหลือกันดูแลป่าต้นนำ้าและป่าชายเลน	 ช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าให้มีที่อยู่อาศัย 
และทรงให้กำาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ให้ช่วยกันทำางาน	ปลูกฝังจิตสำานึก	และให้ความรู้แก่ประชาชนและคนในชุมชนเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

	 ศูนย์ฯ	 สิรินาถราชินี	 ได้เปิดดำาเนินการให้ประชาชน 
นักเรียน	 นักศึกษา	 เข้ามาศึกษาเรียนรู้	 ทำาการวิจัย	 โดยมี 
จำานวนผู้เข้าเยี่ยมชมจำานวนมากถึง	 19,002	คน	 (มกราคม	 - 
พฤษภาคม	 2557)	 ก่อนที่จะปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางเดิน 
ศึกษาธรรมชาติและอาคารให้มีความทันสมัย	 เพื่อรองรับ 
ผู้เยี่ยมชมอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 โดยจะเปิดให้เข้าชม 
ตามปกติในต้นปี	2558
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	 •	 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
	 	 อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

	 ปตท.	รว่มกบัมลูนธิชิยัพฒันา	สำานกังานคณะกรรมการ
ประสานงานจัดการประกวดอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
และกรมพัฒนาที่ดิน	“การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อนัเนือ่งมาจากพระราชดำารคิรัง้ที	่8”	แบง่เปน็	ประเภทการปลกู 
และสง่เสรมิการปลกู	และประเภทผลติภณัฑจ์ากใบหญา้แฝก	
มีผลงานเข้าร่วมประกวดจำานวนทั้งสิ้น	 314	ผลงาน	แสดงถึง 
ความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานในการร่วมกันอนุรักษ์ดิน 
และนำ้าโดยการใช้หญ้าแฝกที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี	ทั้งนี้	
มีผลงานที่ได้รับรางวัลรวม	 44	 ผลงาน	 ซึ่งได้รับเกียรติจาก	
ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	 เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา	 เป็นประธาน 
ในพิธีมอบรางวัลฯ	เมื่อวันที่	23	มิถุนายน	2557	ณ	มหาวิทยาลัย 
บูรพา
	 นอกจากนี้	ปตท.	ยังร่วมกับชุมชนเครือข่ายประยุกต์ใช้
หญา้แฝก	ดำาเนนิโครงการปอ้งกนัปญัหาดนิถลม่ดว้ยหญา้แฝก
ร่วมกับวิธีกลใน	14	พื้นที่นำาร่องทั่วประเทศ	และการสนับสนุน
ให้ใช้หญ้าแฝกเพื่อบำาบัดนำ้าเสีย	2	พื้นที่	ได้แก่	คลังปิโตรเลียม
ลำาปาง	และสถานบีรกิารนำา้มนัสารภี	จงัหวดัเชียงใหม่	อกีดว้ย

	 •	 PTT	Forest	in	the	Park

	 ปตท.	จัดกิจกรรม	“PTT	Forest	in	the	Park”	ระหว่าง
วันที่	 28	 -	 30	 พฤศจิกายน	 2557	ณ	 สวนวชิรเบญจทัศ	 
(สวนรถไฟ)	 ชวนคนเมืองร่วมเพิ่มพื้นที่สี เขียว	 เรียนรู้  
คุณค่าของป่าและธรรมชาติ	 พร้อมร่วมถวายพระพรและ 
ถวายคำามั่นสัญญาในการสานต่อพระราชปณิธานในการดูแล 
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 87	 พรรษา	 
ในวันที่	 5	 ธันวาคม	2557	และเนื่องในโอกาสครบรอบ	20	ปี 
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ	ของ	ปตท.
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 •	 โครงการศกึษาวจิยัความหลากหลายทางชวีภาพ

	 ปตท.	 ร่วมมือกับโครงการพัฒนาองค์ความรู้และ 
ศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย	
(Biodiversity	 Research	 and	 Training	 Program:	 BRT)	 
ผา่นการมสีว่นรว่มกบันกัวชิาการ	นกัวจิยั	และชมุชนเปา้หมาย 
เพื่อสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดคืนสู่ชุมชนในพื้นที่ 	 
2	โครงการหลัก	ได้แก่
 
 1.	 โครงการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
	 	 ชายฝั่งทะเล	
	 ดำาเนินการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
ชายฝัง่ทะเลในพืน้ทีห่าดขนอม-เขานนั	จงัหวดันครศรธีรรมราช	
โดยในปี	2557	ปตท.	สนับสนุนงานวิจัย	 “โครงการการศึกษา 
ศกัยภาพของสาหรา่ยใบมะกรดูในการดดูซบัคารบ์อนไดออกไซด์	 
และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล”	 และจัด
กจิกรรมคา่ยเยาวชน	เพือ่สรา้งสำานกึในการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม
ในระดบัเยาวชน	2	คา่ย	ไดแ้ก่	คา่ยเยาวชนขนอมรกัษบ์า้นเกดิ	 
ครั้งที่	 4	 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	และค่าย	ปตท.	 
รักษ์ทะเลไทย	 ครั้งที่ 	 9	 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	 
และจังหวัดภูเก็ต	 โดยมีนักเรียนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
เป็นจำานวนมาก	สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแล 
รักษาทะเลในท้องถิ่น
 
 2.	 โครงการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
	 	 ในพื้นที่ทองผาภูมิตะวันตก	
	 ปตท.	ดำาเนนิการพฒันาปา่พหุนองปลงิ	ตำาบลหว้ยเขยง่	 
อำาเภอทองผาภูมิ	 จังหวัดกาญจนบุรี	 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ของชุมชน	 และเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติของภาคตะวันตก 
ของประเทศไทย	โดยในปี	2557	ปตท.	ทำาการเปิดเส้นทางเดิน 
ศกึษาธรรมชาตพิหุนองปลงิ		และจดักจิกรรมคา่ยมคัคเุทศกน์อ้ย 
พุหนองปลิง	 รุ่นที่ 	 3	 ทำาให้หมู่มวลชนรู้รักษ์ธรรมชาติกัน 
อย่างจริงจังเพิ่มมากขึ้น
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	 •	 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิต
	 	 กาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
	 	 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 นบัเปน็มติใิหมใ่นการดำาเนนิธรุกจิควบคูไ่ปกบัการสรา้ง 
ความรว่มมอืกบัชมุชน	ปตท.	จงึไดร้ว่มกบัมลูนธิโิครงการหลวง	 
ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการปลูกและการผลิต
กาแฟสายพันธุ์อาราบิกาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับ 
สากล	ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกกาแฟในระบบอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ	และพัฒนาส่งเสริมศักยภาพทักษะอาชีพ 
ด้านการปลูกและการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกร 
ในพื้นที่สูง	 โดย	 ปตท.	 มีขอบเขตการดำาเนินงานครอบคลุม	 
การส่งเสริมความรู้ทางเกษตรกรรม	การพัฒนาชุมชนภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและภาคีเครือข่าย	การพัฒนาทักษะอาชีพ	และส่งเสริม
ให้ชุมชนมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

	 •	 โครงการพัฒนาพื้นที่ปลอดภัยรอบหน่วยงาน	
	 	 (Buffer	Zone	and	Protection	Strip)

	 เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สี เขียวและส่งเสริมให้ เกิด 
สภาพแวดล้อมที่ดีรอบพื้นที่ดำาเนินธุรกิจ	 โดยวันที่ 	 29	
พฤษภาคม	 2557	 ปตท.	 ร่วมกับกรมธนารักษ์และจังหวัด 
ลำาปาง	 เปิดศูนย์แห่งความสุข	 (Happiness	Center)	 ตำาบล 
สบตุ๋ย	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดลำาปาง	ซึ่งมีพื้นที่คลอบคลุม	 8	 ไร่	 
12	 ตารางวา	 ภายในศูนย์ประกอบด้วย	 5	 โซนหลัก	 ได้แก่	 
ศาลาลำาปาง	สระบัว	สวน	12	 ราศี	 อัฒจันทร์กลางแจ้ง	และ
ป่านิเวศ
	 ปตท.	 ดำาเนินการจัดทำาแนวป้องกันสีเขียวระหว่าง 
สถานประกอบการ	 ปตท.	 กับชุมชน	 เพื่อสร้างความมั่นใจ 
ด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนรอบพื้นที่ดำาเนินธุรกิจ	 
โดยในปี	 2557	ปตท.	 ได้ปลูกต้นไม้โดยรอบและดูแลรักษา	 
5	 พื้นที่เดิมอย่างต่อเนื่อง	 ได้แก่	 คลังปิโตรเลียมขอนแก่น	 
คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี	คลังนำ้ามันสระบุรี	คลังปิโตรเลียม 
สงขลา	และโรงแยกกา๊ซธรรมชาตขินอม	จงัหวดันครศรธีรรมราช	
และยังได้มีการพัฒนา	 2	 พื้นที่เพิ่มเติม	 ได้แก่	 คลังนำ้ามัน
พิษณุโลก	และคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ	จังหวัดชลบุรี	อีกด้วย

 ปลูกอนาคตที่ยั่งยืนด้วยการพัฒนาสังคมและชุมชน

	 ปตท.	ใหค้วามสำาคญัในการดแูลรบัผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในทกุพืน้ทีท่ีเ่ขา้ไป 
ดำาเนินธุรกิจ	 โดยมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและสังคมด้านต่างๆ	
สนับสนุนการดำารงชีวิตตามวิถีพอเพียง	 ตลอดจนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน	 
และพัฒนาให้ชุมชนเป็นเมืองที่น่าอยู่	ผ่านโครงการต่างๆ	ที่สำาคัญ	อาทิ
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	 •	 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์	
	 	 โดยรอบพื้นที่อาคาร	EnCo	และพื้นที่
	 	 บ้านพักนิคมรถไฟ	กม.	11	

	 ปตท.	รว่มกบัการรถไฟแหง่ประเทศไทย	ดำาเนนิโครงการฯ	 
ประกอบด้วยงานก่อสร้างและงานพัฒนาสาธารณูปโภค 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีรอบพื้นที	่ ปตท.	 สำานักงาน
ใหญ	่โดยงานกอ่สรา้งทัง้หมดแลว้เสรจ็เมือ่เดอืนตลุาคม	2557 
พร้อมใช้สำาหรับชุมชนโดยสำานักงานและพลังงานอาสา 
กลุ่ม	ปตท.

 •	 โครงการพลังงานชุมชน

	 ปตท.	 ดำาเนินการพัฒนาจุดเรียนรู้พลังงานชุมชน	 
16	ตำาบล	 ใน	4	ภูมิภาคทั่วประเทศ	 โดยได้ดำาเนินการศึกษา 
และพัฒนางานวิจัยต่างๆ	 อาทิ	 การศึกษาศักยภาพพลังงาน
ทดแทนของชุมชนและการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ 
ผสมมูลสัตว์	 ซึ่งส่งผลให้	 ปตท.	 ได้รับรางวัล	 “Best	 Paper 
Award”	จากสมาคมพลงังานทดแทนสูช่มุชนแหง่ประเทศไทย 
จากผลงานวิจัยเรื่อง	 “ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม 
จากการลงทุนระบบก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรกรณีศึกษา:	
ตำาบลท่ามะนาว	อำาเภอชัยบาดาล	จังหวัดลพบุรี”

	 •	 โครงการมอบกรวยยางจราจร

	 ปตท.	 มอบกรวยยางจราจรสะท้อนแสงให้สำานักงาน
ตำารวจแหง่ชาต	ิสถานตีำารวจตา่งๆ	ทัว่ประเทศ	รวมถงึหนว่ยงาน 
ราชการอื่นๆ	 จำานวนทั้งสิ้น	 30,000	 อัน	 เพื่อใช้ประโยชน์ใน 
การจดัการและแกไ้ขปญัหาจราจร	มสีว่นชว่ยลดอบุตัเิหตทุีเ่ปน็
ปัญหาของเมืองใหญ่ได้อีกส่วนหนึ่ง
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 •	 โครงการตรวจสอบถังก๊าซหุงต้มในครัวเรือน

	 ปตท.	ใหบ้รกิารตรวจสอบถงักา๊ซหงุตม้ในครวัเรอืนรอบ 
สถานประกอบการ	ปตท.	ทั่วประเทศ	 รวม	 1,848	ครัวเรือน	
เพื่อให้ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	
มีความปลอดภัยในการใช้พลังงานในครัวเรือน

 •	 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

	 ปตท.	 จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการรอบ 
สถานประกอบการ	ปตท.	 ทั่วประเทศ	 โดยมีการจัดกิจกรรม
ต่างๆ	 อาทิ	 ให้บริการตรวจ	 รักษา	 ให้คำาปรึกษาด้านสุขภาพ 
เบือ้งตน้		และใหบ้รกิารตรวจวดัสายตา		พรอ้มแจกแวน่สายตายาว	 
รวมผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น	10,461	คน	

	 •	 โครงการแก้ปัญหาเร่งด่วนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

	 ปตท.	 ร่วมฟื้นฟูวิกฤตแผ่นดินไหว	ณ	บ้านดงลาน	อำาเภอพาน	 จังหวัดเชียงราย	 ซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของการเกิดเหตุ 
แผ่นดินไหว	 โดยผู้บริหารและพนักงาน	 กลุ่ม	 ปตท.	 ร่วมบริจาคเงินกว่า	 200,000	 บาท	 สำาหรับนำาไปช่วยเหลือเยียวยา 
ผู้ประสบภัยฯ	 โดยร่วมเป็นภาคีหนึ่งในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 	 และซื้อหาวัสดุก่อสร้างในโครงการห้องเรียนชุมชน 
ต้นแบบของ	 “ดงลานโมเดล”	 ชุมชนต้นแบบการจัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหว	 โดยการเรียนรู้หลักการซ่อมแซมบ้านตามหลัก
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรมที่ถูกต้อง	 เพื่อให้ชาวบ้านสามารถดูแลจัดการและซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยตนเอง	 
ซึ่งเป็นวิธีการช่วยเหลือที่ยั่งยืน
	 ในปีที่ผ่านมา	ปตท.	ยังได้ช่วยเหลือภัยหนาวโดยการแจกผ้าห่มจำานวน	17,500	ผืน	รวมมูลค่า	2,222,500	บาท	และมอบ 
เครื่องอุปโภคบริโภคบรรจุถุงยังชีพ	จำานวน	2,290	ชุด	เป็นเงิน	1,259,500	บาท	เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ	ทั่วประเทศ	
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	 ปตท.	ใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาการศกึษารอบดา้น 
ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน	 คุณภาพโรงเรียน	 เพิ่มทักษะและ
คุณธรรมจริยธรรม	ผ่านโครงการต่างๆ	ที่สำาคัญ	อาทิ

 •	 โครงการโรงเรียนพลังไทย

	 ปตท.	 มุ่งพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา 
ในทุกมิติ	 ทั้งการพัฒนาแหล่งเรียนรู้	 การพัฒนาครู	 และ 
การพัฒนาศักยภาพเยาวชนของโรงเรียนเครือข่ายที่ตั้ง 
อยูโ่ดยรอบพืน้ทีด่ำาเนนิการของ	ปตท.	ทัว่ประเทศ	โดยในป	ี2557	
ปตท.	ดำาเนินการจัดโครงการ	“อาชีพครูสู่ครูมืออาชีพ”	ครั้งที่	2	 
เพื่ออบรมกระบวนการคิด	 และการสอนระดับปฐมวัยแก่ 
คณะครูโรงเรียนหินกอง	(พิบูลอนุสรณ์)	จังหวัดสระบุรี	จำานวน 
ทั้งสิ้น	53	คน

	 •	 โครงการสร้างอาคารเรียนและห้องสมุด

	 ปตท.	ไดส้นบัสนนุการกอ่สรา้งอาคารเรยีนและหอ้งสมดุ	 
เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆ	 ที่ขาดแคลนในเขตภูมิภาค 
อย่างต่อเนื่อง	 โดยในปี	 2557	ปตท.	 ได้ส่งมอบอาคารเรียน 
แห่งที่	 27	 ให้แก่โรงเรียนวัดบ้านฉาง	 จังหวัดระยอง	 และได้ 
ส่งมอบห้องสมุด	ปตท.	พลังไทย	 เพื่อไทย	แห่งที่	 33	 ให้แก่ 
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญธรรม	จังหวัดราชบุรี

ต่อยอดองค์ความรู้
ด้วยการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
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 •	 โครงการมอบทุนการศึกษา

	 ปตท.	 ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทั่วประเทศ	
ระดับประถมศึกษา	 ทุนละ	 3,000	 บาท	 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น	 ทุนละ	 5,000	 บาท	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 
ทุนละ	6,000	บาท	และระดับอุดมศึกษา	ทุนละ	10,000	บาท	
เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	จำานวน
ทั้งสิ้น	2,549	ทุน	รวมเป็นจำานวนเงิน	10,721,250	บาท

 •	 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์	ปตท.	
	 	 (PTT	Youth	Camp)	

	 ปตท.	 ได้ดำาเนินโครงการฯ	 เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้าน
พลังงาน	 ส่งเสริมความคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์	 ตลอดจน 
ปลูกฝังจิตสำานึก	 และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 
โดยในปี	 2557	 ได้กำาหนดหัวข้อการประกวด	 “นวัตกรรม 
สร้างอนาคต	(Innovation	Creates	the	Next)”	เพือ่เปิดโอกาส 
ใหเ้ยาวชนไดน้ำาความรูแ้ละประสบการณท์ีไ่ดร้บัจากโครงการฯ	 
ไปพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถปกป้อง	 รักษาสิ่งแวดล้อม 
ที่ดีให้แก่โลกของเราต่อไป	 โดยมีผลงานส่งเข้าประกวด 
รวมทั้งสิ้น	 515	ผลงาน	จาก	268	สถาบันการศึกษา	และจัด 
พิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	 ให้แก่โรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวด 
เมื่อวันที่	3	ธันวาคม	2557	ณ	อาคารสำานักงานใหญ่	ปตท.
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 •	 กิจกรรม	PTT	Science	Challenge
	 	 ประลองวิทย์	พิชิตจักรวาล

	 ปตท.	 จัดกิจกรรม	 “PTT	 Science	 Challenge”	
หรือ	 “ประลองวิทย์	 พิชิตจักรวาล”	 ท้าประลองความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ผ่านเกมการแข่งขันที่สนุก	 ท้าท้าย	และอธิบาย
ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์	 	 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นว่า
วิทยาศาสตร์นั้นเป็นเรื่องใกล้ตัว	 และคนไทยมีศักยภาพที่จะ
ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาประเทศ
ให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ	ได้	 โดยผู้ชนะทั้งหมด	6	คนได้รับ
รางวลัเยอืนศนูยอ์วกาศเคนเนดี	้องคก์ารนาซา่	ณ	สหรฐัอเมรกิา

 •	 โครงการ	PTT	CSR	Star	Team

	 เพือ่สนบัสนนุใหเ้ยาวชนไทยรุน่ใหม	่เปน็ทัง้คนด	ีคนเกง่	 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม	 ปตท.	 จึงได้ร่วมมือกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำาเนินโครงการ	 Young	
Financial	 Star	 Competition	 (YFS)	 โดยมอบรางวัล	 PTT	
CSR	 Star	 Team	 เป็นรางวัลสำาหรับทีมยอดเยี่ยมในด้าน	 
CSR	ซึ่งมอบให้แก่ทีมที่สามารถนำาเสนอแนวคิดด้านการทำา
กจิกรรม	CSR	ไดด้ทีีส่ดุ	โดยในป	ี2557	ปตท.	นำาเยาวชนทีผ่า่น
เข้ารอบ	50	คนสุดท้าย	โครงการ	YFS	2014	เข้าร่วมกิจกรรม	 
PTT	CSR	Star	 Team	ณ	ตำาบลดงขี้เหล็ก	จังหวัดปราจีนบุร	ี 
จากนั้นนำาเยาวชนที่ได้รับรางวัล	PTT	CSR	Star	Team	2014	 
ทัศนศึกษาดูงาน	ณ	เขาบ่อยาและเกาะสีชัง	จังหวัดชลบุรี
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	 •	 โครงการศิลปกรรม	ปตท.

 ปตท.	รว่มกบัมหาวทิยาลยัศลิปากร	จดัประกวดศลิปกรรม	
ปตท.	 ครั้งที่	 29	 ภายใต้หัวข้อ	 “ก้าวไปด้วยกัน...สู่วันพรุ่งนี้”	 
มีผลงานส่งเข้าประกวดจากทั่วประเทศ	 จำานวน	 347	 ชิ้น	 
จากผู้ส่งผลงานจำานวน	307	คน	โดยมีผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 
24	รางวัล	ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี 	 พระวรราชาทินัดดามาตุ 	 เสด็จฯ 
ทรงประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดและทอดพระเนตร 
นิทรรศการศิลปกรรม	ปตท.	ครั้งที่	29	ณ	ท้องพระโรง	หอศิลป์ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร	วงัทา่พระ	เมือ่วนัที่	25	กรกฎาคม	2557	
	 นอกจากนี	้โครงการศลิปกรรม	ปตท.	ยงัไดข้ยายโอกาส
สู่ส่วนภูมิภาค	 โดยในปี	 2557	 ปตท.	 ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ทกัษณิ	ปทีี	่11	มหาวทิยาลยัขอนแกน่	ปทีี	่9	และมหาวทิยาลยั
เชียงใหม่	 ปีที่	 15	 จัดการประกวดศิลปกรรม	ปตท.	 เยาวชน 
ในภูมิภาคต่างๆ	มีผลงานส่งเข้าประกวดจาก	3	ภาค	จำานวน
รวมทั้งสิ้น	1,074	ชิ้น
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 •	 โครงการนทิรรศการสญัจร		(PTT	Group	Energy	Plus)	
	 ปตท.	 ดำาเนินโครงการฯ	 เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐาน
ของเยาวชนและทัศนคติที่ดีในเรื่องปิโตรเลียมและพลังงาน
ทดแทน	 และความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง	
โดยในปี	 2557	 ปตท.	 ได้ดำาเนินกิจกรรมใน	 14	 โรงเรียน	 
และมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ	 กว่า	
5,000	คน

 การดําเนินงานเพื่อสังคม พื้นที่จังหวัดระยอง

	 พืน้ทีร่ะยองเปน็พืน้ทีป่ระกอบการหลกัของ	กลุม่	ปตท.	ซึง่	กลุม่	ปตท.	มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะอยูร่ว่มกนักบัทกุภาคสว่น 
ในพื้นที่อย่างยั่งยืน	 โดยดำาเนินงานผ่านคณะกรรมการกำากับดูแลการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
การสื่อความ	กลุ่ม	ปตท.	ในพื้นที่จังหวัดระยอง	ดังนี้

	 •	 ปตท.	ร่วมมือกับบริษัทในกลุ่ม	ปตท.	พื้นที่ระยอง	เพื่อดำาเนินงานเพื่อสังคมในนาม	“กลุ่ม	ปตท.” 

	 ผ่านโครงการต่างๆ	ที่สำาคัญ	อาทิ

 •	 โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลมาบตาพุด 
	 กลุ่ม	 ปตท.	 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 “โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลมาบตาพุด 
โดย	กลุม่	ปตท.	(2557	-	2561)”	รว่มกบัโรงพยาบาลมาบตาพดุ	เพือ่รว่มกนัพฒันาโรงพยาบาลมาบตาพดุใหม้เีครือ่งมอื 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความพร้อม	มีมาตรฐานและเพียงพอต่อการเข้ารับบริการของประชาชน	 โดย	ปตท. 
จะดำาเนินการซื้อเครื่องมือแพทย์และมอบให้โรงพยาบาลมาบตาพุด	 ระหว่างปี	 2557	 -	2561	 เป็นจำานวนงบประมาณ	
10,015,000	บาทต่อปี
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 •	 ปตท.	 ร่วมมือกับบริษัทอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด	
	 	 ในนาม	“สมาคมเพื่อนชุมชน” 
	 ปตท.	 ร่วมกับบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำาในพื้นที่
มาบตาพุด	อาทิ	SCG,	DOW,	BLCP	และ	Glow	ดำาเนินงาน 
เพื่อสังคม	ใน	3	ด้าน	ได้แก่	การศึกษา	สุขภาพ	และสังคม	

 ชมรมพลังไทยใจอาสา กลุ่ม ปตท.

	 พนักงาน	 กลุ่ม	 ปตท.	 ร่วมทำากิจกรรมจิตอาสา 
เพื่ อช่ วย เหลื อสั งคมตามศั กยภาพของบุคลากร 
อันจะนำาไปสู่สังคมแห่งการช่วยเหลือและแบ่งปัน 
ซึ่งกันและกันโดยในปี	 2557	 ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือ 
สังคมหลักๆ	 จำานวน	 5	 ครั้ง	 อาทิ	 “Big	Cleaning	Day 
2014”	 มอบถังดับเพลิงและทำาความสะอาดพื้นที่ให้กับ
ชุมชน	 ที่พักอาศัยบ้านพักนิคมรถไฟใกล้อาคาร	 ปตท.	
สำานักงานใหญ่	 “โครงการร่วมใจทำาไทยให้สะอาด” 
เก็บขยะในแม่นำ้าเจ้าพระยา	 “จิตอาสายั่งยืนปลูกป่า	
1	 ทีม	 1	 ไร่”	 บำารุงรักษากล้าไม้	ณ	แปลงปลูกโครงการ
พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินของ	 ปตท.	 ตำาบลป่ายุบใน 
อำาเภอวังจันทร์	จังหวัดระยอง	“แบ่งฝันปันน้อง”	ปรับปรุง 
ห้องสมุดโรงเรียนและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 
ในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านถำ้าหิน	 ตำาบล
สวนผึ้ง	อำาเภอสวนผึ้ง	จังหวัดราชบุรี

จัดค่ายติวเตอร์	GAT/	PAT	และ	O-NET	จำานวน	4	ครั้ง	
โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น	3,800	คน

จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จำานวน	26	ครั้ง	
โดยมีผู้เข้ารับบริการกว่า	3,000	คน

มอบทุนปริญญาตรีต่อเนื่องใน	3	สาขาวิชา	คือ	
วิศวกรรมศาสตร์	วิทยาศาสตร์	และครุศาสตร์	จำานวน	27	ทุน
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

 •	 นวัตกรรมที่ตอบสนองสังคม	ชุมชน	
	 	 และสิ่งแวดล้อม

	 โครงการผลิตไฟฟ้าและนํ้าประปาเพื่อชุมชนจาก
พลังงานสะอาด คือ การสร้างฝายชะลอนํ้า เพื่อผลิตไฟฟ้า 
และผลิตนํ้าประปา ให้ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา  
“แม่ฟ้าหลวง” บ้านขนุนคลี่ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และ 
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทองผาภูมิ รวมทั้งชุมชน 
บ้านขนุนคลี่ 
 ประโยชน์ที่ได้รับ: สามารถผลิตไฟฟ้าให้กับหมู่บ้านได้ 
1,500 วัตต์ สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO

2
)ได้ 22,000 กิโลกรัม เป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่สําหรับชุมชน 

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน สร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน 
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

 ปตท. มีนโยบายส่งเสริมพนักงานด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กร สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  
ร่วมสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนพัฒนาเป็นวัฒนธรรม 
ขององค์กร โดยได้เชื่อมโยงกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมเข้ากับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ระบบการพัฒนา 
และส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงาน ระบบการประเมินผล ระบบการคัดเลือกพนักงาน ระบบการยกย่อง และการให้ผลตอบแทน
  เมื่อปี 2555 ปตท. ได้จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานส่งเสริมนวัตกรรมขึ้น เพื่อส่งเสริม ผลักดัน และพัฒนาต่อยอด
ความคดิสรา้งสรรคข์องพนกังานไปสูก่ารสรา้งนวตักรรมขององคก์ร ประสานความรว่มมอืกนัทางธรุกจิระหวา่งบรษิทัตา่งๆ ในกลุม่  
ปตท. และบรษิทัเอกชนชัน้นาํตา่งๆ และจดัการประกวดผลงานประจาํป ีรวมถงึจดักจิกรรมแลกเปลีย่นความรูข้องพนกังานทีไ่ดร้บั 
รางวัล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมต่างๆ ภายใน 
องค์กร จัดทําระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาผลงานความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์  
และจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงาน โดยผู้บริหารจะมีบทบาทที่สําคัญในการเป็นต้นแบบให้กับพนักงานด้วย 
 ในปี 2557 ปตท. มีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน อันก่อให้เกิดคุณค่าและสร้าง 
มูลค่าแก่องค์กร ผู้บริโภค ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังตัวอย่างนวัตกรรมประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้
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 •	 นวัตกรรมพลังงานทดแทน	

	 แผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์แบบสี (Solar Cell 
Colorful Photovoltalic) การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์แบบสี 
มาใช้เป็นวัสดุแทนการก่อสร้างอาคารในปัจจุบัน ที่สามารถ 
เก็บพลังงานแสงอาทิตย์นํามาผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ 
ในอาคารหรือร้านกาแฟอเมซอนได้ และได้มีการนําไปใช้จริง
แล้วที่อาคาร ปตท. สํานักงานใหญ่  
 รางวัล: ได้รับรางวัลสุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
ยอดเยี่ยม และรางวัลที่ 1 สาขาเครื่องจักรกลเพื่อพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม จากสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

 •	 นวัตกรรมด้านบริการและการลด
	 	 การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

	 Café Amazon Drive Awake คือ การพัฒนา
แอพพลเิคชัน่บนโทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่บบสมารท์โฟน ใหป้ระชาชน 
ทั่วไปสามารถดาวน์โหลดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและติดตั้ง 
ที่หน้ากระจกรถยนต์ โดยแอปพลิเคชั่นนี้จะส่งเสียงร้องเตือน 
เมื่อผู้ขับขี่รถยนต์หลับใน ซึ่งสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ 
บนท้องถนนให้เป็นศูนย์ อีกทั้งแอปพลิเคชั่นนี้สามารถแสดง 
แผนทีร่า้นกาแฟอาเมซอนเพือ่ใหผู้ข้บัขีท่ีม่อีาการงว่งไดแ้วะพกั 
และดื่มเครื่องดื่ม
 รางวัล: ได้รับรางวัลด้านสื่อโฆษณาดีเด่นจากเมือง
คานส์ ประเทศฝรั่งเศส 

 •	 นวัตกรรมเชิงอุตสาหกรรม

	 PTT Diesel CNG คือ การพัฒนาชุดอุปกรณ์ติดตั้ง
ระบบเชือ้เพลงิรว่ม (Dual Fuel) สาํหรบัดดัแปลงรถยนตก์ระบะ 
ดีเซลคอมมอนเรลให้สามารถใช้ก๊าซธรรมชาติร่วมกับนํ้ามัน 
ดีเซล ที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูง ในขณะที่คง 
สมรรถนะในการขับขี่ไว้เช่นเดิม โดยสามารถทดแทนการใช้ 
นํ้ามันดีเซลได้ร้อยละ 70 และลดการสิ้นเปลืองก๊าซธรรมชาติ
ไดร้อ้ยละ 50 อกีทัง้สามารถวิง่ไดร้ะยะทางทีม่ากขึน้ตอ่การเตมิ
ก๊าซธรรมชาติแต่ละครั้ง 
 ประโยชน์ที่ได้รับ: สามารถสร้างรายได้จากการอนุญาต
ให้ใช้เทคโนโลยีประมาณ 76 ล้านบาท สามารถลดปริมาณ
การใช้ก๊าซธรรมชาติได้ประมาณ 2,500 ตันต่อปี สามารถ 
ลดอัตราการปล่อยมลพิษจากท่อไอเสีย และสร้างมาตรฐาน
ความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
 รางวัล: ได้รับรางวัลระดับโลก R&D 100 Awards 
สดุยอดผลงานดา้นเทคโนโลยจีากการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์
ของโลก จากการคัดเลือกของ R&D Magazine: OSCARS  
of INVENTION ประเทศสหรัฐอเมริกา  
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ปตท. ได้รับเชิญจากกรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
ให้ร่วมจัดแสดงผลงานโดดเด่นด้านนวัตกรรม
ในงาน Thailand Innovation and Design Expo 2014  

ปตท. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านนวัตกรรมปี 2557 
จากสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 •	 นวัตกรรมเชิงพาณิชย์

	 The Power of Bio- laminate คือ นวัตกรรม
กระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ BioPBS ที่หากนําไป 
ฝั ง ใ น ดิ น จ ะ ส า ม า ร ถ ย่ อ ย ส ล า ย จ น ห ม ด  ก ล า ย เ ป็ น 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดิน และนํ้า ในระยะเวลาประมาณ  
6 เดือน ซึ่งสามารถใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์กระดาษที่เคลือบ 
ด้วยพลาสติกชนิด PE ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่สามารถ 
ย่อยสลายได้เอง 
 การนำาไปใช้ : ผลิตภัณฑ์ที่นํานวัตกรรมนี้ไปใช้คือ
แก้วเครื่องดื่มร้อน Amazon และถังใส่ Popcorn เป็นต้น  
ซึ่งเป็นการนํานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมไปสู่ผู้บริโภค



SSHE 
เกราะป้องกัน
เพื่อความยั่งยืน
ของสังคมไทย
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

 การบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบด้าน
ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 
(Security, Safety, Occupational Health and Environment:  
SSHE) อยา่งมปีระสิทธภิาพ เปรยีบเสมอืนเกราะปอ้งกนั 
ความเสี่ยงและผลกระทบเชิงลบไม่ให้เกิดขึ้นต่อชุมชน  
สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังควบคุมและลด 
ความสูญเสียให้องค์กรสามารถดำาเนินการธุรกิจ 
ได้อย่างราบรื่นและยั่งยืน ด้วยเหตุนี้  ปตท. จึงให้ 
ความสำาคัญต่อการบริหารจัดการด้าน SSHE อย่าง 
จริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมีภาพรวมของ 
การดำาเนินงานสรุปได้ ดังนี้

	 •	 ปตท.	มกีระบวนการบรหิารจดัการ	SSHE	ทีม่ปีระสทิธภิาพภายใต	้“กรอบการบรหิารจดัการดา้น	SSHE	(SSHE	
Management	 Framework)”	 เทียบเท่าบริษัทชั้นนำาในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของโลก	ครอบคลุมการบริหารนโยบาย
และผลการดำาเนินงานด้าน SSHE ทั่วทั้งองค์กร โดยมี “มาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสิ่งแวดล้อม (PTT Group SSHE Management Standard: PTT Group SSHE MS)” เป็นข้อกำาหนดพื้นฐานในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้าน SSHE ที่ทุกหน่วยธุรกิจและบริษัทในกลุ่มต้องนำาไปปฏิบัติ โดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ 
และความเสีย่งของธรุกจินัน้ๆ  อกีทัง้มกีารจดัทำามาตรฐาน คูม่อืการจดัการ ขัน้ตอนการดำาเนนิงาน (Procedure) และวธิปีฏบิตังิาน  
(Work Instruction) เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างครบถ้วน โดยยกระดับการบริหารจัดการของหน่วยงานปฏิบัติการทั้งหมด 
ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS/TIS 18001 และมาตรฐาน 
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO/TIS 14001 ให้มีมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้น 

	 •	 ปตท.	ใหค้วามสำาคญักบัการบรหิารจดัการเพือ่ควบคมุ	ปอ้งกนั	และลดความเสีย่งจากประเดน็/	ปญัหาดา้น	SSHE	 
ที่สำาคัญ โดยกำาหนดกลยุทธ์, Roadmap, มาตรการเชิงรุก, ตัวชี้วัดผลดำาเนินการ, วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ระยะยาว, มีการพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการ และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่า จะสามารถควบคุม ป้องกัน และลดความเสี่ยงที่สำาคัญ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนด
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	 ประเด็น/	ปัญหา	 มาตรการเชิงรุก	 ตัวชี้วัด	 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
	ด้าน	SSHE	ท่ีสำาคัญ	 	 	 ระยะยาว	ปี	2563

อุบัติเหตุรถขนส่ง	 โครงการ Zero Accident Fleet จำานวนอุบัติเหตุรถขนส่งผลิตภัณฑ์ จำานวนอุบัติเหตุรถขนส่งผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์	 (ZAF) ขั้นร้ายแรง ขั้นร้ายแรงเท่ากับ 0
   
การบาดเจ็บ โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time
ของพนักงาน ความปลอดภัย (Lost Time Accident: LTA) Accident: LTA) เท่ากับ 0 
และผู้รับเหมา	 โครงการ PTT Group 
 Contractor Management อัตราการบาดเจ็บจากการทำางานรวม อัตราการบาดเจ็บจากการทำางานรวม 
   (Total Recordable Injuries Rate: (Total Recordable Injuries Rate:  
   TRIR) TRIR) 
     • พนักงาน ไม่เกิน 0.066
     • ผู้รับเหมา ไม่เกิน 0.086

มลพิษทางอากาศ • โครงการ Volatile Organic • ปริมาณการระบายปริมาณ อัตราการเพิ่มการปล่อยมลพิษ 
ที่ระบายออกสู่  Compounds (VOCs)   สารอินทรีย์ระเหย (Volatile ทางอากาศเป็นศูนย์ 
สิ่งแวดล้อม  Emission Control via   Organic Compounds: VOCs)  
  Modified Top Loading  • ปริมาณการระบายปริมาณก๊าซ
  System  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซึ่งคำานวณ
 • โครงการปรับปรุงอุปกรณ์  ในรูปของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
  เพื่อลดปริมาณการระบาย  (Oxides of nitrogen as nitrogen
  ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน  dioxide: NO

x
)

  และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ • ปริมาณการระบายปริมาณ
    ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
    (Sulfur dioxide: SO

2
)

ของเสียระบาย โครงการ PTT Group Zero ปริมาณของเสียอันตรายที่ส่งไปกำาจัด ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่กำาจัด
ออกสู่สิ่งแวดล้อม Industrial Waste to Landfill ด้วยวิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย โดยวิธีการฝังกลบเป็นศูนย์

การใช้ทรัพยากร โครงการลดการระบาย ความเข้มการระบาย ลดความเข้มการระบาย
อย่างคุ้มค่า ก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการ ก๊าซเรือนกระจก ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse
และรักษา (Green Process Initiatives)   Gas Intensity) ร้อยละ 5
สิ่งแวดล้อม     จากปี 2555 ภายในปี 2563
 
 โครงการ PTT Group Energy  ความเข้มของการใช้พลังงาน ลดความเข้มของการใช้พลังงาน
 Efficiency Management (Energy Intensity)  (Energy Intensity) ภายในปี 2560
   หน่วย GJ/ton อย่างน้อยร้อยละ 11.4 เมื่อเทียบกับ
     ความเข้มการใช้พลังงาน
     ในการดำาเนินธุรกิจปกติ (BAU) หรือ
     คิดเป็นค่าเฉลี่ยการลด ร้อยละ 1.9 
     ต่อปี โดยมีปี 2554 เป็นปีฐาน

 โครงการ PTT Group Roadmap  ปริมาตรนำ้าที่ดึงมา ลดปริมาณการใช้นำ้าในพื้นที่
 to Water Efficiency ในสถานประกอบการ ที่มีความเสี่ยงสูง และควบคุม 
   เพื่อกักเก็บและใช้ ปริมาณนำ้าใช้ไม่ให้เพิ่มขึ้น
     ในพื้นที่ที่มีปริมาณการใช้นำ้าสูง

	 รายละเอียดผลการดำาเนินงานของโครงการต่างๆ	และตัววัด	สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในรายงานความยั่งยืน	ปี	2557
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	 •	 ปตท.		มุง่พฒันาและขยายกระบวนการจดัการดา้น		SSHE		ไปสูผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในหว่งโซอ่ปุทาน		(Supply		Chain)	
อยา่งครบวงจร เพือ่บรหิารจดัการใหค้วามเสีย่งและผลกระทบตลอดวฏัจกัรชวีติของผลติภณัฑ/์ บรกิารลดลง ซึง่จะชว่ยเสรมิสรา้ง
ความยั่งยืนให้กับห่วงโซ่คุณค่า (Business Value Chain) ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

 ในปี 2557 มีการดำาเนินการโครงการยกระดับการบริหารจัดการด้าน SSHE กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม อาทิ

	 โครงการ	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทาน

โครงการ	Zero	Accident	Fleet	(ZAF): ยกระดับการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางรถ ผู้ประกอบการขนส่งผลิตภัณฑ์นำ้ามัน
ให้เป็นไปตาม “แนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์
ทางรถยนต์ กลุ่ม ปตท.” เพื่อลดอุบัติเหตุรถขนส่งผลิตภัณฑ์ขั้นร้ายแรง และปิโตรเคมีทางรถ
ให้เป็นศูนย์ ภายในปี 2563

โครงการ	Contractor	SSHE	Management: เสริมสร้างคุณภาพ ผู้รับเหมางานก่อสร้าง ซ่อมบำารุง 
การปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในงานที่มีความเสี่ยงด้าน SSHE สูง เช่น  งานขนส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ
งานก่อสร้าง ซ่อมบำารุง งานขนส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์  สำาหรับยานยนต์
ตั้งแต่กระบวนการจัดหา การควบคุมระหว่างปฏิบัติงาน การส่งมอบงาน 
รวมทั้งการประเมินผลหลังสิ้นงานอย่างเป็นระบบ

การพัฒนาเกณฑ์และมาตรฐานการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเอง  ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ปตท. เป็นวัตถุดิบ 
กลุ่ม	ปตท.	(PTT	Group	Green	for	Life): พัฒนาเกณฑ์ กระบวนการ ในการผลิตผลิตภัณฑ์
ให้การรับรอง รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ผลิตทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ 
ปตท. บริษัทในกลุ่ม ปตท. ตลอดจนลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ปตท. 
เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ที่กำาหนด

การตรวจประเมินผู้รับเหมา	ผู้แทนจำาหน่าย	และลูกค้า: เพื่อยืนยัน/ ส่งเสริม ผู้รับเหมา ผู้แทนจำาหน่าย และลูกค้า
ให้ผู้รับเหมา ผู้แทนจำาหน่าย และลูกค้า ที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง  เช่น ผู้รับเหมาบำาบัด/ กำาจัดของเสีย/ 
มีการดำาเนินการได้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน ของเสียอันตราย โรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
รวมทั้งที่กฎหมายกำาหนด เอกชน ร้านค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นต้น

	 ทั้งนี้	 สามารถดูรายละเอียดของผลการดำาเนินงานด้าน	 SSHE	 เพิ่มเติมได้ในรายงานความยั่งยืน	ปี	 2557	 (Corporate	 
Sustainability	Report	2014)
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วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
และผลการด�าเนินงาน

	 ปี	2556	 ปี	2557	 เพิ่ม	(ลด)	ร้อยละ	  

	 ในปี	2557	ปตท.	และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย	
2,834,732	ล้านบาท	ลดลง	7,676	ล้านบาท	หรือร้อยละ	0.3	 
สว่นใหญม่าจากราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลีย่ทีล่ดลงของกลุม่ธรุกจิ 
การคา้ระหวา่งประเทศตามราคานํา้มนัดบิ	ในขณะทีร่าคาขาย 
ผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจนํ้ามัน		และบริษัท	ปตท.สํารวจ 
และผลิตปิโตรเลียม	จํากัด	 (มหาชน)	 (ปตท.สผ.)	แม้จะได้รับ 
ผลกระทบจากราคานํ้ามันที่ลดลง	 แต่รายได้จากการขาย 
ของกลุ่มธุรกิจดังกล่าวยังปรับเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากปริมาณขาย 
ผลติภณัฑย์งัเตบิโตตอ่เนือ่ง	ในสว่นของกลุม่ธรุกจิกา๊ซธรรมชาต	ิ 
ราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลีย่เพิม่ขึน้ตามราคาผลติภณัฑป์โิตรเคม ี
อ้างอิง	 และการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญ 
สหรัฐ	 นอกจากนี้	 ปริมาณขายปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน	 จากการที่ 
โรงแยกก๊าซฯ	หน่วยที่	 5	 กลับมาดําเนินการผลิตได้ตามปกติ	
แมว้า่ในไตรมาสที่	4	ป	ี2557	(Q4/2557)	กลุม่ธรุกจิกา๊ซธรรมชาติ 
จะมีการปรับต้นทุนค่าซื้อก๊าซฯ	 ย้อนหลัง	 ในปี	 2557	 กําไร 
ก่อนหักต้นทุนทางการเงิน	 ภาษีเงินได้	 ค่าเสื่อมราคาและ 
ค่าตัดจําหน่าย	 รวมท้ังค่าใช้จ่ายอ่ืนและรายได้อ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้อง
กับการดําเนินงาน	(EBITDA)	ของ	ปตท.	และบริษัทย่อย	อยู่ที่	
251,025	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	22,484	ล้านบาท	หรือร้อยละ	9.8	
	 ในปี	 2557	 ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
จาํนวน	2,942	ลา้นบาท	ลดลง	23,414	ลา้นบาท	หรอืรอ้ยละ	88.8	
สาเหตหุลกัมาจากผลการดาํเนนิงานของบรษิทัรว่มในกลุม่ธรุกจิ

ปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ลดลง	 โดยส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์	
(Spread	Margin)	ของ	Paralene	(PX)	และ	Benzene	ปรับลดลง	 
ประกอบกับโรงอะโรเมติกส์มีการปิดซ่อมฉุกเฉินและปิดซ่อม 
บาํรงุตามแผนงานในไตรมาสที	่3	ป	ี2557	(Q3/2557)	และ	Q4/2557	 
ส่วนธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์มีผลการดําเนินงานดีข้ึน	 เน่ืองจาก	 
Spread	Margin	ของผลติภณัฑ	์โอเลฟนิสแ์ละผลติภณัฑต์อ่เนือ่ง 
ปรบัเพิม่ขึน้ตามความตอ้งการของตลาด		ขณะทีผ่ลการดาํเนนิงาน 
ของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจการกลั่นลดลง	 โดยค่าการกลั่นทาง
บัญชี	(Accounting	GRM)	ของโรงกลั่น	(ไม่รวมหน่วยกลั่นของ	 
PTTGC)	ของ	กลุม่	ปตท.	ลดลงจาก	4.75	เหรยีญสหรฐัตอ่บารเ์รล	 
ในป	ี2556	เหลอื	1.17	เหรยีญสหรฐัตอ่บารเ์รล	ในป	ี2557	โดยหลกั 
เป็นผลจากใน	Q4/2557	มีขาดทุนจากสต๊อกนํ้ามันและขาดทุน
จากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ	ณ	สิ้นงวด	(NRV)	
	 ปตท.	และบรษิทัยอ่ยมกีาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นจาํนวน	 
11,156	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีการขาดทุนจากอัตรา 
แลกเปลีย่น	210	ลา้นบาท	เนือ่งจากคา่เงนิบาทเทยีบเงนิเหรยีญ 
สหรัฐอ่อนค่าในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี	 2556	 และ 
ภาษีเงินได้	จํานวน	41,029	ล้านบาท	ลดลง	6,620	ล้านบาท	 
หรือร้อยละ	13.9	จาก	47,649	ล้านบาท	ในปี	2556	อย่างไร 
กต็าม	ในป	ี2557	มกีารขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยร์วม 
จํานวน	 36,707	 ล้านบาท	 โดยหลักมาจาก	 ปตท.สผ.	 รับรู้ 
การขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จากโครงการ 

ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อย
หน่วย:	ล้านบาท

รายได้จากการขายและการให้บริการ	 2,842,408	 2,834,732	 (0.3)

กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน	ภาษีเงินได้	ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจําหน่าย	รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น	และรายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินงาน	(EBITDA)	 228,541	 251,025	 9.8

ส่วนแบ่งกําไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสีย	 26,356	 2,942	 (88.8)

กําไร	(ขาดทุน)	จากอัตราแลกเปลี่ยน	 (210)	 11,156	 n.m.

กําไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	(EBIT)	 152,297	 142,685	 (6.3)

ภาษีเงินได้	 47,649	 41,029	 (13.9)

กำาไรสุทธิ 93,091 55,795 (40.1)
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ในปี 2557 ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. มีเหตุการณ์ที่สำาคัญ (non-recurring items) ดังนี้

มกราคม 2557 •	 กลุ่ม	ปตท.	ดําเนินการใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	(Business	Continuity	Management:	BCM)
 •	 ปตท.สผ.	ลงนามในสัญญาโอนคืนสิทธิหน่วยลงทุนในห้างหุ้นส่วน	(Partnership	Units	Redemption	Agreement:	PURA)	
	 	 เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนในโครงการมาเรียน่า	ออยล์	แซนด์

กุมภาพันธ์ 2557 •	 PTTGC	ได้หยุดเดินเครื่องโรงโอเลฟินส์	I-1	และการหยุดฉุกเฉินของโรงโอเลฟินส์	I4-1
เมษายน 2557 •	 ปตท.สผ.	เข้าซื้อหุ้นของบริษัท	Hess	Thailand	Holdings	II	Limited	(HTH)	และบริษัท	Hess	Exploration	Thailand	
	 	 Company	Limited	(HETCL)	ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ	Hess	Corporation	เป็นผลให้	ปตท.สผ.	มีสัดส่วนถือครองสิทธิ
	 	 แหล่งก๊าซฯ	ในโครงการคอนแทร็ค	4	และโครงการสินภูฮ่อมในสัดส่วนร้อยละ	60	และ	55	ตามลําดับ

พฤษภาคม 2557 •	 ปตท.สผ.	ดําเนินการตามเงื่อนไขในสัญญา	Partnership	Units	Redemption	Agreement	(PURA)	กับบริษัท	
	 	 Statoil	Canada	Limited	แล้วเสร็จ	ส่งผลให้บริษัทฯ	ถือสัดส่วนร้อยละ	100	และเป็นผู้ดําเนินการในแหล่ง	Thornbury,	
	 	 Hangingstone	และ	South	Leismer	พร้อมได้รับเงินสด	200	ล้านเหรียญสหรัฐ	และเงินสดสุทธิ	219	ล้านเหรียญสหรัฐ	
	 	 จากการปรับราคาเพื่อสะท้อนมูลค่าการแลกเปลี่ยนการถือสัดส่วนดังกล่าว

มิถุนายน 2557 •	 IRPC	เกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้หน่วยปรับปรุงคุณภาพนํ้ามันเตา	(Vacuum	Gas	Oil	Hydro	Treating	Unit:	VGOHT)
	 	 เพื่อป้อนหน่วยแครกเกอร์เพื่อผลิตเป็นสาร	Propylene	ส่งผลให้หน่วยปรับปรุงคุณภาพต้องหยุดดําเนินการผลิตชั่วคราว	
	 	 ปัจจุบันสามารถกลับมาดําเนินการผลิตได้ตามปกติแล้ว	ยกเว้นหน่วย	VGOHT	ซึ่งอยู่ระหว่างรอเปลี่ยนอุปกรณ์	
	 	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีวงเงินประกัน	1,200	ล้านเหรียญสหรัฐ	โดย	IRPC	ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันแล้ว	1,710	ล้านบาท

กรกฎาคม 2557 •	 BCP	จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นในประเทศสิงคโปร์เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	Nido	Petroleum	Limited
สิงหาคม 2557 •	 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	(กพช.)	มีมติให้	ปตท.	แยกธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติออกจาก
	 	 กิจการจัดหาและจําหน่ายก๊าซธรรมชาติออกเป็นบริษัทจํากัด	โดยในเบื้องต้นให้	ปตท.	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	100
	 	 โดยให้จัดทํา	Third	Party	Access	Code	(TPA	Code)	ให้แล้วเสร็จก่อนการแยกธุรกิจท่อส่งก๊าซฯ
 •	 โครงการซอติก้าของ	ปตท.สผ.	เริ่มผลิตและส่งก๊าซธรรมชาติมาประเทศไทย
กันยายน 2557 •	 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน	(กบง.)	มีมติปรับราคา	LPG	ภาคขนส่งขึ้น	0.62	บาท/กก.	มาอยู่ที่	22.00	บาท/กก.	
	 	 และปรับราคา	NGV	ขึ้น	1	บาท/กก.	มาอยู่ที่	11.50	บาท/กก.	มีผลวันที่	1	ตุลาคม	2557
 •	 ปตท.สผ.	เข้าร่วมทุนในแปลงสํารวจ	BM-ES-23	สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
 •	 PTTGC	หยุดเดินเครื่องโรงงานอะโรเมติกส์หน่วยที่	2	เพื่อซ่อมแซมเตาปฏิกรณ์ของหน่วยผลิตแพลตฟอร์มมิ่ง	(Platforming	Unit)
 •	 IRPC	ดําเนินการยุติข้อพิพาทกับทางกลุ่มเลี่ยวไพรัตน์
ตุลาคม 2557 •	 กบง.	มีมติปรับราคา	LPG	ภาคขนส่งขึ้น	0.63	บาท/กก.	ส่งผลให้ราคาขายปลีก	LPG	ภาคขนส่งเท่ากับภาคครัวเรือน	
	 	 อยู่ที่	22.63	บาท/กก.	มีผลวันที่	21	ตุลาคม	2557	
 •	 ปตท.	อนุมัติการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัท	PT	Mitra	Aneka	Rezeki	(PT.	MAR)
พฤศจิกายน 2557 •	 กบง.	มีมติปรับราคา	LPG	ภาคขนส่งและครัวเรือนขึ้น	0.50	บาท/กก.	อยู่ที่	23.13	บาท/กก.	มีผลวันที่	18	พฤศจิกายน	2557	
	 	 พร้อมทั้งทยอยปรับลดการเก็บเงินเข้ากองทุนนํ้ามัน	2	ของภาคอุตสาหกรรม

ธันวาคม 2557 •	 กบง.	มีมติปรับราคา	LPG	ภาคขนส่งและครัวเรือนขึ้น	1.03	บาท/กก.	ส่งผลให้ราคาขายปลีก	LPG	ของผู้ใช้ทุกกลุ่มท่ากัน	
	 	 อยู่ที่	24.16	บาท/กก.	พร้อมทั้งปรับราคา	NGV	ขึ้น	1	บาท/กก.	ทั้งในส่วนของรถยนต์ส่วนบุคคล	และกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ	
	 	 โดยปรับขึ้นมาอยู่ที่	12.50	บาท/กก.	และ	9.50	บาท/กก.	ตามลําดับ	มีผลวันที่	3	ธันวาคม	2557
 •	 ปตท.	และ	ปตท.สผ.	อนุมัติดําเนินการปิดบริษัท	PTT	FLNG	Limited
 •	 IRPC	เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท	PCC	Rokita	SA	ประเทศโปแลนด์
 •	 BCP	อนุมัติการซื้อหุ้นบริษัท	Galoc	Production	Company	WLL	โดยบริษัทย่อย
มกราคม 2558 •	 กบง.	มีมติปรับโครงสร้างราคา	LPG	เพื่อให้สะท้อนต้นทุนแท้จริง	โดยกําหนดต้นทุนเฉลี่ยของราคา	LPG		จาก	3	แหล่งผลิตใหม่
	 	 ที่	488	เหรียญสหรัฐต่อตัน	(16.11	บาท/กก.)	ขณะที่ราคาขายปลีกยังคงเดิมที่	24.16	บาท/กก.	มีผลวันที่	2	กุมภาพันธ์	2558
 •	 กบง.	มีมติปรับราคา	NGV	ขึ้น	0.50	บาท/กก.	ทั้งในส่วนของรถยนต์ส่วนบุคคลและกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ	
	 	 โดยปรับขึ้นมาอยู่ที่	13.00	บาท/กก.	และ	10.00	บาท/กก.	ตามลําดับ	มีผลวันที่	31	มกราคม	2558
   

พีทีทีอีพี	ออสตราเลเชีย	และโครงการมาเรียนา	ออยล์	แซนด์	เน่ืองจากราคาน้ํามันท่ีลดลง	รวมจํานวน	32,796	ล้านบาท	นอกจากน้ี	PTTGE	 
ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ	ปตท.	ดําเนินธุรกิจปาล์มน้ํามัน	รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ดําเนินงานจํานวน	2,816	ล้านบาท	ส่งผลให้ปี	 
2557	ปตท.	และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิ	55,795	ล้านบาท	ลดลง	37,296	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	40.1	จาก	93,091	ล้านบาท	ในปี	2556
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	 ปี	2556	 ปี	2557	 เพิ่ม	(ลด)	ร้อยละ	  

รายละเอียดผลการดำาเนินงาน ปตท. และบริษัทย่อย แยกตามธุรกิจ

หน่วย:	ล้านบาท

ยอดขาย 2,842,408 2,834,732 (0.3)

•	 สํารวจและผลิตฯ	 224,973	 247,817	 10.2

•	 ก๊าซ	 529,051	 558,018	 5.5

•	 นํ้ามัน	 617,305	 638,409	 3.4

•	 การค้าระหว่างประเทศ	 1,656,735	 1,599,101	 (3.5)

•	 ปิโตรเคมี	 93,054	 111,851	 20.2

•	 ถ่านหิน	 24,978	 20,557	 (17.7)

•	 อื่นๆ	 4,027	 4,191	 4.1

EBITDA 228,541 251,025 9.8

•	 สํารวจและผลิตฯ	 161,273	 174,740	 8.4

•	 ก๊าซ	 44,836	 54,102	 20.7

•	 นํ้ามัน	 13,297	 11,578	 (12.9)

•	 การค้าระหว่างประเทศ	 (1,151)	 (751)	 34.8

•	 ปิโตรเคมี	 2,041	 4,113	 n.m.

•	 ถ่านหิน	 5,809	 4,475	 (23.0)

•	 อื่นๆ	 1,600	 1,538	 (3.9)

EBIT  152,297 142,685 (6.3)

•	 สํารวจและผลิตฯ	 110,922	 91,525	 (17.5)

•	 ก๊าซ	 30,985	 39,780	 28.4

•	 นํ้ามัน	 10,652	 8,716	 (18.2)

•	 การค้าระหว่างประเทศ	 	 	
	 -	 ไม่รวมผลกระทบจาก	FX.	 (1,163)	 (787)	 32.3
	 -		 รวมผลกระทบจาก	FX.	 4,679	 7,154	 52.9

•	 ปิโตรเคมี	 769	 2,801	 n.m.

•	 ถ่านหิน	 (591)	 (234)	 60.4

•	 อื่นๆ	 (115)	 (348)	 n.m.

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 76,244 108,341 42.1
ต้นทุนทางการเงิน 20,593 22,218 7.9
กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (210) 11,156 n.m.
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 49 36,707 n.m.
ภาษีเงินได้ 47,649 41,029 (13.9)

กำาไร/	(ขาดทุน)	สุทธ ิ 93,091 55,795 (40.1)

กำาไรสุทธิต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น) 32.52	 19.33	 (40.6)
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        ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อยจําแนกตามกลุ่มธุรกิจ

	 รายละเอียดยอดขาย	EBITDA	และ	EBIT	ของผลการดําเนินงานปี	2557	แยกตามกลุ่มธุรกิจ	สรุปได้ดังนี้

หน่วย:	ล้านบาท

 2555 2556 2557

Gas

Oil & Trading

PTTEP

Others*

*	ธุรกิจปิโตรเคมี	ถ่านหิน	และอื่นๆ	

8%
4%

18%

70%

4%

22%

4%
70%

1%

28%

6%65%

Revenue EBITDA EBIT

	 ในปี	 2557	 ปตท.สผ.	 มีรายได้จากการขายจํานวน	
247,817	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 22,844	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 
10.2	จากปีก่อน	 โดยเป็นผลมาจาก	ปริมาณขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	
ส่วนใหญ่มาจากแหล่งมอนทาราของโครงการพีทีทีอีพี 	
ออสตราเลเชีย	 ที่เริ่มจําหน่ายนํ้ามันดิบครั้งแรกในเดือน 
สิงหาคม	2556	โครงการคอนแทร็ค	4	และโครงการสินภูฮ่อม 
จากการเข้าซื้อบริษัทย่อยของ	 Hess	 Corporation	 และ 
โครงการซอติก้าที่เริ่มจําหน่ายก๊าซฯ	 ในเดือนมีนาคม	 2557	 
และส่งออกมายังประเทศไทยในเดือนสิงหาคม	2557	
	 ส่วนราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยลดลงร้อยละ	 3.4	 จาก	
65.6	 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามันดิบ	 ในปี	 2556	
เปน็	63.4	เหรยีญสหรฐัตอ่บารเ์รลเทยีบเทา่นํา้มนัดบิ	ในป	ี2557	 
เป็นผลจากราคานํ้ามันดิบอ้างอิงในตลาดปรับตัวลดลง	

	 EBITDA	 ในปี	 2557	 มีจํานวน	 174,740	 ล้านบาท	 
เพิ่มขึ้น	 13,467	 ล้านบาท	หรือร้อยละ	 8.4	 โดยหลักเป็นผล 
มาจากรายไดจ้ากการขายทีเ่พิม่ขึน้ขา้งตน้	อยา่งไรกต็าม	ในปนีี ้
มีค่าใช้จ่ายในการสํารวจเพิ่มขึ้น	 5,475	ล้านบาท	ส่วนใหญ่ 
เป็นค่าตัดจําหน่ายหลุมสํารวจของโครงการพีทีทีอีพี		ออสตราเลเชีย	 
โครงการแอล	28/48	และโครงการเคนยา	แอล	10	เอ
	 EBIT	 ในปี	 2557	มีจํานวน	 91,525	ล้านบาท	ลดลง 
จํานวน	 19,397	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 17.5	 เนื่องจาก 
ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์พร้อมใช้งานตามปริมาณ
การผลิตและจําหน่ายที่เพิ่มขึ้น	โดยหลักจากโครงการพีทีทีอีพี	 
ออสตราเลเชีย	โครงการคอนแทร็ค	4	และโครงการซอติก้า

ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย	(เหรียญสหรัฐ/BOE)	 65.6	 63.4	 (3.4)

ปริมาณขายเฉลี่ย	(BOED)	 292,629	 321,886	 10.0

	 ปี	2556	 ปี	2557	 เพิ่ม	(ลด)	ร้อยละ	  

2,834,732 251,025 142,685

	 ธุรกิจต้นนำ้า

 ธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ.
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รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติแต่ละชนิด	เป็นดังนี้
หน่วย:	ตัน

LPG	 2,690,389	 2,738,633	 1.8

Ethane	 2,074,467	 2,105,650	 1.5

Propane	 726,952	 819,349	 12.7

NGL	 704,931	 728,542	 3.3

รวม 6,196,739 6,392,174 3.2

	 ปี	2556	 ปี	2557	 เพิ่ม	(ลด)	ร้อยละ	  

รายละเอียดราคาผลิตภัณฑ์อ้างอิงของโรงแยกก๊าซธรรมชาติแต่ละชนิด	เป็นดังนี้
หน่วย:	เหรียญสหรัฐต่อตัน

LPG1/,	4/	 868	 799	 (7.9)

Ethylene2/	 1,352	 1,395	 3.2

Propylene2/	 1,327	 1,245	 (6.2)

HDPE2/	 1,487	 1,544	 3.8

PP2/	 1,515	 1,556	 2.7

Naphtha3/	 842	 786	 (6.7)

	 ปี	2556	 ปี	2557	 เพิ่ม	(ลด)	ร้อยละ	  

 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

หมายเหตุ:
1/	 เป็นราคา	Contract	Price	(CP)	60	:	40	
2/	 ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(South	East	Asia	–	Spot)
3/	 ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร์	(Mean	of	Platts	Singapore:	MOP’S)
4/		 ราคา	 LPG	ณ	 โรงกลั่นในประเทศยังคงถูกควบคุมโดยภาครัฐ	 โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน	 (กบง.)	 ให้คงราคา	 LPG	ณ	 โรงกลั่น	 
	 (ราคา	LPG	ที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติจ�าหน่าย)	ไว้ที่	10.6101	บาทต่อกิโลกรัม	อย่างไรก็ตาม	เมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2552	กบง.	ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ 
	 การก�าหนดราคา	ณ	โรงกลั่นโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นระบบลอยตัว	โดยให้คงราคา	LPG	ณ	โรงกลั่นฯ	ไว้เท่ากับ	332.7549	เหรียญสหรัฐต่อตัน	 
	 และให้เปลี่ยนแปลงขึ้นลงโดยอิงอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในเดือนก่อนหน้า
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	 ในปี	2557	กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีรายได้จากการขายจํานวน	558,018	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	28,967	ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	5.5	จากปี	2556	ส่วนใหญ่เป็นผลจากหน่วยธุรกิจก๊าซฯ	ของ	ปตท.	มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น	เนื่องจาก

	 การจัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ

	 ราคาขายก๊าซฯ	เฉลี่ยในปี	2557	เพิ่มขึ้นจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ	รวมทั้งปริมาณจําหน่าย
ก๊าซฯ	เพิ่มขึ้นในปี	2557	โดยส่วนใหญ่มาจากกลุ่มลูกค้า	SPP	

	 ผลิตภัณฑ์โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

	 ราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ	 ในปี	 2557	 ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามโครงสร้างราคาที่อิงกับราคาผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมีในตลาดโลก	ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ
	 ปรมิาณขายผลติภณัฑร์วมของโรงแยกกา๊ซฯ	เพิม่ขึน้ในป	ี2557	โดยหลกัจากผลติภณัฑโ์พรเพน	เนือ่งจาก	Utilization	Rate	ของ
โรงแยกกา๊ซฯ	เพิม่ขึน้	โดยหลงัจากอบุตัเิหตฟุา้ผา่โรงแยกกา๊ซฯ	หนว่ยที	่5	เมือ่วนัที	่14	สงิหาคม	2556	สามารถกลบัมาดาํเนนิงานได ้
ตามปกติด้วยอุปกรณ์	Temporary	ตั้งแต่เดือนเมษายน	2557	รวมทั้งได้ติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนจากไอเสียเครื่องยนต์	 
(WHRU)	ใหม่แล้วเสร็จ	เมื่อวันที่	16	กันยายน	2557		ทั้งนี้	ในปี	2557	ระยะเวลาที่โรงแยกก๊าซฯ	Shutdown	ลดลงจากปี	2556	

	 EBITDA	ของธุรกิจก๊าซฯ	ในปี	2557	มีจํานวน	54,102	ล้านบาท	ซึ่งเพิ่มขึ้น	9,266	ล้านบาท	หรือร้อยละ	20.7	สาเหตุหลัก
เนื่องจากกําไรจากการขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ	 เพิ่มขึ้น	 จากราคาขายผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นตามราคาปิโตรเคมี	 และจาก 
ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง	 รวมถึงได้รับส่วนลดค่าก๊าซฯ	 จากการที่ผู้ผลิตไม่สามารถส่งก๊าซฯ	 ได้ในปริมาณที่กําหนดในสัญญา	 
(Shortfall)	 โดยหลักจากแหล่งซอติก้า	 แม้ว่าจะมีต้นทุนค่าซื้อก๊าซฯ	 เพิ่มขึ้น	 นอกจากนี้	 ผลขาดทุนจากการขาย	NGV	 เพิ่มขึ้น	 
ตามปริมาณขาย	NGV	ที่เพิ่มขึ้น	ทั้งนี้	EBIT	ในปี	2557	อยู่ที่	39,780	ล้านบาท	ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ	28.4	ตาม	EBITDA	ที่เพิ่มขึ้น	

	 ธุรกิจปิโตรเลียมปลายนำ้า

 ธุรกิจนํ้ามัน
หน่วย:	ล้านลิตร

ปริมาณขายเฉลี่ย	 23,981	 24,657	 2.8				

	 ปี	2556	 ปี	2557	 เพิ่ม	(ลด)	ร้อยละ	  

	 ในปี	 2557	 ธุรกิจนํ้ามันมีรายได้จากการขายจํานวน	
638,409	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	21,104	ล้านบาท	หรือร้อยละ	3.4	
เป็นผลมาจากปริมาณขายเพิ่มขึ้นในปี	 2557	 ส่วนใหญ่เป็น 
การเพิ่มขึ้นในกลุ่มอากาศยานตามจํานวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น
และกลุ่มเบนซินที่เพิ่มขึ้น	 ในขณะที่ราคาเฉลี่ยของนํ้ามันดิบ
ดูไบลดลงจาก	 105.5	 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล	 ในปี	 2556	 
เหลือ	96.6	เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล	ในปี	2557

	 EBITDA	ในปี	2557	มีจํานวน	11,578	ล้านบาท	ลดลง	 
1,719	 ล้านบาท	หรือร้อยละ	 12.9	 โดยหลักปรับลดลงจาก 
ขาดทนุจากสตอ๊กนํา้มนัทีเ่พิม่ขึน้	รวมทัง้มขีาดทนุจากการปรบั
มูลค่าสินค้าคงเหลือ	ณ	สิ้นงวด	 (NRV)	 จากราคานํ้ามันดิบ 
ในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง	 รวมทั้งกําไรจากการขายนํ้ามัน
กลุ่มดีเซล	 นํ้ามันเตา	 และนํ้ามันหล่อลื่นที่ลดลง	 ส่งผลให้	
EBIT	ในปี	2557	อยู่ที่	8,716	ล้านบาท	ลดลง	1,936	ล้านบาท	 
ตาม	EBITDA	ที่ปรับลดลงดังกล่าวข้างต้น	
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 ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ปริมาณขายเฉลี่ย	 75,545	 74,200	 (1.8)				

	 ปี	2556	 ปี	2557	 เพิ่ม	(ลด)	ร้อยละ	  

 ธุรกิจปิโตรเคมี

HDPE	-	Naphtha	(MOPJ)	 556	 678	 21.9

PP	-	Naphtha	(MOPJ)	 585	 687	 17.5

BZ	-	Naphtha	(MOPJ)	 371	 349	 (5.9)

PX	-	Naphtha	(MOPJ)	 552	 344	 (37.7)

	 ปี	2556	 ปี	2557	 เพิ่ม	(ลด)	ร้อยละ	  

	 ในปี	 2557	 ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	มีรายได้จากการขายจํานวน	 1,599,101	 ล้านบาท	ลดลง	 57,634	 ล้านบาท	 
หรือร้อยละ	 3.5	 โดยหลักจากราคาขายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง	 รวมทั้งปริมาณขายในงวดนี้ลดลง	 ส่วนใหญ่ลดลง 
จากปริมาณการขายนํ้ามันดิบนําเข้าจากการปิดซ่อมบํารุงใหญ่ของกลุ่มโรงกลั่น
	 EBITDA	ในปี	2557	มีขาดทุนจํานวน	751	ล้านบาท	ขาดทุนลดลง	400	ล้านบาท	และ	EBIT	ที่รวมผลจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ในงวดนี้มีกําไร	7,154	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	2,475	ล้านบาท	จากปีก่อน	ส่วนใหญ่เป็นผลจากกําไรจากการขายคอนเดนเสทในประเทศ
เพิ่มขึ้น	และอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ	

	 ในปี	 2557	 บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ	 ปตท.	 ที่ดําเนินธุรกิจปิโตรเคมีมีรายได้จากการขายจํานวน	 
111,851	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 18,797	ล้านบาท	หรือร้อยละ	20.2	ส่วนใหญ่มาจาก	HMC	ที่ทั้งราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเฉลี่ย 
และปริมาณขายเพิ่มขึ้น	 รวมทั้ง	PTTAC	และ	PTTPM	มีปริมาณขายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน	 เนื่องจากในปี	2556	PTTAC	
และ	HMC	มีการหยุดผลิตเพื่อซ่อมบํารุง	
	 EBITDA	 ในปี	 2557	มีจํานวน	 4,113	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 2,072	ล้านบาท	และ	EBIT	 จํานวน	 2,801	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	
2,032	ล้านบาท	สาเหตุหลักมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น	 รวมทั้ง	 Spread	Margin	 
ของผลิตภัณฑ์	PP	และ	AN	ที่ปรับเพิ่มขึ้น
 

หน่วย:	ล้านลิตร

หน่วย:	เหรียญสหรัฐต่อตัน

หมายเหตุ:		*	ราคาตลาดจรของประเทศญี่ปุ่น	(Mean	of	Platts	Japan:	MOPJ)
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 ธุรกิจถ่านหิน

ราคาขายเฉลี่ย	(เหรียญสหรัฐต่อตัน)	 72.4	 63.6	 (12.2)

ปริมาณขาย	(ล้านตัน)	 11.2	 9.8	 (12.5)

	 ปี	2556	 ปี	2557	 เพิ่ม	(ลด)	ร้อยละ	  

	 ในปี	 2557	 ธุรกิจถ่านหินมีรายได้จากการขายจํานวน	 
20,557	ล้านบาท	ลดลง	 4,421	ล้านบาท	หรือร้อยละ	 17.7	 
สาเหตุหลักมาจากราคาขายเฉลี่ยลดลง	 8.8	 เหรียญสหรัฐ	 
ต่อตัน	 หรือร้อยละ	 12.2	 และปริมาณขายถ่านหินลดลง	 
1.4	ล้านตัน	หรือร้อยละ	12.5	โดยหลักจากแหล่ง	Jembayan	
	 EBITDA	ในปี	2557	มีจํานวน	4,475	ล้านบาท	ลดลง	
1,334	ลา้นบาท	หรอืรอ้ยละ	23.0	สาเหตหุลกัมาจากปรมิาณขาย 
ถ่านหินและราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงดังกล่าวข้างต้น	ทั้งนี้	EBIT	
ในปี	 2557	มีผลขาดทุนจํานวน	234	ล้านบาท	ขาดทุนลดลง	 
357	ล้านบาท	หรือร้อยละ	60.4	ซึ่งเป็นผลจากค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจําหน่ายที่ลดลงจากปริมาณการผลิตที่ลดลง

 กําไรสุทธิปี 2557 จํานวน 55,795 ล้านบาท 
 ลดลงจากปี 2556 จํานวน 37,296 ล้านบาท
 หรือลดลงร้อยละ 40.1

	 ในปี	 2557	ปตท.	และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิ	 55,795	
ล้านบาท	 ลดลง	 37,296	 ล้านบาท	 หรือลดลงร้อยละ	 40.1	
จาก	93,091	ล้านบาท	ในปี	2556	โดยหลักมาจาก	Q4/2557	
ปตท.	 และบริษัทย่อย	 มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ของ	กลุ่ม	ปตท.	 รวมจํานวน	36,707	ล้านบาท	
และ	ปตท.สผ.	มีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายเพิ่มสูงขึ้น 
ตามปริมาณการผลิตและสินทรัพย์พร้อมใช้งานที่เพิ่มขึ้น	 
แต่รายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ	กลุ่ม	
ปตท.	โดย	ปตท.	และบริษัทย่อยยังคงมี	EBITDA	เพิ่มขึ้นจาก 
ปีก่อนจากผลการดําเนินงานของ	ปตท.	ในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ดีขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	 ผลกระทบจากการขาดทุนสต๊อกนํ้ามัน 
และ	Spread	Margin	ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ลดลง	ส่งผล
ให้ผลการดําเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี 
และการกลั่นลดลงจากปีก่อนอย่างมีนัยสําคัญ	

	 ในปี	2557	มีส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
จํานวน	2,942	ล้านบาท	ลดลง	23,414	ล้านบาท	หรือร้อยละ	
88.8	โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
	 ผลการดําเนินงานของบริษัทร่วมในธุรกิจปิโตรเคมี
สายอะโรเมติกส์ลดลง	 โดย	Spread	Margin	 ของ	 PX	และ	 
Benzene	ปรับลดลง	 เนื่องจากปัญหาอุปทานส่วนเกิน	 และ
อปุสงคใ์นผลติภณัฑข์ัน้ปลายเตบิโตลดลงตามภาวะเศรษฐกจิ
โลก	ประกอบกับใน	Q3/2557	และ	Q4/2557	โรงอะโรเมติกส์ 
มีการปิดซ่อมฉุกเฉินและปิดซ่อมบํารุงตามแผนงาน	 ขณะที่ 
ปกีอ่นมกีารปดิซอ่มเพยีงบางหนว่ยการผลติ	สว่นธรุกจิปโิตรเคมี
สายโอเลฟินส์มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น	 เนื่องจาก	 Spread	
Margin	 ของผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง 
ปรับเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	 แม้ใน	Q1/2557	 
โรงโอเลฟินส์จะมีการปิดซ่อมบํารุง	 แต่ปริมาณผลิตและ
ปริมาณขายเฉลี่ยของทั้งปี	2557	ยังปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
	 ผลการดําเนินงานของบริษัทร่วมในธุรกิจการกลั่น 
ลดลง	โดย	Accounting	GRM	ของโรงกลั่น	(ไม่รวมหน่วยกลั่น
ของ	PTTGC)	ของ	กลุ่ม	ปตท.	ลดลงจาก	4.75	เหรียญสหรัฐ	
ต่อบาร์เรล	 ในปี	 2556	 เหลือ	 1.17	 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล	
ในปี	 2557	 โดยหลักเป็นผลจากใน	Q4/2557	มีขาดทุนจาก 
สต๊อกนํ้ามันและขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ	 
ณ	 สิ้นงวด	 (NRV)	 ขณะที่ปีก่อนมีกําไรจากสต๊อกนํ้ามัน	
เนื่องจากราคานํ้ามันดิบปรับตัวลดลงตั้งแต่ 	 Q3/2557	 
นอกจากนี้	 ยังเป็นผลจากในปี	 2557	 โรงกลั่นนํ้ามันในกลุ่ม	
ปตท.	 มีการปิดซ่อมบํารุงครั้งใหญ่ตามแผนงาน	 (Major	 
Turnaround)	
	 ในปี	2557	มีกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนส่วนใหญ ่
จากการจําหน่าย	Vietnam	LPG	Co.,	 Ltd.	 (VLPG)	บริษัท	 
ผลิตไฟฟ้านวนคร	จํากัด	(NNEG)	และบริษัท	ราชบุรีเพาเวอร์	
จํากัด	(RPCL)	
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	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายเพิ่มขึ้น	 32,097	 
ล้านบาท	หรือร้อยละ	42.1	จาก	76,244	ล้านบาท	ในปี	2556	
เป็น	 108,341	 ล้านบาท	 เป็นผลมาจากค่าเสื่อมราคาและ 
ค่าตัดจําหน่ายที่เพิ่มขึ้นของ	 ปตท.สผ.	 ในโครงการพีทีทีอีพี		 
ออสตราเลเชยีทีผ่ลติและจาํหนา่ยนํา้มนัดบิเตม็ป	ี(เริม่จาํหนา่ย 
นํ้ามันดิบตั้งแต่เดือนสิงหาคม	 2556)	 โครงการคอนแทร็ค	 4	 
และโครงการซอตกิา้	ตามปรมิาณการผลติและสนิทรพัยพ์รอ้ม
ใช้งานที่เพิ่มขึ้น
	 กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน	 11,156	 ล้านบาท	 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	 210	 
ลา้นบาท	โดยหลกัมาจากกาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นของ	ปตท.	
ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าเงินบาทเทียบเงินเหรียญสหรัฐอ่อนค่า 
ในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี	2556
	 ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น	1,625	ล้านบาท	หรือร้อยละ	
7.9	จาก	20,593	ล้านบาท	ในปี	2556	เป็น	22,218	ล้านบาท	
ในปี	2557

	 ในปี	2557	มีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รวม
จํานวน	 36,707	 ล้านบาท	 โดยหลักมาจาก	 ปตท.สผ.	 รับรู้ 
การขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยจ์ากโครงการพทีทีอีพีี	 
ออสตราเลเชยี	และจากโครงการมาเรยีนา	ออยล	์แซนด	์เนือ่งจาก
ราคานํ้ามันที่ลดลง	รวมจํานวน	32,796	ล้านบาท	นอกจากนี้	 
PTTGE	 (บริษัทย่อยของ	 ปตท.	 ดําเนินธุรกิจปาล์มนํ้ามัน)	 
รับรู้การขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ดําเนินงานอีก
จํานวน	2,816	ล้านบาท	
	 ภาษีเงินได้จํานวน	 41,029	 ล้านบาท	 ลดลง	 6,620	 
ล้านบาท	หรือร้อยละ	13.9	จาก	47,649	ล้านบาท	ในปี	2556	
โดยหลักเนื่องจากภาษีเงินได้ปิโตรเลียมของแหล่งในประเทศ
ที่ลดลงตามกําไรที่ลดลงของ	ปตท.สผ.	จากการหยุดผลิตเพื่อ
ซ่อมบํารุงของโครงการบงกช	และราคาขายที่ปรับลดลงของ
โครงการเอส	1	ตามราคานํ้ามันที่ปรับลดลง	ขณะที่ภาษีเงินได้
ของ	ปตท.	เพิ่มขึ้นตามกําไรจากการดําเนินงานที่สูงขึ้น

 

ส่วนแบ่งก�าไร 
(ขาดทุน) 
จากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
หน่วย:	ล้านบาท

อื่นๆ

ก๊าซ

นำ้ามัน

ปิโตรเคมี

Refinery

 2556 2557

2,942

26,356
472
608

17,013

138

780
658

7,133

118

8,125

(5,747)

-88.8%
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สินทรัพย์รวม
หน่วย:	ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินลงทุนเผื่อขาย	
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	
และเงินลงทุนระยะยาวอื่น	

ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557

1,779,1791,805,039

261,136

739,785

523,577

280,541

-1.4%

251,413

720,335

315,468

491,963

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของ ปตท. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนี้สินรวม
และส่วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย:	ล้านบาท

1,779,1791,805,039

471,395

150,216

360,586

822,842

-1.4%

453,484

176,614

867,342

281,739

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เงินกู้ยืมระยะยาว	
(รวมส่วนที่ถึงกำาหนด
ชำาระใน	1	ปี)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557
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 สินทรัพย์

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2557	 ปตท.	 และบริษัทย่อย 
มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจํานวน	1,779,179	ล้านบาท	ลดลงจาก
สิ้นปี	 2556	จํานวน	25,860	ล้านบาท	หรือร้อยละ	1.4	ทั้งนี้	 
มีสาเหตุมาจาก
 •	 สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง	 31,614	 ล้านบาท	หรือ
ร้อยละ	6.0	สาเหตุหลักมาจาก
	 	 -		ลูกหนี้การค้าลดลง	98,321	ล้านบาท	ส่วนใหญ่
มาจากธรุกจิการคา้ระหวา่งประเทศ	ทีม่ปีรมิาณขายและราคา
ขายที่ลดลงตามราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก
	 	 -	 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ขึน้		46,102	 
ล้านบาท	 โดยหลักจากกระแสเงินสดรับจากการแลกเปลี่ยน
สัดส่วนในโครงการมาเรียน่า	ออยล์	แซนด์	และการออกหุ้นกู้ 
ของ	 ปตท.สผ.	 สุทธิกับเงินสดจ่ายสําหรับการลงทุนเพิ่มใน
สินทรัพย์ถาวร	การเข้าซื้อบริษัทย่อยของ	Hess	Corporation	 
การจ่ายชําระคืนหุ้นกู้ 	 และการจ่ายเงินปันผลสําหรับผล
ประกอบการครึ่งหลังของปี	 2556	และครึ่งปีแรกของปี	 2557	
ของ	ปตท.	และ	ปตท.สผ.
 •	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ลดลง	19,450	ล้านบาท	
หรือลดลงร้อยละ	 2.6	 โดยหลักเป็นผลมาจากสินทรัพย์เพื่อ
การสํารวจและผลิตปิโตรเลียมที่ลดลงของ	 ปตท.สผ.	 จาก 
การแลกเปลีย่นสดัสว่นการครอบครองสทิธใินแหลง่ปโิตรเลยีม
ของโครงการมาเรยีนา่	ออยล	์แซนด	์กบับรษิทั	Statoil	Canada	
Limited	และการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าโครงการพีทีทีอีพี	 
ออสตราเลเชีย	สุทธิ	 กับสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างป	ี 2557	
จาก	 ปตท.สผ.	 เข้าซื้อบริษัทย่อยของ	 Hess	 Corporation	 
ซึ่งได้แก่	Hess	Thailand	Holdings	 II	 Limited	 (HTH)	และ
บริษัท	 Hess	 Exploration	 Thailand	Company	 Limited	
(HETCL)	และมีการลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ	เช่น	โครงการ
อาทิตย์	ซอติก้า	และบงกช	

 •	 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ๆ	เพิม่ขึน้	34,927	ลา้นบาท	
หรือร้อยละ	 12.5	 โดยหลักเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าความนิยม 
และสินทรัพย์ในการสํารวจและประเมินแหล่งทรัพยากรของ	
ปตท.สผ.	 จากการแลกเปลี่ยนโครงสร้างการถือสัดส่วนใน
โครงการมาเรยีนา่	ออยล	์แซนด	์และจากการเขา้ซือ้บรษิทัยอ่ย 
ของ	 Hess	 Corporation	 แม้ว่าสินทรัพย์บางส่วนลดลง 
จากการรบัรูก้ารขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของโครงการมาเรยีนา่	 
ออยล์	แซนด์
 
 หนี้สิน

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2557	 ปตท.	 และบริษัทย่อย 
มีหนี้สินรวมจํานวน	911,837	ล้านบาท	ลดลงจากสิ้นปี	2556	
จาํนวน	70,360	ลา้นบาท	หรอืลดลงรอ้ยละ	7.2		โดยมสีาเหตหุลกั 
มาจาก	
 •	 หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง	 78,847	 ล้านบาท	หรือ
รอ้ยละ	21.9	ซึง่สว่นใหญเ่ปน็ผลจากเจา้หนีก้ารคา้ลดลงจาํนวน	
87,651	ลา้นบาท	จากเจา้หนีก้ารคา้ของ	ปตท.	ทีล่ดลงในธรุกจิ
การค้าระหว่างประเทศ	ตามปริมาณและราคาซื้อที่ลดลง
 •	 เงนิกูย้มืระยะยาว	(รวมเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกาํหนด
ชําระภายใน	1	ปี)	มีจํานวน	453,484	ล้านบาท	ลดลง	17,911	 
ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 3.8	 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก	 ปตท.	 
มีการจ่ายชําระหุ้นกู้ต่างประเทศรวมจํานวน	685	ล้านเหรียญ
สหรัฐ	หรือประมาณ	24,882	ล้านบาท	และออกหุ้นกู้สกุลบาท
จาํนวน	10,000	ลา้นบาท	ในขณะที	่ปตท.สผ.	มกีารจา่ยชาํระหุน้กู ้
สกุลบาทที่ถึงกําหนดชําระจํานวน	11,696	ล้านบาท	โดยออก
หุน้กูส้กลุบาทจาํนวน	19,535	ลา้นบาท	ทัง้นี	้เงนิกูย้มืระยะยาว
และหุ้นกู้จําแนกตามกําหนดระยะเวลาชําระคืนได้	ดังนี้
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ภายใน	1	ปี		 34,604	 24,696	 631	 695	 575	 450	 120	 131	 300	 76	 62,278

(31	ธ.ค.	2558)	

เกิน	1	ปี	แต่ไม่เกิน	2	ปี	 36,499	 	-				 631	 695	 574	 450	 212	 131	 125	 	-				 39,317

เกิน	2	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี	 83,474	 64,233	 1,894	 2,100	 2,742	 1,400	 604	 381	 	-				 	-				156,828

เกิน	5	ปี	 134,371	 50,462	 3,628	 699	 	-				 900	 1,202	 37	 	-				 	-				191,299

รวม  288,948 139,391 6,784 4,189 3,891 3,200 2,138 680 425 76 449,722

	 กำาหนดชำาระคืน	 
	 (นับจากวันที่		 ปตท.	 ปตท.สผ.	 TTM(T)	 PTTAC	 HMC	 EnCo	 TTM(M)	 DCAP	 PTTPL	 PTTNGD	 รวม
	 31	ธ.ค.	2557)	 	

หน่วย:	ล้านบาท

 •	 เงินกู้ยืม	(รวมเงินกู้	หุ้นกู้	และพันธบัตร	ทั้งที่ครบกําหนดชําระภายใน	1	ปี	และเกิน	1	ปีขึ้นไป)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	
ประกอบด้วยเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ	ดังนี้

	 เงินกู้ยืมระยะยาว	 ปตท.	 ปตท.สผ.	 TTM(T)	 PTTAC	 HMC	 EnCo	 TTM(M)	 DCAP	 PTTPL	 PTTNGD	 รวม

หน่วย:	ล้านบาท

สกุลเงินบาท	 185,924	 27,074	 	-		 	-		 1,953	 3,200	 	-		 680	 425	 76	 219,332

สกุลเงินต่างประเทศ	 103,024	 112,317	 6,784	 4,189	 1,938	 	-		 2,138	 	-		 	-		 	-		 230,390

รวม  288,948 139,391 6,784 4,189 3,891 3,200 2,138 680 425 76 449,722

สัดส่วนเงินกู้ระยะยาว	 36	 81	 100	 100	 50	 	-		 100	 	-		 	-		 	-		 51

สกุลต่างประเทศ

ต่อยอดเงินกู้

ระยะยาวทั้งหมด	(ร้อยละ)	

	 ทั้งนี้	เงินกู้ยืม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	จํานวน	4,500	ล้านบาท	คํ้าประกันโดยกระทรวงการคลัง	

หมายเหตุ:		ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจ�านวน	3,762	ล้านบาท			
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	 ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2557	ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจํานวนรวม	867,342	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	 2556	จํานวน	44,500	 
ล้านบาท	หรือร้อยละ	5.4	เป็นผลมาจาก
 •	 กําไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร	 เพิ่มขึ้น	 13,765	ล้านบาท	 โดยหลักจากผลประกอบการของ	ปตท.	และบริษัทย่อยสําหรับ
ปี	 2557	 จํานวน	 55,795	 ล้านบาท	 ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี	 2556	 และครึ่งปีแรก 
ของปี	2557	รวมจํานวน	39,985	ล้านบาท 
 •	 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม	เพิ่มขึ้น	29,232	ล้านบาท	ซึ่งโดยหลักเป็นผลมาจาก	ปตท.สผ.	เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ที่มีลักษณะคล้ายทุนจํานวน	32,207	ล้านบาท	 
 
 สภาพคล่อง

	 สภาพคล่องของ	ปตท.	 และบริษัทย่อยสําหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2557	มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจํานวน	 
46,102	 ล้านบาท	 และมีเงินสดสุทธิต้นงวดจากปี	 2556	 จํานวน	 157,683	 ล้านบาท	 เป็นผลให้เงินสดสุทธิปลายงวดเท่ากับ	 
203,785	ล้านบาท	ทั้งนี้	รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม	มีดังนี้

	 โดยรวม	ปตท.	และบริษัทย่อยมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง	ทั้งในส่วนของสภาพคล่อง	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	
รวมถึงอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ปี	2557

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน	 	235,367	

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 (144,061)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	 (47,315)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 1,527

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	 811

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์เพื่อขาย	 (227)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นระหว่างงวด-สุทธิ	 46,102

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นงวด	 157,683

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันปลายงวด	 203,785

หน่วย:	ล้านบาท
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	ธุรกิจสำารวจและผลิตปิโตรเลียม	 	 ร้อยละ

บริษัท	ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม	จํากัด		 PTTEP	 65.29

	 (มหาชน)	

	ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	 	 ร้อยละ

บริษัท	ทรานส์	ไทย-มาเลเซีย	(ประเทศไทย)		 TTM(T)	 50.00

	 จํากัด	

Trans	Thai-Malaysia	(Malaysia)	Sdn.Bhd.	 TTM(M)	 50.00

บริษัท	ปตท.จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ	จํากัด	 PTTNGD	 58.00

บริษัท	ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเย็น	จํากัด	 DCAP	 35.00

บริษัท	ไทยออยล์เพาเวอร์	จํากัด	 TP	 26.00

บริษัท	พีทีที	แอลเอ็นจี	จํากัด	 PTTLNG	 100.00

บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จํากัด		 GPSC	 30.10

 (มหาชน)

	ธุรกิจนำ้ามัน	 	 ร้อยละ

PTT	(Cambodia)	Limited	 PTTCL	 100.00

Subic	Bay	Energy	Co.,	Ltd.	 SBECL	 100.00

บริษัท	ปตท.ธุรกิจค้าปลีก	จํากัด		 PTTRB	 100.00

บริษัท	ไทยลู้บเบล็นดิ้ง	จํากัด		 TLBC	 48.95

KELOIL-	PTT	LPG	Sdn.Bhd.	 KPL	 40.00

บริษัท	ปิโตรเอเซีย	(ประเทศไทย)	จํากัด	 PA	(Thailand) 35.00

บริษัท	ปิโตรเอเซีย	(Maoming)	จํากัด	 PA	(Maoming) 20.00

บริษัท	ปิโตรเอเซีย	(Sanshui)	จํากัด	 PA	(Sanshui) 25.00

บริษัท	ท่อส่งปิโตรเลียมไทย	จํากัด	 THAPPLINE	 40.40

บริษัท	บริการนํ้ามันอากาศยาน	จํากัด	 IPS	 16.67

บริษัท	บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	จํากัด	 BAFS	 7.06

	 (มหาชน)

บริษัท	ขนส่งนํ้ามันทางท่อ	จํากัด	 FPT	 0.00024

บริษัท	พีทีที	แทงค์	เทอร์มินัล	จํากัด	 PTT	TANK	 100.00

PTT	Oil	Myanmar	Co.,	Ltd.	 PTTOM	 100.00

	ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ	 	 ร้อยละ

บริษัท	พีทีที	เอ็นเนอร์ยี่	รีซอร์สเซส	จํากัด	 PTTER	 100.00

PTT	Green	Energy	Pte.	Ltd.	 PTTGE	 100.00

	ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	 	 ร้อยละ

PTT	International	Trading	Pte.	Ltd.	 PTTT	 100.00

	ธุรกิจปิโตรเคมี	 	 ร้อยละ

บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จํากัด	(มหาชน)	 PTTGC	 48.89

บริษัท	พีทีที	โพลีเมอร์	มาร์เก็ตติ้ง	จํากัด	 PTTPM	 50.00

บริษัท	พีทีที	อาซาฮี	เคมิคอล	จํากัด	 PTTAC	 48.50

บริษัท	เอ็ชเอ็มซี	โปลีเมอส์	จํากัด	 HMC	 41.44

บริษัท	พีทีที	โพลีเมอร์	โลจิสติกส์	จํากัด	 PTTPL	 100.00

บริษัท	พีทีที	เอ็มซีซี	ไบโอเคม	จํากัด	 PTTMCC	 50.00

บริษัท	พีทีที	พีเอ็มเอ็มเอ	จํากัด	 PTTPMMA	 100.00

	ธุรกิจการกลั่น	 	 ร้อยละ

บริษัท	ไทยออยล์	จํากัด	(มหาชน)	 TOP	 49.10

บริษัท	ไออาร์พีซี	จํากัด	(มหาชน)	 IRPC	 38.51

บรษิทั	สตาร์	ปิโตรเลยีม	รไีฟน์นิง่	จาํกดั	(มหาชน)	 SPRC	 36.00

บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จํากัด	(มหาชน)	 BCP	 27.22

	ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน	 	 ร้อยละ

บริษัท	พีทีที	เมนเทนแนนซ์	แอนด์	เอนจิเนียริง	 PTTME	 40.00

	 จํากัด

บริษัท	พีทีที	เอนเนอร์ยี่	โซลูชั่นส์	จํากัด	 PTTES	 40.00

 ธุรกิจอื่นๆ	 	 ร้อยละ

บริษัท	บิซิเนส	เซอร์วิสเซส	อัลไลแอนซ์	จํากัด	 BSA	 25.00

บริษัท	เอนเนอร์ยี่	คอมเพล็กซ์	จํากัด	 EnCo	 50.00

บริษัท	พีทีที	ไอซีที	โซลูชั่นส์	จํากัด	 PTTICT	 20.00

บริษัท	ทิพยประกันภัย	จํากัด	(มหาชน)	 TIP	 13.33

PTT	Regional	Treasury	Center	Pte.	Ltd.	 PTTRTC	 100.00

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในกลุ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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		 	 	 ร้อยละ	 ปี	2555	 ปี	2556	 ปี	2557
	ผลิตภัณฑ์/	บริการ	 ดำาเนินการโดย	 การถือหุ้น	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 (ตรวจสอบ)
	 	 	 ของบริษัท	

ล้านบาท		 ร้อยละ	 ล้านบาท		 ร้อยละ	 ล้านบาท		 ร้อยละ

1.	 ผลิตภัณฑ์ก๊าซ	 บมจ.	ปตท.	(หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ)	 	 473,042.64	 	16.62		 490,481.29	 17.02	 515,917.63	 18.00

	 	 	 บมจ.	ปตท.	(หน่วยธุรกิจนํ้ามันและหน่วยธุรกิจ	 	 91,229.81	 	3.21		 83,948.22	 2.91	 85,825.23	 2.99

	 	 	 การค้าระหว่างประเทศ)	 	

	 	 	 บมจ.	ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม	(PTTEP)		 65.29	 94,781.65	 	3.33		 101,955.11	 3.54	 123,731.96	 4.32

	 	 	 บจ.	ปตท.จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ	(PTTNGD)		 58.00	 8,690.18	 	0.31		 10,154.87	 0.35	 10,313.01	 0.36

	 	 	 บจ.	ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม	(CHPP1/)	 -	 174.86	 	0.01		 182.13	 0.01	 	-				 0.00

   หัก		รายได้ค่าก๊าซส่วนที่	PTTEP		 	 (89,693.85)	 (3.16)	 (97,325.70)	 (3.38)	 (114,289.75)	 (3.99)

	 	 	 ขายให้	บมจ.	ปตท.	 	

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ก๊าซ  578,225.29 20.32 589,395.92 20.45 621,498.08 21.68

2.	 ผลิตภัณฑ์นํ้ามัน	 บมจ.	ปตท.	(หน่วยธุรกิจนํ้ามันและหน่วยธุรกิจ	 	 1,769,343.68	 	62.18		 1,646,289.35	 57.11	 1,613,205.13	 56.27

	 	 	 การค้าระหว่างประเทศ)	 	

																 บมจ.	ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม	(PTTEP)		 65.29	 113,069.79	 	3.97		 118,381.95	 4.11	 119,610.42	 4.17

   หัก	รายได้ค่านํ้ามันดิบส่วนที่	PTTEP		 	 (74,056.06)	 (2.60)	 (84,399.51)	 (2.93)	 (93,635.66)	 (3.27)

	 	 	 ขายให้	บมจ.	ปตท.	 	

	 	 	 PTT	International	Trading	Pte.	Ltd.	(PTTT)	 100.00	 148,385.84	 	5.22		 322,417.32	 11.19	 299,658.06	 10.45

	 	 	 PTT	(Cambodia)	Limited	(PTTCL)	 100.00	 7,977.18	 	0.28		 7,330.44	 0.25	 7,715.74	 0.27

	 	 	 Subic	Bay	Energy	Co.,	Ltd.	(SBECL2/)	 100.00	 22,172.38	 	0.78		 21,172.93	 0.73	 1,013.18	 0.04

	 	 	 บจ.	ปตท.ธุรกิจค้าปลีก	(PTTRB2/)		 100.00	 	38,772.21		 	1.36		 	38,247.88		 1.33	 	63,773.24		 2.23

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์นำ้ามัน  2,025,665.02 71.19 2,069,440.36 71.79 2,011,340.11 70.16

3.	 ผลิตภัณฑ์	 บมจ.	ปตท.	(หน่วยธุรกิจนํ้ามันและหน่วยธุรกิจ	 	 59,374.79	 	2.09		 46,579.53	 1.62	 28,451.58	 0.99

	 ปิโตรเคมี	 การค้าระหว่างประเทศ)	 	

	 	 	 บจ.	พีทีที	โพลีเมอร์	มาร์เก็ตติ้ง	(PTTPM)		 50.00	 70,916.80	 	2.49		 76,300.43	 2.65	 90,304.14	 3.15

	 	 	 บจ.	เอ็ชเอ็มซี	โปลีเมอส์	(HMC)	 41.44	 10,721.30	 	0.38		 10,741.38	 0.37	 12,675.36	 0.44

	 	 	 บจ.	พีทีที	อาซาฮี	เคมิคอล	(PTTAC)	 48.50	 620.39	 	0.02		 4,828.15	 0.17	 7,429.12	 0.26

	 	 	 PTT	International	Trading	Pte.	Ltd.	(PTTT)	 100.00	 -	 	-				 -	 0.00	 21,345.12	 0.75

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  141,633.28 4.98 138,449.48 4.81 160,205.32 5.59

4.		ผลิตภัณฑ์เหมือง	 บจ.	พีทีที	เอ็นเนอร์ยี่	รีซอร์สเซส	(PTTER3/)	 100.00	 28,738.50	 	1.01		 24,977.75	 0.87	 20,436.37	 0.71

	 	 	 PTT	International	Trading	Pte.	Ltd.	(PTTT)	 100.00	 	 	 	 	 605.47	 0.02

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์เหมือง      21,041.84 0.73

5.	 ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	 PTT	Green	Energy	Pte.	Ltd.	(PTTGE)			 100.00	 1,246.14	 	0.05		 532.08	 0.02	 608.51	 0.02

	 	 	 บจ.	บิซิเนส	เซอร์วิสเซส	อัลไลแอนซ์	(BSA	)	 25.00	 	4.59		 	-				 	8.60		 0.00	 	9.84		 0.00

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์อื่นๆ  1,250.73 0.05 540.68 0.02 618.35 0.02

6.	 รายได้	 บจ.	ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเย็น	(DCAP)	 35.00	 926.45	 	0.03		 1,002.38	 0.03	 1,063.75	 0.04

	 สาธารณูปโภค	 บจ.	ไทย	โซล่าร์	รีนิวเอเบิล	(TSR4/)	 -	 	-			 	 	-			 	 	65.73		 0.00	 	-			 	 0.00

	 	 	 บจ.	เอนเนอร์ยี่	คอมเพล็กซ์	(EnCo)	 50.00	 	44.54		 	-				 	48.50		 0.00	 	45.06		 0.00

รวมรายได้สาธารณูปโภค  970.99 0.03 1,116.61 0.03 1,108.81 0.04

โครงสร้างรายได้ของ ปตท. 
และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์



119รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ:
1/	 ปตท.	 ถือหุ้นใน	CHPP	ด้วยสัดส่วนร้อยละ	 100	 จนถึงวันที่	 24	 ธันวาคม	 2556	 จึงจ�าหน่ายเงินลงทุนใน	CHPP	 ในส่วนที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่	 
	 บจ.	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	(GPSC)		 	 	
2/		 ปตท.	ปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยของ	SBECL	 โดยโอนมาให้	 PTTRB	 เป็นผู้ถือหุ้นแทนตั้งแต่วันที่	 1	ตุลาคม	2557	ทั้งนี้	 รายได้จาก 
	 การขายของ	PTTRB	ได้รวมรายได้จากการขายของบริษัทย่อยดังกล่าวตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2557	 	 	
3/	 เดิมชื่อ	บจ.	พีทีที	อินเตอร์เนชั่นแนล	(PTTI)	 	 	
4/		 ปตท.	ถือหุ้นใน	TSR	ด้วยสัดส่วนร้อยละ	40	ตั้งแต่วันที่	3	พฤษภาคม	2556	จนถึงวันที่	24	ธันวาคม	2556	จึงจ�าหน่ายเงินลงทุนใน	TSR	ในส่วน 
	 ที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่	GPSC			 	

		 	 	 ร้อยละ	 ปี	2555	 ปี	2556	 ปี	2557
	ผลิตภัณฑ์/	บริการ	 ดำาเนินการโดย	 การถือหุ้น	 	 (ปรับปรุงใหม่)	 (ตรวจสอบ)
	 	 	 ของบริษัท	

ล้านบาท		 ร้อยละ	 ล้านบาท		 ร้อยละ	 ล้านบาท		 ร้อยละ

7.	 รายได้	 บมจ.	ปตท.	(หน่วยธุรกิจนํ้ามันและหน่วยธุรกิจ	 	 3,207.89	 	0.11		 4,109.00	 0.14	 4,669.14	 0.16

	 จากธุรกิจเสริม	 การค้าระหว่างประเทศ)

	 	 	 บจ.	ปตท.ธุรกิจค้าปลีก	(PTTRB)	 100.00	 4,564.07	 	0.16		 4,765.56	 0.17	 4,834.20	 0.17

	 	 	 PTT	(Cambodia)	Limited	(PTTCL)	 100.00	 1.15	 	-				 6.79	 0.00	 33.76	 0.00

รวมรายได้จากธุรกิจเสริม  7,773.11 0.27 8,881.35 0.31 9,537.10 0.33

8.	 รายได้	 บมจ.	ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม	(PTTEP)		 65.29	 4,685.26	 	0.17		 4,635.63	 0.16	 4,474.74	 0.16

	 จากการให้บริการ	 บจ.	ทรานส์	ไทย-มาเลเซีย	(ประเทศไทย)	(TTM(T))	 50.00	 1,716.42	 	0.06		 1,501.98	 0.05	 1,208.72	 0.04

	 	 	 Trans	Thai-Malaysia	(Malaysia)		 50.00	 145.96	 	0.01		 151.42	 0.01	 161.46	 0.01

	 	 	 Sdn.Bhd.	(TTM(M))	

	 	 	 บจ.	พีทีที	โพลีเมอร์	โลจิสติกส์	(PTTPL)	 100.00	 1,123.84	 	0.04		 1,154.85	 0.04	 1,317.32	 0.05

	 	 	 บจ.	เอนเนอร์ยี	คอมเพล็กซ์	(EnCo)	 50.00	 553.69	 0.02	 568.55	 0.02	 509.40	 0.02

	 	 	 บจ.	บิซิเนส	เซอร์วิสเซส	อัลไลแอนซ์	(BSA)	 25.00	 685.81	 0.02	 817.70	 0.03	 868.84	 0.03

	 	 	 บจ.	ปตท.ธุรกิจค้าปลีก	(PTTRB)	 100.00	 305.71	 0.01	 395.40	 0.01	 420.23	 0.01

	 	 	 PTT	(Cambodia)	Limited	(PTTCL)	 100.00	 	-			 	 	-			 	 0.26	 0.00	 -	 0.00

	 	 	 บจ.	พีทีที	แอลเอ็นจี	จํากัด	(PTTLNG)	 100.00	 	-			 	 	-			 	 -	 0.00	 0.00	 0.00

	 	 	 บจ.	พีทีที	แทงค์	เทอร์มินัล	(PTT	TANK)	 100.00	 	359.45		 	0.01		 380.37	 0.01	 420.15	 0.01

	 	 	 PTT	Oil	Myanmar	Co.,	Ltd.	(PTTOM)	 	 	-			 	 	-			 	 -	 0.00	 1.71	 0.00

รวมรายได้จากการให้บริการ  9,576.14 0.34 9,606.16 0.33 9,382.57 0.33

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ  2,793,833.06 98.19 2,842,408.31 98.61 2,834,732.18 98.88

9.		อื่นๆ	 	 	 	 	 	 	 	

					9.1	 รายได้อื่นๆ	 	 	 17,178.96	 	0.60		 14,027.21	 0.49	 18,053.63	 0.63

					9.2	 กําไร	(ขาดทุน)	จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 	 	7,434.06		 	0.26		 (210.37)	 (0.01)	 	11,155.53		 0.39

รวมรายได้อื่น   24,613.02 0.86 13,816.84 0.48 29,209.16 1.02

10.		ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 	 27,014.79	 	0.95		 26,356.15	 0.91	 2,942.06	 0.10

รวมรายได้   2,845,460.87 100.00 2,882,581.30 100.00 2,866,883.40 100.00
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รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันสัญญา

รายการระหว่างกันดังกล่าวเกิดจากสัญญาต่างๆ ซึ่งมีลักษณะของรายการและสัญญาโดยสรุป ดังต่อไปนี้

	 1.	 รายการระหว่าง	ปตท.	กับ	รัฐวิสาหกิจที่ถือหุ้นโดยรัฐบาล

 ลักษณะของรายการ

	 ปตท.	 มีสถานะเป็นบริษัทนํ้ามันแห่งชาติ	 ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายโดยมีมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่	 26	พฤศจิกายน	 2545	 
ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่จะซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวนตั้งแต่	 10,000	ลิตรขึ้นไป	ต้องซื้อจาก	ปตท.	หรือ	บริษัท	บางจาก
ปิโตรเลียม	จํากัด	 (มหาชน)	 เท่านั้น	ดังนั้น	ปตท.	จึงมีการขายผลิตภัณฑ์นํ้ามันเชื้อเพลิงให้รัฐวิสาหกิจ	ได้แก่	การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร	การรถไฟแห่งประเทศไทย	อย่างไรก็ตาม	หากรัฐวิสาหกิจมียอดค้างชําระ
ค่าซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง	ปตท.	สามารถคิดดอกเบี้ยจากยอดค้างชําระดังกล่าว

 2.	 รายการระหว่าง	ปตท.	กับ	บริษัท	ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน)	(ปตท.สผ.)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

 ลักษณะของรายการ
 
	 ผลิตภัณฑ์ที่	 ปตท.สผ.	 และบริษัทย่อยทําการผลิตเพื่อจําหน่ายมี	 5	 ชนิด	 คือ	 นํ้ามันดิบ	 ก๊าซธรรมชาติ	 คอนเดนเสท	 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	(LPG)	และบิทูเมน	สําหรับปี	2557	ปตท.	เป็นผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดของ	ปตท.สผ.	และบริษัทย่อย	
คิดเป็นร้อยละ	86.59	ของผลิตภัณฑ์ของ	ปตท.สผ.	สําหรับการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ	ปตท.	ได้ทําสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติระยะยาว 
กับ	 ปตท.สผ.	 อายุสัญญาประมาณ	 25-30	 ปี	 มีการกําหนดปริมาณซื้อขายขั้นตํ่าเป็นรายปี	 ส่วนการซื้อขายนํ้ามันดิบและ 
คอนเดนเสท	ปตท.	ทําสัญญาซื้อนํ้ามันดิบและคอนเดนเสทกับ	ปตท.สผ.	ในขณะที่	ปตท.	 เป็นผู้ขายนํ้ามันอากาศยานและดีเซล 
หมนุเรว็ใหก้บั	ปตท.สผ.	ทัง้นีร้าคาซือ้ขายผลติภณัฑป์โิตรเลยีมดงักลา่วขา้งตน้เปน็ราคาทีอ่า้งองิจากราคาตลาดโลก	และเปน็ราคา
ที่ผู้ร่วมทุนของโครงการขายให้	ปตท.	หรือเป็นราคาอ้างอิงมาตรฐานที่แข่งขันได้	และมีเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล

 3.	 รายการระหว่าง	ปตท.	กับ	บริษัทในเครือธุรกิจการกลั่น
 
 ลักษณะของรายการ

	 ปตท.	ทําสัญญาจัดหานํ้ามันดิบและรับซื้อผลิตภัณฑ์นํ้ามันสําเร็จรูปจากบริษัทโรงกลั่นนํ้ามันในเครือ	โดย	ปตท.	จะจัดหา 
นํ้ามันดิบและรับซื้อผลิตภัณฑ์นํ้ามันสําเร็จรูปตามสัดส่วนการถือหุ้นที่	 ปตท.	 ถือหุ้นอยู่ในโรงกลั่นนํ้ามันนั้นๆ	 โดยลักษณะ 
ของสัญญาที่สําคัญสามารถสรุปแยกในแต่ละโรงกลั่นนํ้ามันตามรายละเอียดด้านล่าง	นอกจากนี้	 ปตท.	ยังได้ทําสัญญาซื้อขาย 
ตราสารอนุพันธ์กับบริษัทโรงกลั่นนํ้ามันในเครือ	 ในการบริหารความเสี่ยงราคาของนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑ์นํ้ามันสําเร็จรูป 
เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา	อย่างไรก็ตาม	การบริหารความเสี่ยงราคาฯ	ขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทนั้นๆ
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

 ลักษณะของสัญญากับ บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) 
 (TOP)
 
	 ปตท.	จดัหานํา้มนัดบิและรบัซือ้ผลติภณัฑน์ํา้มนัสาํเรจ็รปู
จาก	TOP	 ในสัดส่วนขั้นตํ่าร้อยละ	49.99	ของกําลังการกลั่น
ในราคาตลาด	 โดยคู่สัญญาสามารถที่จะขอยกเลิกสัญญาได้
โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า	12	เดือน	ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้
ในสัญญา	POCSA		
	 ปตท.	 จัดหาก๊าซธรรมชาติให้	 TOP	 เพื่อใช้ในโรงกลั่น 
ของบริษัทฯ	 ตามปริมาณในสัญญาในราคาตลาดตามปกติ 
ของธุรกิจ	 โดยสัญญามีระยะเวลา	 15	 ปี	 (26	 กรกฎาคม	 
2550	-	25	กรกฎาคม	2565)	และระยะเวลา	10	ปี	(1	มกราคม	
2557	-	31	ธันวาคม	2566)
	 ปตท.	ทําสัญญาให้เช่าที่ดินกับ	TOP	เพื่อใช้ประโยชน์
ในการก่อสร้างถังเก็บนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป	 
ระยะเวลา	15	ปี	(กันยายน	2554	-	สิงหาคม	2569)		

 ลักษณะของสัญญากับ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 
 จำากัด (มหาชน) (SPRC)
 
	 ผู้ถือหุ้นของ	 SPRC	 จะจัดหานํ้ามันดิบตามสัดส่วน 
การถือหุ้น	 โดย	ปตท.	 จัดหาในสัดส่วนร้อยละ	36	ของกําลัง
การกลั่นในราคาตลาดและรับซื้อผลิตภัณฑ์นํ้ามันสําเร็จรูป
ที่ได้จากโรงกลั่น	 ในปริมาณขั้นตํ่าไม่น้อยกว่าร้อยละ	 36	 
ของร้อยละ	 70	 ของกําลังการกลั่นที่	 126,000	บาร์เรลต่อวัน	 
ตามราคาตลาดในประเทศ	 ปริมาณส่วนเกินจากการผลิต 
ดังกล่าว	SPRC	จะให้สิทธิ	ปตท.	และบริษัท	 เชฟรอน	 (ไทย)	
จาํกดั	ในฐานะผูถ้อืหุน้	ในการพจิารณารบัซือ้สว่นเกนิตามราคา
ที่ตกลงกันก่อนที่จะนําไปเสนอขายแก่บุคคลที่สาม
	 ปตท.	จัดหาก๊าซธรรมชาติให้	SPRC	เพื่อใช้ในโรงกลั่น
ของบริษัทฯ	 ตามปริมาณในสัญญาในราคาตลาดตามปกติ 
ของธุรกิจ	โดยสัญญามีระยะเวลา	10	ปี	(17	มีนาคม	2552	-	 
16	มีนาคม	2562	และ	1	มกราคม	2552	-	31	ธันวาคม	2561)
	 ปตท.	มีสัญญาระยะสั้นในการฝากเก็บนํ้ามันเพื่อเก็บ
เป็นนํ้ามันสํารองตามกฎหมาย	
 

 ลักษณะของสัญญากับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด 
 (มหาชน) (BCP)

	 ปตท.	จดัหานํา้มนัดบิทัง้หมดให	้BCP	ตามสญัญาจดัหา 
นํ้ามันดิบ	 (Feedstock	 Supply	 Agreement)	 และได้ทํา
สัญญาการรับซื้อผลิตภัณฑ์นํ้ามันสําเร็จรูป	(Product	Offtake	
Agreement)	 โดย	ปตท.	จะรับซื้อผลิตภัณฑ์นํ้ามันสําเร็จรูป
จาก	BCP	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	30	ของปริมาณการผลิต	(ไม่รวม 
นํ้ามันเครื่องบินและนํ้ามันเตา)	 ซึ่งราคาซื้อขายนํ้ามันดิบ 
และผลิตภัณฑ์เป็นไปตามราคาตลาด	ทั้งนี้สัญญาทั้ง	2	ฉบับ	
จะสิ้นสุดในระยะเวลา	12	ปี	นับตั้งแต่วันที่โครงการ	Product	
Quality	Improvement	เริม่ดาํเนนิการเชงิพาณชิยไ์ดใ้นป	ี2553
	 ปตท.	จดัหากา๊ซธรรมชาตใิห	้	BCP		เพือ่ใชใ้นกระบวนการ 
ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	 รวมระยะเวลา	10	ปี	 (3	สิงหาคม	 
2552	 -	 2	 สิงหาคม	 2562)	 โดยราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ 
เป็นไปตามที่กําหนดในสัญญาและเป็นไปตามเงื่อนไข 
ทางธุรกิจปกติ	
	 ปตท.	 ได้ทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอนํ้ากับ	 BCP	 
เมือ่วนัที	่25	กมุภาพนัธ	์2551	โดย	ปตท.	กอ่สรา้งโรงผลติไอนํา้
และกระแสไฟฟา้ทีม่กีาํลงัการผลติไอนํา้ขนาด	90	ตนัตอ่ชัว่โมง	
และไฟฟ้าขนาด	19.7	 เมกะวัตต์	 เพื่อจําหน่ายสาธารณูปการ 
ที่ผลิตได้ให้	 BCP	 ซึ่งเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือน
มิถุนายน	 2553	 โดยราคาซื้อขายเป็นไปตามที่กําหนดใน 
สัญญาและเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ	
	 ปตท.	 ได้ทําสัญญาการใช้บริการคลังปิโตรเลียมและ
คลังก๊าซกับ	 BCP	 โดยสัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 	 
1	มกราคม	2552	และสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2566	รวมระยะ
เวลา	15	ปี	อัตราค่าบริการเป็นไปตามที่กําหนดในสัญญา

 ลักษณะรายการและสัญญากับ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด 
 (มหาชน) (IRPC) 

 ปตท.	จดัหานํา้มนัดบิให	้IRPC	ตามสญัญาจดัหานํา้มนัดบิ
แบบ	 Term	และ	Spot	 โดยจะมีการเจรจาต่อสัญญาปีต่อปี	 
ซึ่งราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด	
	 ปตท.	ทาํสญัญาซือ้ผลติภณัฑน์ํา้มนัสาํเรจ็รปู	กบั	IRPC	
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2556	เป็นระยะเวลา	1	ปี	
และจะมกีารเจรจาตอ่สญัญาปตีอ่ปี	ซึง่ราคาซือ้ขายเปน็ไปตาม
ราคาตลาด	



รายงานประจําปี 2557
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	 ปตท.	ทําสัญญาใช้บริการคลังนํ้ามัน	 IRPC	จังหวัดชุมพร	 เพื่อใช้บริการรับ	 เก็บรักษา	และจ่ายนํ้ามัน	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
วันที่	1	มกราคม	2557	เป็นระยะเวลา	1	ปีและจะเจรจาต่อสัญญาปีต่อปี
	 ปตท.	จัดทําสัญญาขายก๊าซธรรมชาติให้กับ	 IRPC	 เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและพลังความร้อนร่วม	มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่	9	มิถุนายน	2552	รวมระยะเวลาสัญญา	10	ปี	โดยราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด
	 ปตท.	ทําสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์กับ	 IRPC	 ในการบริหารความเสี่ยงของนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑ์นํ้ามันสําเร็จรูป 
เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา

	 4.	 รายการระหว่าง	ปตท.	กับ	บริษัทในเครือธุรกิจปิโตรเคมี
 
 ลักษณะรายการและสัญญากับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน) (PTTGC)

	 PTTGC	 เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบรวมบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	จํากัด	พ.ศ.	 2535	 ระหว่างบริษัท	
ปตท.	เคมิคอล	จํากัด	(มหาชน)	(PTTCH)	กับ	บริษัท	ปตท.	อะโรเมติกส์และการกลั่น	จํากัด	(มหาชน)	(PTTAR)	โดยได้จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่	 19	ตุลาคม	2554	และได้รับมาซึ่งทรัพย์สิน	หนี้	 สิทธิ	หน้าที่	และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัท 
ดังกล่าว	 	 โดยภายหลังจากการควบรวมบริษัทระหว่าง	PTTCH	กับ	PTTAR	แล้วนั้น	บริษัทใหม่จะคงไว้ซึ่งกิจการเดิมของทั้งสอง 
บริษัท	โดยกลุ่มธุรกิจที่มีรายการและสัญญาระหว่างกัน	มีดังต่อไปนี้

 ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

	 ปตท.	 เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้กับ	PTTGC	ได้แก่	ก๊าซอีเทน	ก๊าซโพรเพน	ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	
(LPG)	และก๊าซโซลีนธรรมชาติ	(NGL)	โดยรายละเอียดของสัญญาซื้อขายวัตถุดิบหลักที่สําคัญประกอบด้วย	

	 อีเทน	 454,000	-	605,000	 2563

	 อีเทน	 370,000	-	500,000	 2563

	 อีเทน	 1,300,000	-	1,350,000	 2568

	 โพรเพน	 126,000	-	168,000	 2563

	 แอลพีจี	 100,000	-	160,000	 2563

	 แอลพีจี	 >	240,000	 2563

	 แอลพีจี	 >	156,000	 2564

	 แอลพีจี	 336,000	 2563

	 เอ็นจีแอล	 380,000	-	470,000	 2564

	 วัตถุดิบ	 ปริมาณการจัดหาตามสัญญา	(ตันต่อปี)	 ปีที่สิ้นสุดสัญญา	(พ.ศ.)
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	 โดยสัญญาซื้อขายวัตถุดิบหลักนี้	 มีโครงสร้างราคา
วัตถุดิบก๊าซอีเทนแปรผันตามราคาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก	
HDPE	ประเภทฟิล์ม	 (HDPE	 Film	Grade)	 ในตลาดเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้	 ซึ่งจะสะท้อนภาวะของตลาดปิโตรเคมี
ทั้งสายไปถึงตลาดเม็ดพลาสติก	HDPE	ส่วนโครงสร้างราคา
วัตถุดิบก๊าซโพรเพนและก๊าซปิโตรเลียมเหลว	 (LPG)	แปรผัน
ตามราคาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก	PP	ประเภทฟิล์ม	(PP	Film	
Grade)	 ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ส่วนราคาวัตถุดิบ
อื่นเป็นไปตามราคาที่ตกลงกันซึ่งอิงกับราคาตลาดทั่วไป	 
นอกจากนี้ในส่วนของการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนนํ้ามัน 
จากภาคปิโตรเคมีที่ใช้ก๊าซโพรเพน	 ก๊าซบิวเทน	 และก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว	 (LPG)	 เป็นวัตถุดิบ	 เดิมภาครัฐเรียกเก็บใน 
อัตรา	 1	 บาทต่อกิโลกรัม	 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 13	 
มกราคม	 2555	 และ	 PTTGC	 เป็นผู้รับภาระในการชําระ 
ค่ากองทุนฯ	 ดังกล่าว	 ต่อมาในปี	 2558	 ภาครัฐได้ประกาศ 
ยกเลิกการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนนํ้ามันจากภาคปิโตรเคมี 
ที่อัตรา	1	บาทต่อกิโลกรัม	โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่	2	กุมภาพันธ์	
2558	เป็นต้นไป	
	 สัญญาซื้อขายวัตถุดิบดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดแล้วสามารถ
ต่ออายุสัญญาได้อีก	5	ปี	ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแต่ละ
สัญญา
	 ปตท.	 ทําสัญญาจัดหาคอนเดนเสทให้กับ	 PTTGC	 
(หรอื	PTTAR	เดมิ)	โดยทาํสญัญาซือ้ขายคอนเดนเสทระยะยาว 
กับ	 PTTGC	 โดย	ปตท.เป็นผู้จัดหาคอนเดนเสท	 โดยอิงกับ
ตะกรา้ราคานํา้มนัดบิ	(Basket	of	Crude	Oil	Prices)	ในปรมิาณ	 
4.6	-	6.1	ล้านตันต่อปี
	 ปตท.	 ทําสัญญาระยะยาวเป็นผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์ 
อะโรเมตกิสแ์ละแนฟทาทีผ่ลติจากโรงอะโรเมตกิสข์อง	PTTGC	 
เพื่อจําหน่ายให้ลูกค้าส่งออก	 โดยเป็นสัญญาระยะยาว	 
นับตั้งแต่ปี	 2544	 ภายใต้เงื่อนไข	 Evergreen	 Basis	 โดย 
หลังจากปี	2556	ให้ถือว่าสัญญามีผลต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด	
เว้นแต่จะมีการบอกกล่าวล่วงหน้า

	 ธุรกิจการกลั่นนํ้ามันและจัดหาผลิตภัณฑ์
	 ปิโตรเลียมสําเร็จรูป

	 ปตท.	จัดหานํ้ามันดิบตามสัญญาจัดหานํ้ามันดิบและ
วัตถุดิบอื่น	(Feedstock	Supply	Agreement)	โดยมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่	1	กุมภาพันธ์	2552	ซึ่ง	ปตท.	จะจัดหาตามชนิด
และปริมาณที่	PTTGC	กําหนดด้วยราคาตลาด	จากทั้งการนํา
เข้าจากต่างประเทศและนํ้ามันดิบที่ผลิตได้ในประเทศ

	 ปตท.	รบัซือ้ผลติภณัฑน์ํา้มนัสาํเรจ็รปูทีไ่ดจ้ากการกลัน่ 
ในปริมาณขั้นตํ่าไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ได้ตามราคาตลาดในประเทศ	สัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์มีระยะ
เวลา	18	ปี	มีผลบังคับตั้งแต่วันที่	9	กุมภาพันธ์	2549	หลังจาก	
18	 ปี	 ให้ถือว่าสัญญามีผลต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด	 เว้นแต่ 
จะมีการบอกกล่าวล่วงหน้า
	 ปตท.	 จัดทําสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์นํ้ามันสําเร็จรูป 
ของโครงการขยายการลงทุน	 (New	 Complex	 Product	 
Offtake	 Agreement)	 กับ	 PTTGC	 เป็นระยะเวลา	 18	 ปี	 
ตั้งแต่วันที่	 9	 กุมภาพันธ์	 2549	 หลังจาก	 18	 ปี	 ให้ถือว่า 
สญัญามผีลตอ่ไปอยา่งไมม่ทีีส่ิน้สดุ		เวน้แตจ่ะมกีารบอกกลา่ว 
ล่วงหน้า	 โดย	ปตท.	 จะรับซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของปริมาณ
ผลิตภัณฑ์ที่	 PTTGC	 ผลิตได้จาก	 Upgrading	 Complex	 
โดยจะรบัซือ้อยา่งนอ้ยรอ้ยละ	50	ของจาํนวนผลติภณัฑท์ัง้หมด
ในราคาตลาดในประเทศ	
	 ปตท.	ทําสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติให้กับ	 PTTGC	 
เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตนํ้ามันสําเร็จรูป	 และทําสัญญา 
ซื้อขายก๊าซธรรมชาติให้กับ	 PTTGC	 สําหรับใช้ผลิตไฟฟ้า	 
ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดปี	2561	
 
 ลักษณะรายการและสัญญากับ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ 
 จำากัด (HMC)

	 ปตท.	ทาํสญัญาจดัหาวตัถดุบิทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ
ใหแ้ก	่HMC	ป	ี2549	โดยทาํสญัญาซือ้ขายวตัถดุบิกา๊ซโพรเพน 
ระยะยาว	มีอายุสัญญา	15	ปีนับตั้งแต่เริ่มเดินเครื่องปี	2553	
และสามารถต่ออายุได้คราวละ	 5	 ปี	 โดยโครงสร้างราคา 
จะแปรผันตามราคาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก	PP	ประเภทฟิล์ม	
(PP	Film	Grade)	ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
	 ในปี	 2551	 ปตท.	 ได้แก้ไขคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
โพรเพน	และจุดส่งมอบ	 (Delivery	 Point)	 จากเดิมส่งมอบ	 
ณ	 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง	 ได้เปลี่ยนเป็นส่งมอบ	 
ณ	 โรงงาน	 HMC	 แทน	 จึงแก้ไขโครงสร้างราคาวัตถุดิบ 
ก๊าซโพรเพนให้สะท้อนต้นทุนการจัดส่งวัตถุดิบก๊าซโพรเพน	 
โดยเพิ่มเติมค่าผ่านท่อ	(Pipeline	Transportation	Charges)	
ส่งผลให้ราคาของผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงขึ้น
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	 ในปี	 2556	ปตท.	 ได้ระบุวันที่สัญญาฯ	มีผลบังคับใช้
และวันสิ้นสุดสัญญาฯ	 อย่างชัดเจน	 คือวันที่	 19	 มกราคม	 
2553	 ถึงวันที่	 18	 มกราคม	 2568	 แต่ยังคงสามารถต่ออายุ 
ได้คราวละ	 5	 ปีดังเดิม	 อีกทั้งยังแก้ไขราคาซื้อขายวัตถุดิบ 
ก๊าซโพรเพน	 โดยสัญญามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 1	 ธันวาคม	 
2555	 เป็นต้นไป	 ซึ่งสัญญายังคงมีโครงสร้างราคาวัตถุดิบ 
ก๊าซโพรเพน	 แปรผันตามราคาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก	 PP	 
ประเภทฟิล์ม	 (PP	 Film	Grade)	 เช่นเดิม	 แต่เปลี่ยนแปลง 
สมมติฐานให้สะท้อนภาพปัจจุบันมากยิ่งขึ้น	 ส่งผลให้ราคา 
ของผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงขึ้น		
	 นอกจากนี้ในส่วนของการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุน 
นํ้ามันจากภาคปิโตรเคมีที่ใช้ก๊าซโพรเพน	 ก๊าซบิวเทน	 และ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	 (LPG)	 เป็นวัตถุดิบ	 เดิมภาครัฐได้เรียก
เก็บในอัตรา	 1	บาทต่อกิโลกรัม	 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	
13	มกราคม	2555	และ	HMC	 เป็นผู้รับภาระในการชําระค่า
กองทุนฯ	ดังกล่าว	
	 ต่อมาในปี	 2558	ภาครัฐได้ประกาศยกเลิกการเรียก
เก็บเงินเข้ากองทุนนํ้ามันจากภาคปิโตรเคมีที่อัตรา	 1	บาทต่อ
กิโลกรัม	โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่	2	กุมภาพันธ์	2558	เป็นต้นไป	
 
 ลักษณะรายการและสัญญากับ บริษัท พีทีที อาซาฮี 
 เคมิคอล จำากัด (PTTAC)
 
	 ปตท.	ทาํสญัญาจดัหาวตัถดุบิทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ 
ให้แก่	 PTTAC	 ในปี	 2551	 โดยทําสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ 
ก๊าซโพรเพนระยะยาว	มีอายุสัญญา	15	ปี	 นับตั้งแต่โรงงาน
เริ่มดําเนินการผลิต	 และสามารถต่ออายุได้คราวละ	 5	 ปี	 
โดยโครงสรา้งราคาจะแปรผนัตามราคาผลติภณัฑเ์มด็พลาสตกิ	 
PP	ประเภทฟิล์ม	(PP	Film	Grade)	ในตลาดเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
	 ในปี	2556	ปตท.	แก้ไขโครงสร้างราคาซื้อขายวัตถุดิบ 
ก๊าซโพรเพน	 โดยเพิ่มเติมในส่วนของการเรียกเก็บเงินเข้า 
กองทุนนํ้ามันจากภาคปิโตรเคมีที่ใช้ก๊าซโพรเพน	ก๊าซบิวเทน	 
และก๊าซปิโตรเลียมเหลว	 (LPG)	 เป็นวัตถุดิบ	 โดยภาครัฐ 
ได้เรียกเก็บในอัตรา	 1	บาทต่อกิโลกรัม	 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
วนัที	่13	มกราคม	2555	และ	PTTAC	เปน็ผูร้บัภาระในการชาํระ
ค่ากองทุนฯ	ดังกล่าว
	 ต่อมาในปี	 2558	ภาครัฐได้ประกาศยกเลิกการเรียก 
เก็บเงินเข้ากองทุนนํ้ามันจากภาคปิโตรเคมีที่อัตรา	 1	 บาท 
ต่อกิโลกรัม	 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 	 2	 กุมภาพันธ์	 2558	 
เป็นต้นไป	

 5.	 รายการระหว่าง	ปตท.	กับ	บริษัทในเครือ
	 	 ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

 ลักษณะรายการและสัญญากับ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ 
 โซลูชั่นส์ จำากัด (PTTES)

	 ปตท.	 ทําสัญญา	 Technical	 Services	Agreement	 
กบั	PTTES		สญัญามอีาย	ุ5	ป	ีจะสิน้สดุวนัที	่31	สงิหาคม	2559	
อตัราคา่บรกิารเหมาจา่ยรายป	ีและแตล่ะปจีะมกีารปรบัอตัรา
ค่าบริการตามดัชนีที่กําหนดจากดัชนีราคาผู้บริโภคที่ประกาศ
โดยกระทรวงพาณิชย์

 นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต

	 รายการระหวา่งกนัของ	ปตท.	ในอนาคต	จะเปน็รายการ 
ที่ดําเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม	 ไม่มีรายการใด
เป็นพิเศษ	 ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง	 ปตท.	 
บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 บริษัทที่ เกี่ยวข้อง	 และผู้ถือหุ้น	 
ส่วนนโยบายการกําหนดราคาระหว่าง	 ปตท.	 กับกิจการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกนักาํหนดจากราคาตามปกตขิองธรุกจิเชน่เดยีวกบั 
ที่กําหนดให้กับบุคคล/	 กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 สําหรับ 
ราคาสินค้าที่ซื้อจากบริษัทย่อยจะเป็นไปตามราคาขาย 
ของบริษัทย่อยที่อ้างอิงจากราคาตลาด	การเปิดเผยรายการ 
ทีเ่กีย่วโยงกนัจะเปน็ไปตามระเบยีบของสาํนกังานคณะกรรมการ 
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 
รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูล 
เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 ซึ่งกําหนดโดย 
สภาวิชาชีพบัญชี
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ทรัพย์สินที่ใช้
ในการประกอบธุรกิจ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	ทรัพย์สินหลักที่	ปตท.	และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ	มีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคา 
สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าจํานวน	 720,335	 ล้านบาท	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิจํานวน	 166,158	 ล้านบาท	 และสินทรัพย์ 
เหมืองสุทธิจํานวน	 32,467	ล้านบาท	 (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือ	 “รายงานประจําปี”	 ของ	ปตท.	 และ 
บริษัทย่อย	สิ้นสุด	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2557	 ข้อ	 17	 เรื่องที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	 ข้อ	 18	 เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	 
และข้อ	19	เรื่องสินทรัพย์เหมือง-สุทธิ	ตามลําดับ)
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	 จากการบริหารความเสี่ยงของ	 ปตท.	 ที่ดำาเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง	ทำาให้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ	ที่ปรากฏในปีที่ผ่านมา 
ได้รับการบริหารจัดการจนสามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่ง	 
รวมกับปัจจัยเสี่ยงใหม่ที่ได้ดำาเนินการภายใต้แผนบริหาร 
ความเสี่ยงในปีปัจจุบัน	 ปตท.	 จึงทำาการปรับปรุงหัวข้อ 
ปัจจัยเสี่ยงที่ปรากฏต่อผู้ลงทุนให้สอดคล้องกัน	 ปัจจัยเสี่ยง
หลักๆ	สามารถจำาแนกได้	ดังนี้

1.  ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์

 1.1 ความเสี่ยงจากกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ

	 กลุม่	ปตท.	ไดก้ำาหนดวสิยัทศันท์ีมุ่ง่เนน้การเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งและยัง่ยนื	เพือ่กา้วไปสูก่ารเปน็บรษิทัพลงังานไทยขา้มชาต ิ
ชั้นนำา	 (Thai	 Premier	Multinational	 Energy	Company)	 รวมถึงเป้าหมายในการขยายธุรกิจต่างประเทศ	จึงมีการกำาหนดแผน
กลยุทธ์ของแต่ละหน่วยธุรกิจ	 โดยมุ่งเน้นการรักษาความสามารถเชิงแข่งขัน	 การลงทุนขยาย	และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ	 
การขยายธุรกิจต่างประเทศโดยการลงทุนในทรัพย์สิน	 การซื้อหรือควบรวมกิจการที่มีศักยภาพการแข่งขัน	 แต่ประสบปัญหา 
ในช่วงวิกฤต	รวมถึงโอกาสการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องใหม่ๆ
	 ภายใต้ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ	 เหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆ	ความผันผวนของราคา	ความคาดหวังของผู้ลงทุน	 
และความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 จึงอาจเกิดความเสี่ยงที่ทำาให้	ปตท.	 ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมาย 
และกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจดังกล่าว	 อาทิ	 ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานพลังงาน	ความผันผวนของราคาปิโตรเลียม 
และปิโตรเคมี	 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศและธุรกิจใหม	่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของ	ปตท.	 
และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
	 ปตท.	จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของ	กลุ่ม	ปตท.	ทั้งในระดับผู้บริหารสูงสุดของ	กลุ่ม	ปตท.	ที่เรียกว่า	 
Top	Executive	Thinking	Session	(TTS)	และในกลุม่ผูบ้รหิารระดบัสงูของ	ปตท.	ทีเ่รยีกวา่	Strategic	Thinking	Session	(STS)	ทกุป	ี 
เพื่อกำาหนดและทบทวนวิสัยทัศน์	ทิศทางและกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและพลังงาน	รวมทั้ง 
การจัดทำาแผนธุรกิจในรูปแบบ	Scenario	Planning	 ในสถานการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจและระดับราคานำ้ามันต่างๆ	 เพื่อให้	 
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กลุม่	ปตท.	มแีผนรองรบัการเปลีย่นแปลงและความไมแ่นน่อน 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	นอกจากนี้	 ยังได้มีการติดตามผลการ 
ดำาเนินการทุกเดือน	และได้มีการจัดประชุมผู้บริหารในกลุ่ม	ปตท. 
เปน็ประจำาอยา่งนอ้ยทกุไตรมาส	เพือ่ตดิตามผลการดำาเนนิงาน 
ของ	กลุม่	ปตท.	และหารอืแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในการปรบั 
แผนธุรกิจและกลยุทธ์ระยะสั้น	 เพื่อสร้างความมั่นใจว่า 
ผลประกอบการจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้		

 1.2  ความเสี่ยงในการพัฒนาขีดความสามารถ
  ขององค์กรเพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจ 
  ภายใต้ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ
  และโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ 

	 จากวสิยัทศันข์อง	กลุม่	ปตท.	ทีต่อ้งการมุง่เนน้การเตบิโต 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 เพื่อก้าวไปสู่การเป็นบริษัทพลังงาน
ไทยข้ามชาติชั้นนำา	 (Thai	 Premier	Multinational	 Energy	
Company)	 ส่งผลให้	 กลุ่ม	 ปตท.	 มีการขยายตัวทางธุรกิจ 
อย่างรวดเร็วในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา	 โดยได้มีการเข้าไป
ลงทุนในธุรกิจใหม่	 ขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ	 รวมถึง 
ขยายธุรกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตยิ่งขึ้น	ทำาให้ธุรกิจภายในกลุ่มฯ	
มีความหลากหลายเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่	 ประกอบกับภาวะ
ผนัผวนทางเศรษฐกจิ	หากการจดัเตรยีมบคุลากรไมส่อดคลอ้ง
กับภาวะเศรษฐกิจและการขยายฐานทางธุรกิจให้เหมาะสม	
จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการบรรลุเป้าหมายในระยะยาว
ของ	ปตท.	
	 ปตท.	 ได้ดำาเนินการลดความเสี่ยงด้านการเตรียม
บุคลากร	 โดยใช้กลไกการบริหารสายอาชีพ	แบ่งเป็น	 2	กลุ่ม	
ไดแ้ก	่กลุม่ผูบ้รหิาร	ใชก้ารบรหิารจดัการในรปูแบบ	กลุม่	ปตท.	
โดยมคีณะกรรมการบรหิารและพฒันาผูบ้รหิารของ	กลุม่	ปตท.	
เป็นผู้ดูแล	 เพื่อรองรับความต้องการผู้บริหารระดับสูงทั้งใน 
เชิงปริมาณและคุณภาพ	และกลุ่มพนักงาน	 เป็นการบริหาร
จัดการภายในสายงาน	 โดยใช้แนวคิดการบริหารสายอาชีพ
เช่นเดียวกับระดับผู้บริหาร	 ดูแลโดยคณะกรรมการที่ปรึกษา
สายอาชพี	ทัง้นี	้ในแตล่ะสายอาชพีจะมกีารจดัทำาแผนกำาลงัคน	 
กำาหนด	Key	Position	และแผนพัฒนารายบุคคล	นอกจากนี้	 
ปตท.	 ได้มีโครงการ	Young	People	 to	Globalize	 (YP2G)	
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้บริหารที่มีความพร้อมในการไป
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	 และ/หรือภายในประเทศ	 อีกทั้ง 
ยังมีการจัดตั้ง	 Functional	 Academy	 เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของสายอาชีพให้เกิดความชำานาญทั้งในด้านเทคนิคและตาม	
Function	ของงาน	และจดัตัง้	PTT	Leadership	and	Learning	 
Institute	(PLLI)	เพือ่พฒันาทรพัยากรบคุคลใหม้ศีกัยภาพสงูสดุ	 
โดยมุ่งพัฒนาภาวะผู้นำา	 (Leadership	Development)	 และ 
สง่เสรมิใหเ้กดิ	Life-Long	Learning	เตรยีมความพรอ้มสำาหรบั	 
Potential	Future	Leader	เพื่อให้มั่นใจว่า	ปตท.	จะมีผู้บริหาร 
และพนักงานที่มีคุณภาพและเพียงพอในระบบอย่างต่อเนื่อง

 1.3 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร 

	 ปตท.	 ในฐานะรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำากับดูแลของ
กระทรวงพลังงาน	 มีบทบาทสำาคัญในการสร้างความมั่นคง 
ด้านพลังงาน	ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง	 แต่จากความไม่แน่นอนของ
สภาพแวดล้อมทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 นโยบาย 
ด้านพลังงาน	 กฎ	 ระเบียบ	 กลไกการกำากับดูแลของภาครัฐ	 
ความคาดหวังที่หลากหลายของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ	
รวมถึงเหตุการณ์และประเด็นข่าวต่างๆ	 ที่ส่งผลในเชิงลบ 
ต่อ	 ปตท.	 ที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ 
ภาพลักษณ์องค์กร	ความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อ	ปตท.	
และอาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำาเนินงานและการขยาย
ธุรกิจของ	ปตท.	ในอนาคต	
	 ปตท.	 ได้บริหารจัดการความเสี่ยงโดยการทบทวน 
การดำาเนินธุรกิจของ	ปตท.	 ในปัจจุบัน	 และกำาหนดทิศทาง 
การดำาเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อสร้างสมดุลและคุณค่าเพิ่ม 
ร่วมกันระหว่างธุรกิจ	 สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ภายใต้แนวคิด	 
Creating	Shared	Value	(CSV)	อีกทั้งมีการกำาหนดแนวทาง
การสื่อสารองค์กรและการบริหารภาพลักษณ์ให้สอดคล้อง 
กับทิศทางองค์กร	 การบริหารประเด็นโดยการวิเคราะห์และ
คาดการณ์ประเดน็ลว่งหนา้	การสือ่สารเชงิรกุผา่นสือ่กระแสหลกั	
สื่อออนไลน์	 สถานีบริการ	 ร้าน	 Café	 Amazon	 ตลอดจน 
ขยายผลผ่านเครือข่ายต่างๆ	 รวมถึงการชี้แจงข้อเท็จจริง 
ของผู้บริหารต่อสื่อมวลชน	 และการเข้าร่วมในเวทีเสวนา 
ต่างๆ	 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องพลังงาน	 
สนิคา้	บรกิาร	และการดำาเนนิธรุกจิของ	ปตท.	ไปสูส่าธารณชน

 1.4 ความเสี่ยงจากการลงทุน 

	 ปตท.	 มีการลงทุนเพื่อแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ	 
และแหล่งพลังงานทดแทน	 ทั้งในและต่างประเทศ	 เพื่อ 
เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ	 และเป็น 
การตอ่ยอดธรุกจิทีม่อียูใ่นปจัจบุนั	เพือ่เพิม่โอกาสในการเตบิโต
ในระยะยาวของ	ปตท.	โดยปจัจบุนั	ปตท.	มนีโยบายลงทนุขยาย 
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของธุรกิจที่	ปตท.	ดำาเนินการเอง	 
และธุรกิจที่	ปตท.	ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม	
	 ปตท.	ไดบ้รหิารจดัการเพือ่ลดความเสีย่งทีผ่ลตอบแทน
จากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ผ่านกระบวนการ
บริหารการลงทุนเชิงกลยุทธ์ 	 (Strategic	 Investment	 
Management:	 SIM)	 ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น	 4	 ขั้นตอน	 
ไดแ้ก	่	ขัน้วางแผนการลงทนุ		ขัน้วเิคราะหก์ารลงทนุ		ขัน้ดำาเนนิการ 
ลงทุน	 และขั้นดำาเนินการเชิงพาณิชย์	 นอกจากนี้	 ปตท.	 ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการลงทุนซึ่งประกอบไปด้วย
ผู้บริหารท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านต่างๆ	เพือ่พจิารณากลัน่กรอง
การลงทุนของ	ปตท.	ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ 



รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)128

จดัการ	ปตท.	และคณะกรรมการ	ปตท.	เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจ 
ว่าเงินลงทุนขององค์กรที่มีจำากัดจะเกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด	 รวมทั้งเพื่อติดตามผลการดำาเนินงาน 
ของการลงทุนและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ	
ที่จะทำาให้ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	 
ทำาให้การแก้ไขปัญหาสามารถทำาได้อย่างรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพ

2.  ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

 2.1  ความเสี่ยงจากการจัดหาก๊าซธรรมชาติ 

		 ในปีที่ผ่านมา	 ปตท.	 ได้ดำาเนินการเจรจาจัดหา 
ก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ	 ในประเทศ	ทั้งบนบก
และในอ่าวไทย	 รวมถึงการเจรจาจัดหาก๊าซธรรมชาติในรูป
ก๊าซธรรมชาติเหลว	 (Liquef ied	 Natural	 Gas:	 LNG)		
จากกลุ่มผู้ขายในหลายประเทศทั่วโลก	ซึ่งเป็นการทำาสัญญา
ซื้อก๊าซธรรมชาติรองรับความต้องการใช้ในปัจจุบัน	 และ 
ความต้องการก๊าซธรรมชาติที่คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 
ในอนาคตตามสภาพเศรษฐกิจ	
	 ในสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจะมีการกำาหนดปริมาณ
การซื้อก๊าซธรรมชาติขั้นตำ่ารายปีที่ 	 ปตท.	 จะต้องรับซื้อ	 
โดยหากในปีสัญญาใด	 ปตท.	 ไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติ 
ได้ครบตามปริมาณขั้นตำ่าที่กำาหนดไว้ในสัญญา	ปตท.	จะต้อง
ชำาระค่าก๊าซธรรมชาติในส่วนที่ไม่ได้นั้นด้วย	 (Take-or-Pay)	
โดยมีสิทธิรับปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ได้ชำาระไปแล้วแต่ยัง 
ไมไ่ดร้บันัน้ในปตีอ่ๆ	ไป	(Make-Up)	ทัง้นี	้ในปทีี	่ปตท.	จะใชส้ทิธิ
ในการรับปริมาณก๊าซธรรมชาติดังกล่าว	ปตท.	 จะต้องรับซื้อ 
ก๊าซธรรมชาติให้ได้ครบตามปริมาณซื้อก๊าซธรรมชาติขั้นตำ่า 
ตามสญัญาในปนีัน้ๆ	กอ่น	ทัง้นี	้ปตท.	ไดม้กีารจา่ยเงนิลว่งหนา้ 
ค่าซื้อก๊าซธรรมชาติตามเงื่อนไข	 Take-or-Pay	 จากสัญญา
ซื้อก๊าซธรรมชาติแหล่งยาดานาและเยตากุนของสหภาพ
พม่า	 อย่างไรก็ตาม	ปตท.	 เรียกรับก๊าซธรรมชาติในส่วนของ	 
Make-Up	จากแหลง่เยตากนุไดค้รบแลว้	คงเหลอืแตก่ารเรยีกรบั 
ก๊าซธรรมชาติในส่วนของ	Make-Up	จากแหล่งยาดานา
	 นอกจากนี้	 สำาหรับสัญญาซื้อ	 LNG	 ประเภท	 Spot	
Cargo	และสัญญาระยะสั้น	หาก	ปตท.	 ไม่สามารถรับ	LNG	
ได้ตามสัญญา	 ผู้ขายจะนำา	 LNG	 ไปขายให้ลูกค้ารายอื่น	 
ซึ่ง	ปตท.	มีความเสี่ยงที่จะต้องจ่ายเงินส่วนต่างราคาให้ผู้ขาย	
หากขายได้ในราคาที่ตำ่ากว่าสัญญาที่ทำาไว้กับ	ปตท.
	 ความไมแ่นน่อนในภาวะเศรษฐกจิโลกและประเทศไทย	
ความผันผวนของราคานำ้ามันและ	 LNG	 รวมถึงปัจจัยต่างๆ	 
ที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ	เช่น	ปริมาณ
ความต้องการก๊าซธรรมชาติในอนาคตอาจไม่เป็นไปตาม 
ที่คาดการณ์	 ความไม่แน่นอนของกำาหนดแล้วเสร็จของ 

การก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติหรือโรงไฟฟ้าใหม่ๆ	 
ทีจ่ะใชก้า๊ซธรรมชาต	ิ	การลดลงของปรมิาณสำารองกา๊ซธรรมชาต ิ
ภายในประเทศ	 การเจรจาจัดหาก๊าซธรรมชาติในภูมิภาค	 
ภาวะตลาด	LNG	ที่ไม่เอื้ออำานวยต่อการจัดหาได้ตามปริมาณ
หรือคุณภาพที่ต้องการ	 การที่ไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติ 
ในส่วนที่ได้ชำาระเงินล่วงหน้าไปแล้ว	 การไม่สามารถจัดหา 
กา๊ซธรรมชาตใิหท้นัตอ่ความตอ้งการทีส่งูขึน้	การเปลีย่นแปลง
ของสภาพแวดล้อมในการดำาเนินธุรกิจ	การไม่สามารถส่งก๊าซ 
ธรรมชาติให้ได้ตามปริมาณที่ระบุในสัญญาของผู้ผลิต	รวมถึง 
ความผันผวนของราคานำ้ามันจะส่งผลต่อราคาก๊าซธรรมชาติ	 
เป็นต้น	อาจส่งกระทบต่อผลประกอบการของ	ปตท.	ได้	
	 ในการรองรับความเสี่ยงข้างต้น	ปตท.	ได้มีการติดตาม 
ความเคลือ่นไหวของการจดัหาและความตอ้งการกา๊ซธรรมชาต	ิ 
และมีการประสานงานกับกลุ่มผู้ขายและลูกค้าอย่างใกล้ชิด	 
เพื่อจัดทำาแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติในระยะสั้นและ 
ระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ	 และมีการทบทวนอย่าง 
สมำ่าเสมอ	 รวมถึงมีการเจรจากับกลุ่มผู้ขายและลูกค้าเพื่อ 
หาแนวทางแก้ไขปัญหาหากเกิดวิกฤต	
 
 2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
  วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของ ปตท.

	 ตน้ทนุวตัถดุบิและราคาจำาหนา่ยผลติภณัฑก์า๊ซธรรมชาต	ิ 
คอนเดนเสท	 นำ้ามันดิบ	 นำ้ามันสำาเร็จรูป	 และผลิตภัณฑ์	
ปิโตรเคมีทั้งในประเทศและต่างประเทศของ	ปตท.	และบริษัท 
ในกลุ่ม	 ซึ่งอ้างอิงตามราคาประกาศในแต่ละช่วงเวลา	 
มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามตลาดโลกอย่างผันผวน	 ส่งผล 
กระทบตอ่ผลประกอบการของ	กลุม่	ปตท.	อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด	้
	 เพือ่ลดความเสีย่งทีเ่กดิขึน้	ผูบ้รหิาร	กลุม่	ปตท.	ไดจ้ดัตัง้ 
คณะทำางานบริหารความเสี่ยงราคา	 (Price	 Strategy	 and	 
Risk	Management)	เพือ่วเิคราะหส์ถานการณค์วามเคลือ่นไหว
ราคานำ้ามันในตลาดโลก	และเข้าดำาเนินการบริหารความเสี่ยง
ด้านราคาวัตถุดิบและราคาผลิตภัณฑ์ร่วมกันใน	กลุ่ม	ปตท.	 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ปัจจุบัน	 ปตท.	 ได้ดำาเนินการบริหาร
ความเสีย่งดา้นราคาโดยการทำาสญัญาซือ้ขายตราสารอนพุนัธ์ 
กับบริษัทคู่ค้า	 โดยมีการกำาหนดเป้าหมายในการดำาเนินการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนธุรกิจ
ของ	 กลุ่ม	 ปตท.	 ซึ่งการเข้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ในตลาด
การค้าอนุพันธ์ทุกครั้งจะดำาเนินการตามนโยบายขององค์กร	
ในแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านราคาให้ควบคู่และ
สอดคล้องไปกับปริมาณซื้อขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของ	 
กลุ่ม	 ปตท.	 เพื่อบริหารต้นทุนซื้อและราคาขาย	 และลด 
ผลกระทบจากความผันผวนของราคาที่มีต่อผลประกอบการ
ของ	กลุ่ม	ปตท.	อีกทั้งมีการจัดวางโครงสร้างและกระบวนการ
ในการกำากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ 
ถ่วงดุลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	
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 2.3  ความเสี่ยงจากการดําเนินการ
  ของรัฐบาลที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
  ต่อการดําเนินธุรกิจของ ปตท.

	 จากการที่	 ปตท.	 มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีรัฐบาล
โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 และอยู่ภายใต้ 
การกำากับดูแลของกระทรวงพลังงาน	 รวมทั้งการทำาธุรกิจ
พลังงานอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแหง่ชาต	ิ(กพช.)	ภายใตพ้ระราชบญัญตัคิณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2535	 ดังนั้นภาครัฐยังคง
สามารถกำากับดูแลการดำาเนินการใดๆ	ของ	ปตท.	 เพื่อให้เป็น
ไปตามนโยบายพลังงาน	 เศรษฐกิจ	 และสังคมของประเทศ	 
และ	 กพช.	 สามารถอาศัยอำานาจตามพระราชบัญญัติฯ	 
ในการเสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารพลังงาน 
ของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี	 รวมทั้งกำาหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการกำาหนดราคาพลังงานให้สอดคล้องกับ 
นโยบายและแผนการบริหารพลังงานของประเทศ	นอกจากนี้ 
ตามพระราชกำาหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน 
นำ้ามันเชื้อเพลิง	 พ.ศ.	 2516	 ได้บัญญัติไว้ว่า	 เพื่อประโยชน์ 
ในการแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนนำ้ามันเชื้อเพลิง	
ให้นายกรัฐมนตรีมีอำานาจออกคำาสั่งเพื่อกำาหนดมาตรการ 
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ	 ได้	 ซึ่งรวมถึงการจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิง 
ทกุชนดิ	ดงันัน้การกำาหนดนโยบายและมาตรการดา้นพลงังาน
ของภาครัฐ	 อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำาเนินธุรกิจ 
ของ	 ปตท.	 เช่น	 การปรับราคาให้สะท้อนต้นทุนของ	 LPG	 
และ	NGV	เป็นต้น

 2.4 ความเสี่ยงจากผลการดําเนินงาน
  ของ กลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
  ของผลการดําเนินงานของ ปตท.

	 ปตท.	 มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งใน 
ส่วนของธุรกิจที่	ปตท.	ดำาเนินการเอง	และธุรกิจที่	ปตท.	ลงทุน 
ผ่านบริษัทในกลุ่ม	 โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงกันของ 
การดำาเนินธุรกิจอย่างครบวงจรจากธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น
จนถึงขั้นปลาย	 รวมถึงการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องใหม่ๆ	 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ประกอบกับที่ผ่านมาบริษัท 
ในกลุ่มได้มีการซื้อหรือควบรวมกิจการ	 การเข้าร่วมลงทุน	 
การขยายกำาลังผลิต	 และการปรับปรุงกระบวนการผลิต	 เพื่อ
สรา้งมลูคา่เพิม่แกผ่ลติภณัฑ	์การขยายธรุกจิดงักลา่วสง่ผลให้ 
ผลการดำาเนนิงานของ		ปตท.		สว่นหนึง่ขึน้อยูก่บัผลการดำาเนนิงาน 
ของบริษัทในกลุ่ม	 ซึ่งบริษัทในกลุ่มต้องเผชิญกับความเสี่ยง 
ทีอ่าจเกดิขึน้จากลกัษณะการประกอบธรุกจิ	เชน่	ความผนัผวน
ของราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ	 ความสำาเร็จในการสำารวจ
และพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม	 เหตุการณ์จากอุบัติเหตุหรือ 

ภัยธรรมชาติ	 วัฏจักรขาลงของธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น	 
คู่แข่งจากภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีต้นทุนการผลิตตำ่ากว่า	
รวมถงึความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงกฎหมายและขอ้บงัคบั
ต่างๆ	 เป็นต้น	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและ 
ฐานะทางการเงินของ	ปตท.	
	 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว	 ปตท.	 ได้มุ่งเน้น
ให้มีการบริหารจัดการองค์กรในลักษณะความร่วมมือกัน 
ของ	กลุ่ม	ปตท.	 (PTT	Group)	ผ่านนโยบายและระบบต่างๆ	
เช่น	 Operational	 Excellence	 Management	 System	 
(OEMS)	มาตรฐานการจดัการดา้นความมัน่คง	ความปลอดภยั	
อาชีวอนามัย	 และสิ่งแวดล้อม	 (SSHE	 Management	 
Standards)	 เป็นต้น	 โดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 
เพื่อเป็นพื้นฐานการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน	 และให้เกิด 
การสร้างมูลค่ารวมสูงสุดของ	 กลุ่ม	 ปตท.	 รวมถึงการปรับ
โครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้น	 เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ	 สร้างมูลค่าเพิ่ม	 ลดต้นทุน	 และนำาไปสู่ 
การเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขัน	

3.  ความเสี่ยงทางด้านปฏิบัติการ

 3.1 ความเสี่ยงจากภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
  ในการดําเนินธุรกิจ

	 ปตท.	ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติที่ประกอบธุรกิจ 
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร	 และมีการดำาเนินงาน 
ในหลายพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	มีโอกาสได้รับ 
ผลกระทบจากภัยคุกคามหลายประเภท	 เช่น	 ภัยธรรมชาติ	 
อัคคีภัย	อุบัติเหตุ	ภัยจากความไม่สงบทางการเมือง	รวมไปถึง 
ภัยจากการก่อการร้าย	 และภัยอันตรายอื่นๆ	 ที่ยากต่อ 
การคาดการณ์ได้	 ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมี 
นัยสำาคัญต่อบุคคล	 ทรัพย์สิน	 สิ่งแวดล้อม	 การดำาเนิน 
ธุรกิจ	 ชื่อเสียงองค์กร	 ฐานะการเงิน	 และโอกาสทางธุรกิจ 
ของ	ปตท.	
		 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบจาก 
ภัยคุกคามดังกล่าว	 ปตท.	 กำาหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน 
ของทุกหน่วยธุรกิจมีหน้าที่คาดการณ์	 ประเมิน	 พัฒนา 
แผนบรหิารจดัการเพือ่ควบคมุ	ตดิตาม	และปอ้งกนัความเสีย่ง 
จากภัยคุกคามเชิงปฏิบัติการ	 ควบคู่ไปกับการประเมิน
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหากเกิดการหยุดชะงัก 
ของกระบวนการหลัก	ทั้งในสภาวะปกติ	ไม่ปกติ	สภาวะวิกฤต	 
รวมถึงกำาหนดมาตรการควบคุม	 ป้องกัน	 บริหารจัดการ	 
ตดิตาม	และปรบัปรงุอยา่งเปน็ระบบ	โดยยดึ	“มาตรฐานระบบ
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 กลุ่ม	ปตท.	 (PTT	Group	
Business	Continuity	Management	 System	Standard:	 
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BCMS)	 ซึ่งพัฒนาจากมาตรฐานสากล	 ISO	 22301	 และ	
“มาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง	 ความปลอดภัย	 
อาชีวอนามัย	 และสิ่งแวดล้อม	 กลุ่ม	 ปตท.	 (PTT	 Group	 
Security,	Safety,	Health	and	Environment	Management	 
Standard: 	 SSHE	 MS)”	 ซึ่ งพัฒนาขึ้นตามหลักการ	 
Plan-Do-Check-Act	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานจัดการสากล	 เช่น	 มอก./OHSAS	
18001	ISO	14001	PSM	และ	ISO	28000	เป็นต้น	เพิ่มเติม
แนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจ 
และวัฒนธรรมของ	กลุ่ม	ปตท.	 เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานกลาง 
ให้หน่วยธุรกิจ	 หน่วยงานสนับสนุน	 ตลอดจนบริษัทในกลุ่ม
ร่วมกันพัฒนาและเชื่อมโยงระบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ปกปอ้งกจิกรรมทีส่รา้งมลูคา่ตลอดสายโซท่างธรุกจิของ	ปตท.	
ให้สามารถดำาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง	 ไม่มีการหยุดชะงัก	
นอกจากนี้	 ปตท.	 ได้มีการซื้อประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยง
สำาหรับทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการดำาเนินธุรกิจทั้งหมดตามที่
บริษัทอื่นๆ	ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีพึงปฏิบัติ	 
และไดท้ำาประกนัภยัเพิม่เตมิในกรณทีีบ่รษิทัตอ้งหยดุดำาเนนิการ	 
(Business	Interruption)	

 3.2 ความเสี่ยงจากข้อบังคับเกี่ยวกับ
  สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

	 การดำาเนินธุรกิจของ	 กลุ่ม	 ปตท.	 ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 
และความปลอดภัย	 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเข้มงวดมากขึ้น	หากมี
การตรากฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ขึ้นใหม่ในอนาคต	หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายวิธีการบังคับ
ใช้กฎหมาย	 อาจทำาให้เกิดข้อจำากัดต่อการประกอบธุรกิจ 
ของ	 ปตท.	 หรืออาจทำาให้ต้นทุนในการดำาเนินการเพิ่มขึ้น 
อย่างมีนัยสำาคัญได้	 นอกจากนี้	 โครงการต่างๆ	 ของ	 ปตท.	 
อาจเกิดความเสี่ยงในประเด็นของระยะเวลาและเงื่อนไข 
การปฏิบัติต่างๆ	 ที่ เกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 (En-
vironmental	 Impact	 Assessment:	 EIA)	 หรือรายงาน
การศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพของประชาชนในชุมชน	 Environmental	
Health	 Impact	 Assessment:	 EHIA	 รวมถึงขบวนการ
มีส่วนร่วมและการยอมรับของชุมชนที่อาจจะก่อให้เกิด 
ความล่าช้าของการดำาเนินโครงการให้ไม่แล้วเสร็จตามเวลา 
ที่กำาหนด	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจและ 
ความสามารถในการเพิ่มรายได้ของ	ปตท.	ในอนาคต	
			 ปตท.	 ได้มีการบริหารความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว	
โดยให้ทุกพื้นที่ปฏิบัติงานมีการติดตามตรวจวัดและประเมิน
ความสอดคลอ้งของการดำาเนนิการตามกฎหมายและขอ้บงัคบั 

ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด	หากพบพ้ืนท่ีใดมีแนวโน้มปฏิบัติ
ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย	 จะเร่งกำาหนดมาตรการแก้ไข
และป้องกันอย่างเร่งด่วน	นอกจากนั้น	 ยังมีการติดตามและ
วิเคราะห์ผลกระทบต่อการดำาเนินงานของ	ปตท.	 อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ 
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั	รวมทัง้การตดิตอ่ 
ประสานงานกับหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด	 เพื่อนำาข้อมูล
มาวางแผนงานหรือกำาหนดมาตรการรองรับ	 และจัดให้ 
มีการดำาเนินงานมวลชนสัมพันธ์	 โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 
ของชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

 3.3 ความเสี่ยงในการดําเนินโครงการ

	 ความสำาเร็จของการขยายตัวทางธุรกิจของ	 ปตท.	 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก	 คือ	 การเติบโตอย่างต่อเนื่องของ 
ความตอ้งการใชก้า๊ซธรรมชาต	ิความสามารถในการขยายระบบ 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	 การบริหารการจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้ได้ 
คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า	การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อ
รองรับความต้องการก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น	 ความสามารถ 
ในการขนส่งของระบบท่อก๊าซธรรมชาติให้ครอบคลุมพื้นที่ 
การใช	้การบรหิารคลงักา๊ซธรรมชาตเิหลว	การบำารงุรกัษาระบบ 
ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตใิหม้อีายกุารใชง้านไดม้ากทีส่ดุ	ความสามารถ 
ในการแยกก๊าซธรรมชาติ	 และความสำาเร็จในการก่อสร้าง 
โรงงานปิโตรเคมีใน	กลุ่ม	ปตท.	โดยการพัฒนาโครงการต่างๆ	 
อาจล่าช้ากว่าแผนที่ประมาณการไว้จากสาเหตุหลายประการ	 
เช่น	 การจัดจ้างตามนโยบายของรัฐมีขั้นตอนมาก	 การขาด 
สภาพคล่องทางด้านการเงินของผู้รับเหมา	ความไม่แน่นอน 
ของสถานการณ์ทางการเมือง	 การจัดซื้ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ 
ระยะเวลาในการจัดหาและขนส่งนาน	 การให้ความร่วมมือ 
ของชุมชนและเอกชนเจ้าของที่ดิน	 ราคาต้นทุนของวัตถุดิบ	
อัตราแลกเปลี่ยน	 และความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ	 
ดังนั้นหากโครงการต่างๆ	 ไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำาหนด 
จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน
ของ	ปตท.	ได้	
	 ปตท.	ไดใ้หค้วามสำาคญักบัการบรหิารงานทีม่คีวามสำาคญั 
ต่อการแล้วเสร็จของโครงการ	 (Critical	 Path)	 เช่น	การเร่งรัด
การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง	 การติดตามการจัดซื้ออุปกรณ์
สำาหรับการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด	 การจัดเตรียมมาตรการ 
ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 การติดตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบใหม่อย่างต่อเนื่อง	 การติดตามและวิเคราะห์
ผลกระทบต่อการดำาเนินงานโครงการ	การพัฒนากระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน	 รวมทั้งการจัดเตรียมแผนงานและ
มาตรการรองรบั	เพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้	หากกำาหนด
แล้วเสร็จของโครงการล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้	
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4.  ความเสี่ยงทางการเงิน

 4.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท

	 การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทต่อเงินสกุลเหรียญ
สหรัฐ	 จะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อรายได้ 
ส่วนใหญ่ของ	ปตท.	และยังส่งผลกระทบต่อกำาไรขาดทุนสุทธิ
ทางบญัชขีอง	ปตท.	จากการที	่ปตท.	และบรษิทัยอ่ยมภีาระหนี้
เงนิกูต้า่งประเทศคงคา้งอยู่	ดงันัน้ความผนัผวนของคา่เงนิบาท
ต่อเงินสกุลต่างประเทศ	รวมถึงนโยบายทางเศรษฐกิจ	การเงิน
และการคลงัของประเทศ	อาจสง่ผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงนิ 
และผลประกอบการโดยรวมของ	ปตท.	ได้
	 เพือ่ลดผลกระทบจากความผนัผวนของคา่เงนิบาท	ปตท.	 
ไดด้ำาเนนิการจดัโครงสรา้งของเงนิกูท้ีเ่ปน็เงนิสกลุตา่งประเทศ 
ให้มีสัดส่วนสมดุลกับรายได้ที่ เป็นเงินสกุลต่างประเทศ	 
(Natural	Hedge)	รวมทั้งการบริหารเงินในบัญชีเงินฝากที่เป็น 
สกลุตา่งประเทศ	(Foreign	Currency	Deposit)	การใชอ้นพุนัธ ์
ทางการเงินเพื่อแปลงเงินกู้สกุลต่างประเทศ	 (Participating	 
Swap)	และการซือ้-ขายเงนิสกลุตา่งประเทศลว่งหนา้	(Forward)	 
เพื่อเตรียมการชำาระหนี้เงินกู้สกุลต่างๆ	 และธุรกรรมการค้า	 
นอกจากนี้	 ปตท.	 ได้ดำาเนินการจัดทำานโยบายทางการเงิน 
และสนิเชือ่	(Treasury	and	Credit	Policy)	เพือ่ใชเ้ปน็แนวทาง
ในการบริหารการเงินของ	 ปตท.	 และบริษัทในกลุ่มอย่าง 
มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 โดยรวมถึง 
ข้อกำาหนดในเรื่องการจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงต่างๆ

 4.2 ความเสี่ยงจากการให้การสนับสนุน
  ทางการเงินแก่บริษัทใน กลุ่ม ปตท.

	 ปตท.	มกีารลงทนุโครงการใหม	่ขยายธรุกจิ	หรอืปรบัปรงุ 
การดำาเนินงาน	 เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 
และในบางครัง้การลงทนุดงักลา่วอาจลงทนุผา่นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ 
ใหม่	 และ/หรือ	 ร่วมทุนกับพันธมิตร	 (Strategic	 Partner)	 
และ/หรือ	 ผ่านบริษัทใน	กลุ่ม	ปตท.	 ซึ่งบริษัทบางแห่งยังอยู่
ในช่วงเริ่มต้นโครงการ	หรือฐานะการเงินไม่แข็งแกร่งเพียงพอ	 
ผู้ถือหุ้นรวมถึง	 ปตท.	 จึงยังต้องให้การสนับสนุนทางการเงิน
ในช่วงการก่อสร้างโครงการ	(Cost	Overrun	Support)	เพื่อให้ 
บรษิทัดงักลา่ว	สามารถดำาเนนิการไดต้ามกลยทุธแ์ละนโยบาย 
การดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในภาพรวม	นอกจากนี้ในบาง 
กรณบีรษิทัอาจประสบปญัหาขาดสภาพคลอ่งในชว่งดำาเนนิการ 
เชิงพาณิชย์	 (Cash	Deficiency	 Support)	 ซึ่งอาจเกิดจาก 
เหตุสุดวิสัย	จึงมีความจำาเป็นต้องรับการสนับสนุนทางการเงิน 
จากผูถ้อืหุน้	ทัง้นี	้ปตท.	จะพจิารณใหค้วามสนบัสนนุทางการเงนิ 
ในรูปของเงินกู้	และ/หรือ	สินเช่ือทางการค้าเป็นรายกรณี	ซ่ึง	ปตท.	 
มีความเชื่อว่านโยบายและการดำาเนินการดังกล่าวจะสามารถ 
สร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทใน	กลุ่ม	ปตท.	ได้	

	 ในการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท 
ในกลุ่มเหล่านี้	 ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของหนี้ด้อยสิทธิหรือ 
สนิเชือ่ทางการคา้หรอืการใหเ้งนิกูจ้ากผูถ้อืหุน้		ปตท.		ไมส่ามารถ 
ยืนยันได้ว่าบริษัทเหล่านี้จะสามารถชำาระคืนเงินให้แก่	 ปตท.	
หรือบริษัทเหล่านี้จะไม่ประสบกับปัญหาทางการเงินอีก	หรือ
ไม่ต้องการการสนับสนุนทางการเงินจาก	ปตท.	 อีก	 ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน
ของ	ปตท.	นอกจากนี้	 หาก	ปตท.	หรือบริษัทในกลุ่มตกเป็น 
ผูผ้ดินดั	(Default)	ภายใตส้ญัญาขอ้ตกลงการใหก้ารสนบัสนนุ
จากผู้ถือหุ้นอาจส่งผลให้เจ้าหนี้บางรายเรียกให้หนี้ถึงกำาหนด
ชำาระโดยพลันได้	 (Acceleration)	 จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่า	
ปตท.	 จะไม่เพิ่มสัดส่วนการลงทุนมากขึ้น	 หรือเพิ่มสัดส่วน 
การลงทนุมากกวา่รอ้ยละ	50	หรอืเขา้ควบคมุการบรหิารบรษิทั
ในกลุ่มเหล่านี้	 หาก	 ปตท.	 เห็นว่าการดำาเนินการดังกล่าว 
จะเป็นประโยชน์มากกว่า	 กรณีที่	 ปตท.	ตัดสินใจเข้าควบคุม 
การบรหิารบรษิทัในกลุม่เหลา่นี	้	ภายใตม้าตรฐานการบญัชไีทย 
กำาหนดให	้ปตท.	จะตอ้งมกีารรวมงบการเงนิของบรษิทัในกลุม่ 
เขา้กบังบการเงนิของ	ปตท.	ตัง้แตว่นัทีม่อีำานาจในการควบคมุ 
ด้วย	 ซึ่งการรวมงบการเงินนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะ 
ทางการเงินรวมของ	ปตท.

 4.3 ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุน
  สําหรับการดําเนินการตามแผน

	 ธุรกิจของ	ปตท.	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสำารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม	 ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	 และธุรกิจ 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ	 รวมทั้งธุรกิจปิโตรเคมี	 เป็นธุรกิจที่ใช้ 
เงินลงทุนสูงและเป็นการลงทุนล่วงหน้า	 ในทางปฏิบัติถึงแม้	 
ปตท.	 จะมีการติดตามและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่าง
ใกล้ชิด	 แต่การใช้เงินทุนดังกล่าวยังอาจคลาดเคลื่อนไป 
จากแผนที่วางไว้เนื่องจากหลากหลายปัจจัยซึ่งอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของ	 ปตท.	 ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสำาเร็จ 
และต้นทุนโครงการของ	ปตท.
	 จากการประกอบธุรกิจของ	 ปตท.	 ที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวและการเป็นบริษัทที่มี 
การกำากบัดแูลกจิการทีด่	ีทำาให	้ปตท.	มผีลประกอบการเพิม่ขึน้ 
อย่างต่อเนื่อง	 และมีแผนงานลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่าง
ระมัดระวังโดยคำานึงถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ	 โดยเฉพาะการจัด 
โครงสร้างเงินทุนที่สามารถดำารงอัตราส่วนทางการเงิน 
ที่สำาคัญต่างๆ	 ให้อยู่ระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัท
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 ซึ่งจากการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนอย่างต่อเนื่อง	 
ปตท.	 จึงมีความเชื่อว่าจะสามารถจัดหาเงินทุนเพื่อการขยาย
ธุรกิจในอนาคตได้อย่างเพียงพอ	 ด้วยต้นทุนทางการเงิน 
ที่เหมาะสม
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หลักทรัพย์ของ ปตท.

 หุ้นสามัญ 

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2557	ปตท.	 มีทุนจดทะเบียน	 28,572,457,250	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	 2,857,245,725	 หุ้น	 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท	โดยเป็นทุนที่ออกและช�าระแล้ว	28,562,996,250	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	2,856,299,625	หุ้น

 พันธบัตรและหุ้นกู้

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	ปตท.	มีเงินกู้ยืมในประเทศที่อยู่ในรูปพันธบัตร	ปตท.	ที่ค�้าประกันโดยกระทรวงการคลัง	จ�านวน	
4,500	ล้านบาท	และที่อยู่ในหุ้นกู้	ปตท.	กระทรวงการคลังไม่ค�้าประกันจ�านวน	166,808	ล้านบาท	รวมพันธบัตรและหุ้นกู้	ปตท.	 
ในประเทศ	ทั้งสิ้น	 171,308	ล้านบาท	และบริษัทมีเงินกู้ยืมต่างประเทศในรูปหุ้นกู้	 ปตท.	สกุลเงินเหรียญสหรัฐและสกุลเงินเยน	
กระทรวงการคลังไม่ค�้าประกัน	 จ�านวนเทียบเท่า	 76,465	 ล้านบาท	 โดยรายละเอียดส�าคัญของพันธบัตรและหุ้นกู้	 สามารถ 
สรุปได้ดังนี้

	 พันธบัตร	ปตท.	ค�้าประกันโดยกระทรวงการคลัง
	 	 •	 พันธบัตรในประเทศ	 4,500	 ปี	2558	-	2563	 ไม่มี

	 หุ้นกู้	ปตท.	กระทรวงการคลังไม่ค�้าประกัน	 	 	
	 	 •	 หุ้นกู้ในประเทศ1/	4/	 166,808	 ปี	2558	-	2653	 ไม่มี
	 	 •	 หุ้นกู้ต่างประเทศ2/	3/	4/	 76,465	 ปี	2558	-	2585	 ไม่มี	 	

  รวม	 243,273  

 รวมพันธบัตรและหุ้นกู้ ปตท. 247,773  

หมายเหตุ:
1/	 Fitch	Rating	จัดอันดับเครดิตภายในประเทศ	(National	Rating)	ของหุ้นกู้	ปตท.	ระยะยาวที่ระดับ	“AAA	(tha)”	แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ
2/	 Moody’s	จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ต่างประเทศของ	ปตท.	ที่ระดับ	“Baa1”	แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ	
3/	 S&P’s	จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ต่างประเทศของ	ปตท.	ที่ระดับ	“BBB+”	แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ	
4/		รายละเอียดหุ้นกู้ในประเทศและหุ้นกู้ต่างประเทศของ	ปตท.

 พันธบัตรและหุ้นกู ้ จำ�นวน วันครบกำ�หนดไถ่ถอน หลักประกัน  (ล้�นบ�ท)

โครงสร้างเงินทุน
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 หุ้นกู้ จำ�นวน อัตร�ดอกเบี้ยต่อปี อ�ยุ/ กำ�หนดก�รไถ่ถอน  (ล้�นบ�ท) 

PTTC15OA	 2,550	 ปีที่	1	-	3	ร้อยละ	5.00		 ปีที่	4	-	5	ร้อยละ	5.50	 อายุ	7	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2558
	 	 ปีที่	6	-	7	ร้อยละ	6.00	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี					

PTTC15OB	 2,600	 ปีที่	1	-	3	ร้อยละ	5.00	 ปีที่	4	-	5	ร้อยละ	5.50	 อายุ	7	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2558
	 	 ปีที่	6	-	7	ร้อยละ	6.00	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี					

PTTC153A	 6,000	 ร้อยละ	4.86	จ่ายดอกเบี้ยทุกคร่ึงปี	 อายุ	8	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2558

PTTC156A	 4,040	 ร้อยละ	4.75	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 อายุ	10	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2558

PTTC15NA	 5,000	 ร้อยละ	7.40	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 อายุ	10	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2558

PTTC15OC	 1,951	 ร้อยละ	3.80	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 อายุ	3	ปี	8	เดือน	20	วัน	
	 	 	 	 ก�าหนดไถ่ถอนปี	2558

PTTC165A	 3,000	 ปีที่	1	-	6	ร้อยละ	5.00		 ปีที่	7	-	12	ร้อยละ	5.95		 อายุ	12	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2559
	 	 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	

PTTC165B	 2,970	 ร้อยละ	6.17	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 อายุ	10	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2559

PTTC167A	 17,100	 ปีที่	1	-	5	ร้อยละ	4.25	 ปีที่	6	-	7	ร้อยละ	5.25			 อายุ	7	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2559
	 	 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	

PTTC16OA	 8,000	 ร้อยละ	5.79	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 อายุ	10	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2559

PTTC17DA	 1,500	 ร้อยละ	5.87	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 อายุ	10	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2560

PTTC17DB	 1,000	 ปีที่	1	-	4	ร้อยละ	3.20	 ปีที่	5	-	6	ร้อยละ	4.20	 อายุ	7	ปี	15	วัน	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2560
	 	 ปีที่	7	ร้อยละ	5.00	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	

PTTC18DA	 500	 ร้อยละ	5.91	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 อายุ	11	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2561

PTTC18NA	 9,049	 ปีที่	1	-	4	ร้อยละ	4.00	 ปีที่	5	-	6	ร้อยละ	4.40	 อายุ	6	ปี	9	เดือน	19	วัน
	 	 ปีที่	7	ร้อยละ	5.50	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 ก�าหนดไถ่ถอนปี	2561

PTTC195A	 1,000	 ร้อยละ	5.90	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 อายุ	15	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2562

PTTC195B	 15,000	 ปีที่	1	-	4	ร้อยละ	4.10	 ปีที่	5	-	6	ร้อยละ	5.10					 อายุ	6	ปี	11	เดือน	24	วัน
	 	 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 	 ก�าหนดไถ่ถอนปี	2562

PTTC195C	 10,000	 ปีที่	1	-	4	ร้อยละ	4.10	 ปีที่	5	-	6	ร้อยละ	5.10					 อายุ	6	ปี	9	เดือน	15	วัน
	 	 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 	 ก�าหนดไถ่ถอนปี	2562

PTTC20NA		 22,000	 ร้อยละ	4.75	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 อายุ	6	ปี	11	เดือน	19	วัน
	 	 	 	 ก�าหนดไถ่ถอนปี	2563

PTTC208A	 4,118	 ร้อยละ	5.95	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 อายุ	15	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2563

PTTC215A		 1,030	 ร้อยละ	6.53	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 อายุ	15	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2564

PTTC21NA	 10,000	 ร้อยละ	4.00	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 อายุ	6	ปี	11	เดือน	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2564	

หุ้นกู้ ในประเทศไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ
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 หุ้นกู้ จำ�นวน อัตร�ดอกเบี้ยต่อปี อ�ยุ/ กำ�หนดก�รไถ่ถอน  (ล้�นบ�ท) 

PTTC239A	 10,000	 ร้อยละ	6.58	จ่ายดอกเบี้ยครั้งเดียว	 อายุ	10	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2566
	 	 ในวันครบก�าหนดไถ่ถอน

PTTC243A	 15,000	 ปีที่	1	-	5	ร้อยละ	5.00	 ปีที่	6	-	8	ร้อยละ	6.20			 อายุ	15	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2567
	 	 ปีที่	9	-	15	ร้อยละ	6.80	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 (ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนก�าหนดได้	
	 	 	 	 ณ	สิ้นปีที่	8)

PTTC247A	 9,400	 ปีที่	1	-	5	ร้อยละ	4.25	 ปีที่	6	-	10	ร้อยละ	5.50	 อายุ	15	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2567
	 	 ปีที่	11-15	ร้อยละ	5.75	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 (ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนก�าหนดได้	
	 	 	 	 ณ	สิ้นปีที่	10)

PTTC10DA	 4,000	 ร้อยละ	5.90	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 อายุ	100	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2653	
	 	 	 	 (ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนก�าหนดได้	
	 	 	 	 ณ	สิ้นปีที่	50	และ	75	และกรณีอื่นที่ระบุ
	 	 	 	 ในข้อก�าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่
	 	 	 	 ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้)

รวม	 166,808	  

หุ้นกู้ต่างประเทศไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ

 หุ้นกู้ จำ�นวน อัตร�ดอกเบี้ยต่อปี อ�ยุ/ กำ�หนดก�รไถ่ถอน  (ล้�นบ�ท) 

USD	Bond	ปี	2005	 11,317	 ร้อยละ	5.875	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 อายุ	30	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2578

Samurai	Bond	ปี	2007	 9,6201/	 ร้อยละ	2.71	ของเงินต้นสกุลเยนญี่ปุ่น		 อายุ	10	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2560
	 	 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี		

USD	Bond	ปี	2012	 16,5092/	 ร้อยละ	3.375	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 อายุ	10	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2565

USD	Bond	ปี	2012	 19,6453/ ร้อยละ	4.50	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 อายุ	30	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2585

PTTC172A	ซึ่ง	Swap	 2,6314/	 ร้อยละ	4.10	ของเงินต้นสกุลบาท		 อายุ	7	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2560	
เป็นเหรียญสหรัฐ	 	 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	

PTTC17DB	ซึ่ง	Swap	 3,3005/ ปีที่	1	-	4	ร้อยละ	3.20	 ปีที่	5	-	6	ร้อยละ	4.20	 อายุ	7	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2560
เป็นเหรียญสหรัฐ		 	 ปีที่	7	ร้อยละ	5.00	
	 	 ของเงินต้นสกุลบาท	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	

PTTC18NA	ซึ่ง	Swap		 9,4516/	 ปีที่	1	-	4	ร้อยละ	4.00	 ปีที่	5	-	6	ร้อยละ	4.40	 อายุ	6	ปี	9	เดือน	19	วัน
เป็นเหรียญสหรัฐ	 	 ปีที่	7	ร้อยละ	5.50		 	 ก�าหนดไถ่ถอนปี	2561
	 	 ของเงินต้นสกุลบาท	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	

PTTC222A	ซึ่ง	Swap		 3,9927/ ร้อยละ	4.5	ของเงินต้นสกุลบาท		 อายุ	12	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2565
เป็นเหรียญสหรัฐ		 	 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	

รวม	 76,465	 	
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หมายเหตุ:
1/	 ปตท.	 ได้ท�าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน	 (Cross	Currency	Swap)	 จากหุ้นกู้สกุลเยน	จ�านวน	 36,000	ล้านเยน	 เป็นสกุลเหรียญสหรัฐ	 จ�านวน	 
	 290.51	ล้านเหรียญสหรัฐ	และได้ใช้อนุพันธ์ทางการเงินมาช่วยลดต้นทุนทางการเงิน	(Switchable	Swap	และ	Cross	Currency	Swap	Linked	to	 
	 LIBOR)	 ดังนี้	 จ�านวน	 96.84	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 มีอัตราคงที่ร้อยละ	 4.975	 ต่อปี	 โดยคู่สัญญาอนุพันธ์มีสิทธิเปลี่ยนเป็นอัตราลอยตัวที่ร้อยละ	 
	 LIBOR+0.65	ต่อปี	และจ�านวน	96.84	ล้านเหรียญสหรัฐ	มีอัตราลอยตัวที่ร้อยละ	LIBOR+0.20	ต่อปี	กรณีที่	LIBOR	มากกว่าร้อยละ	4.25	ต่อปี	 
	 หรือร้อยละ	5.50	ต่อปี	กรณีที่	LIBOR	น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ	4.25	ต่อปี	และจ�านวน	96.84	ล้านเหรียญสหรัฐ	มีอัตราคงที่ร้อยละ	5.37	ต่อปี	 
	 โดยคู่สัญญาอนุพันธ์มีสิทธิเปลี่ยนเป็นอัตรา	LIBOR+0.20	ต่อปี
2/	 ปตท.	 ได้ท�าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	 (Interest	Rate	Swap)	จากอัตราดอกเบี้ยคงที่	 เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	LIBOR	บวกอัตราร้อยละ 
	 คงที่ต่อปี	ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐ	โดยสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่	25	ตุลาคม	2561
3/	 ปตท.	ได้ท�าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	(Interest	Rate	Swap)	จากหุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐ	จ�านวน	400	ล้านเหรียญสหรัฐ	จากอัตราดอกเบี้ย 
	 คงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	 LIBOR	บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี	 ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐ	 โดยสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว 
	 จะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่	25	ตุลาคม	2562
4/	 ปตท.	 ได้ท�าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน	 (Cross	Currency	Swap)	 จากหุ้นกู้สกุลบาท	จ�านวน	 2,636	ล้านบาท	 เป็นสกุลเหรียญสหรัฐ	 จ�านวน	 
	 79.45	ล้านเหรียญสหรัฐ	ที่อัตราลอยตัว	LIBOR	บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี	ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐ
5/	 ปตท.	 ได้ท�าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน	 (Cross	Currency	Swap)	 จากหุ้นกู้สกุลบาท	จ�านวน	 3,000	ล้านบาท	 เป็นสกุลเหรียญสหรัฐ	 จ�านวน	 
	 99	ล้านเหรียญสหรัฐ	ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ตั้งแต่ปีที่	3	-	4	ร้อยละ	1.375	ต่อปี	ปีที่	5	-	6	ร้อยละ	2.64	ต่อปี	ปีที่เหลือ	ร้อยละ	3.44	ต่อปี	ของเงินต้น 
	 สกุลเหรียญสหรัฐ
6/	 ปตท.	 ได้ท�าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน	 (Cross	Currency	Swap)	 จากหุ้นกู้สกุลบาท	จ�านวน	 9,000	ล้านบาท	 เป็นสกุลเหรียญสหรัฐ	 จ�านวน	 
	 285	ล้านเหรียญสหรัฐ	ที่อัตราลอยตัว	LIBOR	บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี	ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐ
7/	 ปตท.	 ได้ท�าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน	 (Cross	Currency	Swap)	 จากหุ้นกู้สกุลบาท	จ�านวน	 4,000	ล้านบาท	 เป็นสกุลเหรียญสหรัฐ	 จ�านวน	 
	 120.55	ล้านเหรียญสหรัฐ	ที่อัตราลอยตัว	LIBOR	บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี	ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐ	

 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ทําการซื้อหุ้นสามัญของ ปตท.

	 การออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	 (Warrant)	 ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่	 ผู้บริหาร	พนักงาน	
ปตท.	และพนักงานบริษัทในเครือ	ปตท.	ที่มาปฏิบัติงานประจ�าในต�าแหน่งงานของ	ปตท.	จ�านวน	60,000,000	หน่วย	แบ่งเป็น	 
2	 รุ่น	คือ	 รุ่นที่	 1	 (PTT-W1)	จ�านวน	40,000,000	หน่วย	 เสนอขายในปี	 2548	และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	 วันที่	 31	สิงหาคม	2553	 
และรุ่นที่	 2	 (PTT-W2)	 จ�านวน	 20,000,000	 หน่วย	 เสนอขายในปี	 2549	 และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	 วันที่	 28	 กันยายน	 2554	 
ได้ด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	และยังไม่มีการขออนุมัติออก	Warrant	รุ่นใหม่

 ตั๋วแลกเงินระยะสั้น

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	ปตท.	ไม่มียอดคงค้างตั๋วแลกเงินระยะสั้น	
     
 ผู้ถือหุ้น  

	 ปตท.	มโีครงสร้างผูถ้อืหุน้ตามข้อมลู	ณ	วนัปิดสมดุทะเบยีนเพือ่จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล	ปี	2557	(วนัที	่18	กนัยายน	2557)	
ดังนี้	
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	 ทั้งนี้	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	15	อันดับแรกของ	ปตท.	เป็นดังนี้		(ณ	วันที่	18	กันยายน	2557)

	 1.	 กระทรวงการคลัง	 1,459,885,575	 51.111

	 2.	 กองทุนรวม	วายุภักษ์	หนึ่ง	โดย	บลจ.	เอ็มเอฟซี	จ�ากัด	(มหาชน)	 212,730,000	 7.448

	 3.	 กองทุนรวม	วายุภักษ์	หนึ่ง	โดย	บลจ.	กรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	 212,730,000	 7.448

	 4.	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	 148,267,992	 5.191

	 5.	 CHASE	NOMINEES	LIMITED	42	 53,937,301	 1.888

	 6.	 HSBC	(SINGAPORE)	NOMINEES	PTE	LTD	 46,772,185	 1.638

	 7.	 STATE	STREET	BANK	EUROPE	LIMITED	 42,489,245	 1.488

	 8.	 STATE	STREET	BANK	AND	TRUST	COMPANY	 24,663,690	 0.863

	 9.	 ส�านักงานประกันสังคม	(2	กรณี)	 23,647,600	 0.828

	 10.	 NORTRUST	NOMINEES	LTD.		 22,204,556	 0.777

	 11.	 THE	BANK	OF	NEW	YORK	MELLON	 21,269,900	 0.745

	 12.	 GIC	PRIVATE	LIMITED	-	C	 	18,357,000	 0.643

	 13.	 THE	BANK	OF	NEW	YORK	MELLON	 16,918,533	 0.592

	 14.	 EAST	FOURTEEN	LIMITED-DIMENSIONAL	EMER	MKTS	VALUE	FD	 15,379,600	 0.538

	 15.	 THE	BANK	OF	NEW	YORK	(NOMINEES)	LIMITED	 14,812,838	 0.519

  ยอดรวม	 2,334,066,015	 81.717

 ลำ�ดับที่ ร�ยชื่อ จำ�นวนหุ้น ร้อยละของ
    จำ�นวนหุ้นทั้งหมด

หมายเหตุ: 
1.	 ผู้ถือหุ้นล�าดับที่	5,	6,	10	และ	15	มีชื่อเป็นบริษัทนิติบุคคล	หรือ	NOMINEE	ACCOUNT	ซึ่ง	ปตท.	ได้ตรวจสอบกับบริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 
	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 (TSD)	แล้ว	 ไม่สามารถตรวจสอบและเปิดเผย	Ultimate	Shareholder	 ได้	 แต่อย่างไรก็ตาม	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น 
	 รายใหญ่รายเดียวที่เป็นตัวแทนภาครัฐ	 ที่มีส่วนในการก�าหนดนโยบายการจัดการ	 ปตท.	 โดยเสนอผู้แทนมาเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
	 พิจารณาแต่งตั้ง	 ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นล�าดับที่	 5,	 6,	 10	และ	15	 ไม่ได้มีพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบาย	การจัดการ 
	 ของ	ปตท.	เช่น	ส่งผู้แทนมาเป็นกรรมการของ	ปตท.	เป็นต้น
2.	 ผู้ถือหุ้นในบริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง	(Non-Voting	Depository	Receipt:	NVDR)	 
	 ในรายการที่	 4	 ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ยกเว้น	 กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็น 
	 หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	

	 ทุนจดทะเบียน	 2,857.2	 28,572	 -

 ทุนช�ำระแล้ว	(ณ	วันที่	18	กันยายน	2557)	 2,856.3	 28,563	 99.967	  
	 •		กระทรวงการคลัง	 1,459.9	 14,599	 51.111
	 •	 กองทุนรวม	วายุภักษ์หนึ่ง	โดย	บลจ.	เอ็มเอฟซี	จ�ากัด	(มหาชน)	 212.7	 2,127	 7.448	
	 •	 กองทุนรวม	วายุภักษ์หนึ่ง	โดย	บลจ.	กรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	 212.7	 2,127	 7.448	
	 •	 สถาบันและนักลงทุนทั่วไป	 970.9	 9,709	 33.993

	 ทุนยังไม่ช�ำระ	 0.9	 9	 0.033

 ร�ยก�ร จำ�นวนหุ้น จำ�นวนเงิน ร้อยละ   (ล้�นหุ้น) (ล้�นบ�ท)
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 
 นโยบายจ่ายเงินปันผลของ ปตท.

	 ปตท.	มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 25	 ของก�าไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินส�ารองต่างๆ	ทุกประเภทที่กฎหมาย 
และบริษัทได้ก�าหนดไว้	 โดยพิจารณาจากก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ	ปตท.	 อย่างไรก็ตาม	 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว 
จะขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุ	ความจ�าเป็นและความเหมาะสมอืน่ๆ	ในอนาคต	เมือ่คณะกรรมการบรษิทัมมีตเิหน็ชอบให้จ่ายเงนิปันผล
ประจ�าปีแล้วจะต้องน�าเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	 ให้คณะกรรมการบริษัท 
มีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

	 ส�าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย	บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสด 
คงเหลอืเทยีบกบังบลงทนุของบรษิทัย่อยนัน้ๆ	หากกระแสเงนิสดคงเหลอืของบรษิทัย่อยมเีพยีงพอและได้ตัง้ส�ารองตามกฎหมายแล้ว	 
บริษัทย่อยนั้นๆ	จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

 นโยบายจ่ายเงินปันผลของ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

	 หากไม่มคีวามจ�าเป็นอนัใดคณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จ่ายเงนิปันผลของบรษิทัแก่ผูถ้อืหุน้ 
เป็นจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	30	ของก�าไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี	 และอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้	ส่วนในกรณีของบริษัทย่อยนั้น	ปตท.	ไม่ได้ก�าหนดนโยบายจ่ายเงินปันผล
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

	 โครงสร้างการจัดการ	 บริษัท	 ปตท.	 จำากัด	 (มหาชน)	 
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	ประกอบด้วยคณะกรรมการ	ปตท.	
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	 จำานวน	 5	 คณะ	 
ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำาคัญ	 ได้แก่	 คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ	 คณะกรรมการสรรหา	 คณะกรรมการกำาหนด 
ค่าตอบแทน	 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 	 และ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 โดยมีประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	 เป็นผู้บริหาร 
สูงสุดของบริษัทฯ	 บริหารจัดการผ่านคณะกรรมการจัดการ 
ซึ่งแบ่งเป็น	3	ประเภท	ประกอบด้วย	21	คณะ



หมายเหตุ:  ผู้ช่วย กผญ. = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 * เข้ารับตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557

ผู้ช่วย	กผญ.
การเงินองค์กร

1.	ผู้ช่วย	กผญ.	
	 บริหารความยั่งยืน
2.		ผู้ช่วย	กผญ.	
	 วิศวกรรม
	 และบริหารโครงการ	

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
(บริหารจัดการผ่านคณะกรรมการ 21 คณะ)

ผู้ช่วย	กผญ.
สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม

สำานักตรวจสอบภายใน

สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี	ปตท.

สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่
และเลขานุการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร

ผู้ช่วย	กผญ.
แผนกลยุทธ์และบริหารการลงทุน

ผู้ช่วย	กผญ.
นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน

ผู้ช่วย	กผญ.
บัญชีองค์กร

ผู้ช่วย	กผญ.	บริหารกลยุทธ์
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

คณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นผู้ตรวจสอบบัญชี 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลยุทธ์องค์กร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ช่วย	กผญ.
ทรัพยากรบุคคลองค์กร

สำานักกฎหมาย

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจ

โครงสร้างพื้นฐาน*

1.	ผู้ช่วย	กผญ.	วางแผน
2.		ผู้ช่วย	กผญ.		 	
	 แยกก๊าซธรรมชาติ
3.		ผู้ช่วย	กผญ.	จัดหา
	 และตลาดก๊าซธรรมชาติ
4.		ผู้ช่วย	กผญ.	ระบบท่อส่ง
	 ก๊าซธรรมชาติ
5.		ผู้ช่วย	กผญ.	ก๊าซธรรมชาติ	
	 สำาหรับยานยนต์
6.		ผู้ช่วย	กผญ.	ระบบท่อ
	 จัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ

1.	ผู้ช่วย	กผญ.	วางแผน
2.	ผู้ช่วย	กผญ.	
	 การตลาดขายปลีก
3.	ผู้ช่วย	กผญ.	
	 การตลาดพาณิชย์
	 และต่างประเทศ
4.		ผู้ช่วย	กผญ.	ปฏิบัติการ
	 จัดหาและคลัง
5.		ผู้ช่วย	กผญ.	ธุรกิจหล่อลื่น

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจนํ้ามัน

1.	ผู้ช่วย	กผญ.	พัฒนาธุรกิจ
	 และบริหารโครงการ
2.		ผู้ช่วย	กผญ.	
	 แผนและบริหาร
	 บริษัทในเครือ

1.	ผู้ช่วย	กผญ.	
	 ปฏิบัติการการค้า	 	
	 ระหว่างประเทศ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจ

การค้าระหว่างประเทศ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารความยั่งยืน

และวิศวกรรมโครงการ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจ

ก๊าซธรรมชาติ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจ

ปิโตรเคมีและการกลั่น

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจ

ปิโตรเลียมขั้นปลาย

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น

และก๊าซธรรมชาติ
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 องค์ประกอบของคณะกรรมการ

	 ตามข้อบังคับ	บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	กำาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังนี้
 •	 มีจำานวนไม่น้อยกว่า	5	คน	แต่ไม่เกิน	15	คน
 •	 มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า	 3	คน	 (หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ	ปตท.	 กำาหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า
	 	 กึ่งหนึ่ง)
 •	 กรรมการอย่างน้อย	1	คน	ต้องมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน

	 ทั้งนี้	ปัจจุบันคณะกรรมการของ	ปตท.	จำากัด	 (มหาชน)	ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์	ลงวันที่	5	กุมภาพันธ์	2558	 
มีจำานวน	13	ท่าน	ประกอบด้วย
 •	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12	ท่าน	(เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ	9	ท่าน	ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ)
 •	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	ท่าน
	 รายชื่อคณะกรรมการ	ปตท.	ประกอบด้วย

	 ลำ�ดับ	 ร�ยชื่อกรรมก�ร	 ตำ�แหน่ง	ณ	วันที่	5	กุมภ�พันธ์	2558	 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�ร	ปตท.

	 1.	 นายปิยสวัสดิ์	อัมระนันทน์	 กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการ		 1	กรกฎาคม	2557	(วาระที่	1)
	 	 	 (กรรมการตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2557,		
	 	 	 ประธานกรรมการตั้งแต่วันที่	4	กรกฎาคม	2557)	

	 2.	 นายกิตติพงษ์	กิตยารักษ์		 กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	 1	กรกฎาคม	2557	(วาระที่	1)

	 3.	 นายวัชรกิติ	วัชโรทัย	 กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการสรรหา/		 10	เมษายน	2552
	 	 	 กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน/		 10	เมษายน	2555	(วาระที่	2)
	 	 	 กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี	

	 4.	 นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์	 กรรมการ/		 26	กรกฎาคม	2557	(วาระที่	1)
	 	 	 ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	

	 5.	 พลเอก	ฉัตรเฉลิม	เฉลิมสุข	 กรรมการอิสระ/		 4	กันยายน	2557	(วาระที่	1)
	 	 	 ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี	

	 6.	 นายชาญวิทย์	อมตะมาทุชาติ	 กรรมการอิสระ/		 4	กันยายน	2557	(วาระที่	1)
	 	 	 กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน/
	 	 	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	

	 7.	 นางนันทวัลย์	ศกุนตนาค	 กรรมการอิสระ/	กรรมการตรวจสอบ	 1	กรกฎาคม	2557	(วาระที่	1)

	 8.	 นายวิชัย	อัศรัสกร	 กรรมการอิสระ/	กรรมการตรวจสอบ	 4	กันยายน	2557	(วาระที่	1)

	 9.	 พลอากาศโท	บุญสืบ	ประสิทธิ์	 กรรมการอิสระ/	กรรมการสรรหา	 4	กันยายน	2557	(วาระที่	1)

	 10.	 นายดอน	วสันตพฤกษ์	 กรรมการอิสระ/	กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 26	กรกฎาคม	2557	(วาระที่	1)

	 11.	 นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	 กรรมการ/	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 11	เมษายน	2556	(วาระที่	1)

	 12.	 นายอารีพงศ์	ภู่ชอุ่ม		 กรรมการ	 7	กรกฎาคม	2557	(วาระที่	1)

	 13.	 นายไพรินทร์	ชูโชติถาวร		 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ/		 10	กันยายน	2554
	 	 	 กรรมการสรรหา	(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 10	เมษายน	2555	(วาระที่	2)
	 	 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่)	
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หมายเหตุ: คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและลาออกในปี 2557 ดังนี้
 บุคคลลำาดับที่ 1 นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ดำารงตำาแหน่งแทนนายปานปรีย์ พหิทธานุกร ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ 
  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557   
 บุคคลลำาดับที่ 2 นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ดำารงตำาแหน่งแทนนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ 
  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557
 บุคคลลำาดับที่ 4  นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ดำารงตำาแหน่งแทนนายสมชัย สัจจพงษ์ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ 
  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
 บุคคลลำาดับที่ 5 พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ดำารงตำาแหน่งแทนพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ 
  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557
 บุคคลลำาดับที่ 6 นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ดำารงตำาแหน่งแทนนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ 
  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557
 บุคคลลำาดับที่ 7 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ดำารงตำาแหน่งแทนนายอินสอน บัวเขียว ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ 
  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557
 บุคคลลำาดับที่ 8 นายวิชัย อัศรัสกร ดำารงตำาแหน่งแทนนายพรชัย รุจิประภา ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ 
  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557
 บุคคลลำาดับที่ 9 พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ ดำารงตำาแหน่งแทนพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ 
  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557
 บุคคลลำาดับที่ 10 นายดอน วสันตพฤกษ์ ดำารงตำาแหน่งแทนนายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ 
  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557
 บุคคลลำาดับที่ 12 นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ดำารงตำาแหน่งแทนนายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ 
  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557
 * นายครุจุติ นาครทรรพ ดำารงตำาแหน่งกรรมการ เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2557 (แทนนายอรรถพล ใหญ่สว่าง ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการ  
  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557) และนายคุรุจิต นาครทรรพ ได้แจ้งลาออกจาก ปตท. เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 (อยู่ระหว่างการสรรหา 
  กรรมการทดแทนนายคุรุจิต นาครทรรพ) 
 * นอกจากนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการทดแทนอีก 1 ท่าน เพื่อแทนนายมนตรี โสตางกูร ซึ่งพ้นจากตำาแหน่งกรรมการ 
  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557
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 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

	 อำ�น�จของคณะกรรมก�รบริษัท

 •	 คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจดูแลและจัดการ
บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค	์ ข้อบังคับและมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 •	 คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจแต่งตั้งกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ	 และจะแต่งตั้งรองประธาน
กรรมการก็ได้	ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 •	 คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจแต่งตั้งกรรมการ
คนหนึง่เปน็ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
และเลขานกุารคณะกรรมการตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร

 หน�้ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบของคณะกรรมก�รบรษิทั

 •	 คณะกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท	
ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	
วัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 •	 กำาหนดวิสัยทัศน์	ทิศทาง	และกลยุทธ์ของบริษัท
 •	 ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำาคัญ	
รวมถึงวัตถุประสงค์	เป้าหมายทางการเงินและแผนงานบริษัท	
งบประมาณของบริษัท	 รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ 
ตามแผนงานและงบประมาณที่กำาหนด
 •	 จัดให้มีระบบบัญชี	 การรายงานทางการเงินและ
การสอบบัญชี	 รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 •	 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น	รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน
 •	 กำาหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
อยา่งครอบคลมุ	และดแูลใหผู้บ้รหิารมรีะบบ	หรอืกระบวนการ
ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
 •	 ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทน
ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม	 เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งใน 
ระยะสั้นและระยะยาว
 •	 ทำาการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	 และกำาหนดค่าตอบแทน	 
ให้สอดคล้องกับผลการดำาเนินงาน
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 •	 ดแูลใหม้ชีอ่งทางในการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้แตล่ะกลุม่
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่างเหมาะสม
 •	 ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง	 ชัดเจน	 โปร่งใส	
น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง
 •	 เป็นผู้นำาและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี
  
 กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน

	 ตามขอ้บงัคบับรษิทัไดก้ำาหนดกรรมการผูม้อีำานาจลงนาม 
แทนบริษัท	 ซึ่ง	ณ	 วันที่	 5	 กุมภาพันธ์	 2558	 ประกอบด้วย	 
(1)	 นายไพรินทร์	 ชูโชติถาวร	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่	 ลงลายมือชื่อและประทับตราสำาคัญ
ของบริษัท	หรือ	 (2)	นายวัชรกิติ	 วัชโรทัย	และนายชาญวิทย์	
อมตะมาทุชาติ	 กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสำาคัญของบริษัท	
  
 การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท

	 1.	 กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 
โดยมีจำานวนไม่น้อยกว่า	 5	 คน	 และไม่เกิน	 15	 คน	 และ 
มีกรรมการที่ เป็นอิสระไม่น้อยกว่า	 3	 คน	 ซึ่งกรรมการ 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่น 
ที่อยู่ในราชอาณาจักร	 และกรรมการบริษัทอย่างน้อย	 1	 คน	
ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน	 โดยกรรมการต้อง
มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำาหนด	 ตั้งแต่ปี	
2547	 เป็นต้นมา	 คณะกรรมการ	 ปตท.	 ได้มีมติเห็นชอบให้ 
กำาหนดสดัสว่นกรรมการทีเ่ปน็อสิระเพิม่เปน็ไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่	 
และถือปฏิบัติต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	ณ	 วันที่	 5	 กุมภาพันธ์	 
2558	มีกรรมการอิสระ	9	คน	 โดยกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ 
ในประเทศไทย	และมีกรรมการผู้มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี
การเงิน	 5	 คน	 คือ	 นางนันทวัลย์	 ศกุนตนาค	 นายรังสรรค์	 
ศรีวรศาสตร์	 นายอารีพงศ์	ภู่ชอุ่ม	นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	
และนายไพรินทร์	ชูโชติถาวร	
 2.	 ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการ	ซึง่คณะกรรมการ
สรรหาเปน็ผูค้ดัเลอืกและเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม 
ต่อคณะกรรมการ	ปตท.	ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
	 	 (1)	 ผูถ้อืหุน้รายหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กบัจำานวนหุน้ 
	 	 	 ที่ตนถือ
	 	 (2)	 ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มี  
	 	 	 อยู่ทั้งหมดตาม	 (1)	 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว 
	 	 	 หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	 แต่จะแบ่ง 
	 	 	 คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
	 	 (3)	 บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลำาดบัลงมา
   เป็นผู้ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
	 	 	 จำานวนกรรมการที่จะพึงมี	 หรือจะพึงเลือกตั้ง 
	 	 	 ในครั้งนั้น

	 	 (4)	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับ 
	 	 	 ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวน 
	 	 	 กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 
	 	 	 ใหผู้เ้ปน็ประธานในทีป่ระชมุนัน้เปน็ผูอ้อกเสยีง 
	 	 	 ชี้ขาด
	 3.	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ ง	 
ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งตามวาระหนึ่งในสามเป็นอัตรา	
ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	 
ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	 กรรมการ 
ที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง 
จดทะเบียนบริษัทนั้น	 ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก	
ส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ	 ต่อไป	 ให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง
	 4.	 ในกรณีตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถงึคราวออกจากตามวาระ	คณะกรรมการอาจเลอืกตัง้
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ
บริษัทเข้าเป็นกรรมการแทนในตำาแหน่งที่ว่างในการประชุม
คณะกรรมการ	ปตท.	คราวถดัไปกไ็ด	้เวน้แตว่าระของกรรมการ
ทีพ่น้จากตำาแหนง่จะเหลอืนอ้ยกวา่	2	เดอืน	โดยคณะกรรมการ
ต้องมีคะแนนเสียงแต่งตั้งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่	 ทั้งนี้	 บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน 
ดงักลา่วจะอยูใ่นตำาแหนง่กรรมการไดเ้พยีงเทา่วาระทีเ่หลอือยู่
ของกรรมการที่ตนแทน
	 5.	 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่ง	 ให้ยื่น 
ใบลาออกต่อบริษัท	 การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออก 
ไปถึงบริษัท
	 6.	 ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่ง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระ	 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
สามในสี่ของจำานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้น 
ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	
 
 คุณสมบัติของกรรมการ

	 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ 
บริษัทมหาชนจำากัด	 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
สำาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	 (ฉบับที่	 6)	 พ.ศ.	
2550	และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	อาทิ
 •	 มีอายุไม่เกิน	65	ปีบริบูรณ์
 •	 ไม่ เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคล
ที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า	3	แห่ง	ทั้งนี้	นับรวมการเป็น 
กรรมการโดยตำาแหน่งและการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
ราชการแทนในตำาแหน่งกรรมการด้วย
 •	 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็น
อิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เรื่อง
คุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ
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 •	 ไม่เคยได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุด
ให้จำาคุก	 เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับความผิดที่ได้กระทำาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 •	 ไม่เป็นข้าราชการการเมือง	 เว้นแต่เป็นการดำารง
ตำาแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
 •	 ไม่เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งใดในพรรคการเมือง	 หรือ
เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
 •	 ไม่เคยถูกไล่ออก	 ปลดออก	 หรือให้ออกจากงาน	
เพราะทุจริตต่อหน้าที่
 •	 ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้น	 หรือผู้ถือหุ้น
ของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้น	 (ยกเว้น	 กรรมการของ
รัฐวิสาหกิจ	 ที่ไม่เป็นข้าราชการ	 พนักงาน	 หรือลูกจ้างที่มี
ตำาแหน่ง	หรือเงินเดือนประจำาตำาแหน่งของราชการส่วนกลาง	 
ส่วนภูมิภาค	 ส่วนท้องถิ่น	 หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ	 และ
กรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ	 0.5	 
ของทุนชำาระแล้วของรัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการหรือ
นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการถือหุ้นอยู่)
 •	 ไม่เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจ
นั้นเป็นผู้ถือหุ้น	 เว้นแต่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้น 
มอบหมายให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือดำารงตำาแหน่งอื่น 
ในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น
 •	 ไม่เป็นกรรมการ	 หรือผู้บริหาร	 หรือผู้มีอำานาจ
ในการจัดการ	 หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับ
สัมปทาน	ผู้ร่วมทุน	หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการ
ของรัฐวิสาหกิจนั้น	 เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ	 กรรมการ	 
หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น
	 ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีฯ	 ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่	3	ได้กำาหนดเรื่องการดำารงตำาแหน่งของกรรมการดังนี้
	 1.	 ดำารงตำาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ	 และ/หรือ	
นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน	3	แห่ง
	 2.	 ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน	 5	 แห่ง	 ทั้งนี้	 
การดำารงตำาแหน่งกรรมการตามความในข้อ	 2	 นี้	 จะต้อง 
ไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ในข้อ	 1	 ด้วย	 ทั้งนี้	 การดำารงตำาแหน่ง
กรรมการตามความในข้อ	1	และข้อ	2	รวมกันแล้วต้องไม่เกิน	
5	แห่ง
	 3.	 กรรมการอสิระและกรรมการเฉพาะเรือ่งไมส่ามารถ
ดำารงตำาแหน่งเกิน	9	ปีต่อเนื่อง
 
  การประชุมของคณะกรรมการ ปตท.

	 ปตท.	 มีการกำาหนดการประชุมคณะกรรมการ	ปตท.	 
ไวอ้ยา่งเปน็ทางการลว่งหนา้ตลอดป	ีโดยในป	ี2557	กำาหนดการ
ประชุมเดือนละ	 1	 ครั้งในทุกวันศุกร์	 สัปดาห์ที่สี่ของเดือน	 
และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตาม

ความเหมาะสม	ซึง่สำานกักรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ละเลขานกุาร
บริษัท	 จะส่งหนังสือเชิญประชุม	 ระเบียบวาระการประชุม 
ที่มีรายละเอียดและเหตุผลครบถ้วน	 และเอกสารประกอบ
การประชุมที่มีเนื้อหาที่จำาเป็นและเพียงพอในการตัดสินใจ	 
ให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ	 
7	 วัน	 เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อน 
การประชุม	
	 ปัจจุบัน	 การประชุมคณะกรรมการ	 ปตท.	 ได้จัด 
ในรูปแบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์	 มีการส่งระเบียบวาระ
การประชุมในรูปแบบแผ่น	CD	และผ่านระบบ	Application	
Software	 ของอุปกรณ์	 iPad	 ซึ่งช่วยอำานวยความสะดวก 
และลดการใช้เอกสารประกอบวาระการประชุมได้เป็น 
จำานวนมาก	 รวมถึงสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลา 
ในการจดัสง่ระเบยีบวาระการประชมุไดเ้ปน็อยา่งด	ีนอกจากนี ้
ช่วยให้การทำางานของกรรมการเป็นไปอย่างรวดเร็ว	 และ 
มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
	 ปี	 2557	 มีการประชุมรวม	 15	 ครั้ง	 (ปกติ	 12	 ครั้ง	 
และนดัพเิศษ	3	ครัง้)	และการประชมุกรรมการโดยไมม่ผีูบ้รหิาร	 
1	ครั้ง	ในหัวข้อวาระเรื่อง	Knowledge	Sharing	“Corporate	 
Governance:	 Effectiveness	 and	 Accountability	 in	 
the	Boardroom”	 ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านกรรมการที่เข้ารับ 
การอบรมเรือ่งดงักลา่ว	เปน็ผูน้ำาเสนอ	เนือ่งจากคณะกรรมการ
ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการเป็นองค์กรที่สามารถสร้าง 
รายไดจ้ากการใชอ้งคค์วามรูภ้ายในองคก์ร	(Knowledge	Base	 
Company)	และความสำาคัญของ	Knowledge	Management	 
(KM)	 และการประชุมคณะกรรมการอิสระ	 1	 ครั้ง	 ในหัวข้อ 
วาระเรื่อง	 “หน้าที่ของกรรมการอิสระในการกำากับดูแล 
การต่อต้านคอร์รัปชันของ	 ปตท.”	 ซึ่งทำาให้กรรมการอิสระ
ได้หารือถึงบทบาทหน้าที่	 และอภิปรายปัญหาและอุปสรรค
ในการกำากับดูแลเรื่องคอร์รัปชัน	 ทั้งนี้	 ในการประชุมทุกครั้ง	 
ประธานฯ	 จะเปิดโอกาสให้กรรมการเสนอความคิดเห็น 
อย่างเปิดเผยและเสรี	
	 คณะกรรมการกำาหนดเป็นนโยบายว่าในวาระใด 
หากกรรมการเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับ 
ผลประโยชน์	 ของ	ปตท.	 ฝ่ายเลขานุการฯ	 จะไม่จัดส่งวาระ 
การประชุมให้กรรมการท่านนั้น	 และกรรมการดังกล่าว 
จะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ	การบันทึก
รายงานการประชุมแต่ละวาระสำาหรับการจัดทำารายงาน 
การประชมุจะประกอบดว้ยขอ้คดิเหน็/	ขอ้สงัเกตเปน็ลายลกัษณ ์
อักษร	 และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว
จากคณะกรรมการ	 ปตท.	 เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้	ทั้งนี้	การประชุมคณะกรรมการ	ปตท.	แต่ละครั้ง
ใช้เวลาประชุมประมาณ	3	 ชั่วโมง	 โดยสรุปการประชุมตาม 
รายละเอียดดังต่อไปนี้	
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สรุปการเข้าประชุมในปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ 
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*	พ้นจาก
ตำาแหน่ง	

มีผลตั้งแต่วันที่	
26	ธ.ค.	2557	
เป็นต้นไป

แต่งตั้งวันที่	
10	เม.ย.	2557	
เป็นต้นไป

	 X	 นายปานปรีย์	พหิทธานุกร	 /	 /	 /	 /	 /	 	 	 		ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่	15	มิ.ย.	2557	เป็นต้นไป

	 1.	 นายปิยสวัสดิ์	อัมระนันทน์		 	แต่งตั้งมีผลวันที่	1	ก.ค.	2557	เป็นต้นไป	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /

	 X	 นายสีหศักดิ์	พวงเกตุแก้ว	 /	 /	 x	 /	 /	 x	 	 							ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่	30	มิ.ย.	2557	เป็นต้นไป

	 2.	 นายกิตติพงษ์	กิตยารักษ์		 	แต่งตั้งมีผลวันที่	1	ก.ค.	2557	เป็นต้นไป	 /	 /	 /	 /	 /	 x	 /	 /	 /

	 3.	 นายวัชรกิติ	วัชโรทัย	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /

	 X	 นายสมชัย	สัจจพงษ์	 /	 x	 /	 /	 /	 /	 x	 										ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่	21	ก.ค.	2557	เป็นต้นไป

	 4.	 นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์	 										แต่งตั้งมีผลวันที่	26	ก.ค.	2557	เป็นต้นไป	 	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /

	 X	 นายวรุณเทพ	วัชราภรณ์	 /	 /	 /	 /	 /	 	 	 		ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่	16	มิ.ย.	2557	เป็นต้นไป

	 X	 พล.อ.	ไพบูลย์	คุ้มฉายา	 	แต่งตั้งมีผลวันที่	1	ก.ค.	2557	เป็นต้นไป	 /	 /	 /	 /							ลาออกมผีลตัง้แต่วนัที	่25	ส.ค.	2557	เป็นต้นไป

	 5.	 พล.อ.	ฉัตรเฉลิม	เฉลิมสุข	 	 	 						แต่งตั้งมีผลวันที่	4	ก.ย.	2557	เป็นต้นไป	 	 	 	 /	 /	 /	 x

	 X	 นายอรรถพล	ใหญ่สว่าง	 /	 /	 /	 /	 /	 	 	 		ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่	17	มิ.ย.	2557	เป็นต้นไป

	 6.	 นายคุรุจิต	นาครทรรพ***	 	แต่งตั้งมีผลวันที่	1	ก.ค.	2557	เป็นต้นไป	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /

	 X	 นายอินสอน	บัวเขียว	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 	 						ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่	30	มิ.ย.	2557	เป็นต้นไป

	 7.	 นางนันทวัลย์	ศกุนตนาค	 	แต่งตั้งมีผลวันที่	1	ก.ค.	2557	เป็นต้นไป	 /	 /	 /	 /	 x	 /	 /	 /	 /

	 X	 ศ.พิเศษ	ดร.ทศพร	ศิริสัมพันธ์	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 	 						ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่	30	มิ.ย.	2557	เป็นต้นไป

	 X	 นายพรชัย	รุจิประภา	 	แต่งตั้งมีผลวันที่	1	ก.ค.	2557	เป็นต้นไป	 /	 x	 /	 /								ลาออกมผีลตัง้แต่วนัที	่28	ส.ค.	2557	เป็นต้นไป

	 8.	 นายวิชัย	อัศรัสกร	 	 	 							แต่งตั้งมีผลวันที่	4	ก.ย.	2557	เป็นต้นไป	 	 	 	 /	 /	 /	 /

	 9.	 นายมนตรี	โสตางกูร	 /	 x	 x	 x	 /	 x	 x	 /	 /	 x	 x	 x	 /	 /	 x

 

        

 

	 X	 นายจิตรพงษ์	กว้างสุขสถิตย์	 /	 /	 /	 	 	 	 	 						ครบวาระ	10	เม.ย.	2557

	 X	 พล.อ.อ.	ประจิน	จั่นตอง	 	 	 	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /										ลาออกมผีลตัง้แต่วนัที	่23	ส.ค.	2557	เป็นต้นไป

   

	 10.	 พล.อ.ท.	บุญสืบ	ประสิทธิ์	 	 	 						แต่งตั้งมีผลวันที่	4	ก.ย.	2557	เป็นต้นไป	 	 	 	 /	 /	 /	 /

	 X	 นายอาคม	เติมพิทยาไพสิฐ	 /	 x	 x	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 x							ลาออกมผีลตัง้แต่วนัที	่28	ส.ค.	2557	เป็นต้นไป

	 11.	 นายชาญวิทย์	อมตะมาทุชาติ	 	 	 						แต่งตั้งมีผลวันที่	4	ก.ย.	2557	เป็นต้นไป	 	 	 	 /	 /	 /	 /

	 X	 นายบุญสม	เลิศหิรัญวงศ์	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 	 						ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่	30	มิ.ย.	2557	เป็นต้นไป

	 12.	 นายดอน	วสันตพฤกษ์	 						แต่งตั้งมีผลวันที่	26	ก.ค.	2557	เป็นต้นไป	 	 	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /

	 13.	 นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /

	 X	 นายสุเทพ	เหลี่ยมศิริเจริญ	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 	 						ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่	28	มิ.ย.	2557	เป็นต้นไป

	 14.	 นายอารีพงศ์	ภู่ชอุ่ม	 						แต่งตั้งมีผลวันที่	7	ก.ค.	2557	เป็นต้นไป 	 	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /

	 15.	 นายไพรินทร์	ชูโชติถาวร	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /

  รวมกรรมการที่เข้าประชุม 15 12 12 14 15 10 11 12 15 13 9 13 15 15 13

  จ�านวนกรรมการทั้งหมด 15 15 15 15 15 12 13 13 15 15 11 15 15 15 15
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)146

	 1.	 นายปิยสวัสดิ์	อัมระนันทน์	 9/9	 	 	 	 	 	 1	กรกฎาคม	2557
         (แทนนายปานปรีย์	พหิทธานุกร)

	 2.	 นายกิตติพงษ์	กิตยารักษ์		 8/9	 8/8	 	 	 	 	 1	กรกฎาคม	2557
         (แทนนายสีหศักด์ิ	พวงเกตุแก้ว)

	 3.	 นายวัชรกิติ	วัชโรทัย	 15/15	 	 5/5	 6/6	 	 	 -

	 4.	 นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์		 7/7	 	 	 	 	 	 26	กรกฎาคม	2557
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (แทนนายสมชัย	สัจจพงษ์)

	 5.	 พล.อ.	ฉัตรเฉลิม	เฉลิมสุข	 3/4	 	 2/2	 	 	 	 4	กันยายน	2557
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (แทน	พล.อ.	ไพบูลย์	คุ้มฉายา)

	 6.	 นายคุรุจิต	นาครทรรพ***	 9/9	 	 	 	 	 3/3	 1	กรกฎาคม	2557	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (แทนนายอรรถพล	ใหญ่สว่าง)

	 7.	 นางนันทวัลย์	ศกุนตนาค	 8/9	 7/8	 	 	 	 	 1	กรกฎาคม	2557	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (แทนนายอินสอน	บัวเขียว)

	 8.	 นายวิชัย	อัศรัสกร	 4/4	 6/6	 	 	 	 	 4	กันยายน	2557
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (แทนนายพรชัย	รุจิประภา)

	 9.	 พล.อ.ท.	บุญสืบ	ประสิทธิ์	 4/4	 	 	 1/1	 	 	 4	กันยายน	2557
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (แทน	พล.อ.อ.	ประจิน	จั่นตอง)

	 10.	 นายชาญวิทย์	อมตะมาทุชาต	ิ 4/4	 	 	 	 	 3/3	 4	กันยายน	2557
         (แทนนายอาคม	เติมพิทยาไพสิฐ)

	 11.	 นายดอน	วสันตพฤกษ์	 7/7	 	 2/2	 	 	 	 26	กรกฎาคม	2557
         (แทนนายบุญสม	เลิศหิรัญวงศ์)

	 12.	 	นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	 15/15	 	 	 	 	 5/5	 -

	 13.	 	นายอารีพงศ์	ภู่ชอุ่ม	 8/8	 	 	 	 	 	 7	กรกฎาคม	2557
         (แทนนายสุเทพ	เหล่ียมศิริเจริญ)

	 14.	 	นายไพรินทร์	ชูโชติถาวร		 15/15	 	 	 6/6	 	 	 -

ก�รดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมก�รระหว่�งปี

ก�รประชุมคณะกรรมก�รในปี	2557

คณะกรรมก�ร
ปตท.

รวม	15	ครั้ง

คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ
รวม	15	ครั้ง

คณะกรรมก�ร
กำ�กับดูแล
กิจก�รที่ดี
รวม	5	ครั้ง

คณะกรรมก�ร
สรรห�

รวม	6	ครั้ง

คณะกรรมก�ร
กำ�หนด

ค่�ตอบแทน	
รวม	1	ครั้ง

คณะกรรมก�ร	
บริห�ร

คว�มเสี่ยง
องค์กร

	รวม	5	ครั้ง

ร�ยชื่อกรรมก�ร

สรุปการเข้าประชุมในปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ 

 *** นายคุรุจิต นาครทรรพ ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2558
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

	 1.	 นายปานปรีย์	พหิทธานุกร	 5/5	 	 	 	 	 	 -

	 2.	 นายสีหศักดิ์	พวงเกตุแก้ว	 4/6	 	 2/2	 	 1/1	 	 -

	 3.	 นายสมชัย	สัจจพงษ์	 5/7	 	 	 	 1/1	 2/2	 -

	 4.	 นายวรุณเทพ	วัชราภรณ์	 5/5	 7/7	 	 	 	 	 -

	 5.	 พล.อ.	ไพบูลย์	คุ้มฉายา		 4/4	 	 1/1	 	 	 	 -

	 6.	 นายอรรถพล	ใหญ่สว่าง	 5/5	 	 	 	 	 1/1	 -

	 7.	 นายอินสอน	บัวเขียว	 6/6	 5/6	 	 1/1	 	 	 -

	 8.	 ศ.พิเศษ	ดร.ทศพร	ศิริสัมพันธ	์ 6/6	 	 2/2	 	 	 2/2	 -

	 9.	 นายพรชัย	รุจิประภา		 3/4	 2/2	 	 	 	 	 -

	 10.	 นายจิตรพงษ์	กว้างสุขสถิตย์	 3/3	 	 	 	 	 	 -

	 11.	 พล.อ.อ.	ประจิน	จั่นตอง	 7/7	 	 0/1	 1/1	 	 	 -

	 12.	 นายอาคม	เติมพิทยาไพสิฐ	 7/10	 	 	 	 1/1	 	 -

	 13.	 นายบุญสม	เลิศหิรัญวงศ์	 6/6	 7/7	 	 	 	 	 -

	 14.	 นายสุเทพ	เหลี่ยมศิริเจริญ	 6/6	 	 	 	 	 	 -

	 15.	 นายมนตรี	โสตางกูร	 6/15	 2/8	 	 	 	 	 -

ก�รดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมก�รระหว่�งปี

ก�รประชุมคณะกรรมก�รในปี	2557

คณะกรรมก�ร
ปตท.

รวม	15	ครั้ง

คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ
รวม	15	ครั้ง

คณะกรรมก�ร
กำ�กับดูแล
กิจก�รที่ดี
รวม	5	ครั้ง

คณะกรรมก�ร
สรรห�

รวม	6	ครั้ง

คณะกรรมก�ร
กำ�หนด

ค่�ตอบแทน	
รวม	1	ครั้ง

คณะกรรมก�ร	
บริห�ร

คว�มเสี่ยง
องค์กร

	รวม	5	ครั้ง

ร�ยชื่อกรรมก�ร

สรุปการเข้าประชุมของกรรมการครบวาระ/ ลาออก ระหว่างปี 2557 (รวม 15 ท่าน)

หมายเหตุ: ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการ ปตท. รวม 15 ครั้ง เป็นการประชุมตามปกติ 12 ครั้ง และประชุมนัดพิเศษ 3 ครั้ง 
   นอกจากนี้ มีการประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง และการประชุมกรรมการอิสระ 1 ครั้ง
      * สาเหตุส่วนใหญ่ที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดไปต่างประเทศและติดราชการ โดยกรรมการจะแจ้งการลาล่วงหน้า  
    และส่งหนังสือลาประชุมให้กับประธานกรรมการ
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	 1.	 นายไพรินทร์	ชูโชติถาวร	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 2.	 นายณัฐชาติ	จารุจินดา	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ

	 3.	 นายสรัญ	รังคสิริ	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

	 4.	 นายสุรงค์	บูลกุล1/	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

	 5.	 นายวิรัตน์	เอื้อนฤมิต2/	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	

	 6.	 นายปิติพันธ์	เทพปฏิมากรณ์	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร

	 7.	 นายชาญศิลป์	ตรีนุชกร3/		 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร

	 8.	 นายชาครีย์	บูรณกานนท์		 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

	 9.	 นายชวลิต	พันธ์ทอง4/	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจนำ้ามัน

	 10.	 นายสรากร	กุลธรรม5/		 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

	 11.	 นางบุบผา	อมรเกียรติขจร6/	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

	 12.	 นายอรรถพล	ฤกษ์พิบูลย์	7/	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ

	 13.	 นายเทวินทร์	วงศ์วานิช	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปฏิบัติงาน	Secondment	ในตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 	 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน)	

	 14.	 นายอธิคม	เติบศิริ8/		 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปฏิบัติงาน	Secondment	ในตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 	 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ไทยออยล์	จำากัด	(มหาชน)

	 15.	 นายสุพัฒนพงษ์	พันธ์มีเชาว์9/	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปฏิบัติงาน	Secondment	ในตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
	 	 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)	

	 16.	 นายสุกฤตย์	สุรบถโสภณ	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปฏิบัติงาน	Secondment	ในตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 	 บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)	

	 17.	 นายประมินทร์	พันทวีศักดิ์		 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปฏิบัติงาน	Secondment	
	 	 	 บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)	
	 	 	 เพื่อส่งไปปฏิบัติงานที่บริษัท	พีทีที	ฟีนอล	จำากัด	ในตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 18.	 นางสาวพรรณนลิน	มหาวงศ์ธิกุล10/	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินองค์กร	

	 19.	 นางนิธิมา	เทพวนังกูร11/	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีองค์กร	

	 ชื่อ-น�มสกุล	 ตำ�แหน่ง

ผู้บริหาร 

 รายชื่อผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน (31 มกราคม 2558)

	 (โครงสร้างการจัดการบริษัท	ปตท.	 จำากัด	 (มหาชน)	 (Organization	Chart)	 ได้รายงานในหัวข้อ	 “ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ”	แล้ว)



149รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ:  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายชื่อ 1 - 5 คือผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 1/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557
 2/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 แทน นายสุรงค์ บูลกุล ซึ่งไปดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน  
 3/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 แทน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ซึ่งไปดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน  
  Secondment ในตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน) 
 4/ แต่งตัง้เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2557 แทน นายสรญั รงัคสริ ิซึง่ไปดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิตักิารกลุม่ธรุกจิปิโตรเลยีมขัน้ปลาย
 5/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 แทน นายอธิคม เติบศิริ ซึ่งไปดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment  
  ในตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) 
 6/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 แทน นายสรากร กุลธรรม ซึ่งไปดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมี 
  และการกลั่น
 7/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
 8/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 แทน นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ซึ่งเกษียณอายุ
 9/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 แทน นายบวร วงศ์สินอุดม ซึ่งเกษียณอายุ
 10/  แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 แทน นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ที่ซึ่งไปดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
 11/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 แทน นางปริศนา ประหารข้าศึก ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน Secondment ในบริษัท ไทยออยล์  
  จำากัด (มหาชน)

 อํานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการผู้จัดการใหญ่)

	 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั	กรรมการผูจ้ดัการใหญม่อีำานาจ
และหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท	 ตามที่คณะกรรมการ 
มอบหมาย	 และจะต้องบริหารบริษัทตามแผนงานหรือ 
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด	
ซื่อสัตย์	 สุจริต	 และระมัดระวัง	 รักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
และผูถ้อืหุน้อยา่งดทีีส่ดุ	อำานาจหนา้ทีข่องกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ	ดังต่อไปนี้ด้วย
 • ดำาเนินกิจการ	และ/หรือบริหารงานประจำาวันของบริษัท
 •	 บรรจุ 	 แต่งตั้ง 	 ถอดถอน	 โยกย้าย	 เลื่อน	 ลด	
ตัดเงินเดือน	 หรือค่าจ้าง	 ลงโทษทางวินัย	 พนักงาน	 และ 
ลูกจ้าง	 ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำาแหน่ง 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำาหนด	
 •	 ดำาเนินการให้มีการจัดทำาและส่งมอบนโยบาย
ทางธุรกิจของบริษัท	 รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อ 
คณะกรรมการเพือ่ขออนมุตั	ิและมหีนา้ทีร่ายงานความกา้วหนา้ 
ตามแผนและงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการ 
ในทุกๆ	3	เดือน
 •	 ดำาเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย	
แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการ	 ปตท.	 ได้มอบอำานาจในการบริหาร
จัดการบริษัทให้กรรมการผู้จัดการใหญ่	 โดยมีหลักการและ
ขอบเขตอำานาจ	ดังต่อไปนี้
 •	 เป็นผู้มีอำานาจในการบริหารกิจการของบริษัท
ตามวัตถุประสงค์	 ข้อบังคับ	 นโยบาย	 ระเบียบ	 ข้อกำาหนด	 
คำาสั่งและมติที่ประชุมคณะกรรมการ	 และ/หรือมติที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ

 •	 เป็นผู้มีอำานาจในการบังคับบัญชา	 ติดต่อ	 สั่งการ	
ดำาเนินการ	ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม	สัญญา	 เอกสาร 
คำาสั่งหนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ	 ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงาน
ราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 และบุคคลอื่น	 ตลอดจนให้มีอำานาจ 
กระทำาการใดๆ	 ที่จำาเป็นและสมควร	 เพื่อให้การดำาเนินการ 
ข้างต้นสำาเร็จลุล่วงไป
 •	 เป็นผู้มีอำานาจในการบังคับบัญชาพนักงานและ
ลูกจ้างทุกตำาแหน่ง	 รวมถึงการบรรจุ	 แต่งตั้ง	 ถอดถอน	 เลื่อน	 
ลด	 ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง	 ลงโทษทางวินัย	 ตลอดจน 
ให้ออกจากตำาแหน่งตามระเบียบ	 ข้อกำาหนด	 หรือคำาสั่ง 
ที่คณะกรรมการของบริษัทกำาหนด	 แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือ
ลูกจ้างชั้นที่ปรึกษา	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 หรือผู้ดำารง
ตำาแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริษัทก่อน	 และให้มีอำานาจกำาหนดเงื่อนไข 
ในการทำางานของพนักงานและลูกจ้าง	 และออกระเบียบ 
วา่ดว้ยการปฏบิตังิานของบรษิทั	โดยไมข่ดัหรอืแยง้กบัระเบยีบ	
ข้อกำาหนด	หรือคำาสั่งที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด
 •	 ให้มีอำานาจในการมอบอำานาจช่วง	 และ/หรือ
มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ 	 
โดยการมอบอำานาจช่วง	 และ/หรือการมอบหมายดังกล่าว 
ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำานาจตามหนังสือ 
มอบอำานาจดังกล่าว	 และ/หรือให้ เป็นไปตามระเบียบ	 
ข้อกำาหนด	 หรือคำาสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท	 และ/หรือ
บริษัทกำาหนดไว้
	 ทั้งนี้	การใช้อำานาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าว
ข้างต้นไม่สามารถกระทำาได้	 หากกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
มีส่วนได้ส่วนเสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในลักษณะใดๆ	กับบริษัทในการใช้อำานาจดังกล่าว	 โดยในปี	 
2557	 ไม่มีการดำาเนินการใดๆ	 ที่นอกเหนือขอบเขตอำานาจ 
ดังกล่าว
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	 ชื่อตำ�แหน่ง	 ตำ�แหน่ง

	 1.	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ประธานกรรมการ

 2.	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ	 กรรมการ

 3.		ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย	 กรรมการ

 4.		ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน	 กรรมการ
 
 5.		ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน		 กรรมการ

 6.		รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร	 กรรมการ

 7.		รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	 กรรมการ

 8.		รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจนำ้ามัน	 กรรมการ

 9.		รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น	 กรรมการ

 10.		รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	 กรรมการ

 11.		รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ	 กรรมการ

 12.		รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร	 กรรมการและเลขานุการ

	 โดยมีผู้จัดการฝ่ายสำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และเลขานุการบริษัท	เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
	 คณะกรรมการจัดการฯ	มีกำาหนดการประชุมอยา่งน้อย
เดือนละ	1	ครั้ง	โดยในปี	2557	มีการประชุมรวม	36	ครั้ง	
 
 หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร
	 จัดก�รของ	ปตท.

 •	 ใหค้ำาปรกึษาและขอ้เสนอแนะตอ่ประธานเจา้หนา้ที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	ในการตัดสินใจในประเด็น 
ทีส่ำาคญัตอ่กลยทุธ	์	ทศิทางการดำาเนนิธรุกจิ		แผนการดำาเนนิงาน 
ในระยะยาว	ผลการดำาเนินงาน	แผนการลงทุน	 งบประมาณ	
การจัดสรรทรัพยากรให้กับ	ปตท.	และบริษัทที่	 ปตท.	 ถือหุ้น	 
รวมทัง้บรหิารจดัการใหเ้กดิระบบการทำางานของบรษิทัที	่ปตท.	 
ถอืหุน้	ใหเ้ปน็ไปในแนวทางเดยีวกนั	ใหร้วมถงึการใหค้ำาปรกึษา	
ข้อเสนอแนะ	 ผลักดัน	 และส่งเสริมการดำาเนินงานในเรื่อง 
ดังต่อไปนี้
 •	 การกำาหนดวสิยัทศัน	์และภารกจิหลกัของกลุม่	ปตท.
 •	 การกำาหนดทิศทางกลยุทธ์องค์กร	 และเป้าหมาย
การดำาเนินธุรกิจของ	กลุ่ม	ปตท.	ตลอดจนผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มธุรกิจและ	กลุ่ม	ปตท.	โดยรวม

 •	 การพิจารณากลั่นกรองถึงโครงสร้างการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรเพื่อการลงทุน	 และการสนับสนุน 
การดำาเนินธุรกิจของ	ปตท.	และ	กลุ่ม	ปตท.	 (PTT	Group’s	
Capital	Allocation	Structure)
 •	 การพิจารณากลั่นกรองการบริหารการลงทุนของ	
ปตท.	และ	กลุม่	ปตท.	(PTT	Group’s	Portfolio	Management)
 •	 การพิจารณากลั่นกรอง	 และติดตามการขยาย
การลงทุนในต่างประเทศของ	กลุ่ม	ปตท.
 •	 การกำาหนดนโยบาย/	 การตัดสินใจด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล	การเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้บริหาร
ของ	 กลุ่ม	 ปตท.	 ตั้งแต่ระดับ	 10	 ขึ้นไป	 ให้เป็นระบบและ 
มีประสิทธิภาพ	 เพื่อรองรับภารกิจของ	กลุ่ม	ปตท.	ในอนาคต	
(Leadership	Affliliation	&	Alignment	Program)
 •	 การพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐาน/	การสร้างกลไกการบริหารจัดการ	 ระบบทรัพยากร
บุคคล	 ระบบข้อมูล	 รวมทั้งโครงสร้างองค์กรใน	ปตท.	 และ	 
กลุ่ม	ปตท.	 เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
 •	 การพจิารณา	กลัน่กรอง	กำาหนดนโยบายและหลกัการ
การกำากับดูแลแบบ	 กลุ่ม	 ปตท.	 (PTT	Way	 of	 Conduct)	 
รวมทัง้ผลกัดนัใหเ้กดิผลในทางปฏบิตัติามแนวทางทีก่ำาหนดไว	้

  คณะกรรมการจัดการของ ปตท.

	 ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2544	ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการของ	ปตท.	 (PTT	Management	Committee:	PTTMC)	 
เพื่อทำาหน้าที่บริหารจัดการ	ปตท.	ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	มกราคม	2558	ประกอบด้วยผู้บริหาร	12	ตำาแหน่ง	ดังนี้
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 •	 การจัดลำาดับความสำาคัญในการจัดสรรทรัพยากร
บุคคลและการเงินให้แก่	ปตท.	และบริษัทที่	ปตท.	ถือหุ้น
 •	 การหาข้อยุติร่วมในประเด็นข้อขัดแย้งที่สำาคัญ
ระหว่างกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น	และกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม
ขั้นปลาย
 •	 การติดตามความคืบหน้า	 และผลการดำาเนินงาน
ของ	กลุ่ม	ปตท.	เทียบกับเป้าหมายที่กำาหนด	(PA	&	KPIs)
 •	 การพิจารณากลั่นกรองการบริหารความเสี่ยง
ในการดำาเนินธุรกิจของ	กลุ่ม	ปตท.
 •	 การกลัน่กรองระเบยีบวาระการประชมุกอ่นนำาเสนอ
คณะกรรมการ	ปตท.
 •	 การจัดลำาดับความสำาคัญของผลการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการ	 ปตท.	 เพื่อนำาไปสู่การดำาเนินการอย่าง 
มีประสิทธิผล
 •	 การแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ	และ/หรอืคณะทำางาน	
เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ	
 •	 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย

	 นอกจากคณะกรรมการจัดการของ	ปตท.	ตามข้างต้น	 
เพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการ	กลุม่	ปตท.	เปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ	
และสามารถผลักดันกลยุทธ์	และการดำาเนินธุรกิจภายในกลุ่ม	
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายได้	 ปตท.	 ได้มีจัดแบ่งกลุ่มของ 
คณะกรรมการเป็น	3	ประเภทหลักประกอบด้วย
	 1.	 คณะกรรมการผลักดันกลยุทธ์องค์กร	 (Strategy	 
Committees)	ประกอบด้วย
		 	 1.1	 คณะกรรมการจัดการ	กลุ่ม	ปตท.	
	 	 	 (PTT	Group	Management	 Committee:	 
	 	 	 PTTGMC)
		 	 1.2	 คณะกรรมการจัดการของ	ปตท.	
	 	 	 (PTT	Management	Committee:	 PTTMC)	 
	 	 	 (ที่กล่าวข้างต้น)
	 2.	 คณะกรรมการประสานและตัดสินใจระหว่างธุรกิจ	 
(Coordination	Committees)	ประกอบด้วย
   2.1	 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจ
	 	 	 ปโิตรเลยีมขัน้ตน้และกา๊ซธรรมชาต	ิ(Upstream	 
	 	 	 &	 Gas	 Business	 Group	 Alignment	 &	 
   Coordination	Management	Committee:	UAC)
		 	 2.2	 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจ
	 	 	 ปโิตรเลยีมขัน้ปลาย	(Downstream	Business	 
   Group	Alignment	&	Coordination	Committee:	
	 	 	 DAC)

  2.3	 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจ
	 	 	 โครงสร้างพื้นฐาน	 (Infrastructure	Business	 
   Group	Alignment	&	Coordination	Committee:	
	 	 	 IAC)
		 	 2.4	 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือเทคโนโลย	ี 
	 	 	 กลุ่ม	 ปตท.	 (Technology	 Al ignment	 
	 	 	 Committee:	TAC)
		 	 2.5	 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือการดำาเนิน 
	 	 	 ธุรกิจอย่างยั่งยืน	กลุ่ม	ปตท.	 (Sustainability	 
	 	 	 Alignment	Committee:	SAC)
	 	 2.6	 คณะกรรมการแผนกลยทุธธ์รุกจิกา๊ซธรรมชาต	ิ 
	 	 	 (Gas	 Business	 Strategic	 Alignment	 
	 	 	 Committee:	GBSC)
		 	 2.7	 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ธุรกิจนำ้ามัน	 (Oil	 
	 	 	 Business	Strategic	Alignment	Committee:	 
	 	 	 OBSC)
		 	 2.8	 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ธุรกิจปิโตรเคมี 
	 	 	 และการกลั่น	 (Petrochemicals	&	Refining	 
	 	 	 Business	Strategic	Alignment	Committee:	 
	 	 	 PRSC)
		 	 2.9	 คณะกรรมการแผนกลยทุธธ์รุกจิการคา้ระหวา่ง 
	 	 	 ประเทศ	 (Trading	 Business	 Strategic 
	 	 	 Alignment	Committee:	TBSC)
		 	 2.10	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	หน่วยธุรกิจ 
	 	 	 การค้าระหว่างประเทศ	 (Trading	 Risk	 
	 	 	 Management	Committee:	TRMC)
	 3.	 คณะกรรมการบรหิารองคก์ร	(Support	Committees)	 
ประกอบด้วย
		 	 3.1	 คณะกรรมการแผนวสิาหกจิ	(Corporate	Plan	 
	 	 	 Committee:	CPC)
		 	 3.2	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม 
	 	 	 ภายใน	 (Risk	Management	 and	 Internal	 
	 	 	 Control	Committee:	RMCC)
		 	 3.3	 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่ม 
	 	 	 ทรพัยากรบคุคล	(Human	Resources	Group	 
	 	 	 Alignment	&	Coordination	Management	 
	 	 	 Committee:	HRAC)
		 	 3.4	 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่ม 
	 	 	 การเงินและบัญชี	 (Finance	&	Accounting	 
	 	 	 Group	 Al ignment 	 &	 Coordinat ion	 
	 	 	 Management	Committee:	FAAC)
		 	 3.5	 คณะกรรมการจัดการความรู้ 	 กลุ่ม	 ปตท.	 
	 	 	 (KM	Committee)
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		 	 3.6	 คณะกรรมการบรหิารจดัการดา้นการตรวจสอบ 
	 	 	 ภายใน	กลุม่	ปตท.	(PTT	Group	Internal	Audit	 
	 	 	 Management	Committee)
		 	 3.7	 คณะกรรมการนโยบาย	คุณภาพ	ความมั่นคง	 
	 	 	 ความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสิง่แวดลอ้ม	 
	 	 	 กลุ่ม	ปตท.	 (PTT	Group	Quality,	Security,	 
  	 Safety,	Health,	and	Environment	Management	
	 	 	 Committee:	QSHEGMC)
		 	 3.8	 คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ	 
	 	 	 กลุ่ม	ปตท.	(PTT	Group	ICT	Committee)
		 	 3.9	 คณะกรรมการนโยบายและการจดัหาเชงิกลยทุธ์
	 	 	 ระหวา่งบรษิทัใน		กลุม่		ปตท.	(PTT	Group	Policy	 
	 	 	 &	Strategic	Sourcing	Committee)

เลขานุการบริษัท 

	 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ
บรษิทัจดทะเบยีนในหมวดความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ	
และตามข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	คณะกรรมการ	ปตท.	จึงได้แต่งตั้งเลขานุการ
บริษัทขึ้น	 โดยมีภาระหน้าที่ในการให้คำาแนะนำาด้านกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ	 
การจดัการประชมุ	รวมทัง้ดแูลกจิกรรมตา่งๆ	ของคณะกรรมการ	 
เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสทิธผิล	และกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่	ปตท.	รวมทัง้ 
การจัดทำาและเก็บรักษาเอกสาร	 อาทิ	 ทะเบียนกรรมการ	 
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการ	 และรายงานประจำาปีของบริษัท	 หนังสือ 
นัดประชุมผู้ถือหุ้น	รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	และเก็บรักษา
รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือ 
ผู้บริหาร	
	 โดยคณะกรรมการฯ	 ได้แต่งตั้ง	 นางวันทนีย์	 จารึก	 
ซึ่งดำารงตำาแหน่งผู้จัดการฝ่ายสำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และเลขานุการบริษัท	 ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท	 
อีกหน้าที่หนึ่ง	ตั้งแต่วันที่	1	ธันวาคม	2556	จนถึงปัจจุบัน

นางวันทนีย์ จารึก   อายุ 54 ปี
เลขานุการบริษัท	
(ตั้งแต่วันที่	1	ธันวาคม	2556	-	ปัจจุบัน)	

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.000903

ประวัติการศึกษา
• ศิลปศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	(ภาษาเยอรมัน)
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(Master	of	Business	Administration)	
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
	 หลักสูตร	Company	Secretary	Program	(CSP	2/2002),	
	 Effective	Minute	Taking	(EMT	1/2006),	
	 Board	Reporting	Program	(BRP	9/2012),	
	 Company	Reporting	Program	(CRP	4/2012)
• หลักสูตร	TLCA	Executive	Development	Program	(EDP	7)
	 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตร	Leadership	Development	Program	ของสถาบัน	
	 Centre	for	Creative	Leadership	ประเทศสิงคโปร์	(2015)
• หลักสูตร	Company	Secretaries,	Trueeventus	
	 ประเทศฟิลิปปินส์	(2013)	

ประสบการณ์การทำางาน
2545	-	2548		 :	 ผู้ชำานาญการ	สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 	 และเลขานุการ	ปตท.
2549	-	2556		 :	 หัวหน้าทีม	สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 	 และเลขานุการ	ปตท.	
2556	-	ปัจจุบัน	 :	 ผู้จัดการฝ่าย	สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 	 และเลขานุการ	ปตท.	

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง
• ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

กิจกรรมพิเศษที่สำาคัญ
• กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทจดทะเบียนไทย	
	 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประวัติเลข�นุก�รบริษัท



153รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

	 ปตท.	 ได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ 
ที่ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล	 มีคณะกรรมการกำาหนด 
คา่ตอบแทนทำาหนา้ทีท่บทวน		โดยพจิารณาถงึความเหมาะสม	 
และสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ	สถานะ
ทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจระดับเดียวกัน	 โดยกำาหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม
และโบนัส	 อนึ่ง	 กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ	 ก็ให้ได้รับค่าตอบแทน 
เพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น	ทั้งนี้	ค่าตอบแทนกรรมการ
ได้รับการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว	ดังนี้

 ค่าตอบแทนกรรมการ

 •	 ค่�ตอบแทนกรรมก�ร	

	 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ประจำาป	ี 
2557	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 10	 เมษายน	 2557	 มีมติอนุมัติ 
ค่าตอบแทนกรรมการ	แยกเป็นดังนี้
 1. ค่าเบี้ยประชุม 
	 	 1.1	 เบีย้ประชมุคณะกรรมการ	ปตท.	ประกอบดว้ย
   •	 เบีย้กรรมการรายเดอืน	เดอืนละ	30,000	บาท 
	 	 	 	 (เท่ากับอัตราเดิม)
   •	 เบี้ยประชุม	 เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
	 	 	 	 ครั้งละ	 50,000	บาท	 (เท่ากับอัตราเดิม) 
	 	 	 	 โดยจำากัดการจ่ายเบี้ยประชุม	 ไม่เกินปีละ	 
	 	 	 	 15	ครั้ง
	 	 1.2	 เบีย้ประชมุคณะกรรมการอืน่	ทีค่ณะกรรมการ	 
	 	 	 ปตท.	แต่งตั้ง	ได้แก่
	 	 	 1.2.1	 คณะกรรมการตรวจสอบ
     •	 เบี้ยกรรมการรายเดือน	
	 	 	 	 	 	 เดือนละ	15,000	บาท	
     •	 เบี้ยประชุมครั้งละ	 15,000	 บาท	
	 	 	 	 	 	 (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	
		 	 	 	 	 	 และเลขานุการฯ	ได้รับเบี้ยประชุม
	 	 	 	 	 	 เดือนละ	7,500	บาท

	 	 	 1.2.2	 สำาหรับคณะกรรมการอื่น	อีก	3	คณะ	
	 	 	 	 	 คือ	คณะกรรมการสรรหา 
     คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
     และคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ
     ที่ดี กำาหนดเบี้ยประชุมครั้งละ	
	 	 	 	 	 24,000	บาท	(เฉพาะกรรมการ
	 	 	 	 	 ที่เข้าประชุม)	
	 	 	 1.2.3		 สำาหรบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
	 	 	 	 	 องค์กร	 ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เมื่อปี	 
	 	 	 	 	 2556	 และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 
	 	 	 	 	 ที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ 
	 	 	 	 	 บริษัทตามความจำาเป็นและเหมาะสม 
	 	 	 	 	 ในอนาคต	กำาหนดเบี้ยประชุม	ครั้งละ	 
	 	 	 	 	 24,000	บาท	เฉพาะกรรมการ
	 	 	 	 	 ที่เข้าประชุม
	 	 1.3		 ประธานกรรมการของทุกคณะฯ	 ให้ได้รับ 
	 	 	 สูงกว่ากรรมการ	ในอัตราร้อยละ	25

	 •	 เงินโบนัสกรรมก�ร	ปตท.	ประจำ�ปี	2557

	 กำาหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสให้สะท้อนและ 
เชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือกำาไรสุทธิของ	ปตท.	ในอัตรา 
เท่ากับร้อยละ	0.05	ของกำาไรสุทธิประจำาปี	 2557	แต่กำาหนด
วงเงินสูงสุดไม่เกิน	 3,000,000	 บาทต่อคนต่อปี	 (เท่ากับ 
อตัราเดมิ)	และใหค้ำานวณจา่ยตามระยะเวลาการดำารงตำาแหนง่	 
และประธานกรรมการ	ปตท.	ได้รับสูงกว่ากรรมการฯ	ในอัตรา
ร้อยละ	25	



รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)154

	 1.	 นายปิยสวัสดิ์	อัมระนันทน์	 184	 1,168,126.79	 786,774.19	 -	 786,774.19	 1,954,900.98	

	 2.	 นายกิตติพงษ์	กิตยารักษ์	 184	 937,558.69	 580,000.00	 245,189.52	 825,189.52	 1,762,748.21

	 3.	 นายวัชรกิติ	วัชโรทัย		 365	 1,859,831.10	 1,110,000.00	 276,000.00	 1,386,000.00	 3,245,831.10

	 4.	 นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์	 159	 810,173.00	 505,806.45	 	-	 505,806.45	 1,315,979.45

	 5.	 พลเอก	ฉัตรเฉลิม	เฉลิมสุข	 119	 606,355.89	 267,000.00	 60,000.00	 327,000.00	 933,355.89

	 6.	 นายคุรุจิต	นาครทรรพ	 184	 937,558.69	 630,000.00	 90,000.00	 720,000.00	 1,657,558.69

	 7.	 นางนันทวัลย์	ศกุนตนาค	 184	 937,558.69	 580,000.00	 193,064.52	 773,064.52	 1,710,623.21

	 8.	 นายวิชัย	อัศรัสกร	 119	 606,355.89	 317,000.00	 148,500.00	 465,500.00	 1,071,855.89

	 9.	 พลอากาศโท	บุญสืบ	ประสิทธิ	์ 119	 606,355.89	 317,000.00	 24,000.00	 341,000.00	 947,355.89

	 10.	 นายชาญวิทย์	อมตะมาทุชาต	ิ 119	 606,355.89	 317,000.00	 72,000.00	 389,000.00	 995,355.89

	 11.	 นายดอน	วสันตพฤกษ์	 159	 810,173.00	 505,806.45	 48,000.00	 553,806.45	 1,363,979.45

	 12.	 นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์		 365	 			1,859,831.10	 1,110,000.00	 48,000.00	 1,158,000.00	 3,017,831.10

	 13.	 นายอารีพงศ์	ภู่ชอุ่ม	 178	 			906,986.13	 574,193.55	 -	 574,193.55	 1,481,179.68

	 14.	 นายไพรินทร์	ชูโชติถาวร	 365	 1,859,831.10	 1,110,000.00	 144,000.00	 1,254,000.00	 3,113,831.10	

	 	 รวมทั้งสิ้น  14,513,051.85 8,710,580.65 1,348,754.04 10,059,334.69 24,572,386.54

ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ในปี 2557 

   จำ�นวนวัน   โบนัส	 เบี้ยประชุม	 เบี้ยประชุม	 รวม	 รวม		ลำ�ดับ	 ร�ยน�ม	 ม.ค.	-	ธ.ค.  ปี	2557*	 กรรมก�รฯ		 กรรมก�รฯ	 ค่�เบี้ยประชุม	 ค่�ตอบแทน	 	 	 2557	 	 (รวมเบี้ยร�ยเดือน)	 เฉพ�ะเรื่อง	

หน่วย:	บ�ท

หมายเหตุ: บุคคลลำาดับที่ 1 นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และประธานกรรมการ
  ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
 บุคคลลำาดับที่ 2 นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
 บุคคลลำาดับที่ 4 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 
 บุคคลลำาดับที่ 5 พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 
  บุคคลลำาดับที่ 6 นายคุรุจิต นาครทรรพ ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และลาออกมีผลวันที่ 13 มกราคม 2558 
 บุคคลลำาดับที่ 7 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 
 บุคคลลำาดับที่ 8 นายวิชัย อัศรัสกร ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557
 บุคคลลำาดับที่ 9 พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557
 บุคคลลำาดับที่ 10 นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557
 บุคคลลำาดับที่ 11 นายดอน วสันตพฤกษ์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2557
 บุคคลลำาดับที่ 13 นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
 
ทั้งนี้ บริษัท จัดหารถสำาหรับการปฏิบัติหน้าที่ให้กับประธานกรรมการใช้ในขณะดำารงตำาแหน่ง เพื่ออำานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น



155รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

	 1.	 นายปานปรีย์	พหิทธานุกร		 165	 1,050,931.96	 517,500.00	 -	 517,500.00	 1,568,431.96

	 2.	 นายจิตรพงษ์	กว้างสุขสถิตย์	 100	 509,542.77	 250,000.00	 -	 250,000.00	 759,542.77

	 3.	 นายวรุณเทพ	วัชราภรณ์		 166	 845,840.99	 415,000.00	 187,500.00	 602,500.00	 1,448,340.99

	 4.	 นายอรรถพล	ใหญ่สว่าง		 167	 850,936.42	 411,766.13	 -	 411,766.13	 1,262,702.55

	 5.	 นายสุเทพ	เหลี่ยมศิริเจริญ		 178	 906,986.13	 477,000.00	 -	 477,000.00	 1,383,986.13

	 6.	 นายบุญสม	เลิศหิรัญวงศ์		 180	 917,176.98	 479,000.00	 235,625.00	 714,625.00	 1,631,801.98

	 7.	 นายอินสอน	บัวเขียว		 180	 917,176.98	 479,000.00	 173,500.00	 652,500.00	 1,569,676.98

	 8.	 นายสีหศักดิ์	พวงเกตุแก้ว		 180	 917,176.98	 379,000.00	 72,000.00	 451,000.00	 1,368,176.98

	 9.	 นายทศพร	ศิริสัมพันธ์		 180	 917,176.98	 479,000.00	 60,000.00	 539,000.00	 1,456,176.98

	 10.	 นายสมชัย	สัจจพงษ์		 201	 1,024,180.96	 449,354.84	 24,000.00	 473,354.84	 1,497,535.80

	 11.	 พลอากาศเอก	ประจิน	จั่นตอง	 135	 687,882.74	 482,290.32	 30,000.00	 512,290.32	 1,200,173.06

	 12.	 พลเอก	ไพบูลย์	คุ้มฉายา	 55	 280,248.52	 253,225.81	 30,000.00	 283,225.81	 563,474.33

	 13.	 นายพรชัย	รุจิประภา	 58	 295,534.81	 206,129.03	 70,161.30	 276,290.33	 571,825.14

	 14.	 นายอาคม	เติมพิทยาไพสิฐ		 239	 1,217,807.21	 586,129.03	 30,000.00	 616,129.03	 1,833,936.24

	 15.	 นายมนตรี	โสตางกูร	 359	 1,829,258.53	 654,193.55	 142,000.00	 796,193.55	 2,625,452.08

	 	 รวมทั้งสิ้น  13,167,858.96 6,518,588.71 1,054,786.30 7,573,375.01 20,741,233.97

กรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี 2557 

   จำ�นวนวัน   โบนัส	 เบี้ยประชุม	 เบี้ยประชุม	 รวม	 รวม		ลำ�ดับ	 ร�ยน�ม	 ม.ค.	-	ธ.ค.  ปี	2557*	 กรรมก�รฯ		 กรรมก�รฯ	 ค่�เบี้ยประชุม	 ค่�ตอบแทน	 	 	 2557	 	 (รวมเบี้ยร�ยเดือน)	 เฉพ�ะเรื่อง	

หน่วย:	บ�ท

หมายเหตุ: บุคคลลำาดับที่ 1 นายปานปรีย์ พหิทธานุกร ดำารงตำาแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2556 
  (เป็นประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556) และลาออกมีผลวันที่ 15 มิถุนายน 2557
 บุคคลลำาดับที่ 2 นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2554 
  และครบวาระมีผลวันที่ 10 เมษายน 2557 
 บุคคลลำาดับที่ 3 นายวรณุเทพ วชัราภรณ์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการตัง้แต่วนัที ่11 เมษายน 2556 และลาออกมผีลวนัที ่16 มถินุายน 2557 
 บุคคลลำาดับที่ 4 นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ดำารงตำาแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 และลาออกมีผลวันที่ 17 มิถุนายน 2557 
 บุคคลลำาดับที่ 5 นายสเุทพ เหลีย่มศริเิจรญิ ดำารงตำาแหน่งกรรมการตัง้แต่วนัที ่23 กมุภาพนัธ์ 2556 และลาออกมผีลวนัที ่28 มถินุายน 2557
 บุคคลลำาดับที่ 6 นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2556 และลาออกมีผลวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
 บุคคลลำาดับที่ 7 นายอินสอน บัวเขียว ดำารงตำาแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2555 และลาออกมีผลวันที่ 30 มิถุนายน 2557
 บุคคลลำาดับที่ 8 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ดำารงตำาแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2557 และลาออกมีผลวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
 บุคคลลำาดับที่ 9 นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2557 และลาออกมีผลวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
 บุคคลลำาดับที่ 10 นายสมชัย สัจจพงษ์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2556 และลาออกมีผลวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 
 บุคคลลำาดับที่ 11 พลอากาศเอก ประจนิ จัน่ตอง ดำารงตำาแหน่งกรรมการตัง้แต่วนัที ่10 เมษายน 2557 และลาออกมผีลวนัที ่23 สงิหาคม 2557 
 บุคคลลำาดับที่ 12 พลเอก ไพบลูย์ คุม้ฉายา ดำารงตำาแหน่งกรรมการตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2557 และลาออกมผีลวนัที ่25 สงิหาคม 2557
 บุคคลลำาดับที่ 13 นายพรชัย รุจิประภา ดำารงตำาแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และลาออกมีผลวันที่ 28 สิงหาคม2557 
 บุคคลลำาดับที่ 14 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ดำารงตำาแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2555 และลาออกมีผลวันที่ 28 สิงหาคม 2557 
 บุคคลลำาดับที่ 15 นายมนตรี โสตางกูร ดำารงตำาแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2557 
  และพ้นจากตำาแหน่งมีผลวันที่ 26 ธันวาคม 2557 
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	 เงินเบี้ยประชุม	 15	 11,355,399.76	 14	 11,316,572.58	 15	 16,324,759.22	 14	 17,632,709.70

	 โบนัสรวม*	 15	 28,802,739.73	 14	 30,122,950.82	 15	 45,129,452.06	 14	 27,680,910.81

 รวม  40,158,139.49  41,439,523.40  61,454,211.28  45,313,620.51 

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2554 - 2557 

	 	 ปี	2554	 ปี	2555	 ปี	2556	 ปี	2557

 
ค่�ตอบแทน

	 จำ�นวนร�ย	 จำ�นวนเงิน	 จำ�นวนร�ย	 จำ�นวนเงิน	 จำ�นวนร�ย	 จำ�นวนเงิน	 จำ�นวนร�ย	 จำ�นวนเงิน

หน่วย:	บ�ท

 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ได้รับจากการเป็นกรรมการอิสระในบริษัทย่อยระหว่างปี 2557

	 กรรมการอิสระของ	ปตท.	 ที่ลาออกระหว่างปี	 2557	และเป็นกรรมการอิสระในบริษัท	ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	 
จำากัด	(มหาชน)	(ปตท.สผ.)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ	ปตท.	จำานวน	1	คน	(และลาออกจาก	ปตท.สผ.	เมื่อวันที่	1	พฤษภาคม	2557)	
ได้รับค่าตอบแทนจาก	ปตท.สผ.	ดังนี้	

	 	 นายอรรถพล	ใหญ่สว่าง	 463,301.89	 320,000.00	 0		 783,301.89

	 	 	 ค่�เบี้ยประชุม		 	
	 ร�ยชื่อ	 	 	 กรรมก�ร	 รวมค่�ตอบแทน
	 	 	 	 เฉพ�ะเรื่อง	

หน่วย:	บ�ท

ค่�ตอบแทนคณะกรรมก�ร

โบนัส
กรรมก�ร

ค่�เบี้ยประชุมและ
ค่�ตอบแทนร�ยเดือน

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 •	 ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร

	 ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กรรมการ	 ปตท.	 กำาหนด	 ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงาน 
ของ	 ปตท.	 ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ	 (Performance	 Agreement:	 PA)	 กำาหนดโดยกระทรวงการคลังซึ่งประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร/	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 และผู้บริหารทุกระดับร่วมกันกำาหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมาย	 (Key	Performance	
Indicators:	 KPIs)	 ไว้แต่ละปี	 เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจและนำาไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร/	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 และผู้บริหารทุกระดับ	 โดยคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำาหนด 
ค่าตอบแทนให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน	 (Performance	Management)	 ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจ 
ชั้นนำาประเภทเดียวกัน	 พร้อมทั้งนำาเสนอหลักการและจำานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 
และอนุมัติ
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	 และผู้บริหารของ	ปตท.	 ตามเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการ 
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	(เนื่องจาก	ปตท.	มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ	ตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	 
2557	จึงมีผลให้จำานวนผู้บริหารตามคำาจำากัดความของสำานักงาน	ก.ล.ต.	ก่อนการปรับโครงสร้าง	คือ	1	มกราคม	 -	30	 เมษายน	 
2557	มีจำานวน	 10	ท่าน	 ในขณะที่ตั้งแต่วันที่	 1	พฤษภาคม	2557	 เป็นต้นไป	มีจำานวน	 5	ท่าน)	 และไม่รวมผู้บริหารระดับสูง	 
ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทที่	ปตท.	ถือหุ้น	และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่	ปตท.	ถือหุ้น	ที่มาปฏิบัติงานที่	ปตท.	ได้รับค่าตอบแทน
จาก	ปตท.	ตามรายละเอียด	ดังนี้	

* รวมโบนัสกรรมการที่จ่ายเพิ่มในปี 2558
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ปี	2557

ผู้บริห�ร
(ต�มเกณฑ์	ก.ล.ต.)

จำ�นวนร�ย	
(ม.ค.	-	เม.ย.)/	
จำ�นวนร�ย	
	(พ.ค.-ธ.ค.)

ประธ�น
เจ้�หน้�ที่บริห�ร
และกรรมก�ร
ผู้จัดก�รใหญ่

ค่�ตอบแทน

รวม

จำ�นวนเงิน จำ�นวนร�ย	(ม.ค.	-	เม.ย.)/	
จำ�นวนร�ย	(พ.ค.	-	ธ.ค.)
(รวมประธ�นเจ้�หน้�ท่ี
บริห�รและกรรมก�ร
ผู้จัดก�รใหญ่)

จำ�นวนเงิน

	 เงินเดือนรวม		 20,622,360.00	 9/4	 35,832,600.00	 10/5	 56,454,960.00

	 โบนัสรวม		 9,395,160.00	 9/4	 25,032,972.00	 10/5	 34,428,132.00

 รวม  30,017,520.00  60,865,572.00  90,883,092.00

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปตท. ปี 2557 (แยกค่าตอบแทน ปธบ./ กผญ.)
หน่วย:	บ�ท

	 เงินเดือนรวม	 10	 62,091,720.00	 9	 62,769,000.00	 10	 69,023,520.00	 10/5	 56,454,960.00

	 โบนัสรวม	 6	 24,581,820.00	 9	 23,993,379.77	 10	 30,772,449.50	 10/5	 34,428,132.00

 รวม  86,673,540.00  86,762,379.77  99,795,969.50  90,883,092.00

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปตท. ปี 2554 - 2557

	 	 ปี	2554	 ปี	2555	 ปี	2556	 ปี	2557

 
ค่�ตอบแทน

	 จำ�นวนร�ย	 จำ�นวนเงิน	 จำ�นวนร�ย	 จำ�นวนเงิน	 จำ�นวนร�ย	 จำ�นวนเงิน	 จำ�นวนร�ย	 จำ�นวนเงิน

หน่วย:	บ�ท

	 เงินสมทบกองทุน	 8	 3,980,468.00	 9	 6,276,900.00	 9	 6,652,851.60	 10/5	 4,937,228.80
	 สำารองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับผู้บริหารของ ปตท. ปี 2554 - 2557

	 	 ปี	2554	 ปี	2555	 ปี	2556	 ปี	2557

 
ค่�ตอบแทน

	 จำ�นวนร�ย	 จำ�นวนเงิน	 จำ�นวนร�ย	 จำ�นวนเงิน	 จำ�นวนร�ย	 จำ�นวนเงิน	 จำ�นวนร�ย	 จำ�นวนเงิน

หน่วย:	บ�ท

	 ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีดังนี้
	 ไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทำาความผิดตามกฎหมายในระยะ	10	ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ	
	 1)	การถูกพิพากษาว่ากระทำาผิดทางอาญา	 ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร	 ความผิดลหุโทษ	 
	 	 หรือความผิดในทำานองเดียวกัน	
	 2)	การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย	หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	
	 3)	การเป็นผู้บริหาร	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัท	 หรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย	 หรือ	 
	 	 ถูกพิทักษ์ทรัพย์
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พนักงาน

	 บุคลากรของ	 ปตท.	 ทุกคน	 ถือเป็นทรัพยากรที่สำาคัญที่สุดในการดำาเนินธุรกิจ	 โดยมีความเชื่อมั่นว่า	 การเจริญเติบโต 
ขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ	ดังนั้น	ปตท.	 จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร	และระบบ
การพัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัย	 สอดคล้องกับเทคโนโลยีและเป็นไปตามมาตรฐานสากล	 เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนา 
ให้พนักงานเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง	 ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม	และมุ่งเน้นให้พนักงาน 
เป็นกลไกหลักในการพัฒนาให้	 ปตท.	 ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน	 (Sustainability	 Organization)	 เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน	 และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร	 มุ่งไปสู่การเป็นบริษัทที่สร้างความมั่นคงทาง 
พลังงานให้แก่ประเทศชาติ

 จํานวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร 

	 จำานวนพนักงาน	ปตท.	(รวมพนักงานที่ไปปฏิบัติงาน	Secondment	ในบริษัทใน	กลุ่ม	ปตท.)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	
เท่ากับ	4,516	คน	และทั้งนี้	ปตท.	ยังคงดำาเนินการจัดทำาแผนอัตรากำาลังคนให้สอดคล้องต่อการดำาเนินธุรกิจ	ภายใต้ความผันผวน
ของสภาวะเศรษฐกิจ	 โดยให้ความสำาคัญกับการจัดสรรทรัพยากรในจุดที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม	 หรือมีความจำาเป็นต่อเนื่องจาก 
การลงทุน	นอกจากนั้น	 ยังได้จัดทำาแผนและดำาเนินการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างจริงจังในทุกระดับ	ตลอดจนปรับขั้นตอน	 
การทำางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	 จำานวนบุคลากรแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ	ปี	2554	-	2557	มีรายละเอียด	ดังนี้	

หน่วย:	คน

ปี	2554

ปตท.

ปี	2555 ปี	2556 ปี	2557
(1	ม.ค.	-	31	ธ.ค.)

กลุ่ม	ปตท. ปตท. กลุ่ม	ปตท. ปตท. กลุ่ม	ปตท. ปตท. กลุ่ม	ปตท.

	 1.	 ก๊าซธรรมชาติ	 1,270	 -	 1,367	 -	 1,424	 -	 1,323	 -

	 2.		 นำ้ามัน	 1,387	 -	 1,296	 -	 1,496	 -	 1,409	 -

 3.		 ปิโตรเคมีและการกลั่น	 68	 -	 103	 -	 95	 -	 93	 -

	 4.		 กลุ่มธุรกิจโครงสร้าง
	 	 พื้นฐาน	 	 	 	 	 	 	 201	 -

	 5.		 สนับสนุน	และปฏิบัติงาน
	 	 ในบริษัทที่	ปตท.	ถือหุ้น	 1,0451/	 2762/	 1,1971/	 2652/	 1,0981/	 2822/	 1,2181/	 2722/

	 6.	 บริษัทย่อยและกิจการ
	 	 ร่วมค้า	 -	 17,964	 -	 20,551	 -	 24,969	 -	 25,714

 รวม  3,770 18,240 3,963 20,816 4,113 25,251 4,244 25,986

กลุ่มธุรกิจ

หมายเหตุ: 1/ ไม่รวมพนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ
 2/ พนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ
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	 ค่�ตอบแทน	 ปี	2554	 ปี	2555	 ปี	2556	 ปี	2557

	 เงินเดือนรวม	 3,044,018,589.00	 3,311,831,273.00	 3,549,202,456.00	 3,729,946,652.00

	 โบนัสรวม	 1,465,345,881.00	 1,653,647,970.00	 1,756,840,371.00	 1,869,490,435.00

	 เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 293,871,121.00	 318,714,613.00	 415,284,584.00	 434,836,637.00

	 อื่นๆ	(ถ้ามี)	 2,076,671,038.00	 2,331,060,076.00	 2,364,683,270.00	 2,750,517,905.00

	 รวม 6,879,906,629.00 7,615,253,932.00 8,086,010,681.00 8,784,791,629.00

		 ค่าตอบแทนแก่บุคลากร	(ไม่รวม	กรรมการผู้จัดการใหญ่	และผู้บริหารระดับสูง)	ปี	2554	-	2557	มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย:	บ�ท

 ค่าตอบแทนอื่นๆ

	 ปตท.	ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ	นอกเหนือ
จากเงินเดือน	 โบนัส	 และเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	
ให้กับผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจ	 การดำารงชีพ	 ตลอดจนมาตรฐานของกลุ่มบริษัท 
ในธุรกิจชั้นนำาประเภทเดียวกัน	เช่น	ค่าเช่าบ้าน	ค่าปฏิบัติงาน
ต่างจังหวัด	ค่าล่วงเวลา	 เป็นต้น	 โดยในปี	 2556	ปตท.	 ได้มี 
การปรบัปรงุโครงสรา้งเงนิเดอืนของ	ปตท.	ใหส้ามารถแขง่ขนัได	้ 
นอกจากนัน้	ปตท.	มกีลยทุธแ์ละนโยบายในการสรา้งแรงจงูใจ 
แก่พนักงานทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่รูปแบบของ 
ตัวเงิน	 เช่น	นโยบายสวัสดิการทางเลือก	 (Flexible	Benefit)	 
เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีสิทธิ์ เลือกใช้สวัสดิการ 
ที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิตของตนเอง	 นโยบายด้าน 
การพัฒนาบุคลากร	 การตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
ที่ทำางานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง	 และการปรับปรุงค่าตอบแทน 
และสิทธิประโยชน์ต่างๆ	 สำาหรับพนักงานที่ไปปฏิบัติงาน 
ประจำาในต่างประเทศที่บริษัทที่	ปตท.	ถือหุ้น	เป็นต้น
	 ทั้งนี้	 ปี	 2557	 ค่าเบี้ยประกันชีวิตเฉลี่ย	 2,986	 บาท 
ต่อคนต่อปี	และค่ารักษาพยาบาลที่	ปตท.	จ่ายเป็นสวัสดิการ 
ให้พนักงานทั้งระบบ	 (ระบบสวัสดิการที่	 ปตท.	 บริหารและ 
ระบบประกันสุขภาพ)	เฉลี่ย	106,790.07	บาทต่อคนต่อปี
	 ปี	 2557	 (1	 ม.ค.	 -	 31	 ธ.ค.	 2557)	 มีการปรับอัตรา 
ค่าเล่าเรียนบุตรใหม่	 ตามประกาศกรมบัญชีกลาง	 ค่าเบี้ย
ประกันชีวิตเฉลี่ย	 2,832.29	 บาทต่อคนต่อปี	 และค่ารักษา
พยาบาลที	่ปตท.	จา่ยเปน็สวสัดกิารใหพ้นกังานและครอบครวั
ทั้งระบบสวัสดิการที	่ ปตท.	บริหาร	และระบบประกันสุขภาพ	
เฉลี่ย	98,561.31	บาทต่อคน	(1	ม.ค.	-	31	ธ.ค.	2557)

 การพัฒนาและปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล

	 เพือ่ใหอ้งคก์รพฒันาไปสูก่ารเปน็องคก์รแหง่ความยัง่ยนื	 
ปตท.	 ยังคงพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ 	 เพื่อ 
นำาพาให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำาเนินธุรกิจ	 รวมถึง
การมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	และเติบโตไปพร้อมๆ	
กับความสำาเร็จขององค์กรด้วย
	 ปตท.	 ได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับ
รว่มกนักำาหนดแผนงานใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางและเปา้หมาย 
ขององคก์ร	ซึง่จะสง่ผลใหก้ารดำาเนนิธรุกจิทัว่ทัง้องคก์ร	มุง่ไปสู ่
จดุหมายเดยีวกนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	โดยผูบ้รหิารระดบัสงู
ของ	ปตท.	และบรษิทัในกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด	รวมทัง้สายงาน
สนบัสนนุมารว่มประชมุหารอืและกำาหนดวสิยัทศันแ์ละทศิทาง
ขององคก์รรว่มกนั	และถา่ยทอดทศิทางดงักลา่วไปสูห่นว่ยงาน
ภายในสายงานต่างๆ	 จากกลยุทธ์ธุรกิจเป็นแผนธุรกิจ	 และ
แผนการใช้งบประมาณที่มีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน	
พนักงาน	ปตท.	ทุกระดับได้กำาหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด	 
(Key	 Performance	 Indicators:	 KPIs)	 ที่ถ่ายทอดลงมา 
ตามลำาดับเป็นรายบุคคล	ตั้งแต่ระดับองค์กร	หน่วยงาน	ลงมา 
จนถึงพนักงาน	 ทั้งนี้	 วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่พนักงาน
กำาหนดนั้น	 จะใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานและมาตรฐาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคล	 
ซึ่งสามารถสะท้อนความแตกต่างของผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานได้
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	 ปตท.	 ได้นำาแนวทางในการบริหารสายอาชีพ	 (Career	
Management)	 มาใช้เพื่อเตรียมความพร้อม	 และส่งเสริม
พนักงานทุกระดับให้มีความรู้	 ความสามารถ	ประสบการณ์	 
ให้เป็นไปตามรูปแบบ	 (Model)	 ที่องค์กรกำาหนดขึ้น	 เพื่อ 
รองรับภารกิจและสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง	 
โดยใช้เป็นกรอบและแนวทางหลักของการบริหารและพัฒนา
พนกังานในทกุระดบั	การกำาหนดสายอาชพีของ	ปตท.	ขึน้อยูก่บั 
ทศิทางการดำาเนนิธรุกจิทีมุ่ง่สรา้งใหอ้งคก์รมขีดีความสามารถ
ในการแข่งขัน	 โดยแบ่งการดำาเนินงานเป็น	 2	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่ม
ผู้บริหารระดับสูง	 และกลุ่มพนักงาน	 ที่เชื่อมโยงกันอย่าง
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ	ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือก	ประเมิน
ศักยภาพ	 และจัดทำาแผนพัฒนารายบุคคล	 (Individual	 
Development	Plan)	อย่างเป็นระบบโดย
 •	 กลุ่มผู้บริหารระดับสูง	(ระดับเทียบเท่าผู้จัดการฝ่าย
ขึ้นไป)	 เป็นการบริหารจัดการในรูปแบบ	กลุ่ม	ปตท.	 (Group	
Leader	 Development)	 เพื่อรองรับความต้องการผู้บริหาร
ระดับสูง	ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	มีคณะผู้บริหารระดับ	
CEO	ของ	กลุม่	ปตท.	เรยีกวา่	คณะกรรมการจดัการกลุม่	ปตท.	 
(PTT	 Group	 Management	 Committee:	 PTTGMC)	 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำาหนดทิศทางและ
นโยบายการดำาเนินงานในเรื่องการบริหารสายอาชีพ 
กลุ่มผู้บริหารระดับสูง	และคณะกรรมการบริหารความร่วมมือ 
ของกลุ่มทรัพยากรบุคคล	 (Human	 Resources	 Group	 
Alignment	 &	Coordination	Management	 Committee:	 
HRAC)	 มีหน้าที่ ให้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะให้แก่  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพ
องค์กร	 ในการตัดสินใจประเด็นความร่วมมือที่สำาคัญต่อ 
กลยุทธ์และทิศทางในการกำากับดูแลด้านทรัพยากรบุคคล 
ของ	กลุ่ม	ปตท.	ให้สอดคล้องกับทิศทางของ	กลุ่ม	ปตท.	
 •	 กลุ่มพนักงาน	 (ระดับผู้จัดการส่วนหรือเทียบเท่า
ลงมา)	 เป็นการบริหารและพัฒนาพนักงานตามความจำาเป็น
ของการดำาเนนิธรุกจิของแตล่ะบรษิทัในกลุม่	เพือ่รองรบัทศิทาง
การดำาเนินธุรกิจในอนาคต	สำาหรับ	ปตท.	 ได้กำาหนดให้จัดตั้ง
คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล	 (Corporate	Human	
Resources	 Committee:	 HRC)	 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ในการส่งเสริมผลักดันและควบคุมติดตามการดำาเนินงาน 
ในเรื่องการบริหารสายอาชีพกลุ่มพนักงานให้เป็นไปตาม 
เป้าหมาย	 และกลุ่มที่ปรึกษาประจำาสายอาชีพ	 (Career	 
Counseling	 Team:	 CCT)	 รวม	 14	 สายอาชีพ	 มีหน้าที่ 
ความรับผิดชอบในการบริหารสายอาชีพกลุ่มพนักงาน	 
ให้คำาปรึกษา	 ชี้แนะ	 ควบคุมและติดตามการดำาเนินงาน	
ทั้งนี้	 วัตถุประสงค์ในการบริหารสายอาชีพนั้น	 เป็นกลไก 
ให้พนักงานตั้งเป้าหมายและวางแผนพัฒนาตนเอง	 เพื่อ 
ความก้าวหน้าในอาชีพและสร้างคุณค่าในงานที่รับผิดชอบ	 
ใหส้อดคลอ้งกบัเปา้หมายและทศิทางขององคก์รทัง้ในรปูแบบ 
การฝึกอบรมที่เหมาะสม	 ตาม	 Success	 Profile	 รวมถึง 
การหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ	 ตาม	Career	
Path	 เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะ	 ความชำานาญ
จากประสบการณ์ในตำาแหน่งหน้าที่ใหม่	ตลอดจนการแต่งตั้ง	
เลื่อนระดับพนักงานให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และศกัยภาพของพนกังาน	ซึง่การพฒันาพนกังานใหเ้หมาะสม 
ตามความสามารถและความต้องการของพนักงานและ 
องคก์รนัน้	นอกจากพนกังานจะมคีวามพรอ้มสำาหรบัการเตบิโต
เป็นผู้บริหารระดับสูงของ	กลุ่ม	ปตท.	แล้ว	ยังจะนำา	ปตท.	ไปสู่
ความสำาเร็จตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ในที่สุด
	 ในปี	 2557	 ปตท.	 ยังคงจัดให้มีโครงการ	 Young	 
People	 to	Globalization:	 YP2G	 เป็นปีที่สอง	 เพื่อคัดเลือก
บคุลากรทีม่คีวามพรอ้มไปปฏบิตังิานตา่งประเทศตามกลยทุธ์
ของ	ปตท.	พนักงานดังกล่าวจะได้รับการพัฒนาและเตรียม
ความพรอ้ม	โดยจะไดม้อบหมายใหร้บัผดิชอบงานพฒันาธรุกจิ
ต่างประเทศ	 (International	Business	Development)	หรือ
งานทีม่เีกีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิธรุกจิของ	ปตท.	ในตา่งประเทศ	
(International	Related	Business)	 ซึ่งพนักงานจะได้เรียนรู้ 
และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้าน	 Business	 Acumen	 จาก 
การปฏิบัติงานจริงในรูปแบบ	On	 the	 Job	 Training	 (OJT)	
นอกจากนี้	 ในปี	 2557	 ปตท.	 ได้เพิ่มการบริหารสายอาชีพ	 
คุณภาพ	มาตรฐานและงานวิศวกรรม	 (Quality	Assurance	
and	Engineering	Career)	 เพื่อรองรับกลุ่มธุรกิจโครงสร้าง
พื้นฐานของ	ปตท.	
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 	 ปตท.	ยงัคงใหค้วามสำาคญัในการพฒันาขดีความสามารถ
ของพนักงาน	 (Career	 and	Competency	Management)	 
โดยมีการจัดทำาและทบทวน	 Success	 Profile	 ของแต่ละ
ตำาแหน่งงาน	 และปรับปรุงวิธีการประเมิน	 Competency	 
การจดัทำาแผนการพฒันารายบคุคล	(Individual	Development	 
Plan	:	IDP)	ในระบบ	COACH	พรอ้มทัง้ปรบัปรงุคูม่อืการใชง้าน
เพื่อพัฒนาพนักงานตามสายอาชีพที่กำาหนด	และสอดคล้อง 
กับการดำาเนินธุรกิจขององค์กร	
	 นอกจากนี	้ปตท.	ยงัคำานงึถงึกลไกในการพฒันาองคก์ร
อย่างยั่งยืน	 (Lifetime	 Learning	Organization)	 โดย	ปตท.	
ได้พัฒนาระบบสำาหรับจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้	 (Knowledge	 
Management)	ที่สำาคัญขององค์กร	โดยสนับสนุนให้ผู้บริหาร
และพนักงานมีการจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ให้เป็นระบบ 
และเป็นปัจจุบัน	 รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับ 
สามารถใช้ประโยชน์ได้จากระบบฐานข้อมูลดังกล่าว	 ซึ่งจะ 
ช่วยให้พนักงานสามารถเรียนรู้แก้ไขปัญหาต่างๆ	 ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ	และช่วยส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาศักยภาพ
ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งเป็นรากฐานสำาคัญในการนำา
ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน	 ดังนั้น	 “การที่เราจะมุ่ง 

ไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนได้นั้น	 ก็ด้วยกำาลังสติปัญญา
ของคน	 Learning	 เป็น	 Lifetime	 หยุดไม่ได้”	 ทั้งนี้	 ปตท.	 
มีโปรแกรมอบรมและพัฒนาให้กับผู้บริหารและพนักงาน 
อย่างต่อเนื่อง	 ตั้งแต่แรกเข้าจนถึงเกษียณอายุการทำางาน	 
เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างขีดความสามารถตามทิศทาง
ขององค์กร	 และหน่วยงานต้องการสร้างพนักงานให้เป็น 
คนเก่งและคนดีขององค์กรและสังคม
	 นอกเหนือจากระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ที่มุ่งเน้นพัฒนาพนักงาน	ปตท.	 ให้เป็นคนเก่ง	 หรือเป็นผู้ที่มี 
ศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังขององค์กร 
ในการดำาเนินธุรกิจได้แล้ว	 ปตท.	 ยังให้ความสำาคัญต่อ 
การพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี	 มีส่วนร่วมในการดูแลสังคม	
ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	 (Corporate	Social	Responsibility)	 
รวมทั้ งยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 	 (Corporate	 
Governance)	 เป็นกรอบให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ	
ทั้งนี้	 ปตท.	มีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี
และคนเก่งนั้น	 จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนในระยะยาว	

	 จำ�นวนชั่วโมงอบรมต่อคนต่อปี	 ปี	2554	 ปี	2555	 ปี	2556	 ปี	2557

	 พนักงาน	 44.0	 60.1	 63.0	 35.24

	 ผู้บริหาร	 44.8	 41.8	 43.0	 22.61

หน่วย:	ชั่วโมงต่อคนต่อปี

สรุปตัวเลขการพัฒนาพนักงาน

	 ค่�ใช้จ่�ยอบรมต่อคนต่อปี	 ปี	2554	 ปี	2555	 ปี	2556	 ปี	2557

	 พนักงานและผู้บริหาร	 41,182.00	 54,611.00	 58,000.00	 55,435.37

หน่วย:	บ�ทต่อคนต่อปี

หมายเหตุ: จำานวนชั่วโมงอบรมและค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปี ในปี 2557 ลดน้อยลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2557 อยู่ในช่วง 
 ปฏิบัติงานภายใต้ภาวะฉุกเฉิน มีการปิดล้อมอาคารสำานักงาน จากสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่สงบ
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 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหาร
 และพนักงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน

	 ปตท.	 ได้จัดให้มีรูปแบบการสื่อความระหว่างผู้บริหาร
และพนักงาน	เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบถึงแนวทาง	
การดำาเนินงานขององค์กร	 อุปสรรคหรือผลกระทบที่อาจ 
จะเกิดขึ้น	 และเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความเห็น 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การดำาเนนิงานขององคก์รในแตล่ะป	ีนอกเหนอืจากการประชมุ 
คณะกรรมการ	กจิการสมัพนัธ	์ปตท.	ทีก่ำาหนดวาระการประชมุ
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง	 ยังมีการประชุมคณะกรรมการ 
ร่วมปรึกษาหารือ	 (Joint	Consultation	Committee:	 JCC)	 
ทีก่ำาหนดใหม้กีารประชมุรว่มกนัระหวา่งผูบ้รหิารและพนกังาน
ในหนว่ยงานภมูภิาคทัว่ประเทศ	นอกจากนี	้ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร/	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 ยังได้จัดประชุมสื่อความ 
กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะมาโดยตลอด	 รวมทั้ง 
การประชมุระหวา่งผูบ้รหิารและพนกังานทัง้ในและนอกสงักดั	
และการสำารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
เป็นประจำาทุกปี	 เพื่อรับทราบระดับความพึงพอใจและระดับ
ความผกูพนัในปจัจยัตา่งๆ	และหาทางแกไ้ขและปรบัปรงุ	โดย	 
ปตท.	มีความเชื่อมั่นว่าการสื่อความที่ดี	 และการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและพนักงานจะนำาไปสู่
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ	 และ
ทำาให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน	 รวมทั้งได้ดำาเนินการ	 
สอบทานความต้องการพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคลของ 
ผู้บริหารและพนักงานผ่านการดำาเนินงานของคณะกรรมการ
หลายคณะ	 เช่น	 คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล	 
คณะกรรมการกจิการสมัพนัธ	์ปตท.	และคณะกรรมการบรหิาร 
สายอาชพี	เปน็ตน้	และมกีารสำารวจความคดิเหน็ของพนกังาน
โดยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภายนอกจำานวน	1	ครัง้	และมกีารรว่มมอืกบับรษิทัใน	กลุม่	ปตท.	 
เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้บริหารของกลุ่มร่วมกัน	 และ 
จัดทำาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม	ปตท.	ร่วมกัน	

 การกําหนดให้มีค่านิยมร่วมของ กลุ่ม ปตท. 
 (PTT Group Core Value)

	 คา่นยิม	กลุม่	ปตท.	คอื	SPIRIT	ซึง่ผูบ้รหิารและพนกังาน	
กลุ่ม	 ปตท.	 มีความเชื่อร่วมกันว่า	 ค่านิยม	 SPIRIT	 จะเป็น 
ตัวช่วยให้บริษัทใน	 กลุ่ม	 ปตท.	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 เกิดวิถี 
การทำางานร่วมกัน	 มีทิศทางที่สอดคล้องกัน	 มีความเชื่อ 
ร่วมกัน	และจะช่วยสร้างความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ไปสู่สายตาคนภายนอกและนำาองค์กรสู่การเป็นองค์กร 
แห่งความยั่งยืนได้	 โดยเรายึดค่านิยม	SPIRIT	 เป็นแนวทาง 
ในการสรา้งกรอบความคดิและความเชือ่ทีจ่ะนำาไปสูพ่ฤตกิรรม
และแนวทางปฏิบัติ	ค่านิยม	กลุ่ม	ปตท.	จึงเป็นองค์ประกอบ
ที่สำาคัญต่อการเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง	 เป็นตัวช่วย
พวกเราในการตัดสินใจสร้างความไว้วางใจกันและกัน	 และ
สร้างความรู้สึกร่วมกันในการเป็นกลุ่มเดียวกัน	ค่านิยมจึงเป็น
ตัวผลักดันที่สำาคัญต่อวิธีการคิดและการปฏิบัติให้พนักงาน
ใน	 กลุ่ม	 ปตท.	 เป็นทั้งคนเก่งและคนดี	 ซึ่งค่านิยม	 SPIRIT	
ประกอบด้วย:	

Synergy   = สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่
Performance Excellence = ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
Innovation  =  ร่วมสร้างนวัตกรรม
Responsibility for Society = ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
Integrity & Ethics = ร่วมสร้างพลังความดี
Trust & Respect = ร่วมสร้างความเชื่อมั่น

 การสืบทอดตําแหน่งสําหรับผู้บริหาร

	 เนื่องจาก	 ปตท.	 มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ	 ดังนั้น 
การสรรหาและแต่งตั้งตำาแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
จึงต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสำาหรับกรรมการ
และพนกังานรฐัวสิาหกจิ	โดยตอ้งมคีณุสมบตัติามมาตรา	8	ตร	ี 
และดำาเนินกระบวนการสรรหาตามมาตรา	 8	 จัตวา	 โดย 
คณะกรรมการ	ปตท.	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง 
จำานวน	 5	 คน	 ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามกฎหมาย	ทำาหนา้ทีส่รรหาบคุคลทีม่คีวามรู้	ความสามารถ	
และประสบการณ์ที่เหมาะสมสำาหรับเป็นผู้บริหาร	 ปตท.	 
โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย	
ไมเ่ปน็กรรมการของ	ปตท.	ยกเวน้เปน็ผูบ้รหิารซึง่เปน็กรรมการ
โดยตำาแหน่ง	และมีอายุไม่เกิน	58	ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร	
เมื่อคณะกรรมการสรรหาสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมแล้ว 
ให้เสนอต่อผู้มีอำานาจพิจารณาแต่งตั้ง	 โดยต้องดำาเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายใน	 1	 ปี	 นับแต่วันที่ผู้บริหารเดิมพ้นจาก
ตำาแหน่ง	สัญญาจ้างมีระยะเวลาคราวละไม่เกิน	4	ปี	ในกรณี
ที่คณะกรรมการจะจ้างผู้บริหารเดิมต่อหลังจากครบกำาหนด
เวลาตามสัญญาจ้าง	 ไม่ต้องดำาเนินการกระบวนการสรรหา
ใหม่แต่จะจ้างเกินสองคราวติดต่อกันไม่ได้	 ซึ่งในปี	 2554	 
คณะกรรมการ	 ปตท.	 ได้ดำาเนินการกระบวนการสรรหา
กรรมการผูจ้ดัการใหญค่นใหมเ่พือ่ทำาหนา้ทีแ่ทน	นายประเสรฐิ	
บุญสัมพันธ์	 ซึ่งครบวาระตามสัญญาจ้างในวันที	่ 9	 กันยายน	
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2554	 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสำาหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ	 ทั้งนี้	 มีผู้สนใจสมัครและมีคุณสมบัติ 
ครบถ้วนจำานวน	4	คน	โดยแบ่งเป็นผู้บริหาร	กลุ่ม	ปตท.	3	คน	 
และบุคคลภายนอก	1	คน	ซึ่งกระบวนการสรรหาดำาเนินการ 
ด้วยความโปร่งใส	ภายใต้แนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุด	
ตามมาตรา	8	วรรค	3	แหง่พระราชบญัญตัคิณุสมบตัมิาตรฐาน
สำาหรบักรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ	(ฉบบัที	่6)	พ.ศ.	2550	
ซึ่งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ได้พิจารณา 
คัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการ	 ปตท.	
เพื่อพิจารณา	คือ	นายไพรินทร์	ชูโชติถาวร	ทั้งนี้	 เมื่อวันที่	 27	
พฤษภาคม	2554	คณะกรรมการ	ปตท.	ได้มีมติเห็นชอบตาม 
ที่คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่	 ปตท.	 เสนอ 
และแตง่ตัง้	นายไพรนิทร	์ชโูชตถิาวร	ใหด้ำารงตำาแหนง่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ปตท.	 คนใหม่	 
ต่อจาก	นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	 โดยเข้ารับตำาแหน่งตั้งแต่
วันที่	 10	กันยายน	2554	และมีวาระการดำารงตำาแหน่ง	 4	ปี	 
นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
	 ปตท.	ไดด้ำาเนนิการพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูอยา่งตอ่เนือ่ง	 
เพื่อให้มีผู้บริหารขององค์กรเป็นหนึ่งในผู้มีคุณสมบัติที่พร้อม	 
สมคัรเขา้คดัเลอืกในการสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญค่รัง้ตอ่ไป	 
โดยมกีารเตรยีมความพรอ้มดา้นบคุลากรเพือ่ทดแทนผูบ้รหิาร
ระดับสูงที่จะเกษียณอายุในระหว่างปี	 2557	 -	 2561	 และ
นโยบาย/	แนวทางการพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูของ	กลุม่	ปตท.	
รวมทั้งการจัดทำาแผนพัฒนารายบุคคล	 คือ	Management	
Pool	 ประกอบด้วยผู้บริหาร	 354	 คน	 และ	 Potential	 Pool	 
ของตำาแหน่ง	Key	Area	ไว้เรียบร้อยแล้ว	
	 การบริหารดังกล่าวดำาเนินการมาตั้งแต่ปี 	 2550	 
โดย	 ปตท.	 มีระบบ	 “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง	 (Group	 
Leadership	 Development	 Program:	GLDP)”	 เพื่อเป็น 
การวาง	 Succession	 Plan	 สำาหรับเตรียมบุคลากรให้มี 
ความพร้อมขึ้นดำารงตำาแหน่งที่สูงขึ้นเมื่อมีตำาแหน่งว่างของ	
กลุ่ม	ปตท.	ได้แก่	ตำาแหน่งต่างๆ	ดังนี้
 •	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	(President)
 •	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า	
	 	 (Senior	Executive	Vice	President:	SEVP)
 •	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า	
	 	 (Executive	Vice	President:	EVP)
 •	 ผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า	
	 	 (Vice	President:	VP)

	 โดยมีกลไกการบริหาร	ดังนี้
 •	 คณะกรรมการจัดการ	กลุ่ม	ปตท.	
 	 (PTT	Group	Management	Committee:	PTTGMC)
 •	 คณะกรรมการจัดการ	กลุ่ม	ปตท.	
	 	 (PTT	Group	Management	Committee-Minor:	
	 	 PTTGMC-Minor)
 •	 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือ
	 	 ของกลุ่มทรัพยากรบุคคล	(Human	Resources	
	 	 Group	Alignment	&	Coordination	
	 	 Management	Committee:	HRAC)
 •	 คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล	
	 	 (Corporate	Human	Resources	Committee:	HRC)

 ผลการดำาเนินการ ปี 2557
 •	 การเตรียม	SEVP	Pool	Member	คือ	
	 	 กลุ่มผู้บริหารระดับ	EVP	ที่มีความพร้อม
	 	 และศักยภาพ	(กลุ่ม	ปตท.)	
	 	 -	 จำานวน	Pool	Member	53	ราย	
	 	 	 (ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557)
	 	 -	 Pool	Member	ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้น
	 	 	 ดำารงตำาแหน่ง	19	ราย	(ปี	2551	-	2557)
 •	 การเตรียม	EVP	Pool	Member	คือ	
	 	 กลุ่มผู้บริหารระดับ	VP	ที่มีความพร้อม
	 	 และศักยภาพ	(กลุ่ม	ปตท.)	
	 	 -	 จำานวน	Pool	Member	128	ราย	
	 	 	 (ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557)
	 	 -	 Pool	Member	ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้น
	 	 	 ดำารงตำาแหน่ง	35	ราย	(ปี	2552	-	2557)
 •	 การเตรียม	VP	Pool	Member	คือ	
	 	 กลุ่มผู้บริหารระดับ	ผจ.ส่วน	
	 	 ที่มีความพร้อมและศักยภาพ	(ปตท.)
	 	 -	 จำานวน	Pool	Member	155	ราย	
	 	 	 (ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557)
	 	 -	 Pool	Member	ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้น
	 	 	 ดำารงตำาแหน่ง	87	ราย	(ปี	2552	-	2557)

 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

	 ปตท.	 ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำาคัญในระยะ
เวลา	3	ปี	ที่ผ่านมา
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

	 ในการดำาเนนิธรุกจิของ	ปตท.	ตระหนกัเสมอวา่ผูถ้อืหุน้
ทุกท่านเป็นเจ้าของ	ปตท.	ดังนั้นสิ่งที่จะทำาให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ	
และมั่นใจในการลงทุนกับธุรกิจของ	ปตท.	ก็คือการมีนโยบาย 
หรือการดำาเนินการที่รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ 
อยา่งเปน็ธรรมตามทีก่ฎหมายกำาหนด	หรอืมากกวา่นัน้	รวมถงึ 
การจัดการที่เหมาะสม	มีประสิทธิภาพ	และเกิดประสิทธิผล 
ทีด่ทีีส่ดุ	เปน็ทีย่อมรบัจากผูล้งทนุและผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ยอยูเ่สมอ

	 นับตั้งแต่แปลงสภาพเป็น	บริษัท	ปตท.	 จำากัด	 (มหาชน)	 และกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ปลายปี	 
2544	ปตท.	 ให้ความสำาคัญในด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด	 โดยกำาหนดให้	 ปตท.	 “ต้องจัดทำานโยบายเกี่ยวกับ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ	 ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ	ผู้บริหารระดับสูง	 ฝ่ายจัดการ	และพนักงาน	 
ตามระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง”	 ไว้ในข้อบังคับ
ของ	บริษัท	ปตท.	 จำากัด	 (มหาชน)	 รวมทั้งได้กำาหนดระเบียบบริษัทว่าด้วยการกำากับดูแลกิจการที่ดีในปี	 2544	ซึ่งได้มีการแก้ไข
ทบทวนในปี	 2557	และจัดทำาคู่มือหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ	ปตท.	 ส่งมอบให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	 
ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ	 เป็นครั้งแรกในปี	 2546	และต่อมา	คณะกรรมการ	ปตท.	 จัดให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอีก
จำานวน	3	ฉบับ	ในปี	2548	ปี	2552	และปรับปรุงครั้งที่	3	ในปี	2556	-	2557	เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับ 
บริษัทจดทะเบียนปี	 2555	 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากรายงาน	Corporate	 
Governance	 Assessment	 Report	 ของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ	 ASEAN	 
Corporate	Governance	Scorecard	 (ASEAN	CG	Scorecard)	และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทชั้นนำาในระดับสากล	 โดยแก้ไข
ชื่อคู่มือเป็น	 “คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี	มาตรฐานทางจริยธรรม	และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	ปตท.	จำากัด	
(มหาชน)”	สาระสำาคัญที่ปรับปรุงในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีฯ	ฉบับนี้	คือ
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 •	 เพิ่มเติมสาระเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม
เพื่อให้คู่มือ	CG	ของ	ปตท.	มีสถานะเป็นประมวลจริยธรรม 
ตามรัฐธรรมนูญ
 •	 เพิ่มเติมกลไกและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับคู่มือ	 CG	
เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติและการลงโทษเมื่อมี 
การฝ่าฝืนหรือละเว้น
 •	 เพิ่มเติมการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ	ปตท.	ดังนี้
	 	 1.	 ดำารงตำาแหนง่กรรมการในรฐัวสิาหกจิและ/หรอื 
	 	 	 นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน	 
	 	 	 3	แห่ง	
	 	 2.	 ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 
	 	 	 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน	 
	 	 	 5	 แห่ง	 ทั้งนี้ 	 การดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
	 	 	 ตามความในขอ้	2	นี	้จะตอ้งไมข่ดัตอ่หลกัเกณฑ ์
	 	 	 ข้อ	 1	 ด้วย	 อนึ่ง	 การดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
	 	 	 ในขอ้	1	และขอ้	2	รวมกนัแลว้ตอ้งไมเ่กนิ	5	แหง่
	 	 3.	 กรรมการอิสระและกรรมการเฉพาะเรื่อง 
	 	 	 ไม่สามารถดำารงตำาแหน่งเกิน	9	ปีต่อเนื่อง	
 •	 เพิม่เตมิหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 •	 เพิ่มเติมจรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้	
เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเจ้าหนี้ 
ให้ชัดเจนขึ้น
 •	 เพิ่มเติมนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ	ปตท.
	 ทั้งนี้	 ปตท.	 กำาหนดให้การกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็น
ส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และค่านิยมขององค์กร	 โดย
มีเป้าหมายที่จะให้	ปตท.	เป็นบริษัทที่เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	
(Sustainable	Growth	 Strategy)	 โดยผลักดันให้เป็นบริษัท
พลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำาเป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นเลิศ	
(High	Performance	Organization:	HPO)	มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม	 ชุมชน	 และสิ่งแวดล้อม	 (Corporate	 Social	 
Responsibility:	CSR)	และสรา้งประโยชนต์อบแทนทีเ่หมาะสม 
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 บนหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 
(Corporate	Governance:	CG)	

 • นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
  (Corporate Governance Policy)

	 ปตท.	 มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคู่มือ 
การกำากับดูแลกิจการที่ดีฯ	 ตามโอกาสเพื่อให้สอดคล้องกับ 
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป	และ
กำาหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกระดับ	ลงนาม 
รับทราบและยึดถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการทำางาน	 เพื่อให้
เห็นถึงคำามั่นสัญญาในการนำานโยบายด้านการกำากับดูแล
กจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธรุกจิฯ	ไปปฏบิตัอิยา่งเปน็รปูธรรม	
โดยคณะกรรมการไดก้ำาหนดนโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่ี
ของ	ปตท.	ไว้ดังนี้
	 1.	 คณะกรรมการ	ปตท.	ผูบ้รหิาร	และพนกังานทกุคน 
มุ่งมั่นที่จะนำาเอาหลักสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ	
ปตท.	ทั้ง	 6	ประการ	คือ	Accountability,	 Responsibility,	 
Equitable	 Treatment,	 Transparency,	 Vision	 to	Create	 
Long-term	 Value	 และ	 Ethics	 มาใช้ในการดำาเนินงาน	 
มีโครงสร้างการบริหารท่ีมีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการ	 
ปตท.	ผู้บริหาร	และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม	
	 2.	 คณะกรรมการ	ปตท.	จะปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความทุม่เท
และรับผิดชอบ	 มีความเป็นอิสระและมีการจัดแบ่งบทบาท
หน้าที่ระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ออกจากกันอย่างชัดเจน
	 3.	 คณะกรรมการ		ปตท.		มบีทบาทสำาคญัในการกำาหนด 
วิสัยทัศน์	 กลยุทธ์	 นโยบายและแผนงานที่สำาคัญของ	ปตท.	
โดยจะตอ้งพจิารณาถงึปจัจยัเสีย่งและวางแนวทางการบรหิาร
จัดการที่มีความเหมาะสม	 รวมทั้งต้องดำาเนินการเพื่อให้ 
มั่นใจว่าระบบบัญชี	 รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี	 
มีความน่าเชื่อถือ	
	 4.	 คณะกรรมการ	 ปตท.	 จะต้องเป็นผู้นำาในเรื่อง
จรยิธรรม	เปน็ตวัอยา่งในการปฏบิตังิานตามแนวทางการกำากบั 
ดแูลกจิการทีด่ขีอง	ปตท.	และสอดสอ่งดแูลในเรือ่งการจดัการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และรายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน
	 5.	 คณะกรรมการ	ปตท.	 อาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะเรือ่งขึน้ตามความเหมาะสม	เพือ่ชว่ยพจิารณากลัน่กรอง
งานที่มีความสำาคัญอย่างรอบคอบ
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	 6.	 คณะกรรมการ	ปตท.	ต้องจัดให้มีการประเมินผล
ตนเองรายป	ีเพือ่ใชเ้ปน็กรอบในการตรวจสอบการปฏบิตัหินา้ที่
ของคณะกรรมการ	
	 7.	 คณะกรรมการ	 ปตท.	 เป็นผู้พิจารณากำาหนด 
จรรยาบรรณของ	ปตท.	เพือ่ใหค้ณะกรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	 
รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ	
ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของ	ปตท.	
	 8.	 มีการเปิดเผยสารสนเทศของ	 ปตท.	 ทั้งในเรื่อง
ทางการเงนิและทีไ่มใ่ชเ่รือ่งทางการเงนิอยา่งเพยีงพอ	เชือ่ถอืได้
และทันเวลา	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ	ปตท.	
ไดร้บัสารสนเทศอยา่งเทา่เทยีมกนั	มหีนว่ยงานประชาสมัพนัธ์
และหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ	์รบัผดิชอบในเรือ่งการใหข้อ้มลู
กับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป
	 9.	 ผูถ้อืหุน้	ปตท.	จะไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีมกนั	 
มสีทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศ	และมชีอ่งทางในการสือ่สาร 
กับ	ปตท.	ที่เหมาะสม
	 10.	 มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ 
ในตำาแหน่งบริหารที่สำาคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและ 
มีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส	เป็นธรรม
	 11.	 คณะกรรมการ	ปตท.	ตอ้งจดัใหม้รีะบบทีส่นบัสนนุ
การต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้มั่นใจว่า
ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำาคัญกับการต่อต้าน 
การคอรร์ปัชนั	รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั
	 ปตท.	ไดเ้ผยแพรคู่ม่อืการกำากบัดแูลกจิการทีด่	ีมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 
ปตท.	จำากดั	(มหาชน)	ฉบบัปรบัปรงุ	ครัง้ที	่3	บนระบบเครอืขา่ย	
PTT	Intranet	และบนเว็บไซต์ของ	ปตท.	แล้ว

	 โดยสรปุสาระสำาคญัการดำาเนนิการดา้นการกำากบัดแูล
กิจการเป็นดังนี้	

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 ในฐานะเจ้าของบริษัท	 ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิกำาหนด
ทิศทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 หรือตัดสินใจในเรื่องที่มี 
ผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อบริษัท	 การประชุมผู้ถือหุ้น 
จึงเป็นเวทีสำาคัญสำาหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น	
ตดิตอ่ซกัถาม	และพจิารณาลงคะแนนเสยีงชีข้าด	และคดัเลอืก 
คณะกรรมการเพื่อทำาหน้าที่กำากับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้น 
ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 
มเีวลาเพยีงพอสำาหรบัการพจิารณา		และรบัทราบผลการประชมุ

 	 1.1	 กำ�หนดก�รจัดประชุมผู้ถือหุ้น

	 ปตท.	ไดก้ำาหนดใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปลีะครัง้	 
ภายในเวลาไม่เกิน	 4	 เดือน	นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ	
ปตท.	และในกรณีที่มีความจำาเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็น
กรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น	หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์	 กฎหมาย	
ทีใ่ชบ้งัคบัทีต่อ้งไดร้บัการอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้แลว้	บรษิทัจะเรยีก
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป	
	 ทั้งนี้	ในปี	2557	ปตท.	ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ในวนัพฤหสับดทีี	่10	เมษายน	2557	ณ	หอ้งจดังาน	EH	101-102	 
ชั้น	 1	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	 เลขที่	 88	ถนน
บางนา-ตราด	 (กม.	 1)	 บางนา	 กรุงเทพฯ	และไม่มีการเรียก
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	

 1.2	 ก�รแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้�

	 ในปี	2557	คณะกรรมการ	ปตท.	ในการประชุม	ครั้งที่	 
2/2557	 เมื่อวันที่	 21	 กุมภาพันธ์	 2557	 มีมติให้มีการจัด 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีในวันที่	10	เมษายน	2557	 
โดยได้เปิดเผยมติการประชุม	 วันประชุม	 และระเบียบวาระ 
การประชมุและแจง้ขา่วประกาศในเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่  
คณะกรรมการมีมติก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม	 โดย
บริษัท	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 ซึ่งเป็น 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ของ	ปตท.	 จะเป็นผู้ดำาเนินการจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม	 ข้อมูล
ประกอบทีส่ำาคญัและจำาเปน็สำาหรบัการตดัสนิใจ/	ความเหน็ของ 
คณะกรรมการ	 รายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียด
ครบถว้น	รายงานประจำาปพีรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชมุ	
เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ	และระบุวิธีการใช้ไว้ชัดเจน
ตามที่	 ปตท.	 กำาหนด	 โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า	 
14	วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่	 
21	มีนาคม	 2557	และได้ทำาการประกาศลงในหนังสือพิมพ์
รายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	อย่างละ	 1	ฉบับ	 
ติดต่อกันต่อเนื่องฉบับละ	 3	 วัน	 ก่อนวันประชุม	 3	 วัน	 (วันที่	 
4	 -	 6	 เมษายน	 2557)	 เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 
เป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำาหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วม
ประชุม	
	 ทั้งนี้	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ปตท.	 ได้นำาข้อมูล
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบเปิดเผย 
ในเวบ็ไซตข์อง	ปตท.	ลว่งหนา้กอ่นวนัประชมุ	30	วนั	(เริม่ตัง้แต่
วันที่	10	มีนาคม	2557)
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 1.3	 ก�รดำ�เนินก�รประชุมผู้ถือหุ้น

	 กอ่นเริม่การประชมุผูถ้อืหุน้แตล่ะครัง้	ประธานทีป่ระชมุ
จะแนะนำาคณะกรรมการ	คณะผูบ้รหิาร	ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	
และที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำาหน้าที่เป็นคนกลางให้ที่ประชุม 
รับทราบ	แล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของ	ปตท.	
รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่าง
ชดัเจน	และเมือ่มกีารใหข้อ้มลูตามระเบยีบวาระแลว้	ประธานฯ	
จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น	
ข้อเสนอแนะ	ถามคำาถามในแต่ละวาระ	และให้เวลาอภิปราย
อย่างเหมาะสมเพียงพอ	 จากนั้นประธานฯ	 และผู้บริหาร 
จะตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจน	ตรงประเดน็	และใหค้วามสำาคญั
กับทุกคำาถาม	แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ	
สำาหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ	ประธานฯ	 จะดำาเนินการ 
ให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล
	 ประธานฯ	จะดำาเนินการประชุมตามลำาดับวาระการประชุม	 
และไมเ่พิม่วาระการประชมุโดยไมแ่จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้	 
เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำาดับระเบียบวาระด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนผู้ถือหุ้น 

ซึ่งเข้าร่วมประชุม	 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 
หนึ่งในสามของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด	 อาจขอให้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำาหนดไว้ในหนังสือ
เชญิประชมุ	เมือ่ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาระเบยีบวาระทีก่ำาหนดไว้
เปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ตามทีก่ำาหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ	ปตท.	ทัง้นี้
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี	 2557	 ไม่มีการเปลี่ยน
ลำาดับระเบียบวาระ	และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง
อื่นที่ไม่ได้กำาหนดไว้ในที่ประชุมอย่างใด
	 อนึ่ง	 ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงาน 
การประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน	 และสรุปด้วยการลงมติ 
พร้อมกับนับคะแนนเสียง	ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม 
ผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ	3	-	4	ชั่วโมง	ทั้งนี้	 ในการประชุม 
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี	 2557	 ได้กำาหนดการประชุมเวลา	 
09.30	น.	โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา	07.30	น.	ซึ่ง	ณ	ตอนเปิด 
ประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมรวมจำานวนทั้งสิ้น	 4,568	
ราย	โดยมาประชุมด้วยตนเอง	1,806	ราย	และรับมอบฉันทะ	 
2,762	ราย	รวมจำานวนหุ้นทั้งสิ้น	1,817,397,942	หุ้น	หรือคิด
เปน็รอ้ยละ	63.63	ซึง่เกนิกวา่	1	ใน	3	ของจำานวนหุน้ทีจ่ำาหนา่ย
ได้ทั้งหมดของ	ปตท.	จำานวนทั้งสิ้น	2,856,299,625	หุ้น	โดยมี
ผู้เข้าร่วมการประชุมและชี้แจงข้อมูลประกอบด้วย	

กรรมการบริษัท

	 กรรมการ	3	ทา่น	คอื	นายสมชยั	สจัจพงษ	์นายมนตร	ีโสตางกรู	ตดิปฏบิตัริาชการตา่งประเทศ	และนายอาคม	เตมิพทิยาไพสฐิ	 
ติดภารกิจประชุมด่วนกับรักษาการนายกรัฐมนตรีฯ

	 1.	 นายปานปรีย์	พหิทธานุกร		 ประธานกรรมการ	ปตท.

	 2.	 นายอรรถพล	ใหญ่สว่าง	 กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการสรรหา/	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

	 3.	 นายสีหศักดิ์	พวงเกตุแก้ว		 กรรมการอิสระ/	กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี/	กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

	 4.	 นายวัชรกิติ	วัชโรทัย	 กรรมการอิสระ/	กรรมการสรรหา/	กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

	 5.	 นายสุเทพ	เหลี่ยมศิริเจริญ	 กรรมการ	

	 6.	 นายจิตรพงษ์	กว้างสุขสถิตย์	 กรรมการ

	 7.	 นายบุญสม	เลิศหิรัญวงศ์	 กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 8.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.ทศพร	ศิริสัมพันธ์			 กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี/	
	 	 	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

	 9.	 นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	 กรรมการ/	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

	 10.	 นายวรุณเทพ	วัชราภรณ์	 กรรมการอิสระ/	กรรมการตรวจสอบ

	 11.	 นายอินสอน	บัวเขียว	 กรรมการอิสระ/	กรรมการตรวจสอบ

	 12.	 นายไพรินทร์	ชูโชติถาวร	 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ/	กรรมการสรรหา/
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
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ผู้บริหาร

	 1.	 นายสุรงค์	บูลกุล		 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

	 2.	 นายณัฐชาติ	จารุจินดา	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ

	 3.	 นายสรัญ	รังคสิริ	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

	 รวมทั้งยังมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของหน่วยธุรกิจ	และผู้บริหารจากบริษัท	
กลุ่ม	ปตท.	เข้าร่วมประชุมและตอบข้อซักถามด้วย	
	 ทั้งนี้	กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย
 

ผู้สอบบัญชี

	 1.	 นางสาวสุนันท์	วงศ์เมฆ	 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

	 2.	 นางสาวมะยุรีย์	จันทะมาตย์	 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

	 3.	 นางสาวจินตนา	ฉายากุล	 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

	 4.	 นางสาวกรรณิกา	แสงธีระวัฒน์พร	 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ที่ปรึกษากฎหมาย (ทำาหน้าที่ตรวจสอบและการลงคะแนนเสียงกรณีมีข้อโต้แย้งตลอดการประชุม)

	 1.	 นางสาวเพียงพนอ	บุญกลำ่า	 บริษัท	วีระวงค์	ชินวัฒน์	และเพียงพนอ	จำากัด

	 2.	 นางสาวสวิตา	ปิตะวรรณ		 บริษัท	วีระวงค์	ชินวัฒน์	และเพียงพนอ	จำากัด

	 3.	 นายอัครพล	พิเชษฐวณิชย์โชค	 บริษัท	อัลเลนแอนด์โอเวอรี่	(ไทยแลนด์)	จำากัด

	 4.	 นางสาวมนัญญา	ฐิตินันทวรรณ		 บริษัท	อัลเลนแอนด์โอเวอรี่	(ไทยแลนด์)	จำากัด

ผู้ถือหุ้น (ณ	ตอนปิดประชุม	เวลา	15.00	น.)

	 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น	7,409	ราย	โดยมาประชุมด้วยตนเอง	3,079	ราย	และรับมอบฉันทะ	4,330	ราย
	 รวมเป็นจำานวนหุ้นทั้งสิ้น	2,395,490,574	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	83.86	ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
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	 1.4	 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคว�มขัดแย้ง
	 	 	 ของผลประโยชน์สำ�หรับก�รประชุม

	 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ	 ปตท.	 กำาหนดให้ 
กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 จัดทำารายงาน 
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ทั้งที่เป็นแบบรายงานประจำาปี	
และแบบรายงานใหมร่ะหวา่งปกีรณมีกีารเปลีย่นแปลง	และใน
การประชมุใดๆ	ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	หรอืมผีลประโยชนท์ีข่ดัแยง้ 
กบั	ปตท.	จะตอ้งแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบและไมร่ว่มพจิารณาหรอื 
งดออกเสียงในเรื่องนั้นๆ
	 ในการประชุมผู้ถือหุ้น	หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ 
ส่วนเสีย	หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด	กรรมการท่านนั้นจะ 
แจง้ตอ่ทีป่ระชมุเพือ่ขอไมร่ว่มประชมุและงดออกเสยีงในวาระ 
นั้นๆ	

	 1.5	 ก�รเปิดเผยผลก�รประชุมผู้ถือหุ้น

	 ในปี	 2557	ปตท.	 จะจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติ
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม	
(วนัที	่10	เมษายน	2557)	และจดัสง่รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้	 
(ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุม	 โดยแยกวาระชัดเจน	 ระบุ
จำานวนกรรมการทีเ่ขา้ประชมุ/	ลาประชมุ	ขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ 
และข้อชี้แจงของคณะกรรมการ	 วิธีการนับคะแนนเสียง	และ 
ผลการนับคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน)	 ให้ตลาด
หลกัทรพัยฯ์	และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยภ์ายในกำาหนด	
14	 วัน	 รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุม	 วีดิทัศน์	 ภาพ	 
และเสียงของการประชุมบนเว็บไซต์ของ	ปตท.	ไว้แล้วด้วย

 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

	 ปตท.	ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกัน	 (แม้ว่า 
จะถือหุ้นไม่เท่ากันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากัน	ตามจำานวน
หุ้นที่ถือ)	 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้น 
เท่าเทียมกัน	 โดยไม่คำานึงถึงเพศ	 อายุ	 เชื้อชาติ	 สัญชาติ	 
ศาสนา	ความเชือ่	ฐานะทางสงัคม	ความพกิาร	หรอืความคดิเหน็
ทางการเมอืง	โดยในวนัประชมุผูถ้อืหุน้	ปตท.	จะจดัเตรยีมทีน่ัง่
สำาหรบัผูพ้กิาร	ผูส้งูอาย	ุและหญงิมคีรรภไ์วใ้นจดุทีส่ะดวกทีส่ดุ	 
รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำานวยความสะดวก	ทั้งนี้	 ปตท.	 
ไดเ้ผยแพรข่อ้มลูการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเปน็การลว่งหนา้ 
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำาเป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่
พรอ้มภาษาไทย	รวมทัง้กำาหนดใหก้รรมการทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี 
ต้องงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ	
ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมอื่นๆ	 สำาหรับผู้ถือหุ้น	 ปตท.	 ก็เปิด
โอกาสให้โดยไม่มีข้อจำากัด

	 2.1	 ก�รเสนอว�ระก�รประชมุเพิม่เตมิและเสนอชือ่
	 	 	 บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก�ร

	 ปตท.	 กำาหนดหลักเกณฑ์	 รวมทั้งกำาหนดขั้นตอน
แนวทางการพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ
วาระ	 และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า 
ให้คณะกรรมการ	ปตท.	พิจารณากำาหนดเป็นระเบียบวาระ 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วม 
ในการกำากับดูแลบริษัท	 และการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติ 
เหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ 
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	 
โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่านเดียวหรือหลายท่านที่มีหุ้นรวมกัน 
ไม่น้อยกว่า	 100,000	หุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อ
บุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ	 ปตท.	
กอ่นการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปใีนชว่งไตรมาสสดุทา้ย
ของปี
	 สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ปี	2557	ปตท.	ได้นำา
หลกัเกณฑด์งักลา่วเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์อง	ปตท.	และแจง้ขา่ว 
ประกาศในเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	โดยม ี
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2556	จนถึงวันที่	31	ธันวาคม	
2556	แล้ว	 อย่างไรก็ตาม	 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม	
และไมม่กีารเสนอชือ่บคุคลเสนอแตง่ตัง้เปน็กรรมการในระยะ 
เวลาดังกล่าว	 ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการ	ปตท.	รับทราบแล้ว

	 2.2	 ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
	 	 	 ในก�รประชุมผู้ถือหุ้น	

	 เช่นเดียวกับการดำาเนินการที่ผ่านมา	 ในการจัดการ
ประชุมผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2557	ปตท.	ได้อำานวยความสะดวก
ให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย	 ตั้งแต่การเลือกสถานที่จัดการประชุม
ให้สะดวก	 เพียงพอกับจำานวนผู้ถือหุ้นที่จะมาเข้าร่วมประชุม	
รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล	 ต้อนรับ	 ให้ความสะดวก
อย่างเพียงพอ	 สามารถอำานวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ
และผู้พิการที่ใช้รถเข็น	 การจัดห้องประชุมสำารองและระบบ
การถ่ายทอดสัญญาณโต้ตอบระหว่างห้องประชุม	การเตรียม
การรักษาความปลอดภัยและแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม	 การเปิดบริการตรวจรับเอกสาร 
ลงทะเบยีนลว่งหนา้	5	วนั	การจดัเจา้หนา้ทีใ่หบ้รกิารถา่ยเอกสาร 
และตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร	การเปดิรบัลงทะเบยีน
ก่อนเวลาประชุม	2	ชั่วโมง	การขยายระยะเวลารับลงทะเบียน
จนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาวาระการประชุมสุดท้าย	
การนำาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น	 ด้วยการใช้
ระบบ	Barcode	 ในการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียง	 
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว	 รวมทั้งการจัดให้มีการเลี้ยงรับรอง
สำาหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม	
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	 แม้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญ
ประจำาปขีอง	ปตท.	เปน็คนไทย	และดำาเนนิการประชมุผูถ้อืหุน้
เป็นภาษาไทย	แต่	ปตท.	ได้จัดทำาเอกสารประกอบการประชุม
ผู้ถือหุ้น	และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็น	2	ภาษา	คือ	ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ	สำาหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ	
และจัดทำาเว็บไซต์ของ	 ปตท.	 เป็น	 2	 ภาษา	 รวมทั้งจัดให้มี
พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาคอยให้ความสะดวก 
ในการประชุมผู้ถือหุ้น	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ
สือ่สารเปน็ภาษาไทยซกัถามขอ้สงสยัหรอือภปิรายในทีป่ระชมุ
ผูถ้อืหุน้	ปตท.	จะจดัใหม้กีารสือ่สารทีเ่หมาะสมและมกีารแปล
เป็นภาษาไทยทั้งคำาถามและคำาตอบสำาหรับผู้เข้าร่วมประชุม 
ทา่นอืน่ในทีป่ระชมุเพือ่รกัษาประโยชน	์และอำานวยความสะดวก 
ในการสื่อสารสำาหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

 2.3	 ก�รมอบฉันทะ

	 เพือ่รกัษาสทิธใิหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ะดวกเขา้ประชมุ	ประจำาป	ี 
2557	 ด้วยตนเอง	 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือ
กรรมการอิสระของ	ปตท.	ท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระ
ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	ซึ่ง	ปตท.	จะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำาหนดเพื่อให้เป็น 
ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มี 
เงื่อนไข	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น	 ปตท.	 
จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้น 
ท่านหนึ่ง	นอกจากนี้	ปตท.	ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะ
ทีแ่นบ	พรอ้มทัง้รายละเอยีดและขัน้ตอนตา่งๆ	บนเวบ็ไซตข์อง	
ปตท.	 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	 30	 วัน	 โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ	 
เช่น	เว็บไซต์	อีเมล	เป็นต้น

 3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

	 ปตท.	ในฐานะบรษิทัพลงังานแหง่ชาต	ิไดใ้หค้วามสำาคญั 
ในการดูแลและคำานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	ทั้งภายใน
และภายนอกบริษัท	 รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิง่แวดลอ้ม	โดยแบง่กลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของ	ปตท.	ออกเปน็	 
6	 กลุ่ม	 และกำาหนดพันธกิจเป็นเป้าหมายในการตอบสนอง
ความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในแตล่ะกลุม่อยา่งสมดลุ
ดังต่อไปนี้

ต่อประเทศ 	 	 สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว	
	 	 	 	 โดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ	
	 	 	 	 มคีณุภาพ	ไดม้าตรฐาน	และราคาทีเ่ปน็ธรรม 
	 	 	 	 เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ	
ต่อสังคมชุมชน	 	 เป็นองค์กรที่ดีของสังคม	ดำาเนินธุรกิจ
	 	 	 	 ที่มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อ
	 	 	 	 สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล	
	 	 	 	 และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
	 	 	 	 ที่ดีแก่สังคมชุมชน
ต่อผู้ถือหุ้น 	 	 ดำาเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์	สามารถสร้าง
	 	 	 	 ผลตอบแทนที่ดี	และมีการขยายธุรกิจ
	 	 	 	 ให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน	
ต่อลูกค้า   สรา้งความพงึพอใจและความผกูพนัแกล่กูคา้
	 	 	 	 โดยผ่านการนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
	 	 	 	 ที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
	 	 	 	 ด้วยราคาเป็นธรรม	
ต่อคู่ค้า 	 	 	 ดำาเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของ
	 	 	 	 ความเป็นธรรม	มุ่งสร้างความไว้วางใจ	
	 	 	 	 ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี	
	 	 	 	 เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
	 	 	 	 ในการดำาเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
ต่อพนักงาน	 	 สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
	 	 	 	 การทำางานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง	
	 	 	 	 ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำางาน
	 	 	 	 ของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนำา
	 	 	 	 เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

	 3.1	 ก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง	6	กลุ่ม

 3.1.1 ประเทศ 

	 ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ทำาหน้าที่เป็นบริษัทพลังงาน 
แห่งชาติ	 ปตท.	 เป็นผู้จัดหาทรัพยากรธรรมชาติรายใหญ่เพื่อ 
ตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงานของประเทศอย่าง
เพียงพอ	 และตอบสนองนโยบายภาครัฐในการวิจัย	 พัฒนา	
ผลิต	และจัดจำาหน่ายพลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาด
เพื่อลดการพึ่งพาการนำาเข้าทรัพยากรจากต่างประเทศ	สร้าง
รายได้ให้ภาครัฐซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อนำาไปใช้ใน 
การพฒันาประเทศ	และเปน็ผูน้ำาในการพฒันาพลงังานทดแทน



171รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

	 ปตท.	ดำาเนนิธรุกจิการจดัหา	ขนส่ง	จดัจำาหน่าย	โรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ	 และลงทุนในสถานีบริการ	NGV	 รวมทั้งธุรกิจ
ที่ใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติผ่าน
บริษัทในกลุ่ม	 ปตท.	 โดยการจัดหาก๊าซธรรมชาติครอบคลุม
การจัดหาจากแหล่งในประเทศ	นำาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน	
และในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ	 Liquefied	 Natural	 
Gas	 (LNG)	 เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น 
เพื่อรองรับความต้องการทั้งในภาคไฟฟ้า	 อุตสาหกรรม	และ
ขนส่ง	มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
เพื่อเพิ่มกำาลังการแยกก๊าซธรรมชาติและการผลิตผลิตภัณฑ์
จากโรงแยกก๊าซธรรมชาตเิพือ่สร้างมลูค่าเพิม่และเป็นวตัถดุบิ
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	
	 ปตท.	 จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	 ได้แก่	 นำ้ามัน
เชื้อเพลิง	 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	ผลิตภัณฑ์นำ้ามันหล่อลื่นและ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	ผ่านช่องทางการจัดจำาหน่าย	 3	ช่องทางหลัก	
คือ	 1)	ตลาดค้าปลีก	 โดยจัดจำาหน่ายผ่านสถานีบริการนำ้ามัน	
ปตท.	 ซึ่งได้พัฒนาเป็นสถานีบริการที่ทันสมัยแบบครบวงจร	
2)	 ตลาดพาณิชย์	 โดยจัดจำาหน่ายผ่านกลุ่มลูกค้าราชการ	
รัฐวิสาหกิจ	 อุตสาหกรรม	สายการบิน	 เรือขนส่ง	 เรือประมง	 
โรงบรรจุก๊าซ	 ร้านค้าก๊าซ	 และจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยัง
ตลาดต่างประเทศ	 3)	 การจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ค้า 
นำ้ามัน	 ตามพระราชบัญญัติการค้านำ้ามันเชื้อเพลิง	 รวมทั้ง 
มกีารสง่เสรมิการใชเ้ชือ้เพลงิชวีภาพทัง้แกส๊โซฮอลเพือ่ทดแทน 
นำ้ามันเบนซินและไบโอดีเซลเพื่อทดแทนนำ้ามันดีเซลอย่าง 
ต่อเนื่อง
	 นอกจากนี	้ปตท.	ยงัมกีารลงทนุในธรุกจิสำารวจและผลติ	 
ธุรกิจโรงกลั่นนำ้ามัน	 และธุรกิจปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน	
และเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
อันมีส่ วนสำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 
(รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวปรากฏอยู่ในหัวข้อ	 “ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน”)	

 3.1.2 สังคม ชุมชน

	 ปตท.	 ให้ความสำาคัญต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาวิถีชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 
โดยในปี	 2557	ปตท.	ดำาเนินโครงการในหลากหลายรูปแบบ	
เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและสังคมโดยรวม 
ใน	3	แนวทางหลัก	คือ	ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	 สนับสนุนการศึกษา	 และร่วมพัฒนา 
คุณภาพชีวิต	

	 อนึ่ ง 	 รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวปรากฏอยู่ ใน
หัวข้อ	 “เพื่อคนไทย	 เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”	 และรายงาน
ความยั่งยืน	 ปี	 2557	 (Corporate	 Sustainability	 Report	 
2014)

 3.1.3 ผู้ถือหุ้น 

	 กลยุทธ์การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	 (Sustainable	
Growth	 Strategy)	 ถูกนำามาใช้ในการบริหารจัดการ	 ปตท.	
ให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านการดำาเนินงาน	 (High	
Performance	 Organization)	 โดยตั้งมั่นอยู่บนหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี	(Corporate	Governance)	ควบคู่ไปกับ
การดูแลสังคม	 ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	 (Corporate	 Social	 
Responsibility)	เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจว่า	ปตท.	จะเป็นบริษัท
ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี	 มีความยั่งยืน	 เป็นองค์กรที่อยู่คู่สังคม
ไทยตลอดไป

 กิจกรรมส�าหรับผู้ถือหุ้นสามัญ
	 ปตท.	 ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าเยี่ยมชมกิจการ	 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีโอกาสเยี่ยมชม 
การดำาเนินงาน	รับทราบข้อมูล	พบปะกับคณะผู้บริหาร	ปตท.	
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่จังหวัดระยองของ	ปตท.	อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	 2549	
เป็นต้นมา	
	 สำาหรับในปี	 2556	ปตท.	 ได้มีกำาหนดแผนงานจะจัด
กิจกรรมในวันที่	 14-16	มกราคม	2557	 โดย	ปตท.	 ได้นำาส่ง 
หนังสือเชิญและเอกสารตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏ 
รายชื่อ	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	
ประจำาปี	 2556	 (วันที่	 23	กันยายน	2556)	 โดยทางไปรษณีย์	
เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้แจง้ความประสงคใ์นการเขา้เยีย่มชมกจิการของ	 
ปตท.	อนึ่ง	เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจและแจ้งความประสงค์ 
ที่จะเข้าเยี่ยมชมกิจการของ	ปตท.	จำานวนมากถึง	 2,000	คน	 
ซึ่งยังคงเป็นจำานวนสูงอยู่มาก	ปตท.	จึงต้องใช้วิธีการจับสลาก 
ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าเยี่ยมชมกิจการเช่นเดียวกับ
ที่ผ่านมา	 โดยมีผู้บริหารและคณะทำางานการกำากับดูแล
กิจการที่ดี	 เป็นสักขีพยาน	 เมื่อวันที่ 	 17	 ธันวาคม	 2556	
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเยี่ยมชมกิจการของ	 ปตท.	 
บนเว็บไซต์ของ	ปตท.	เจ้าหน้าที่ของ	ปตท.	ได้ดำาเนินการแจ้ง
ผู้มีสิทธิเข้าเยี่ยมชมกิจการของ	ปตท.	ทางโทรศัพท์เพื่อยืนยัน
การตอบรับเข้าเยี่ยมชมกิจการของ	 ปตท.	 แต่เนื่องจากเกิด
เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง	 จึงจำาเป็นต้องเลื่อนกิจกรรม 
ออกไป	 เพราะอาจมีผลกระทบต่อการเดินทางและสวัสดิภาพ
ของผู้ถือหุ้น	 ทั้งนี้	 ได้มีกำาหนดการจัดกิจกรรมใหม่เป็นวันที่	 
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14-16	ตลุาคม	2557	โดยกจิกรรมดงักลา่วจะจดัใหผู้ถ้อืหุน้ราย
ย่อยเข้าเยี่ยมชมกิจการ	ณ	โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง	และ
บริษัทใน	กลุ่ม	ปตท.	ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	
(เป็นการนั่งรถเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบ	 โดยมีเจ้าหน้าที่ของ 
โรงแยกกา๊ซธรรมชาตริะยอง	เปน็ผูแ้นะนำาและตอบขอ้ซกัถาม)	 
และทัศนศึกษาการทำา	 CSR	 ของ	 ปตท.	ณ	 สวนสมุนไพร 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 จังหวัด
ระยอง	 จำานวน	480	คน	 โดยแบ่งเป็น	 3	 รุ่น	 รุ่นละ	 160	คน	 
เช่นปีที่ผ่านมา
	 สำาหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการในครั้งต่อไป	 
(ประจำาป	ี2557)	สามารถตดิตามความคบืหนา้และรายละเอยีด 
โครงการได้บนเว็บไซต์ของ	 ปตท.	 โดย	ปตท.	 ขอสงวนสิทธิ์
สำาหรับผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

 กิจกรรมส�าหรับผู้ถือหุ้นกู้
	 จากความสำาเร็จและกระแสตอบรับในการจัดกิจกรรม
วาไรตีค้อนเสริต์สำาหรบัผูถ้อืหุน้กูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง	ตัง้แตป่	ี2553	-	 
2556	บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	จึงได้จัดกิจกรรม	Variety	
Concert	 ครั้งที่	 5	 ขึ้นอีกครั้งในปี	 2557	ภายใต้	 ชื่อว่า	 “The	 
Moment	 of	 Happiness”	 โดยยังคงเอกลักษณ์เฉพาะของ
คอนเสิร์ตเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ดังเดิมคือการนำาศิลปินนักร้องที่เป็น
ที่ประทับใจตลอดกาล	 รวมถึงศิลปินระดับแนวหน้าของ
ประเทศไทย	อาทิ	ทาทา	ยัง,	เบน	ชลาทิศ,	บอย	พีชเมกเกอร์,	
แอม	 เสาวลักษณ์	 ฯลฯ	และศิลปินรับเชิญพิเศษอีกมากมาย	
เช่น	นิว-จิ๋ว,	ลิฟท์-ออย,	เคน	ภูภูมิ,	ต้อม	เรนโบว์,	ตุ๊ก	วิยะดา	 
มาร่วมสร้างความสุข	ความทรงจำาดีๆ	ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม	
ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้และผู้ติดตามกว่า	 28,000	 คน	 
พร้อมด้วยกิจกรรมเพื่อสังคม	 (CSR)	 และเกมต่างๆ	บริเวณ 
หน้างาน	นอกจากนี้	ยังมีกิจกรรมอื่นๆ	อีกมากที่	ปตท.	จัดขึ้น	
เพื่อเป็นช่องทางในการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง	ปตท.
กับผู้ถือหุ้นกู้ของ	ปตท.	 และเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนหุ้นกู้ของ	ปตท.	อาทิ	นิตยสาร	 
happiness	 เพื่อผู้ถือหุ้นกู้	 กลุ่ม	 ปตท.	 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ	
กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัว	 และยังคงจัดทริปการเดิน
ทางท่องเที่ยวให้กับผู้ถือหุ้นกู้	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มผู้ลงทุนของ	 ปตท.	
เป็นต้น

 กิจกรรมส�าหรับนักลงทุนสถาบัน
	 ในป	ี2557	นอกเหนอืจากกจิกรรมผูบ้รหิารพบนกัลงทนุ	
เพื่อชี้แจงข้อมูลผลประกอบการประจำาไตรมาสแล้ว	ปตท.	ได้
จัดให้นักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เยี่ยมชม
กจิการและพบผูบ้รหิารเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็เปน็ประจำา
ปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์	 และจัดให้มีการเยี่ยมชมการดำาเนิน
งานของโรงแยกก๊าซฯ	หน่วยที่	6	ที่จังหวัดระยอง	อย่างอบอุ่น
และเป็นกันเอง	 โดยในการเยี่ยมชมดังกล่าว	 นักลงทุนและ 
นักวิเคราะห์มีโอกาสทราบถึงทิศทางและโอกาสในการดำาเนิน
ธุรกิจของ	กลุ่ม	ปตท.	จากผู้บริหารโดยตรง	
 
 3.1.4 ลูกค้า

	 ปตท.	คำานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า	 ซึ่งเป็น 
ผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจาก	 ปตท.	 ด้วยราคาที่เป็นธรรม	 
มีคุณภาพ	มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า	 และให้บริการอย่างปลอดภัย	
ครบวงจร	 รวดเร็ว	 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 
และผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง	
	 ปตท.	นำาระบบการบรหิารงานดา้นคณุภาพ	ความมัน่คง	
ปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสิง่แวดลอ้มมาใชใ้นการดำาเนนิงาน 
เพื่อมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพด้วยกระบวนการทำางานที่มี 
ประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้าง 
ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า	 และถือความปลอดภัยเป็นหัวใจ
ในการปฏิบัติงาน	โดยการนำามาตรฐานต่างๆ	อาทิ	ISO	9001/	 
ISO	14001/	มอก./	OHSAS	18001	มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
	 ปตท.	 ดำาเนินการบริหารจัดการลูกค้าและการตลาด 
ที่มีบริบทสอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ	ปตท.	 เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่หลากหลาย
ของลูกค้า	ปตท.	จึงแบ่งเป็น	2	ส่วนตลาดหลัก	คือ	ส่วนตลาด 
ในประเทศ	และส่วนตลาดต่างประเทศ	 โดยมี	 2	 กลุ่มลูกค้า 
หลัก	คือ	Business	 to	Business:	B2B	และ	Business	 to	
Customer:	B2C	ซึ่งมีการซื้อผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน	3	กลุ่ม
ผลติภณัฑห์ลกั	คอื	ผลติภณัฑก์า๊ซธรรมชาต,ิ	ผลติภณัฑเ์ชือ้เพลงิ	 
และปโิตรเลยีมปโิตรเคมี	และอืน่ๆ	โดยกำาหนดวงจรชวีติลกูคา้ 
ในแต่ละกลุ่มเป็น	2	กลุ่ม	คือ	(1)	กลุ่มลูกค้าปัจจุบันหมายถึง	
ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ	ปตท.	และลูกค้าที่ลดปริมาณการซื้อ	 
(2)	 กลุ่มลูกค้าในอนาคตที่เป็นทั้งลูกค้าใหม่	 ลูกค้าของคู่แข่ง	
และลูกค้าในอดีต
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	 ปตท.	มีกระบวนการในการรับฟังลูกค้าซึ่งแตกต่างกัน
ในแต่ละกลุ่มลูกค้า	 ส่วนตลาด	และวงจรชีวิต	 ผ่านช่องทาง 
ที่หลากหลาย	 เพื่อให้ได้ความต้องการ	 ความคาดหวังและ
ระดบัความสำาคญัเชงิเปรยีบเทยีบของลกูคา้	สำาหรบักลุม่ลกูคา้	 
Business	to	Business	(B2B)	กรณี	ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ	
ปตท.	 เน้น	 Site	 Visit	 เป็นวิธีการหลักเพื่อติดตามสารสนเทศ
เกีย่วกบัผลติภณัฑบ์รกิาร	และการสนบัสนนุลกูคา้	นำามาจดัทำา 
แผนงานสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความผูกพัน	 กรณี	 ลูกค้า 
ที่ลดปริมาณการซื้อ	 ใช้วิธีการ	 Site	 Visit	 เพื่อหาสาเหตุของ 
การเลิกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ	มาวิเคราะห์จัดทำาแผนงาน
ชักจูงให้กลับมาเป็นลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ	 ปตท.	 กรณี	 
กลุ่มลูกค้าในอนาคตเน้นการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างบริษัทคู่ค้าในตลาด	สถาบันการเงินที่มีการจัดอันดับ	
Credit	Rating,	Website	 รวมถึง	Report	 จาก	Publication	
ต่างๆ	 เพื่อหาลูกค้าที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์ในการขยาย
ธุรกรรมและการสนับสนุนลูกค้าในอนาคต	 สำาหรับกลุ่ม
ลูกค้า	Business	 to	Customer	 (B2C)	จะใช้	Social	Media	
(PTT	Owned/	 Public	Owned)	 และ	 Point	 of	 Purchase	
เป็นหลักในการได้มาของข้อมูล	 รวมถึงช่องทางหมายเลข
โทรศัพท์	 1365	ซึ่งสามารถติดต่อ	ปตท.	 ได้ตลอด	24	ชั่วโมง	
นอกจากนี้	 ทุกกลุ่มลูกค้าใช้การ	 Survey	 ในกรณีที่ต้องการ
ข้อมูลเฉพาะเรื่องในการแสวงหาลูกค้าใหม่	 ตลาดใหม่	 
เช่น	 นำามากำาหนดคุณสมบัติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
หล่อลื่นใหม่สำาหรับรถยนต์	 Eco-Car	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 
ยังนำาสารสนเทศที่ได้มาเป็นข้อมูลป้อนเข้าในการสร้างแผน
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	 (CRM	 Plan)	 เช่น	 กิจกรรม 
สง่เสรมิการขายรว่มกบัผลติภณัฑ/์	บรกิารอืน่,	พฒันาโปรแกรม	
Area	Manager	 ให้ผู้จัดการเขตการขายเป็นที่ปรึกษาพัฒนา 
ศักยภาพผู้แทนจำาหน่าย,	โครงการ	Business	Partner	ซึ่งเป็น 
การยกระดับและมอบสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจ	 โดยผู้จัดการ 
เขตการขายเข้าพบ	 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาโอกาสทาง
ธรุกจิรว่มกนั,	โครงการ	PTT	Tune	Up	บรกิารเชก็เครือ่งยนตฟ์ร ี
ก่อนการเดินทาง	เป็นต้น
	 ปตท.	 ใช้ระบบ	 QSHE	 Management	 System	 
ในการกำาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน	 จัดให้มีคู่มือขั้นตอน 
การดำาเนินงาน	 คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน	 และมาตรฐาน 
การบริการ	 ในทุกกระบวนการที่สัมผัสกับลูกค้า	 เพื่อให้มั่นใจ
ว่าบุคลากรทุกคนและทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ 
การตอบสนองลูกค้า	 ปฏิบัติตามความต้องการของลูกค้าได้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน

	 ปตท.	มกีระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรยีน	ในกรณทีีล่กูคา้
เกิดความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ 
ของ	 ปตท.	 โดยมีช่องทางรับข้อร้องเรียน	 ข้อเสนอแนะจาก 
ลกูคา้	ผูบ้รโิภค	และประชาชนทัว่ไป	ตามชอ่งทางผา่นชอ่งทาง 
ที่หลากหลาย	ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มลูกค้า	 ส่วนตลาด	 
และวงจรชีวิตดังกล่าวข้างต้น	 ทุกข้อร้องเรียนจะบันทึกเข้า 
ระบบ	CRC	และตอ้งไดร้บัการตอบสนองเบือ้งตน้ภายใน	1	วนั	
และแจ้งกลับลูกค้าทันทีเมื่อดำาเนินการแล้วเสร็จเพื่อสอบถาม
ถึงความพึงพอใจต่อกระบวนการและผลการแก้ไข	 เพื่อให้ 
มั่นใจว่าลูกค้าพอใจต่อวิธีการแก้ไขและยังคงมีความเชื่อมั่น
ต่อ	ปตท.
	 นอกจากนี	้ปตท.	ยงัมกีระบวนการประเมนิความพงึพอใจ	 
ความไม่พึงพอใจ	 และความผูกพันของลูกค้า	 เพื่อให้ได้
สารสนเทศป้อนเข้าในการดำาเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ์/
บริการ	ระบบงาน	การจัดทำาแผนกลยุทธ์	แผนการตลาด	และ	
CRM	Plan	เพื่อให้	ปตท.	สามารถตอบสนองลูกค้าได้เกินกว่า
ที่ลูกค้าคาดหวังได้ทันต่อทิศทางธุรกิจ

 3.1.5 คู่ค้า

	 ปตท.	 ให้ความสำาคัญกับคู่ค้า	 อันเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสำาคัญที่ช่วยเหลือในการดำาเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน	
โดย	ปตท.	จะปฏบิตัติอ่คูค่า้อยา่งเสมอภาคบนพืน้ฐานของการ
แขง่ขนัทีเ่ปน็ธรรม	เคารพสทิธซิึง่กนัและกนั	สรา้งความสมัพนัธ์
และความร่วมมืออันดี	ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด	และ
ใหค้วามสำาคญัในกระบวนการจดัซือ้จดัหา	ซึง่เปน็กระบวนการ
สำาคัญในการควบคุมค่าใช้จ่าย	คุณภาพสินค้า	 และบริการที่	
ปตท.	จะนำามาใชด้ำาเนนิกจิการ	มกีารกำาหนดขัน้ตอนการจดัหา 
พัสดุเพื่อให้เกิดความโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
	 ปตท.	 กำาหนดให้ผู้ เสนอราคาจะต้องปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำางานและการใช้ 
เครื่องมือตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ	 อย่างเคร่งครัด	 
โดยเฉพาะในการทำางานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อม	ให้ระมัดระวังในการทำางาน
เป็นพิเศษ	 และเข้าเยี่ยมชมกิจการของคู่ค้า	 เพื่อประเมิน
ถึงศักยภาพในการดำาเนินงาน	 โดยเฉพาะด้านความมั่นคง	
ปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	นอกจากนี้	พนักงาน
ของบริษัทคู่ค้าต้องผ่านการเข้าอบรมการปฏิบัติตนและ 
ดำาเนินการในพื้นที่การทำางานของ	ปตท.	และปฏิบัติงานตาม 
ขอ้กำาหนดในการเขา้ทำางานในเขตปฏบิตังิานซึง่มรีายละเอยีด
การปฏิบัติตนตามแต่ละลักษณะงานไว้	
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	 ปตท.	 มีการจัดทำาทะเบียนผู้ค้า	 (PTT	 Approved	 
Vendor	List:	PTT	AVL)	เพือ่ประโยชนใ์นงานจดัหาพสัดดุว้ยวธิี
ประมูล	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าภายใต้กระบวนการ
กำาหนดกลุ่มงานและขั้นตอนหรือวิธีการในการคัดเลือกผู้ค้า
เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับ	ปตท.	นั้น	จะได้ผู้ค้าที่มีประสิทธิภาพ	
สามารถส่งมอบสินค้า/	 บริการได้ตรงกับความต้องการของ
องค์กร	 และส่งเสริมความเป็นพันธมิตร	 (Partnership)	 กับ	
ปตท.	อย่างยั่งยืน	 โดยในปี	 2557	นี้	 มีผู้ค้าที่ได้รับการอนุมัติ
ให้ขึ้นทะเบียนผู้ค้า	ปตท.	แล้วจำานวนทั้งสิ้น	245	บริษัท	จาก	
16	กลุ่มงาน
	 เพื่อให้การจัดทำาทะเบียนผู้ค้าของ	ปตท.	 เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ	 ปตท.	 ได้ดำาเนินการพิจารณาหลักเกณฑ์	
เงื่อนไข	 คุณสมบัติของผู้ค้าที่สมัครเพื่อคัดเลือกขึ้นทะเบียน 
ผู้ค้าในแต่ละกลุ่มงาน	 โดยคุณสมบัติของผู้ค้าในเบื้องต้น 
จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
	 1.	 ผู้ค้าจะต้องไม่เป็นผู้ละทิ้งงานของ	ปตท.	หรือส่วน
ราชการ	รัฐวิสาหกิจ	และหน่วยงานต่างๆ	ของรัฐ	
	 2.	 กรณีที่ เคยถูกเพิกถอนออกจากกลุ่มงานใดใน
ทะเบียนผู้ค้าของ	ปตท.	 จะไม่มีสิทธิยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ค้าฯ	 
กับ	 ปตท.	 ในกลุ่มงานนั้นๆ	 ในช่วงระยะเวลา	 5	 ปี	 นับถัด 
จากวันที่ถูกเพิกถอน	 ยกเว้นกรณีถูกเพิกถอน	 เนื่องจากเป็น 
ผู้ละทิ้งงานของ	 ปตท.	 หรือส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ	 และ 
หน่วยงานต่างๆ	ของรัฐ	ปตท.	จะไม่รับเข้าเป็นผู้ค้าในทะเบียน
ผู้ค้า	ปตท.	 จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งแสดงหลักฐานการยกเลิก
การถูกเพิกถอน	
	 3.	 ผู้ค้าจะต้องเข้าใจ	และรับทราบแนวทางการปฏิบัติ
อย่างยั่งยืนของผู้ค้า	ปตท.	(PTT	Supplier	Sustainable	Code	
of	Conduct:	SSCoC)
	 นอกจากหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นแล้ว	ปตท.	ยังประเมิน
คุณสมบัติผู้ค้าในด้านการดำาเนินงาน	 และด้านแนวทาง 
การปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้าควบคู่กันไปด้วย	
	 หลังจากที่ผู้ค้าส่งมอบสินค้า/	บริการในแต่ละงวดงาน
แลว้	ปตท.	จะทำาการประเมนิผูค้า้พรอ้มทัง้แจง้ผลการประเมนิ
ใหแ้กผู่ค้า้ทราบถงึขอ้ด/ี	ขอ้ควรปรบัปรงุในการดำาเนนิงาน		เพือ่
ทีผู่ค้า้จะไดร้บัทราบและพจิารณานำาไปปรบัปรงุการดำาเนนิงาน
ของผู้ค้าเอง	(Supplier	Development)	ให้ดียิ่งขึ้นไป	

	 นอกจากนั้น	ปตท.	มีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจให้
เตบิโตอยา่งยัง่ยนื	ควบคูไ่ปกบัการกำากบัดแูลกจิการเพือ่ชมุชน	
สังคม	และสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้ความตั้งใจดังกล่าวบรรลุตาม
ปณิธานที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิผล	ปตท.	 จึงให้ความสำาคัญ
กบัการบรหิารจดัการหว่งโซอ่ปุทานและพฒันาใหเ้กดิขึน้อยา่ง
เป็นรูปธรรม	ผ่านทางการกำากับดูแลผู้ค้าของ	ปตท.	 โดยในปี	
2555	“แนวทางการปฏบิตัอิยา่งยัง่ยนืของผูค้า้ของ	ปตท.”	(PTT	
Suppliers	Sustainable	Code	of	Conduct)	ได้ถูกกำาหนดขึ้น	 
ซึ่งเนื้อหาและขอบเขตของแนวทางดังกล่าวนั้นอยู่ภายใต้ 
ข้อกำาหนด	ข้อบังคับ	และกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง	โดยยึด
หลักปฏิบัติ	4	ด้าน	ดังนี้
 •	 จริยธรรม	(Business	Ethics)	
 •	 การเคารพสิทธิมนุษยชน	(Human	Rights)	
 •	 การดแูลอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของลกูจา้ง	
	 	 (Occupational	Health	and	Safety)	
 •	 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
	 	 (Environmental	Management)	
	 ทั้งนี้	 แนวทางดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับผู้ค้าที่มีการทำา 
สัญญากับ	ปตท.	ในวงเงินมูลค่าตั้งแต่	2	ล้านบาท	และ/หรือ
งานที่มีการปฏิบัติงานแล้วมีผลกระทบต่อความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อม	ปตท.	ตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2555	
	 เพื่อให้การจัดหาจัดจ้างของ	ปตท.	 เป็นไปอย่างยั่งยืน
นั้น	การนำาประเด็นด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และการกำากับกิจการ	
(Environment,	Social,	and	Governance:	ESG)	มาใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานผู้ค้า	ตั้งแต่การคัดเลือก	การระบุ 
รายละเอียดในข้อกำาหนด	 ตามความเสี่ยงของกลุ่มงานของ
ผู้ค้านั้น	 ในปี	 2557	 ปตท.	 จึงมีการจัดการอบรมให้ความรู้ 
แก่พนักงานจัดหาพัสดุ	 ปตท.	 ในเรื่องดังกล่าว	 ตลอดจน 
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองในการวาง
นโยบายการจดัหาอยา่งยัง่ยนื	ตลอดจนแนวทางในการนำา	ESG	 
มาใชเ้ปน็สว่นหนึง่ของกระบวนการจดัหาพสัดุ	และบรหิารงาน
ผู้ค้าของ	ปตท.	
	 นอกจากนี้	ปตท.	ยังมีการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย	
โดยได้มีการกำาหนดเป็นหนึ่งในนโยบายการจัดหาพัสดุของ	
ปตท.	เมือ่พจิารณาจากขอ้มลูการจดัหาทีผ่า่นมา	พบวา่	ปตท.	
มีการจัดหาสินค้าจากท้องถ่ินมากกว่าร้อยละ	 90	 ตลอดระยะ
เวลา	 5	 ปีที่ผ่านมา	 ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียน	 
ในระบบเศรษฐกจิของไทย	รวมถงึสง่เสรมิใหม้กีารจดัหาสนิคา้
จากในพื้นที่ที่สถานประกอบการ	ปตท.	ตั้งอยู่เป็นหลัก	อีกทั้ง	
ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน	
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	 โดยเป้าหมายที่	 ปตท.	 ให้ความสำาคัญเพื่อผู้ค้าเติบโต
อย่างยั่งยืนไปพร้อมกับ	ปตท.	นั้น	คือ	การกำากับดูแลให้ผู้ค้า 
มีการดำาเนินงานที่ดีและมีศักยภาพควบคู่ไปกับการเติบโต
ของ	ปตท.	 จึงได้มีการวางแนวทางในการบริหารและพัฒนา 
ผู้ค้าของ	ปตท.	ดังนี้	
	 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่าง	
ปตท.	กับผู้ค้า	และพัฒนาศักยภาพของผู้ค้าให้พร้อมสนับสนุน
ความสำาเรจ็ของ	ปตท.	ทัง้ในดา้นผลการดำาเนนิการ	ความตอ่เนือ่ง 
ในการทำาธุรกิจ	ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม	ในปี	2557	
ปตท.	 ได้มีการจัดงานสัมมนาผู้ค้า	 (Supplier	 Relationship	
Management	Seminar:	SRM)	ทั้งหมด	6	ครั้ง	
 งานสมัมนาผูค้า้ครัง้ที ่1	จดัขึน้เมือ่วนัที	่29	พฤษภาคม	
2557	 เพื่อสื่อความให้แก่ผู้ค้าหลักของหน่วยงานโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติขนอม	 โดยในการจัดครั้งนี้มีการสื่อความให้ผู้ค้า 
ทราบถึง
 •	 นโยบายการจัดหาพัสดุ	
 •	 แนวปฏบิตังิานจดัหาพสัดกุบัโรงแยกกา๊ซธรรมชาติ
	 	 ขนอม
	 นอกเหนอืจากการสือ่ความแลว้	ยงัมกีารจดักจิกรรมกลุม่	 
(Workshop)	โดยให้มีการทำากิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงาน
จดัหาและผูค้า้	ใหม้กีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็	เพือ่กอ่ใหเ้กดิ
ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน	(Sustainable	Partnership)
 งานสัมมนาผู้ค้าครั้งที่ 2	จัดขึ้นเมื่อวันที่	2	กรกฎาคม	
2557	 เพื่อสื่อความให้แก่ผู้ค้าหลักของหน่วยงานระบบท่อ 
สง่กา๊ซธรรมชาต	ิในการจดัครัง้นีม้กีารสือ่ความใหผู้ค้า้ทราบถงึ
 •	 นโยบายการจัดหาพัสดุ	
 •	 การจัดหาเพื่อการพัฒนาการเป็นอุตสาหกรรม
	 	 เชิงนิเวศ	กลุ่ม	ปตท.
	 นอกเหนือจากการสื่อความแล้ว	 ยังมีการจัดกิจกรรม
กลุ่ม	 (Workshop)	 โดยให้มีการทำากิจกรรมร่วมกันระหว่าง
พนกังานจดัหาและผูค้า้	ใหม้กีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็	เพือ่
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน	(Sustainable	Partnership)
 งานสมัมนาผูค้า้ครัง้ที ่3	จดัขึน้เมือ่วนัที	่24	กรกฎาคม	
2557	 เพื่อสื่อความให้แก่ผู้ค้าของหน่วยงานก๊าซธรรมชาติ
สำาหรับยานยนต์	(NGV)	ในการจัดครั้งนี้มีการสื่อความให้ผู้ค้า
ทราบถึง
 •	 ทิศทางธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์	(NGV)
 •	 นโยบายการจัดหาพัสดุ

	 นอกเหนือจากการสื่อความแล้ว	 ยังมีการจัดกิจกรรม
กลุ่ม	 (Workshop)	 โดยให้มีการทำากิจกรรมร่วมกันระหว่าง
พนกังานจดัหาและผูค้า้	ใหม้กีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็	เพือ่
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน	(Sustainable	Partnership)
 งานสัมมนาผู้ค้าครั้งที่ 4	จัดขึ้นเมื่อวันที่	26	สิงหาคม	
2557	 เพื่อสื่อความให้แก่ผู้ค้าของธุรกิจหล่อลื่น	 ในการจัด 
ครั้งนี้มีการสื่อความให้ผู้ค้าทราบถึง	
 •	 นโยบายการจัดหาพัสดุ
 •	 นโยบายการตลาดหล่อลื่น
 •	 นโยบายการจัดหาหล่อลื่น
 งานสัมมนาผู้ค้าครั้งที่ 5	จัดขึ้นเมื่อวันที่	30	กันยายน	
2557	เพื่อสื่อความให้แก่ผู้ค้าของการจัดหาร่วมระหว่างบริษัท
ใน	กลุ่ม	ปตท.	 ในการจัดครั้งนี้มีการสื่อความให้ผู้ค้าทราบถึง
ทิศทางการดำาเนินงานในด้านต่างๆ	ดังนี้	
 •	 นโยบายการจัดหาพัสดุ	
 •	 Supply	Chain	Sustainability
 งานสัมมนาผู้ค้าครั้งที่ 6	 จัดขึ้นเมื่อวันที่	 3	ธันวาคม	
2557	 เพื่อสื่อความให้แก่ผู้ค้าของหน่วยงานหน่วยงานคลัง
พัสดุ	 และคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก	 ในการจัดครั้งนี้ 
มีการสื่อความให้ผู้ค้าทราบถึง
 •	 นโยบายการจัดหาพัสดุ
 •	 Green	Procurement
	 รายละเอยีดของนโยบายการจดัหาพสัดทุีม่กีารสือ่ความ 
นั้น	 ได้แก่	 นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน	 ระบบทะเบียน 
ผูค้า้	การบรหิารหว่งโซอุ่ปทานอยา่งยัง่ยนื	และการปฏบิัตติาม	
พ.ร.บ.	ป.ป.ช.	103/7
 •	 นอกจากนี	้ยงัมกีารกลา่วถงึทศิทางการดำาเนนิธรุกจิ
	 	 ของวิสัยทัศน์และพันธกิจของ	ปตท.	ตลอดจนยังม ี
	 	 การจัดกิจกรรมกลุ่ม	 (Workshop)	 โดยให้มีการทำา 
	 	 กิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงานจัดหาและผู้ค้า	 
	 	 ใหม้กีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็	เพือ่นำามาปรบัปรงุ 
	 	 กระบวนการทำางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 
	 	 ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์ที่ดี	 และก่อเกิดเป็น 
	 	 ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน	 (Sustainable	Partnership)	 
	 	 ต่อไป
 
 3.1.6 พนักงาน

	 (ได้รายงานหมวดโครงสร้างการจัดการ	 หัวข้อ “8.5 
พนักงาน”	แล้ว)
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	 3.2	 ก�รเค�รพกฎหม�ยและหลักสิทธิมนุษยชน
	 	 	 ส�กล

	 ปตท.	 กำาหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน 
ของ	ปตท.	ทกุคนตอ้งเคารพกฎหมาย	ขนบธรรมเนยีม	ประเพณ	ี
และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศที่	 ปตท.	 เข้าไป
ลงทุน	 และเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด 
ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่ง
ในการปฏิบัติงาน	และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิ
มนุษยชนสากล	
	 ปตท.	 ส่งเสริมบริษัทในกลุ่มให้นำาหลักสิทธิมนุษยชน 
ไปปฏิบัติตามกรอบการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบ 
ตอ่สงัคมของ	กลุม่	ปตท.	โดย	ปตท.	ไดเ้ขา้เปน็ภาคขีอง	United	
Nations	Global	Compact	(UNGC)	เมือ่วนัที	่1	มนีาคม	2555	
อนัเปน็การประกาศเจตนารมณท์ีจ่ะนำาหลกัสทิธมินษุยชน	สทิธิ
แรงงาน	การรักษาสิ่งแวดล้อม	และการต่อต้านการคอร์รัปชัน 
ในระดบัสากลมาใชเ้ปน็แนวทางในการดำาเนนิกจิกรรมทางธรุกจิ	 
อนันำาไปสูก่ารแกไ้ขปญัหาพืน้ฐานทีภ่าคธรุกจิและสงัคมเผชญิ	
ใหไ้ดช้ือ่วา่เปน็บรรษทัพลเมอืงทีม่คีวามรบัผดิชอบโดยสมคัรใจ	 
ปัจจุบัน	บริษัทใน	กลุ่ม	ปตท.	ที่เข้าร่วมเป็นภาคีข้อตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติ	 ได้แก่	 บริษัท	 พีทีที	 โกลบอล	 เคมิคอล	
จำากดั	(มหาชน)	บรษิทั	ปตท.สำารวจและผลติปโิตรเลยีม	จำากดั	
(มหาชน)	บริษัท	 ไออาร์พีซ	ี จำากัด	 (มหาชน)	บริษัท	บางจาก
ปิโตรเลียม	 จำากัด	 (มหาชน)	 และบริษัท	 ไทยออยล์	 จำากัด	
(มหาชน)	อนึง่	ขอ้มลูการดำาเนนิการในป	ี2557	ในเรือ่งนีป้รากฏ
อยู่ในรายงานความยั่งยืนปี	2557	แล้ว

 	 3.3	 ข้อพิพ�ทที่สำ�คัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 ปรากฏอยู่ใน	 “ข้อพิพาททางกฎหมาย”	 ซึ่งเปิดเผย 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)
  
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

	 การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสใน 
การดำาเนนิการทีส่ำาคญั		เปน็ปจัจยัสำาคญัในการสรา้งความเชือ่มัน่ 
ให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	 ปตท.	 จึงให้
ความสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง	แม่นยำา	และสร้าง
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย	 รณรงค์ให้
กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานตระหนักถึงความสำาคัญของ
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการดำาเนินงานและ 
สร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสม	และเป็นธรรม
สำาหรับทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน	ดังนี้
 

 4.1	 ก�รร�ยง�นของคณะกรรมก�ร
	 	 	 ทั้งที่เป็นก�รเงินและไม่ใช่ก�รเงิน

	 ปตท.	จัดทำารายงานความย่ังยืน	ปี	2557	(Corporate	
Sustainability	Report	 2014)	 เพื่อสื่อสารนโยบาย	แนวทาง 
การบรหิารจดัการ	และผลการดำาเนนิงานดา้นเศรษฐกจิ	สงัคม	
และสิง่แวดลอ้ม	โดยใช	้Sustainability	Reporting	Guidelines	
และ	Oil	and	Gas	Sector	Supplement	(OGSS)	รุ่นที่	4	(G4)	
ของ	Global	Reporting	 Initiative	 (GRI)	 เพื่อให้การเปิดเผย
ข้อมูลมีความเหมาะสมและเฉพาะเจาะจงกับธุรกิจมากขึ้น	 
นอกจากนี้	 ปตท.	 จัดให้มีการสอบทานข้อมูลในรายงานโดย
หน่วยงานภายนอกต่อเนื่องเป็นปีที่	 3	 เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูล 
มีความถูกต้อง	ความโปร่งใส	และเชื่อถือได้	 และมีเป้าหมาย
ให้มีการดำาเนินการต่อเนื่องทุกปี	 รวมทั้งผ่านการตรวจสอบ
โดย	GRI	(ระดับ	Core)	ทั้งนี้	ปตท.	จัดส่งรายงานความยั่งยืน	
ปี	2557	พร้อมกับรายงานประจำาปีให้กับผู้ถือหุ้น	และเปิดเผย
ให้กับผู้ที่สนใจบนเว็บไซต์ของ	ปตท.	(www.pttplc.com)

	 4.2	 คว�มสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

	 ปตท.	แปลงสภาพและกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	 ตั้งแต่เดือนตุลาคม	 2544	 ปตท.	 จัดให้มี 
หนว่ยงานฝา่ยผูล้งทนุสมัพนัธ	์(Investor	Relations	Department)	 
ทีท่ำาหนา้ทีเ่ปน็ศนูยก์ลางในการเปดิเผยขอ้มลูสำาคญัตอ่ผูล้งทนุ
และดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน	 เช่น	 การนำาเสนอ 
ผลการดำาเนินงาน	 งบการเงิน	 สารสนเทศที่	 ปตท.	 แจ้งต่อ 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์	รวมถงึมกีารทำาบทรายงานและการวเิคราะห์
ของฝ่ายบริหาร	 (MD&A)	 รายไตรมาส	 ซึ่งแสดงสถานภาพ 
ผลการดำาเนนิงานและแนวโนม้ในอนาคตของ	ปตท.	ตอ่ผูถ้อืหุน้ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน	
สมำ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง	 นอกจากนี้	 ปตท.	
ไดจ้ดัทำานติยสารเพือ่ผูถ้อืหุน้กู	้ปตท.	ภายใตช้ือ่	“Happiness”	 
ออกเป็นรายไตรมาส	 เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อความ	 
ข่าวสาร	ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำาเนินงานของ	ปตท. 
ต่อผู้ถือหุ้นกู้	และจดหมายข่าวรายไตรมาสเพื่อผู้ถือหุ้นสามัญ	
ปตท.	 ภายใต้ชื่อ	 “PTT	 Bizway”	 โดยจัดทำาเป็น	 2	 ภาษา	 
เพื่อสื่อความวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 ผลประกอบการรายไตรมาส	
การกำากับดูแลกิจการที่ดี	 การบริหารจัดการสู่ความยั่งยืนของ	 
ปตท.	 และกิจกรรมที่สำาคัญในช่วงเวลานั้น	 ทั้งนี้	 ผู้ลงทุน 
สามารถตดิตอ่กบัหนว่ยงานไดโ้ดยตรง		หรอืผา่นทางเวบ็ไซตข์อง	 
ปตท.	ซึง่มขีอ้มลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษทีไ่ดป้รบัปรงุให้
ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	ประกอบด้วยข้อมูลสำาคัญๆ	อาทิ
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 •	 รายงานประจำาปี	(แบบ	56-2)/	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)
 •	 ข้อมูลโครงการลงทุนที่สำาคัญ
 •	 การจัดซื้อจัดจ้าง
 •	 การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร
 •	 การดำาเนินการตามนโยบายรัฐ
 •	 แผนงานที่สำาคัญ
 •	 นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและกิจกรรมส่งเสริม
 •	 ผลการดำาเนินงานด้านการเงิน
 •	 ผลการดำาเนินงานที่ไม่ใช่ด้านการเงิน
 •	 กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำาคัญ
	 โดย	ปตท.	ได้ให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส	และทั่วถึง	รวมทั้งการนำาเสนอผลงาน
และการแจ้งสารสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุน	ผู้ถือหุ้น	และผู้เกี่ยวข้องทั้งในทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด	สรุปได้ดังนี้
 • ทางตรง:	ปตท.	มีการนำาเสนอผลการดำาเนินงานให้แก่นักวิเคราะห์	นักลงทุน	และพนักงาน	เป็นระยะๆ	อย่างสมำ่าเสมอ
ในรูปของ	Analyst	Meeting,	Roadshow,	Conference	Call	 การเข้าร่วม	Conference	ซึ่งจัดโดยสถาบันต่างๆ	 รวมทั้งการร่วม 
กิจกรรมพบนักลงทุนรายย่อยกับตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และผู้เกี่ยวข้องสามารถทำาการนัดหมาย	 (Company	Visit)	 เข้าพบผู้บริหาร	 
ปตท.	เพื่อสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำาเนินกิจการได้ตลอดเวลา	

Roadshow	ต่างประเทศ		 15		 12

Roadshow	ในประเทศ		 7		 9

Analyst	Meeting	 	4		 4

Credit	Rating	Review		 4		 4

Company	Visit/	Conference	Call		 177	 201

ทางอีเมล/	โทรศัพท์		 8	-	10	ครั้งต่อวัน		 8	-	10	ครั้งต่อวัน

ร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์สัญจร	และหน่วยงานอื่นๆ	เพื่อพบนักลงทุน		 3		 3

นำานักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ		 4		 4

นำานักลงทุนรายย่อยพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ	 กำาหนดจัด	1	ครั้ง	(3	รุ่น)	 กำาหนดจัด	1	ครั้ง	(3	รุ่น)
	 (จัดเมื่อวันที่	14	-	16	ตุลาคม	 (คาดว่าจะจัดในปี	2558)	
	 2557	เนื่องจากเหตุการณ์	 	
	 ชุมนุมทางการเมือง)

กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นกู้		 20		 14

สรุปกิจกรรมหลักปี 2556 - 2557 ดังนี้

 กิจกรรม	 กิจกรรมในปี	2556		 กิจกรรมในปี	2557
	 	 (จำ�นวนครั้ง)	 (จำ�นวนครั้ง) 



รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)178

 • ทางอ้อม:	 ปตท.	 มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	 ผลการดำาเนินงาน	 งบการเงิน	 และข้อมูลนำาเสนอในรูปแบบต่างๆ
รวมถึงรายงานสารสนเทศที่	 ปตท.	 แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (www.set.or.th)	 เว็บไซต์ของ	ปตท.	และนิตยสารเพื่อผู้ถือหุ้นกู้	 ปตท.	 “Happiness”	 รวมทั้ง
จดหมายข่าวรายไตรมาสเพื่อผู้ถือหุ้นสามัญ	“PTT	Bizway”
 •	 กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม	 สามารถติดต่อมายังฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์	 ปตท.	
โทร.	0-2537-3518-9	อีเมล:	ir@pttplc.com	หรือผ่านเว็บไซต์ของ	ปตท.	(www.pttplc.com)
	 การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ	์ ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ	ความคืบหน้าของการดำาเนินงาน	และโครงการต่างๆ	 รวมทั้ง 
ใหบ้รกิารตอบคำาถามและอำานวยความสะดวกในการตดิตอ่แกส่ือ่มวลชนและสาธารณชนอยา่งตอ่เนือ่ง	ซึง่ในป	ี2557	มกีารดำาเนนิ
กิจกรรม	สรุปได้ดังนี้	

ทางอีเมล	 206	ฉบับ	 108	ฉบับ

ข่าวแจก/	ภาพข่าว	 206	ข่าว	 237	ข่าว

การแถลงข่าว		 48	ครั้ง	 38	ครั้ง

นำาสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดำาเนินงาน	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ		 8	ครั้ง	 	10	ครั้ง

การให้การต้อนรับ/	ให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่มาเยี่ยมชม/			 34	คณะ	 30	คณะ
ดูงานในด้านต่างๆ	 (เกิดเหตุการณ์ชุมนุม	 (เกิดเหตุการณ์ชุมนุม
	 ทางการเมือง)		 ทางการเมือง)	
	 =	1,465	 =	1,425

 กิจกรรม	 กิจกรรมในปี	2556		 กิจกรรมในปี	2557
	 	 (จำ�นวนครั้ง)	 (จำ�นวนครั้ง) 

	 4.3	 ก�รแจ้งข้อร้องเรียนและก�รเข้�ถึงข้อมูล

	 ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่สามารถใชก้ลไกในการตดิตอ่	
การรบัทราบขอ้มลู	การแจง้ขา่ว/	เบาะแส	ทัง้ภายในองคก์รโดย
ระบบ	Intranet	Webboard	และจากภายนอกโดยผา่นชอ่งทาง 
เว็บไซต์/	 โดยทางโทรศัพท์/	 โดยหนังสือแจ้ง/	 โดยทางอีเมล	 
แจง้หนว่ยงาน		ฝา่ยผูล้งทนุสมัพนัธ	์	สำานกักรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
และเลขานุการบริษัท	 ฝ่ายสื่อสารองค์กร	 หรือศูนย์บริหาร 
คำาสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์	ดังนี้

 •	 โทรศัพท์:	PTT	Contact	Center	1365,	
	 	 	 	 0-2537-2000
 •	 เว็บไซต์:	 http://www.pttplc.com
 •	 อีเมล:	 -	 ศนูยบ์รหิารคำาสัง่ซือ้และลกูคา้สมัพนัธ:์	
	 	 	 	 	 1365@pttplc.com
								 	 	 	 -	 ฝ่ายสื่อสารองค์กร:	
	 	 	 	 	 corporate@pttplc.com	
								 	 	 	 -	 สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 	 	 	 และเลขานุการบริษัท:	
	 	 	 	 	 corporatesecretary@pttplc.com	
								 	 	 	 -	 ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์:	ir@pttplc.com	
								 	 	 	 -	 สายด่วน	CG:	
	 	 	 	 	 cghelpdesk@pttplc.com
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	 ซึ่งข้อคำาถาม	ข้อติชม	และข้อเสนอแนะต่างๆ	จะส่งต่อ 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการ	แก้ไขปรับปรุง	 ผ่านระบบ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนโดยมีการติดตามความคืบหน้า 
ผ่านการแจ้งเตือนในระบบอีเมล	 ทุก	 3	 วัน	 หากดำาเนินการ
ไม่แล้วเสร็จจะแจ้งเตือนไปยังผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปอีก
ระดับเพื่อดำาเนินการ	 หากแล้วเสร็จ	 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จะแจ้งผลการดำาเนินงานให้ผู้ติดต่อทราบ	และมีการติดตาม
ในภายหลังอีกครั้งหนึ่งโดยสอบถามความพึงพอใจจาก 
การให้บริการโดยเจ้าหน้าที่	 Contact	Center	ทั้งนี้	 ผู้บริหาร
ติดตามสารสนเทศทั้งหมดเป็นประจำาทุกเดือนเพื่อติดตาม 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและนำากลับมาใช้เป็นแนวทาง
ปรับปรุงกระบวนการ	 สินค้า	 และบริการ	 เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	ทั้งนี้	 ในปี	2557	 
มีข้อคำาถาม	 ข้อติชม	 และข้อเสนอแนะต่างๆ	 รวม	 88,592	 
เรื่อง	 โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่อง	บัตรเครดิตพลังงาน	NGV	บัตร	 
PTT	Blue	Card	สถานทีต่ัง้สถานบีรกิาร/		รา้นคา้		และโครงการ
ต่างๆ	
	 สำาหรับการร้องเรียน	ปตท.	 เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป
สามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ	 ผู้บริหาร	
และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของ	
ปตท.	ตอ่สำานกัตรวจสอบภายใน	สำานกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่
และเลขานุการบริษัท	 และฝ่ายทรัพยากรบุคคล	 โดย	ปตท.	 
จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค	 โปร่งใส	 เอาใจใส่	 
และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย	 มีการกำาหนดระยะเวลา 
ดำาเนินการที่เหมาะสม	 มีการรักษาความลับและคุ้มครอง 
ผู้ร้องเรียน	โดยในปี	2557	ไม่พบข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมที่มี
นัยสำาคัญและสอบสวนแล้วมีความผิดจริง
 

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง การประเมินผล
กรรมการ การปฐมนิเทศกรรมการ 
การพัฒนากรรมการ
 
 1. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

	 คณะกรรมการ	ปตท.	ให้ความสำาคัญในการกำากับดูแล
กิจการที่ดี	 โดยในช่วงเริ่มแรกได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องขึ้น	 3	 คณะ	 ได้แก่	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 
คณะกรรมการสรรหา	และคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ในการดำาเนนิการเกีย่วกบัการกำากบัดแูลกจิการและการบรหิาร
ความเสี่ยงในระดับคณะกรรมการด้วย

	 ต่อมาในปี	 2547	 คณะกรรมการ	 ปตท.	 ได้จัดตั้ง 
คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการทีด่ขีอง	ปตท.	เพือ่ชว่ยสง่เสรมิ
และกลั่นกรอง	การดำาเนินงานเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ
และการบริหารจัดการให้ดีเลิศ	และในปี	2556	คณะกรรมการ	
ปตท.	 ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	ปตท.	
เพือ่ใหก้ารดำาเนนิการเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งของ	ปตท.	
มคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้	และสอดคลอ้งกบัหลกัการกำากบัดแูล 
กิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติและเป็นไปตาม 
หลักการและแนวทางการกำากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี	2552	
ของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 (สคร.)	 
ดังนั้น	 ในปัจจุบัน	ปตท.	 จึงมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องรวม	
5	คณะ	 เพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำาคัญอย่างรอบคอบ
ภายใตห้ลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่มีุง่เนน้การสรา้งประโยชน์ 
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น	 โดยคำานึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม	
มีคุณธรรมในการดำาเนินธุรกิจ	มีความโปร่งใส	และตรวจสอบ
ได้	 คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะประกอบด้วยกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 และมีคุณสมบัติ	 หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมทั้ง 
มีการกำาหนดบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น 
ลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน	 ตั้งแต่ปี	 2552	 เป็นต้นมา	 
ได้มีการขยายอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำากับดูแล
กิจการที่ดีให้มีหน้าที่มอบนโยบาย	แนวปฏิบัติ	 และติดตาม
การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 ชุมชน	 และ 
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม	 เพื่อให้คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
ที่ดีสามารถดำาเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ 
อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 รวมถึงในปี	 2556	 
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีได้มีอำานาจครอบคลุมถึง
การวางกรอบแนวทางการกำากบัดแูลการดำาเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการต่อต้านการทุจริตของ	ปตท.
	 ทั้งนี้	คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	ทั้ง	5	คณะ	มีบทบาท
หน้าที่และการดำาเนินการดังนี ้

	 1.1	 คณะกรรมก�รตรวจสอบ	

	 คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่สอบทานรายงาน
ทางการเงิน	โดยมีหน่วยงานบัญชีและสำานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินมาประชุมร่วมกัน	 และนำาเสนอรายงานทางการเงิน 
ต่อคณะกรรมการ	ปตท.	ทุกไตรมาส	โดยคณะกรรมการ	ปตท.	
เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของ	ปตท.	และบริษัทย่อย	
รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน	 (รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน)	 ที่ปรากฏในรายงาน
ประจำาปี	งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
รับรองและตรวจสอบโดยสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 
การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำาคัญ	 ทั้งข้อมูลทางการเงิน	 
และไม่ใช่การเงิน	ดำาเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่าง
ครบถ้วนและสมำ่าเสมอด้วย
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	 คณะกรรมการ	ปตท.	 ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 เมื่อวันที่	 1	ตุลาคม	2544	 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ	ปตท.	 
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด	มีจำานวนอย่างน้อย	3	คน	ทั้งนี้	ณ	วันที่	5	กุมภาพันธ์	2558	 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	ท่าน	ดังรายชื่อต่อไปนี้

	 ชื่อ-น�มสกุล	 ตำ�แหน่งในคณะกรรมก�รตรวจสอบ	 ตำ�แหน่งในคณะกรรมก�ร	ปตท.

	 1.		นายกิตติพงษ์	กิตยารักษ์	 ประธานกรรมการ	 กรรมการอิสระ

	 2.	 นางนันทวัลย์	ศกุนตนาค	 กรรมการ	 กรรมการอิสระ

	 3.		นายวิชัย	อัศรัสกร	 กรรมการ	 กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: นางนนัทวลัย์ ศกนุตนาค เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอในการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิบรษิทั 
 1. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 และเปลี่ยนแปลงตำาแหน่งเป็นประธาน 
  กรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 
 2. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2557
 3. นายวิชัย อัศรัสกร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557

	 โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สำานักตรวจสอบภายใน	เป็นเลขานุการ

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 •	 จัดทำากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
ในการดำาเนนิงานของ	ปตท.	โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ	ปตท.	และมกีารสอบทานความเหมาะสมของระเบยีบ
ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
 •	 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกำากับดูแลที่ดี	กระบวนการบริหารความเสี่ยง	และกระบวนการ
ควบคุมภายใน
 •	 สอบทานให้	ปตท.	มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
 •	 สอบทานการดำาเนินงานของ	 ปตท.	 ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 วิธี	 ปฏิบัติงาน	 มติคณะรัฐมนตรี	
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	ประกาศ	หรือคำาสั่ง	ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน
ของ	ปตท.
 •	 สอบทานให้	ปตท.	มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี	พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ	บุคลากร	และความเป็น
อิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
 •	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจ
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ	ปตท.	โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
 •	 เสนอข้อแนะนำาต่อคณะกรรมการ	ปตท.	 ในการพิจารณาแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 เลื่อนขั้นเลื่อนตำาแหน่ง	 และประเมินผลงาน
ของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 •	 พิจารณา	คัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ	ปตท.	ต่อคณะกรรมการ	ปตท.
 •	 ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญช	ีและอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า
จำาเป็น
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 •	 รายงานผลการดำาเนนิงานเกีย่วกบัการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการ	ปตท.	อยา่งนอ้ย
ไตรมาสละ	 1	 ครั้ง	 ยกเว้นรายงานผลการดำาเนินงานในไตรมาสที่	 4	 ให้จัดทำาเป็นรายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีพร้อมทั้ง 
ส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของ	ปตท.	และกระทรวงการคลังเพื่อทราบ
 •	 ประเมนิผลการดำาเนนิงานเกีย่วกบัการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปบีญัชกีารเงนิละ	1	ครัง้	
ให้คณะกรรมการ	ปตท.	ทราบ
 •	 เปิดเผยรายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีของคณะกรรมการตรวจสอบ	และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงาน
ประจำาปีของ	ปตท.
 •	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	หรือกรรมการตรวจสอบ	ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 ปตท.	 เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ	หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
 •	 ดำาเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีกระบวนการรับและกำากับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน
 •	 กรณีที่การดำาเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจำาเป็น
ตอ้งอาศยัความรูค้วามสามารถจากผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะเรือ่ง	ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเสนอตอ่คณะกรรมการ	ปตท.	เพือ่พจิารณา
ให้มีการเชิญหรือดำาเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของ	ปตท.	ได้
 •	 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย	 ระเบียบ	
ข้อบังคับ	 วิธีปฏิบัติงาน	มติคณะรัฐมนตร	ีประกาศ	และคำาสั่ง	 ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของ	ปตท.	 ให้แจ้งต่อผู้บริหารสูงสุด 
เพื่อพิจารณาสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ	ปตท.	ดำาเนินการแก้ไข
 •	 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ	 1	 ครั้ง	 ทั้งนี้	 ต้องมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
 •	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
 •	 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนดหรือคณะกรรมการ	 ปตท.	 มอบหมาย	 ทั้งนี้	 ต้องอยู่ในขอบเขต	 หน้าที่	
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 โดยเป็นไปตามแนวทางที่กำาหนดไว้ในระเบียบบริษัท	 ปตท.	 จำากัด	 (มหาชน)	 ว่าด้วย	 คณะกรรมการตรวจสอบและ 
หน่วยตรวจสอบภายในปี	2557
	 ในปี	 2557	มีการประชุม	 15	ครั้ง	 (ปกติ	 12	ครั้ง	 และนัดพิเศษ	3	ครั้ง)	 โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการ	ปตท.	และ 
มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและหน่วยงานบัญชีในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส	

	 1.2	 คณะกรรมก�รสรรห� 

	 คณะกรรมการ	ปตท.	ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2544	โดยแต่งตั้งจากกรรมการ	ปตท.	3	คน	
ทั้งนี้	ณ	วันที่	5	กุมภาพันธ์	2558	ประกอบด้วยกรรมการ	3	ท่าน	ดังรายชื่อต่อไปนี้

หมายเหตุ: 1. นายวัชรกิติ วัชโรทัย เปลี่ยนแปลงตำาแหน่งเป็นประธานกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 
 2.  พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 

	 ชื่อ-น�มสกุล	 ตำ�แหน่งในคณะกรรมก�รสรรห�	 ตำ�แหน่งในคณะกรรมก�ร	ปตท.

	 1.		 นายวัชรกิติ	วัชโรทัย	 ประธานกรรมการ	 กรรมการอิสระ

	 2.		 พลอากาศโท	บุญสืบ	ประสิทธ์ิ	 กรรมการ	 กรรมการอิสระ

	 3.		 นายไพรินทร์	ชูโชติถาวร		 กรรมการ	 กรรมการและเลขานุการ



รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)182

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
 •	 ทำาหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
 •	 กำาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท	 หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
	 ทั้งนี้	ได้กำาหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ดังนี้
	 1.		คณะกรรมการสรรหากำาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทน	 เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติ 
ตามกฎหมาย/	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งสอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจของ	ปตท.	และกำาหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
	 2.		คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ	ปตท.	พร้อมเหตุผลประกอบ
และนำาเสนอต่อคณะกรรมการ	ปตท.
	 3.		คณะกรรมการ	ปตท.	พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหานำาเสนอเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการหรือเพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป
	 ในปี	 2557	มีการประชุม	 6	ครั้ง	 ทั้งนี้	 การพิจารณากรรมการจะคำานึงถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการ	ซึ่งคู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี	มาตรฐานทางจริยธรรม	และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ	 ได้ระบุคุณสมบัติของคณะกรรมการไว้ว่า	กรรมการ 
แต่ละคนต้องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จำาเป็นในการบริหารกิจการของ	ปตท.	ควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้
ด้านธุรกิจพลังงานปิโตรเลียมอย่างน้อย	3	คน	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอย่างน้อย	1	คน	และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน
อย่างน้อย	1	คน	(Board	Composition)	

		 1.3	 คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน 

	 คณะกรรมการ	ปตท.	ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2544	โดยแต่งตั้งจากกรรมการ	
ปตท.	3	ท่าน	ทั้งนี้	ณ	วันที่	5	กุมภาพันธ์	2558	ประกอบด้วยกรรมการ	3	ท่าน	ดังรายชื่อต่อไปนี้

	 ชื่อ-น�มสกุล	 ตำ�แหน่งในคณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน	 ตำ�แหน่งในคณะกรรมก�ร	ปตท.

	 1.		 นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์		 ประธานกรรมการ	 กรรมการ

	 2.		 นายวัชรกิติ	วัชโรทัย		 กรรมการ	 กรรมการอิสระ

	 3.		 นายชาญวิทย์	อมตะมาทุชาติ	 กรรมการ	 กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: 1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 
 2.  นายวัชรกิติ วัชโรทัย ดำารงตำาแหน่งกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2557
 3.  นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ดำารงตำาแหน่งกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
 •	 ทำาหน้าที่พิจารณาแนวทางการกำาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 •	 กำาหนดวธิกีารและหลกัเกณฑก์ารกำาหนดคา่ตอบแทนใหแ้กก่รรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญท่ีเ่ปน็ธรรมและสมเหตุ
สมผล	และนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ	ปตท.	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ	
	 ในปี	2557	มีการประชุม	1	ครั้ง
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	 1.4	 คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

	 คณะกรรมการ	ปตท.	 ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 เมื่อวันที่	 24	มิถุนายน	 2547	 โดยแต่งตั้งจาก 
กรรมการ	ปตท.	3	ท่าน	ทั้งนี้	ณ	วันที่	5	กุมภาพันธ์	2558	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	ท่าน	ดังรายชื่อต่อไปนี้	

	 โดยมีผู้จัดการฝ่ายสำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัททำาหน้าที่เลขานุการ

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 • เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ต่อคณะกรรมการบริษัท
 •	 ให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการ	ปตท.	ในเรื่องเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 •	 ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ	เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 •	 ทบทวนแนวทางหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ขีอง	ปตท.	โดยเปรยีบเทยีบกบัแนวปฏบิตัขิองสากลปฏบิตัิ	และเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการ	ปตท.
 •	 มอบนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ	ปตท.	ให้คณะทำางานกำากับดูแลกิจการที่ดีของ	ปตท.
 •	 มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำาเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน	(Sustatinability	Management:	SM)	
ซึ่งรวมถึงการดำาเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม	(Corporate	Social	Responsibility:	CSR)
 •	 ติดตามการดำาเนินงานด้าน	SM	และรายงานต่อคณะกรรมการ	ปตท.	
 •	 วางกรอบแนวทางการกำากับดูแลการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของ	ปตท.
	 ในปี	2557	มีการประชุม	5	ครั้ง

	 1.5	 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงองค์กร

	 คณะกรรมการ	ปตท.	ไดอ้นมุตัจิดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร	เมือ่วนัที	่25	ตลุาคม	2556	และวนัที	่22	พฤศจกิายน	
2556	และวันที่	31	มกราคม	2557	โดยแต่งตั้งจากกรรมการ	ปตท.	อย่างน้อย	3	ท่าน	และอย่างน้อย	1	ท่านเป็นกรรมการอิสระ	ทั้งนี้	 
ณ	วันที่	5	กุมภาพันธ์	2558	ประกอบด้วยกรรมการ	3	ท่าน	ดังรายชื่อต่อไปนี้	

	 ชื่อ-น�มสกุล	 ตำ�แหน่งในคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี	 ตำ�แหน่งในคณะกรรมก�ร	ปตท.

	 1.		 พล.อ.	ฉัตรเฉลิม	เฉลิมสุข	 ประธานกรรมการ	 กรรมการอิสระ

	 2.		 นายดอน	วสันตพฤกษ์					 กรรมการ	 กรรมการอิสระ

	 3.		 นายวัชรกิติ	วัชโรทัย		 กรรมการ	 กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : 1.  พล.อ. ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557
 2.  นายดอน วสันตพฤกษ์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557
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	 1.		 นายชาญวิทย์	อมตะมาทุชาติ*		 ประธานกรรมการ	 กรรมการอิสระ

	 2.		 นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	 กรรมการ	 กรรมการ

	 3.		 (อยู่ระหว่างการสรรหา)	 กรรมการ	 -

หมายเหตุ: * นายคุรุจิต นาครทรรพ ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 โดยลาออกจากการเป็น 
  กรรมการ ปตท. ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2558
      1. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 และได้รับแต่งตั้ง 
  เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2558

	 โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร	มีภารกิจเป็น	Chief	Risk	Officer	(CRO)	ทำาหน้าที่เลขานุการ

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 •	 กำาหนด	และทบทวน	นโยบาย	กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 •	 กำากับดูแล	และสนับสนุนให้มีการดำาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร	สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทาง
ธุรกิจ	รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 •	 ใหข้อ้เสนอแนะแนวทาง	ตดิตาม	และประเมนิผล	การบรหิารความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคมุ
ภายใน	(Risk	Management	and	Internal	Control	Committee:	RMCC	(ระดับจัดการ))	เพื่อนำาไปดำาเนินการ
 •	 พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	 รวมทั้งแนวทาง
การกำาหนดมาตรการควบคมุหรอืบรรเทา	(Mitigation	Plan)	และการพฒันาระบบการจดัการบรหิารความเสีย่งองคก์รใหแ้ก่	RMCC	
เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 •	 สนับสนุนการดำาเนินงานของ	Chief	Risk	Officer	(CRO)	ให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 •	 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการ	ปตท.	 รับทราบ	และในกรณีที่มีปัจจัย	หรือเหตุการณ์สำาคัญ	
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ	ปตท.	อย่างมีนัยสำาคัญ	ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ	ปตท.	เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด	
 •	 ประชุมคณะกรรมการฯ	อย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง
 •	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ	ปตท.	มอบหมาย	
	 ทั้งนี้	การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร	ยังคงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและสำานักตรวจสอบภายใน	
โดยในปี	2557	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	มีการประชุม	5	ครั้ง

 2. การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

	 ในปี	 2557	 ปตท.	 ได้นำาแบบประเมินผลกรรมการทั้ง	 4	 แบบ	 ประกอบด้วยแบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ/	 
แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล	(ประเมินตนเอง)/	แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล	(ประเมินกรรมการท่านอื่น)/	 
แบบประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	 (ประเมินทั้งคณะ)	 ให้ที่ปรึกษาภายนอก	 (PricewaterhouseCoopers)	 พิจารณา 
ใหอ้ยา่งไมเ่ปน็ทางการ	ตามทีห่ลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่สีำาหรบับรษิทัจดทะเบยีนป	ี2555	ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
กำาหนด	เพื่อที่ปรึกษาภายนอก	มาช่วยกำาหนดแนวทาง	และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	
ทัง้นี	้สรปุไดว้า่แบบประเมนิทัง้	4	แบบดงักลา่วยงัคงมคีวามเหมาะสมเพยีงพอสำาหรบัใชใ้นการประเมนิผลกรรมการ	ปตท.	ประจำาป	ี 
2557	ได้	แต่ควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมบางรายการเพื่อให้ครบสมบูรณ์มากขึ้น

	 ชื่อ-น�มสกุล	 ตำ�แหน่งในคณะกรรมก�รบริห�รตว�มเสี่ยงองค์กร	 ตำ�แหน่งในคณะกรรมก�ร	ปตท.
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	 คณะกรรมการ	ปตท.	ในการประชมุครัง้ที	่10/2557	เมือ่
วันที่	 24	 ตุลาคม	 2557	มีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะ
กรรมการ	ปตท.	ทีไ่ดใ้ชป้ระเมนิในปี	2556	ทัง้	4	แบบ	ประกอบ
ด้วยแบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ/	แบบประเมินผล
คณะกรรมการรายบุคคล	 (ประเมินตนเอง)/	 แบบประเมินผล
คณะกรรมการรายบุคคล	 (ประเมินกรรมการท่านอื่น)/	 แบบ
ประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	 (ประเมินทั้งคณะ)	 ว่า
ยงัคงมคีวามเหมาะสมสำาหรบัใชป้ระเมนิคณะกรรมการ	ปตท.	
ประจำาป	ี2557	โดยไดม้กีารปรบัปรงุเพิม่เตมิบางรายการเพือ่ให้
ครบสมบรูณม์ากขึน้	เชน่	หวัขอ้นโยบายคณะกรรมการ	(Board	
Policy),	แนวปฏบิตัขิองคณะกรรมการ	(Board	Practices)	และ
การอบรมและพัฒนา	(Board	Training	and	Development)	 
รวมถึงการมีจริยธรรม/	 จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ	 
(Ethics)	 (การประเมินผลด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน)	 ด้วย	 
โดยแบบประเมนิผลทัง้	4	แบบ	มเีกณฑก์ารประเมนิผล	คดิเปน็
ร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด	ดังนี้

 มากกว่า  85% = ดีเยี่ยม
 มากกว่า  75% = ดีมาก
 มากกว่า  65% = ดี
 มากกว่า  50% = พอใช้
 ตำ่ากว่า   50% = ควรปรับปรุง

	 โดยสรุปผลการประเมินได้	ดังนี้
 1. แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้ งคณะ 
ประกอบด้วย	 5	 หัวข้อ	 คือ	 นโยบายคณะกรรมการ	 (Board	
Policy)/	โครงสร้างของคณะกรรมการ	(Board	Composition)/	
แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ	 (Board	 Practices)/	 การจัด
เตรียมและดำาเนินการประชุม	 (Board	Meeting)/	 การอบรม
และพัฒนา	(Board	Training	and	Development)	(เพิ่มเติม
ในปี	2557)
	 	 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ	 
ในภาพรวม	 5	 หัวข้อ	 เห็นว่าการดำาเนินการส่วนใหญ่จัดทำา 
ได้ดีเยี่ยม/	 เหมาะสมที่สุด	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม	
เท่ากับร้อยละ	88.97
 2. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล 
(ประเมินตนเอง)	ประกอบด้วย	6	หัวข้อ	คือ	ความรับผิดชอบ
ต่อการตัดสินใจและการกระทำาของตนเอง	 สามารถอธิบาย 
การตัดสินใจได้	 (Accountability)/	 ความรับผิดชอบต่อ 
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพ 
ที่เพียงพอ	(Responsibility)/	การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อยา่งเทา่เทยีมเปน็ธรรม	และสามารถมคีำาอธบิายได	้(Equitable	 

Treatment)/	 มีความโปร่งใสในการดำาเนินงานที่สามารถ 
ตรวจสอบได	้และมกีารเปดิเผยขอ้มลู	(Transparency)/	การมี
วิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิม่แกก่ิจการในระยะยาว	(Vision	
to	Create	Long	Term	Value)/	การมีจริยธรรม/	จรรยาบรรณ
ในการประกอบธุรกิจ	(Ethics)
	 	 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการผลรายบุคคล	
(ประเมนิตนเอง)	ในภาพรวม	6	หวัขอ้	เหน็วา่กรรมการสว่นใหญ่
ถือปฏิบัติเป็นประจำาคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม	 เท่ากับ	
ร้อยละ	95.71
 3. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล 
(ประเมนิกรรมการทา่นอืน่)	ประกอบดว้ย	6	หวัขอ้	เหมอืนกบั
แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล	 (ประเมินตนเอง)	
เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลกับที่กรรมการประเมินตนเอง
	 	 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล	
(ประเมินกรรมการท่านอื่น)	 รวมจำานวน	 6	 หัวข้อ	 เห็นว่า
กรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจำาคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์ดีเยี่ยม	เท่ากับร้อยละ	97.62	
 4. แบบประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
(ประเมินทั้งคณะ) ประกอบด้วย	4	หัวข้อ	
	 	 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	
(ประเมินทั้งคณะ)	ทั้ง	 4	 คณะ	 รวมจำานวน	 4	หัวข้อ	 เห็นว่า	 
ดำาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ/	 เห็นด้วยอย่างยิ่ง	 ดังมี 
รายละเอียด	ดังนี้
	 	 4.1	คณะกรรมการสรรหา	 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์ดีเยี่ยม	เท่ากับร้อยละ	99.31	
	 	 4.2	คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม	เท่ากับร้อยละ	100.00
	 	 4.3	คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม	เท่ากับร้อยละ	95.14
	 	 4.4	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม	เท่ากับร้อยละ	98.61
 5. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ
  ตรวจสอบ 
	 เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบ	บรษิทั	ปตท.	จำากดั	(มหาชน)	 
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน	
พ.ศ.	 2557	 เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน	ประกอบกับ
คูม่อืการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบในรฐัวสิาหกจิ	
กระทรวงการคลัง	 และตามคู่มือปฏิบัติสำาหรับผู้ตรวจสอบ
ภายในและกรรมการตรวจสอบเพื่อการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตอนที่	1.1	ภาระหน้าที่ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ	กำาหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ 
ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน	
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อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	 โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น
รายบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบทั้งคณะ	 รวมทั้งรายงานผลการประเมินปัญหา 
และอุปสรรค	 ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำาเนินงานให้ 
คณะกรรมการ	ปตท.	ทราบทกุปี	โดยในปี	2557	ทีป่ระชุมคณะ 
กรรมการตรวจสอบฯ	ครั้งที่	10/2557	วันที่	10	ตุลาคม	2557	
มีมติเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ	 
ประกอบด้วยแบบประเมินผลรายบุคคล	 (ประเมินตนเอง)	 
แบบประเมนิผลรายบคุคล	(ประเมนิไขว)้	และแบบประเมนิผล 
คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ	 ซึ่งมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของสำานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรฐัวสิาหกจิ	(สคร.)	และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	 
(ตลท.)	 และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 นัดพิเศษ 
ครั้งที่	 2/2557	 วันที่	 28	 พฤศจิกายน	 2557	 มีมติเห็นชอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	
ประจำาปี	2557	ผลสรุปเป็นดังนี้
 •	 แบบประเมนิผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบคุคล	
(ประเมินตนเอง)	ประกอบด้วย	6	หัวข้อ	คือ	ความรู้ทางธุรกิจ/	
ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น/	อำานาจหนา้ที/่	ความเปน็อสิระและ
ความเที่ยงธรรม/	 ความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ของกรรมการตรวจสอบ/	การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและ
การประชมุ	โดยมเีกณฑก์ารประเมนิผล	4	ระดบั	คอื	4	=	ดเียีย่ม/	 
3	=	ดีมาก/	2	=	ดี/	1	=	ควรปรับปรุง
	 	 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายบคุคล	(ประเมนิตนเอง)	อยูใ่นเกณฑด์มีาก-ดเียีย่ม	คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ	3.69
 •	 แบบประเมนิผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบคุคล	
(ประเมินไขว้)	ประกอบด้วย	6	หัวข้อ	 เหมือนแบบประเมินผล
คณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล	(ประเมินตนเอง)	
	 	 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายบุคคล	 (ประเมินไขว้)	 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก-ดีเยี่ยม	คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ	3.91	
 •	 แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ	
ประกอบด้วย	 6	 หัวข้อ	 คือ	 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/	บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ/	ความสัมพันธ์
กับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี/	 ความสัมพันธ์กับ 
ฝ่ายบริหาร/	 การรายงาน/	 การรักษาคุณภาพ	 โดยมีเกณฑ์ 
การประเมินผล	4	ระดับ	คือ	4	=	ปฏิบัติเป็นประจำา/	3	=	ปฏิบัติ
เป็นส่วนใหญ่/	2	=	ปฏิบัติบางครั้ง/	1	=	ไม่เคยปฏิบัติ
	 	 สรปุผลการประเมนิคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ	
อยู่ในเกณฑ์ปฏิบัติเป็นประจำา	คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	3.97

 3. การปฐมนิเทศกรรมการ 
  (Directors Orientation)

	 ปตท.	 จะจัดให้มีการปฐมนิเทศคณะกรรมการที่เข้ารับ 
ตำาแหน่งใหม่	 เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ 
ของ	ปตท.	รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	เช่น	โครงสร้างทุน	ผู้ถือหุ้น	 
ผลการดำาเนินงาน	 ข้อมูลระบบต่างๆ	ที่ใช้งานภายใน	ปตท.	 
รวมทั้งกฎหมาย	 กฎเกณฑ์ต่างๆ	 พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือ 
สำาหรับกรรมการ	 ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำาหรับการ 
เป็นกรรมการ	 ปตท.	 ให้กับกรรมการ	 ทั้งนี้	 คู่มือกรรมการ	
ประกอบด้วย

 คู่มือกรรมการ: 
	 1.	 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด
	 2.	 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	 3.	 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำาหรับ
	 	 กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
	 4.	 ใบสำาคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท
	 5.	 หนังสือรับรองบริษัท
	 6.	 วัตถุประสงค์ของบริษัท
	 7.	 ข้อบังคับบริษัท
	 8.	 ระเบียบบริษัท	(15	ระเบียบ)
	 9.	 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ของ	ปตท.
	 10.	 คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน	

 ข้อมูลสำาหรับกรรมการ: 
	 1.	 แนะนำาการดำาเนินธุรกิจของ	ปตท.	
	 	 โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
	 	 ผู้จัดการใหญ่
	 2.	 รายชื่อคณะกรรมการ	คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	
	 	 และผังโครงสร้างการจัดการ
	 3.	 Director	Fiduciary	Duty	Check	List
	 4.	 หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	สำาหรับบริษัท
	 	 จดทะเบียน
	 5.	 รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
	 6.	 ข้อแนะนำาการให้สารสนเทศสำาหรับผู้บริหาร
	 	 จดทะเบียน
	 7.	 Company	Profile	บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	
	 	 ฉบับย่อ
	 8.	 รายงานประจำาปี
	 9.	 รายงานทางการเงิน	
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	 10.	 รายงานความยั่งยืน	ปตท.	
	 11.	 หนังสือธรรมาภิบาล
	 12.	 หนังสือ	PTT	The	S-Curve	Story
	 13.	 วารสารหุ้นกู้
	 14.	 วารสารบ้านเรา	(PTT	Spirit)
	 15.	 บทความ	แฉ	ความจริง…แปรรูปรัฐวิสาหกิจ
	 ในป	ี2557	ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ	่นำาเสนอขอ้มลู	ปตท.	โดยบรรยายชีแ้จงใหก้บักรรมการใหม่
เกีย่วกบันโยบายธรุกจิของ	ปตท.	รวมทัง้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง	เพือ่นำาเสนอภาพรวมการดำาเนนิธรุกจิและผลการดำาเนนิงานใหก้รรมการ
ใหม่ได้เห็นภาพที่ชัดเจน	พร้อมกับส่งมอบคู่มือกรรมการและข้อมูลสำาหรับกรรมการตามรายการข้างต้นรวม	3	ครั้ง	
  
 4. การพัฒนากรรมการ ปตท. 

 •	 ก�รอบรม/	สัมมน�

	 คณะกรรมการ	ปตท.	และผู้บริหารระดับสูงให้ความสำาคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรูค้วามสามารถในการปฏบิตัหินา้ทีก่รรมการอยา่งสมำา่เสมอ	(ดงัรายละเอยีดตามขอ้มลูในประวตัขิองแตล่ะทา่น)	โดยกรรมการ	
ปตท.	ส่วนใหญ่มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	แล้ว	โดย	ปตท.ให้การสนับสนุน
และดำาเนนิการใหก้รรมการพจิารณาเขา้รบัการอบรมกบัสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	และสถาบนัอืน่ๆ	ในทกุหลกัสตูร
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี	รวมถึงการจัดให้คณะกรรมการได้ดูงานจากหน่วยงาน	หรือองค์กรอื่นตามความเหมาะสม	ทำาให้
เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของ	ปตท.	
	 ในปี	2557	มีกรรมการเข้ารับการอบรม/	สัมมนา	ดังนี้

นายปิยสวัสดิ์	อัมระนันทน์	 -	 สัมมนาหัวข้อ	“Board	Effectiveness”	
	 -	 การเยี่ยมชมและดูงานเกี่ยวกับการทำางานของแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ
	 	 ของบริษัท	ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน)
	 -	 การดูงานด้านพลังงานทดแทน	ณ	สาธารณรัฐโปรตุเกส	และประเทศฝรั่งเศส
	 -	 ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

นายกิตติพงษ์	กิตยารักษ์	 -	 Director	Accreditation	Program	(DAP	112/2014)
	 -	 การประชุมระดับชาติ	ครั้งที่	5	หัวข้อ	“Tackling	Corruption	through	Public-Private	
	 	 Collaboration”
	 -	 ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

นายวัชรกิติ	วัชโรทัย		 -	 การประชุมระดับชาติ	ครั้งที่	5	หัวข้อ	“Tackling	Corruption	through	Public-Private		 	
	 	 Collaboration”
	 -	 สัมมนาหัวข้อ	“Board	Effectiveness”
	 -	 ฟังบรรยายเรื่อง	“Global	and	Key	Thai	Energy	Issues”	

นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์		 -	 สัมมนาหัวข้อ	“Board	Effectiveness”
	 -	 	ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

	 ร�ยชื่อกรรมก�ร	 หลักสูตรอบรม/	หัวข้อสัมมน�
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	 ร�ยชื่อกรรมก�ร	 หลักสูตรอบรม/	หัวข้อสัมมน�

พลเอก	ฉัตรเฉลิม	เฉลิมสุข		 -	 สัมมนาหัวข้อ	“Board	Effectiveness”
	 -	 ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

นายคุรุจิต	นาครทรรพ	 -	 สัมมนาหัวข้อ	“Board	Effectiveness”
	 -	 ฟังบรรยายเรื่อง	“Global	and	Key	Thai	Energy	Issues”	จัดโดย	ปตท.สผ.	
	 -	 ปฐมนิเทศกรรมการใหม่										

นางนันทวัลย์	ศกุนตนาค	 -	 สัมมนาหัวข้อ	“Board	Effectiveness”
	 -	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	รุ่น	5	ปี	2557	
	 	 สถาบันวิทยาการพลังงาน
	 -	 ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

นายวิชัย	อัศรัสกร	 -	 การประชุมระดับชาติ	ครั้งที่	5	หัวข้อ	“Tackling	Corruption	through	Public-Private 
	 	 Collaboration”
	 -	 สัมมนาหัวข้อ	“Board	Effectiveness”
	 -	 ฟังบรรยายเรื่อง	“Global	and	Key	Thai	Energy	Issues”	
	 -	 ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

พลอากาศโท	บุญสืบ	ประสิทธิ์	 -	 การประชุมระดับชาติ	ครั้งที่	5	หัวข้อ	“Tackling	Corruption	through	Public-Private	
	 	 Collaboration”
	 -	 สัมมนาหัวข้อ	“Board	Effectiveness”
	 -	 ฟังบรรยายเรื่อง	“Global	and	Key	Thai	Energy	Issues”	
	 -	 ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

นายชาญวิทย์	อมตะมาทุชาติ	 -	 สัมมนาหัวข้อ	“Board	Effectiveness”
	 -	 ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

นายดอน	วสันตพฤกษ์	 -	 การประชุมระดับชาติ	ครั้งที่	5	หัวข้อ	“Tackling	Corruption	through	Public-Private	
	 	 Collaboration”
	 -	 สัมมนาหัวข้อ	“Board	Effectiveness”
	 -	 ฟังบรรยายเรื่อง	“Global	and	Key	Thai	Energy	Issues”	
	 -	 ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	 -	 สัมมนาหัวข้อ	“Board	Effectiveness”

นายอารีพงศ์	ภู่ชอุ่ม	 -	 สัมมนาหัวข้อ	“Board	Effectiveness”
	 -	 ฟังบรรยายเรื่อง	“Global	and	Key	Thai	Energy	Issues”	

นายไพรินทร์	ชูโชติถาวร	 -	 สัมมนาหัวข้อ	“Board	Effectiveness”
	 -	 ฟังบรรยายเรื่อง	“Global	and	Key	Thai	Energy	Issues”	

	 นอกจากนี้	 ฝ่ายจัดการยังได้นำาเสนอข้อมูลที่สำาคัญ	 เช่น	การดำาเนินธุรกิจของหน่วยธุรกิจต่างๆ	และบริษัทใน	กลุ่ม	ปตท.	 
การจัดซื้อนำ้ามันและการขายก๊าซ	และสถานการณ์ราคานำ้ามันในตลาดโลก	 เป็นต้น	 โดยจัดการประชุมนำาเสนอต่อคณะกรรมการ	
(Board	Briefing)	ตลอดทั้งปี	2557	อีกด้วย



189รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

 •		 ก�รเยี่ยมชม/	ดูง�น

	 ปตท.	 มีนโยบายที่จะจัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชม	ดูงาน	 
การปฏิบัติงานจริง	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ให้กับ
กรรมการเปน็ระยะๆ	เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจธรุกจิยิง่ขึน้	สามารถ 
นำาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาช่วยในการพิจารณา 
เรื่องพลังงานของ	ปตท.	และของประเทศได้	
	 ในปี	 2557	 การเดินทางไปดูงานของคณะกรรมการ	
ปตท.	ดังนี้
	 1.	 การศึกษาดูงานด้านพลังงาน	สาธารณรัฐตรุกี	และ
ประเทศกรีซ
  •	 การดูงานบริษัท	RES	ANATOLIA	สาธารณรัฐ
	 	 	 ตุ รกี 	 ซึ่ ง เป็นบริษัทด้ านพลั งงานทดแทน	 
	 	 	 เน้นการดำาเนินงานด้านโรงไฟฟ้าพลังลมและ 
	 	 	 โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย	์โดยสาธารณรฐัตรุก	ี 
	 	 	 มกีารใชพ้ลงังานจากกา๊ซฯ	อยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ	 
	 	 	 70	จากพลังงานนำ้าและถ่านหินประมาณร้อยละ	 
	 	 	 20	 -	25	และส่วนที่เหลือคือ	การพึ่งพาพลังงาน 
	 	 	 ทดแทน	 แต่เนื่องจากประเทศนี้ไม่มีแหล่งก๊าซ 
	 	 	 ธรรมชาติ	 จึงมีการนำาเข้าก๊าซฯ	 ผ่านทางระบบ 
	 	 	 ท่อส่งก๊าซฯ	จากประเทศรัสเซีย	 อิหร่าน	 เป็นต้น	 
	 	 	 ดังนั้นรัฐบาลจึงพยายามส่งเสริมการใช้พลังงาน 
	 	 	 ทดแทนโดยให้การสนับสนุนด้านราคา	ส่งเสริม 
	 	 	 การใชพ้ลงังานทดแทนใหเ้ขา้มามบีทบาทสำาคญั	 
	 	 	 และมีเป้าหมายหลักใน	10	 -	15	ปีข้างหน้า	คือ	 
	 	 	 ตอ้งการลดการพึง่พาการใชก้า๊ซฯ	ลดลงรอ้ยละ	30	 
	 	 	 และมุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจพลังงานลมเพิ่มขึ้น 
	 	 	 ร้อยละ	 30	 เช่นกัน	 ทั้งนี้	 ในปี	 2023	 บริษัทฯ	 
	 	 	 มีเป้าหมายผลิตไฟฟ้าอยู่ที่	20,000	เมกะวัตต์	
  •	 การเยี่ยมชม	Wastewater	 Treatment	 Plant	
	 	 	 (WWTP)	 ของเกาะซานโตรินี 	 ประเทศกรีซ	 
	 	 	 ซึ่งเป็นกระบวนการบำาบัดนำ้าเสียภายในเกาะ	 
	 	 	 ได้รับทราบวิธีการจัดการภายในท้องถิ่นและ 
	 	 	 ประชาชนมีความใส่ใจ	 ให้ความร่วมมือกับ 
	 	 	 ผู้บริหารชุมชน	 เพื่อให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อม 
	 	 	 อย่างยั่งยืน	 โดยกระบวนการบำาบัดนำ้าเสียของ 
	 	 	 เกาะฯ	เป็นกระบวนแบบธรรมชาติ	ใช้แบคทีเรีย	 
	 	 	 ปนูขาว		และคลอรนีในการบำาบดั		ซึง่ของเสยีทีแ่ยก 
	 	 	 ออกมาไดจ้ะนำาไปฝงักลบในพืน้ทีท่ีจ่ดัไวภ้ายใน 
	 	 	 เกาะบรเิวณทีห่า่งไกลจากชมุชน		แตจ่ะไมส่ามารถ 
	 	 	 นำาไปใช้ทางการเกษตรได้	 เนื่องจากมีประเด็น 
	 	 	 เรื่องการขอใบอนุญาตของประเทศกรีซ	ส่วนนำ้า 
	 	 	 ที่ผ่านกระบวนการบำาบัดแล้วใสสะอาด	 จะถูก 
	 	 	 นำาปล่อยลงทะเล	

	 การดูงานดังกล่าวเป็นประโยชน์สำาหรับคณะกรรมการ	
ปตท.	ในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูเ้ชีย่วชาญจากบรษิทั
พลงังานชัน้นำาในตา่งประเทศ	ทำาใหเ้ขา้ใจสถานการณพ์ลงังาน	
นโยบายภาครัฐด้านพลังงานของประเทศอื่น	 เพื่อใช้ประกอบ
การพิจารณาแผนกลยุทธ์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มธุรกิจ
พลังงานทางเลือก
	 2.	 การเยี่ยมชม/	 ดูงานการทำางานของแท่นผลิตก๊าซ 
ธรรมชาติของบริษัท	ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	 จำากัด	
(มหาชน)	 (ปตท.สผ.)	 ที่อ่าวไทย	 จังหวัดสงขลา	 นำาโดย 
ประธานกรรมการ	 (นายปิยสวัสดิ์	 อัมระนันทน์)	 พร้อมด้วย 
คณะกรรมการ	 ปตท.	 โดยได้เดินทางไปที่แท่นผลิตฯ	 ของ
โครงการอาทิตย์	และศึกษาการทำางานของแท่นผลิต
	 3.	 การดูงานด้านพลังงานทดแทน	ณ	 สาธารณรัฐ
โปรตุเกส	และประเทศฝรั่งเศส	
  •	 การดูงานบริษัท	WavEC	Energy	Center	เมือง
	 	 	 ลิสบอน	 สาธารณรัฐโปรตุเกส	 ซึ่งเป็นองค์กร 
	 	 	 ที่ไม่หวังผลกำาไร	(Non-profit	Association)	โดย 
	 	 	 มุ่งเน้นวิจัยโครงการการใช้พลังงานทางเลือก 
	 	 	 ชายฝั่งทะเล	 (Offshore/marine	Renewables	 
	 	 	 Energy)	 ดำาเนินธุรกิจการให้บริการการวิจัย	 
	 	 	 เป็นที่ปรึกษา	และวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคเพื่อ 
	 	 	 พัฒนาอุตสาหกรรม	Marine	Renewable	Energy	 
	 	 	 ซึ่งรายได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากการวิจัย 
	 	 	 และพฒันา	บรษิทัฯ	ไดเ้ปน็สว่นหนึง่ของโครงการ 
	 	 	 พลังงานลม	 พลังงานนำ้า	 ในหลายๆ	 ประเทศ	 
	 	 	 ทั้งในและนอกทวีปยุโรป	อาทิ	สเปน	เกาหลีใต้	
			 	 	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้แนะนำาว่าประเทศไทย	เป็นพื้นที่ 
	 	 	 ที่ควรศึกษาในการพัฒนาพลังงานจากอุณหภูมิ 
	 	 	 ของนำ้าทะเล	 (Ocean	 Thermal	 Energy	 
	 	 	 Conversion:	 OTEC)	 ซึ่งสามารถนำาพลังงาน 
	 	 	 ไปใช้ในระบบปรับอากาศได้
  •	 การดูงาน	Museu	da	Electricidade	at	Lisbon	
	 	 	 เมืองลิสบอน	 สาธารณรัฐโปรตุเกส	 โดยเป็น 
	 	 	 โรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งแรกของประเทศ	สร้างขึ้น 
	 	 	 ตัง้แตป่	ี1908	-	1972	เพือ่ผลติกระแสไฟฟา้ใหก้บั 
	 	 	 ชาวเมืองลิสบอน	และบริเวณใกล้เคียง	ปัจจุบัน 
	 	 	 ทำาเปน็พพิธิภณัฑ	์	โดยใชผู้บ้รรยายเปน็นกัศกึษา 
	 	 	 ระดบัมหาวทิยาลยัคณะวศิวกรรมศาสตร	์	เพือ่ให ้
	 	 	 ความรู้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโรงไฟฟ้า	 
	 	 	 มาตรฐาน	ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
	 	 	 ยุคก่อน	และขั้นตอนการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก 
	 	 	 ถ่านหิน	 เป็นต้น	 รวมทั้งมีแบบจำาลองพลังงาน 
	 	 	 ทางเลือกในรูปแบบต่างๆ	
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  •	 การรับฟังข้อมูลบริษัทลูกของ	PTTGC	คือ	บริษัท	Vencorex	
	 	 	 o	 บริษัท	Vencorex	เป็นบริษัทผู้ผลิตและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีในการผลิต	Isocyanate	ที่มีบทบาทสำาคัญในตลาด 
	 	 	 	 ยโุรป	โดยเฉพาะเคมภีณัฑใ์นกลุม่	Toluene	diisocyanate	(TDI),	Hexamethylene	diisocyanate	(HDI)	และ	HDI	 
	 	 	 	 Derivatives	ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตพลาสติกโพลียูรีเทน	(Polyurethane:	PU)	ที่มีคุณสมบัติเหมาะสำาหรับ 
	 	 	 	 การผลิตโฟมและสารเคลือบในอุตสาหกรรมยานยนต์และสิ่งก่อสร้าง	โดยบริษัทมีเป้าหมายดังนี้	
    1.		วางรากฐานในการต่อยอดสู่ธุรกิจ	โพลียูรีเทน	(Polyurethane:	PU)	
	 	 	 	 2.	 สนบัสนนุ	Vencorex	ในประเทศฝรัง่เศสใหเ้ปน็ศนูยก์ลางการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยผีลติภณัฑ	์Isocyanate
	 	 	 	 3.	 ขยายฐานการผลิต	TDI,	HDI	และ	HDI	Derivatives	มาที่ทวีปเอเชีย	เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่ม 
	 	 	 	 	 มากขึ้นในอนาคต
  •	 การรับฟังข้อมูลโครงการในแอฟริกาของ	PTTEP
	 	 	 o	 โครงการ	Algeria	Hassi	Bir	Rekaiz	(HBR)	ของ	ปตท.สผ.	(แปลงฮาสสิ	เบอร์	ราเคซ)	ตั้งอยู่บนบกทางตะวันออก 
	 	 	 	 ของประเทศแอลจเีรยี	มพีืน้ที	่5,378	ตารางกโิลเมตร	มผีูร้ว่มทนุประกอบดว้ย	ปตท.สผ.	รอ้ยละ	24.5	(ผูด้ำาเนนิการ),	 
	 	 	 	 SONATRACH	(the	Algerian	National	Oil	and	Gas	Company:	บริษัทนำ้ามันแห่งชาติของประเทศแอลจีเรีย)	 
	 	 	 	 ร้อยละ	51	และ	CNOOC	Limited	(China’s	largest	producer	of	offshore	crude	oil	and	natural	gas:	บริษัท 
	 	 	 	 ผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน)	ร้อยละ	24.5	
	 	 	 	 โดยไดเ้หน็ภาพการสำารวจแหลง่พลงังานดงักลา่ววา่	ผูป้ฏบิตังิานตอ้งทำางานภายใตค้วามเสีย่งอยา่งมากเนือ่งจาก 
	 	 	 	 สถานการณ์ภายในประเทศ
  •	 การดูงาน	 Solar	 Farm	 เมือง	 Les	Mées	ประเทศฝรั่งเศส	 ซึ่งบริษัท	 Siemens	และ	Eco	Delta	Development	
	 	 	 ได้พัฒนาร่วมกัน	 โดยใช้เนื้อที่ประมาณ	 70	 เฮกตาร์	 แผงโซลาร์เซลล์ประมาณ	 112,000	 แผง	 โดยผลิตไฟฟ้า 
	 	 	 ได้ประมาณ	30	เมกะวัตต์	สามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าได้	12,000	ครัวเรือน	ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือก 
	 	 	 ที่มีประโยชน์	สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้	

	 โดยนโยบายในการสง่เสรมิใหก้รรมการไดเ้พิม่พนูความรูเ้กีย่วกบัทศิทางการใชพ้ลงังานของประเทศตา่งๆ	ดงักลา่วขา้งตน้นัน้	 
เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาเปรียบเทียบกับการกำาหนดนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย	 รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการ 
ได้ติดตามข้อมูลและความก้าวหน้าในธุรกิจพลังงาน	พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทพลังงานชั้นนำา 
ระดับโลกในต่างประเทศโดยตรง	 เพื่อเปิดมุมมองในการขยายการลงทุนของ	กลุ่ม	ปตท.	 ในต่างประเทศ	ซึ่งสอดคล้องกับทิศทาง 
การดำาเนินธุรกิจของ	กลุ่ม	ปตท.	ในอนาคต	โดยข้อมูลความรู้และประสบการณ์ตรงที่คณะกรรมการได้รับจากกิจกรรมนี้	จะมีส่วน 
ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธุรกิจพลังงานในระดับโลกได้เป็นอย่างดี	 และจะช่วยในการพิจารณากำาหนดแนวทางการดำาเนิน
ธุรกิจที่เหมาะสมของ	ปตท.	และประเทศได้ต่อไป	
  

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
  
 1. กรรมการอิสระ
 
	 1.1	 คุณสมบัติของกรรมก�รอิสระ 

	 ในการประชุมคณะกรรมการ	ปตท.	 ครั้งที่	 1/2556	 เมื่อวันที่	 17	 มกราคม	 2556	 ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ 
กำากับดูแลกิจการที่ดีเสนอคือการกำาหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ	ปตท.	 ใหม่	 ซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของสำานักงาน 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (ตลท.)	 และกำาหนด 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระไว้	 รวมทั้งได้จัดทำาเป็นคู่มือการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
กรรมการอิสระของ	ปตท.	ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ	เมื่อวันที่	21	มกราคม	2556	ดังนี้
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 • คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
	 (1)		 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	 0.5	 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิ 
ออกเสยีงทัง้หมดใน	ปตท.	บรษิทัยอ่ย	บรษิทัรว่ม	หรอืนติบิคุคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง	 โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ดว้ย	(ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง	หมายถงึ	บคุคลตามมาตรา	258	แหง่	พ.ร.บ.	 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
	 (2)		 ไมเ่ปน็กรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน/	พนกังาน/
ลูกจ้าง/	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา	หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของ	ปตท.	บรษิทัใหญ่	บรษิทัยอ่ย	บรษิทัรว่ม	บรษิทัยอ่ยลำาดบั
เดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	(ปัจจุบัน	และช่วง	
2	ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)	
	 (3)		 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจด
ทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	
รวมทัง้คูส่มรสของบตุรกบัผูบ้รหิาร		ผูถ้อืหุน้รายใหญ	่	ผูม้อีำานาจ
ควบคุม	 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือ 
ผู้มีอำานาจควบคุมของ	ปตท.	หรือบริษัทย่อย	
			 (4)		 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ	ปตท.	
	 	 	 (ก)	 ลักษณะความสัมพันธ์
    •	ความสมัพนัธใ์นลกัษณะของการใหบ้รกิาร
	 	 	 	 	 ทางวิชาชีพ
	 	 	 	 	 o	 ลักษณะความสัมพันธ์:	 ผู้สอบบัญชี	 
	 	 	 	 	 	 ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น	เช่น	ที่ปรึกษา	 
	 	 	 	 	 	 กฎหมาย	ทีป่รกึษาทางการเงนิ	ผูป้ระเมนิ 
	 	 	 	 	 	 ราคาทรัพย์สิน	เป็นต้น
	 	 	 	 	 o	 ระดับนัยสำาคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ
	 	 	 	 	 	 -	 กรณีผู้สอบบัญชี:	ห้ามทุกกรณี
	 	 	 	 	 	 -	 กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น:	 
	 	 	 	 	 	 	 มูลค่ารายการเกิน	2	ล้านบาทต่อปี
    •	ความสัมพันธ์ทางการค้า/	 ทางธุรกิจ	 (ใช้
	 	 	 	 	 แนวทางในทำานองเดียวกับข้อกำาหนด 
	 	 	 	 	 ว่าด้วยการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันของ 
	 	 	 	 	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ)
	 	 	 	 	 o	 ลกัษณะความสัมพันธ์:	กำาหนดครอบคลุม
	 	 	 	 	 	 รายการทางธุรกิจทุกประเภท	 ได้แก่	 
	 	 	 	 	 	 รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ	 รายการเช่า/ 
	 	 	 	 	 	 ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	 รายการเกี่ยวกับ 
	 	 	 	 	 	 สินทรัพย์/	 บริการ	 และรายการให้หรือ 
	 	 	 	 	 	 รับความช่วยเหลือทางการเงิน
	 	 	 	 	 o	 ระดับนัยสำาคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ:	มูลค่า
	 	 	 	 	 	 รายการ	≥	20	ล้านบาท	หรือ	≥	ร้อยละ	3	 
	 	 	 	 	 	 ของ	NTA	ของ	ปตท.	แล้วแต่จำานวนใด
      จะตำ่ากว่า	 ทั้งนี้	 ในการพิจารณามูลค่า
     	 รายการใหร้วมรายการทีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง	
	 	 	 	 	 	 6	 เดือน	 ก่อนวันที่มีการทำารายการ 
	 	 	 	 	 	 ในครั้งนี้ด้วย

	 	 	 (ข)	 กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม	 (ก)	 กับ 
	 	 	 	 นิติบุคคล	 บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ	 
	 	 	 	 ได้แก่	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการ	 (ยกเว้น 
	 	 	 	 กรณเีปน็กรรมการอสิระ/	กรรมการตรวจสอบ)	 
	 	 	 	 และผู้บริหารหรือ	Partner	 ของนิติบุคคลนั้น
	 	 	 (ค)	 กำาหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม	 
	 	 	 	 (ก)	 และ	 (ข):	 ปัจจุบันและ	 2	 ปีก่อนได้รับ 
	 	 	 	 การแต่งตั้ง
	 	 	 (ง)	 ข้อยกเว้น:	 กรณีมีเหตุจำาเป็นและสมควร 
    ซ่ึงมิได้เกิดข้ึนอย่างสมำ่าเสมอและต่อเนื่อง 
	 	 	 	 กรรมการอิสระ/	 กรรมการตรวจสอบ	อาจมี 
	 	 	 	 ความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำาคัญที่กำาหนด	 
	 	 	 	 ในระหว่างดำารงตำาแหน่งก็ได้	 แต่ต้องได้รับ
	 	 	 	 อนุมัติจากคณะกรรมการ	 ปตท.	 ก่อนและ 
	 	 	 	 มติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์	 โดย	ปตท.	
	 	 	 	 ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของ 
	 	 	 	 กรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการ 
	 	 	 	 ข้อมูลประจำาปี	 (แบบ	 56-1)	 และรายงาน 
	 	 	 	 ประจำาปี	 (แบบ	56-2)	 ของ	ปตท.	และหาก 
	 	 	 	 ต่อมา	ปตท.	จะเสนอกรรมการอิสระนั้น	เพื่อ 
	 	 	 	 ดำารงตำาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง	ปตท.	จะต้อง 
	 	 	 	 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัความสมัพนัธด์งักลา่ว 
	 	 	 	 ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้ง 
	 	 	 	 กรรมการด้วย
	 (5)		 ไมเ่ปน็กรรมการทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เปน็ตวัแทน
ของกรรมการของ	ปตท.	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	ปตท.	
	 (6)		 ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ำาใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็
อย่างเป็นอิสระได้
	 (7)		 กรรมการอสิระทีม่คีณุสมบตัติาม	(1)	-	(6)	อาจไดร้บั 
มอบหมายจากคณะกรรมการ	ปตท.	ใหต้ดัสนิใจในการดำาเนนิ
กิจกรรมของ	ปตท.	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัท
ย่อยลำาดับเดียวกัน	 หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง	 โดยมี 
การตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ	(Collective	Decision)	ได้
	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดำารงตำาแหน่งเป็น
กรรมการอสิระในบรษิทัใหญ	่บรษิทัยอ่ย	และบรษิทัยอ่ยลำาดบั
เดียวกัน	ปตท.	ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำารงตำาแหน่ง 
ดังกล่าว	และค่าตอบแทนรวม	ที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับ
ในแบบ	56-1	และแบบ	56-2	ด้วย
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 • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
  ของกรรมการอิสระ ของ ปตท. 
	 (1)		 เสนอแนะเรื่องที่สำาคัญและเป็นประโยชน์ต่อ	 
ปตท.	ผู้ถือหุ้น	 และผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อคณะกรรมการ	ปตท.	
และ/	หรอืประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
แล้วแต่กรณี
	 (2)		 ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของ
คณะกรรมการ	ปตท.	ที่พึงปฏิบัติ	รวมทั้งให้ความคิดเห็นตาม
บทบาทและหนา้ทีข่องกรรมการอสิระทีพ่งึปฏบิตัเิพือ่ประโยชน์
ต่อ	ปตท.	ผู้ถือหุ้น	และผู้ถือหุ้นรายย่อย	
	 (3)		 สอบทานให	้ปตท.	ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กับกรรมการอิสระ	 รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มี
ความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย	
	 (4)		 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ	 ปตท.	 
มอบหมายโดยจะตอ้งไมม่ผีลตอ่การปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งเปน็อสิระ
	 (5)		 วาระของกรรมการอิสระเริ่มตั้งแต่มีคุณสมบัติ 
ครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระในการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดีของ	 ปตท.	 และพ้นจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อขาด
คุณสมบัติตามนิยามดังกล่าว	หรือพ้นจากตำาแหน่งกรรมการ	
ปตท.	
	 (6)		 กรรมการอสิระตอ้งประชมุอยา่งนอ้ยปลีะหนึง่ครัง้
  
	 1.2	 ก�รแยกตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�ร
	 	 	 และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร/	
	 	 	 กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

	 เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกำาหนดนโยบาย
ของ	ปตท.	และการบริหารงานประจำาของ	ปตท.	ออกจากกัน	
และเพื่อให้กรรมการทำาหน้าที่สอดส่อง	ดูแล	และประเมินผล
การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปตท.	 จึงกำาหนดให้
ประธานกรรมการ	 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/	 กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่เป็นคนละบุคคลกันเสมอ	 ประธานกรรมการ 
ต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร	คอย 
ให้คำาแนะนำาช่วยเหลือ	 แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวก่าย 
ในการบรหิารงานปกตปิระจำาวนั		โดยใหเ้ปน็หนา้ทีข่องประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร/	กรรมการผู้จัดการใหญ่ภายใต้กรอบอำานาจ 
ที่ได้รับจากคณะกรรมการ
	 ปัจจุบันประธานกรรมการ	ปตท.	 เป็นกรรมการอิสระ	
มีภาวะผู้นำาสูง	ทำาหน้าที่ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพล
ของฝ่ายบริหาร	 โดยทำาหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งใน 
การประชมุคณะกรรมการและการประชมุผูถ้อืหุน้อยา่งเปน็ธรรม	 
มีประสิทธิภาพ	 สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
ใช้สิทธิออกเสียง	 ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
อย่างเคร่งครัด

		 1.3	 คว�มเป็นอิสระของประธ�นกรรมก�ร 

	 คณะกรรมการ	 ปตท.	 ในการประชุมนัดพิเศษครั้งที่	
1/2557	เมื่อวนัที่	4	กรกฎาคม	2557	มีมติแต่งตั้งนายปิยสวัสดิ์	
อัมระนันทน์	กรรมการอิสระ	 เป็นประธานกรรมการ	ซึ่งเป็นไป
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 สำาหรับบริษัทจดทะเบียน	
ปี	 2555	 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และทำาให้ 
การทำางานของประธานกรรมการมีความเป็นอิสระ	 รวมถึง
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดำาเนินงานที่มีความโปร่งใส	
และดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	อย่างเป็นธรรม	
  
 2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
 
 2.1	 ก�รสรรห�กรรมก�ร 

	 วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 รายงาน 
ไว้ภายใต้หมวดการกำากับดูแลกิจการ	 หัวข้อ	 “การเสนอ
วาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการ”	และ	“คณะกรรมการสรรหา”	แล้ว
  
	 2.2	 ก�รสรรห�ผู้บริห�รระดับสูงสุด/
	 	 	 ก�รสืบทอดตำ�แหน่ง

	 เนื่องจาก	 ปตท.	 มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ	 ดังนั้น 
การสรรหาและแต่งตั้งตำาแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
จึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสำาหรับกรรมการ
และพนกังานรฐัวสิาหกจิ	โดยตอ้งมคีณุสมบตัติามมาตรา	8	ตร ี
และดำาเนินกระบวนการสรรหาตามมาตรา	 8	 จัตวา	 โดยให้ 
คณะกรรมการ	 ปตท.	 ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง 
จำานวน	 5	 คน	ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย	 ทำาหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้	 ความสามารถ 
และประสบการณ์ที่เหมาะสมสำาหรับเป็นผู้บริหาร	ปตท.	 โดย
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย	 
ไมเ่ปน็กรรมการของ	ปตท.	ยกเวน้	เปน็ผูบ้รหิารซึง่เปน็กรรมการ
โดยตำาแหน่ง	และมีอายุไม่เกิน	58	ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร	
เมื่อคณะกรรมการสรรหาสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมแล้ว 
ให้เสนอต่อผู้มีอำานาจพิจารณาแต่งตั้ง	 โดยต้องดำาเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายใน	 1	 ปีนับแต่วันที่ผู้บริหารเดิมพ้นจาก
ตำาแหน่ง	สัญญาจ้างมีระยะเวลาคราวละไม่เกิน	4	ปี	ในกรณี 
ที่คณะกรรมการจะจ้างผู้บริหารเดิมต่อหลังจากครบกำาหนด
เวลาตามสญัญาจา้ง		ไมต่อ้งดำาเนนิการกระบวนการสรรหาใหม ่
แต่จะจ้างเกินสองคราวติดต่อกันไม่ได้	
	 ทั้งนี้	 ข้อมูลการสืบทอดต�าแหน่งส�าหรับผู้บริหาร
ได้รายงานไว้ภายใต้หมวดโครงสร้างการจัดการ	 หัวข้อ	
“พนักงาน”	ข้างต้นแล้ว
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การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม

 กลไกการกํากับดูแล

	 ปตท.	 กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลการดำาเนิน
งานของบริษัท	 กลุ่ม	 ปตท.	 โดยจัดทำาเป็นคู่มือ	 PTT	Way	
และกำาหนดแนวปฏิบัติ	 PTT	 Way	 of	 Conduct	 ซึ่งเป็น 
การรวบรวม	 ประมวลกระบวนการทำางานในมิติต่างๆ	 ของ
บริษัทใน	 กลุ่ม	 ปตท.	 ให้สอดคล้องและประสานเป็นหนึ่ง
เดยีวกนัในกระบวนการทำางาน	โดยจะเปน็แนวทางใหผู้บ้รหิาร	
ปตท.	 ที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทใน	 กลุ่ม	 ปตท.	 และ 
ผู้จัดการใหญ่บริษัทใน	กลุ่ม	ปตท.	หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเกิดความร่วมมือ 
ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทต่างๆ	ใน	กลุ่ม	ปตท.	ในทิศทาง
เดียวกัน	 สอดคล้องและสนับสนุนการทำาธุรกิจซึ่งกันและกัน	 
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	 ซึ่งจะผลักดันให้บรรลุ
เปา้หมายระยะยาวทีว่างไวแ้ละประสบความสำาเรจ็และเตบิโต
อย่างยั่งยืนต่อไป
	 รวมทัง้ไดม้กีารกำาหนดบทบาทและหนา้ทีข่องบคุลากร
ผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการและผู้บริหาร	 อันเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติที่ควรยึดในการบริหารงานบริษัทต่างๆ	 ในกลุ่ม	
ปตท.	เพื่อประโยชน์สูงสุดตามพันธกิจ	
	 บทบาทหลักในการบริหารจัดการบริษัทใน	กลุ่ม	ปตท.	
ประกอบด้วย
 บทบาทของคณะกรรรมการ ปตท. มีดังนี้
 •	 การกำาหนดวิสัยทัศน์	ทิศทาง	กลยุทธ์และนโยบาย
 •	 การแต่งตั้งฝ่ายบริหารรับผิดชอบการดำาเนินธุรกิจ	
 •	 การติดตามและรับผิดชอบในการดำาเนินงานของ
บริษัทโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและ 
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
 •	 ตั้งมั่นในหลักธรรมาภิบาล	
 บทบาทของฝ่ายจัดการจะมีหน้าที่
 •	 สร้างความเชื่อมโยงด้านกลยุทธ์และนโยบายของ	
กลุ่ม	ปตท.	กับบริษัทให้เป็นรูปธรรมทางปฏิบัติ	
 •	 บริหารจัดการบริษัทให้มีผลการดำาเนินงานเป็น
ที่พอใจแก่ผู้ถือหุ้น
 บทบาทของเลขานุการบริษัทจะมีหน้าที่
 •	 ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและ
ผู้จัดการใหญ่
 •	 รับผิดชอบงานการกำากับดูแลกิจการบริษัท	
(Compliance)
 •	 จัดทำาระบบควบคุมภายใน	(Internal	Control)	

 บทบาทของผู้ถือหุ้นจะมีหน้าที่
 • เลือกและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ของบริษัท
 •	 ร่วมกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการดำาเนินงานต่างๆ	
ของบริษัท

	 การแบง่กลุม่งานในการบรหิารจดัการแบง่เปน็	2	ระดบั	
ได้แก่
 • ระดับองค์กร (Corporate Level) ประกอบด้วย
	 	 -		ระดบัสำานกังานใหญ	่(Corporate	Center)	มุง่เนน้ 
	 	 	 ด้านการกำากับดูแล	 และ	 Share	 Service	 โดย 
	 	 	 กำาหนดนโยบาย	กลุ่ม	ปตท.	ให้มีความสอดคล้อง
	 	 -	 ระดับแกนนำากลุ่ม	 (COO/	 BG)	 มีบทบาท 
	 	 	 ในการกำาหนดกลยุทธ์ 	 เป้าหมาย	 ติดตาม 
	 	 	 การปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจอย่างใกล้ชิด	 
	 	 	 เพื่อที่จะมุ่งสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ	สร้างพลังร่วม
 • ระดับปฏิบัติการ ใน	กลุ่ม	ปตท.	ได้แก่	Business	
Unit	 และบริษัทภายใต้	 Business	 Unit	 มุ่งปฏิบัติงานใน 
ธุรกิจตนเองให้เป็นเลิศ	บรรลุผลสำาเร็จ	นำานโยบายการกำากับ
ดูแลของ	กลุ่ม	ปตท.	 ไปบูรณาการร่วมกับการปฏิบัติการของ 
หน่วยงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

	 การบริหารจัดการระดับองค์กร	 (Corporate	 Level)	 
และระดับปฏิบัติการ	 (BU/	 Flagship)	 จะเชื่อมโยงกัน	 ผ่าน 
กลไกการกำากับดูแล	ได้แก่	     
 •	 ระเบียบบริษัท
 •	 การถ่ายทอดนโยบายฯ	 เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติ
โดยผู้บริหาร	 ปตท.	 ดำารงตำาแหน่งกรรมการ	 และ/หรือดำารง
ตำาแหน่งผู้บริหารสูงสุดบริษัทใน	 กลุ่ม	 ปตท.	 หรือพนักงาน	
ปตท.	ปฏิบัติงาน	Secondment	บริษัทใน	กลุ่ม	ปตท.
 •	 การเชื่อมโยงและผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมาย	
โดยผ่านคณะกรรมการต่างๆ
 •	 หน่วยงานบริหารบริษัทในเครือแต่ละหน่วยธุรกิจ	
จะทำาหน้าที่ถ่ายทอด	 ติดตาม	 ให้คำาปรึกษา	 และประเมิน 
การผลักดันนโยบายต่างๆ	กับบริษัทใน	กลุ่ม	ปตท.
 
	 หลักเกณฑ์ต่างๆ	 ที่กำาหนดบทบาท	 หน้าที่ 	 และ 
ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของ
บริษัทใน	กลุ่ม	ปตท.	รวมถึง
 •	 หลักเกณฑ์ตามระเบียบของคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
 •	 หลักการบริหารจัดการบริษัทใน	กลุ่ม	ปตท.	
 • หลกัปฏบิตักิารตอ่ตา้นทจุรติ	กำากบัโดยคณะกรรมการ
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต
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 นโยบายการไปดํารงตําแหน่งกรรมการที่อื่น
 ของกรรมการและผู้บริหาร

	 ในปี	2557	ปตท.	มีบริษัทในกลุ่มที่ไปลงทุนและถือหุ้น
รวม	 43	บริษัท	 (เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 
7	 บริษัท)	 โดยประมาณร้อยละ	 29	 ของกำาไรสุทธิ	 ปตท. 
ในปัจจุบันมาจากบริษัทใน	กลุ่ม	ปตท.	ดังนั้น	ปตท.	จึงได้ให้
ความสำาคญัและกำาหนดรปูแบบการบรหิารจดัการในลกัษณะ	
กลุ่ม	 ปตท.	 เพื่อสร้างให้เกิดพลังร่วมและมีประสิทธิภาพ 
ในการดำาเนินธุรกิจร่วมกัน	 (Synergy)	 ด้วยการเสนอแต่งตั้ง 
ให้กรรมการหรือผู้บริหารของ	ปตท.	ไปเป็นกรรมการในบริษัท
ใน	กลุม่	ปตท.	เพือ่กำากบัดแูลใหบ้รษิทัดงักลา่วกำาหนดนโยบาย
และดำาเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของ	 ปตท.	 ให้เกิด
ประโยชนแ์ละสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่	
ทั้งนี้	 วัตถุประสงค์ของการเสนอบุคคลเพื่อไปเป็นกรรมการ 
ในบริษัทอื่นมีดังนี้
	 1)	 เพื่อกำากับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
นโยบายของบริษัทใน	 กลุ่ม	 ปตท.	 และติดตาม	ประเมินผล 
ภาพรวมการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัใน	กลุม่	ปตท.	ใหส้อดคลอ้ง
กับนโยบายของ	 ปตท.	 ในทิศทางเดียวกันกับ	 ปตท.	 และ 
มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน
	 2)	 เป็นการสร้าง	 Synergy	 ให้กับธุรกิจของบริษัท 
ใน	กลุ่ม	ปตท.	เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์และการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงประเทศไทย
	 3)	 เพื่อนำาประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้าน 
ไปช่วยเหลือธุรกิจ	 เช่น	 การนำาความรู้ด้านการเงินไปช่วย
ปรับปรุงพัฒนาด้านบัญชี	 การเงิน	 ให้บริษัทนั้นๆ	 ดำาเนิน
ธุรกิจได้เติบโตต่อไปอย่างเข้มแข็ง	 ซึ่งรวมถึงการไปช่วยเหลือ
บริษัทที่ไม่ได้อยู่ใน	 กลุ่ม	 ปตท.	 รวมทั้งสามารถนำาความรู้ 
และประสบการณ์ที่ได้ไปทำาหน้าที่เป็นกรรมการกำากับดูแล
บรษิทัชัน้นำาเหลา่นัน้ใหก้ลบัมาชว่ยเสรมิประโยชนใ์หก้บั	ปตท.	
และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี	 เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย
พันธมิตรทางธุรกิจให้กับ	ปตท.	ด้วย
	 4)	ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
และผู้บริหาร
	 ทัง้นี	้ปตท.	กำากบัดแูลใหม้กีารพจิารณาแตง่ตัง้ผูบ้รหิาร 
หรือบุคคลภายนอกจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ 
ที่กระทรวงการคลัง	 (Director’s	 Pool)	 ในบริษัท	กลุ่ม	ปตท.	
ที่เป็นรัฐวิสาหกิจตาม	 พ.ร.บ.	 คุณสมบัติมาตรฐานสำาหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ	 จัดทำาขึ้น	 ไม่น้อยกว่า 
หนึ่งในสามของจำานวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น	 ทั้งนี้	 
ณ	วันที่	 5	 กุมภาพันธ์	 2558	ปตท.	มีกรรมการที่อยู่ในบัญชี 
รายชื่อ	Director’s	Pool	รวม	7	ราย	และกำากับดูแลให้ผู้บริหาร	 

ปตท.	และบุคคลภายนอกที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท 
ที	่ปตท.	ถอืหุน้	ดำารงตำาแหนง่ในบรษิทัที	่ปตท.	หรอืรฐัวสิาหกจิ
อื่นถือหุ้นไม่เกิน	3	แห่ง	 เพื่อลดความเสี่ยงด้านการขัดกันทาง
ผลประโยชน์และกำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง	 และให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	
24	 มกราคม	 2554	 เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตของ
รฐัวสิาหกจิเรือ่งการแตง่ตัง้ขา้ราชการระดบัสงูหรอืบคุคลดำารง
ตำาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง	ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบแห่งชาติ	(ปปช.)	

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

  1. ระบบการควบคุมภายใน

	 ปตท.	 ให้ความสำาคัญต่อการควบคุมภายในอย่าง 
ต่อเนื่อง	 โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมและในหลายมิติอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำาเนินงาน	การใช้ทรัพยากรและการดูแล
รักษาทรัพย์สิน	 (Operational	 Excellence)	 การรายงาน
ทางการเงินการบัญชีและรายงานอื่นๆ	 ที่มีความถูกต้อง 
เชื่อถือได้	 (Reporting)	 และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย	 
ระเบียบ	ข้อบังคับ	ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของ	ปตท.	
อย่างเคร่งครัด	(Compliance)	
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่	 ปตท.	 มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน	 มีอำานาจหน้าที่ในการกำาหนดแนวทาง 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน	การประเมิน
ผล	 และการรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ	 ปตท.	 
ในภาพรวม	
	 ปตท.	 กำาหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
งานควบคุมภายในเพื่อดำาเนินการประเมินการควบคุมภายใน
ขององคก์ร	ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิวา่ดว้ย 
การกำาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	พ.ศ.	 2544	 ข้อ	 6	 
ซึ่งกำาหนดให้หัวหน้าหน่วยงานทั้งราชการและรัฐวิสาหกิจ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 ผู้กำากับดูแล 
และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
อย่างน้อยปีละครั้ง	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการ	ปตท.	 ได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่ในการสอบทานผล 
การประเมินการควบคุมภายใน	 ซึ่งจัดทำาขึ้นโดยฝ่ายบริหาร 
และสำานักตรวจสอบภายในเป็นประจำาทุกปีโดยมีสาระสำาคัญ	
ดังนี้	
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	 (1)	 สภ�พแวดล้อมของก�รควบคุม	
	 	 (Control	Environment)

	 ในภาพรวม	ปตท.	 มีสภาพแวดล้อมของการควบคุม
ภายในที่ดี	 มีความเหมาะสมเพียงพอต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำาเนินธุรกิจ	 โดยผู้บริหารได้ส่งเสริม
สนบัสนนุวฒันธรรมองคก์รทีมุ่ง่เนน้ความซือ่สตัยแ์ละจรยิธรรม	
เป็นตัวอย่างที่ดี	 (Role	Model)	 และมีการบริหารจัดการด้าน
ต่างๆ	ดังนี้	
 •	 กำาหนดนโยบายและระเบยีบปฏบิตัเิปน็ลายลกัษณ์
อกัษรเกีย่วกบัความซือ่สตัยแ์ละจรยิธรรม	(Code	of	Conduct)	
โดยคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้กำาหนดนโยบาย
ดา้นการกำากบัดแูลกจิการทีด่ตีามหลกัมาตรฐานสากล	รวมถงึ 
การเปิดเผยเกี่ยวกับการขัดกันในผลประโยชน์ส่วนตนกับ
กจิการขององคก์ร	(Conflicts	of	Interest)	เพือ่ปอ้งกนักจิกรรม
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	 กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและ 
ไม่เหมาะสม	 มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคู่มือเป็น
ประจำาทกุป	ีโดยกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานทกุระดบั	ลงนาม 
รับทราบและยึดถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการทำางาน	 เพื่อให้
เห็นถึงคำามั่นสัญญาในการนำานโยบายด้านการกำากับดูแล
กจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธรุกจิฯ	ไปปฏบิตัอิยา่งเปน็รปูธรรม	
 •	 การจดัโครงสรา้งองคก์รทีม่ลีกัษณะของการกระจาย
อำานาจ	 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว	 เหมาะสม 
และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป	 มีการมอบ
อำานาจหน้าที่	และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร	โดย
มีการกำาหนดตัวชี้วัด	 (Key	Performance	 Indicators:	KPIs)	
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน	และติดตาม 
ผลการดำาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างสมำ่าเสมอ	
รวมทัง้มกีารทบทวนเปา้หมายประจำาปซีึง่พนกังานทกุคนทราบ
ถึงบทบาท	อำานาจหน้าที่	และความรับผิดชอบของตน	
 •	 กำาหนดให้การกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และค่านิยมขององค์กร	โดยมีเป้าหมาย 
ทีจ่ะให	้ปตท.	เปน็บรษิทัทีเ่จรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื	(Sustainable	
Growth	 Strategy)	 โดยผลักดันให้เป็นบริษัทพลังงานไทย 
ข้ามชาติชั้นนำา	 เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นเลิศ	 (High	 
Performance	 Organization:	 HPO)	 มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม	 ชุมชน	 และสิ่งแวดล้อม	 (Corporate	 Social	 
Responsibility:	CSR)	และสรา้งประโยชนต์อบแทนทีเ่หมาะสม 
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 บนหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 
(Corporate	Governance:	CG)	

	 (2)		 จรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ	
	 	 (Code	of	Conduct)

	 ปตท.	 กำาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติ เป็น 
ลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม	 (Code	
of	 Conduct)	 โดยคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็น 
ผูก้ำาหนดจรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิฯ	ตามหลกัมาตรฐาน
สากลไว้ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีฯ	 และกำาหนดให้ 
การฝ่าฝืนจรรยาบรรณมีความผิดทางวินัย
	 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของ	 ปตท.	 มีสาระ
สำาคัญดังนี้
	 1.	 เคารพกฎหมาย	และหลักสิทธิมนุษยชนสากล
	 2.	 เป็นกลางทางการเมือง	
	 3.	 ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	และผลประโยชน์ขัดกัน
	 4.	 รักษาความลับ	และไม่ใช้ข้อมูลภายใน
	 	 เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	
	 5.	 ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้	และรบัผดิชอบ
	 	 ต่อผู้บริโภค	
	 6.	 แข่งขันอย่างเสรี	เป็นธรรม	
	 7.	 มีกระบวนการการจัดซื้อที่โปร่งใส	 และปฏิบัติต่อ 
	 	 คู่ค้าอย่างเป็นธรรม	
	 8.	 รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
	 9.	 สนับสนุนสิทธิของพนักงาน	และสร้างความผูกพัน 
	 	 ต่อองค์กร
	 10.	 จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
	 11.	 มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ 
	 	 ภายในที่มีประสิทธิภาพ
	 12.	 มแีนวทางปฏบิตัใินการรบั	การใหข้องขวญั	ทรพัยส์นิ	 
	 	 หรือประโยชน์อื่นใด
	 13.	 รักษาความปลอดภัย	 ส่งเสริมสุขอนามัย	 และ 
	 	 รักษาสิ่งแวดล้อม
	 14.	 เคารพทรัพย์สินทางปัญญา	 และใช้เทคโนโลยี 
	 	 สารสนเทศในทางที่ถูก	

	 (3)		 คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์	
	 	 (Conflicts	of	Interest)

	 ปตท.	 กำาหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกัน 
การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับบริษัท	 (Conflicts	 of	 
Interest)	 เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	
กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและไม่เหมาะสม	 โดยคณะกรรมการ	
ปตท.	ได้กำาหนดนโยบายเกีย่วกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์
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บนหลักการที่ว ่าการตัดสินใจใดๆ	 ของบุคลากรทุกระดับ 
ในการดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำาเพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของ	 ปตท.	 เท่านั้น	 และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากร 
ทกุระดบัทีจ่ะหลกีเลีย่งการมส่ีวนเกีย่วข้องทางการเงนิ	และ/หรอื 
ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ	 ซึ่งจะส่งผลให้	 ปตท.	
ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้าน
ความภักดีหรือผลประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่าง 
มีประสิทธิภาพ	โดยกำาหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยง 
กบัรายการทีพ่จิารณา	ต้องแจ้งให้บรษิทัทราบถงึความสมัพนัธ์
หรือความเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว	 และต้อง 
ไม่เข้าร่วมการพจิารณาตดัสนิ	รวมถงึ	ปตท.	จะต้องดำาเนนิการ 
ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีอำานาจอนุมัติหรือเกี่ยวข้องกับ 
ธุรกรรมนั้นๆ	

	 (4)		 ก�รจัดทำ�ร�ยง�นเปิดเผยร�ยก�ร
	 	 ทีอ่�จมคีว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชนก์บั	ปตท.	

	 ปตท.	 กำาหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	พนักงานทุกคน	 
ต้องจัดทำารายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์กับ	 ปตท.	 โดยใช้แบบฟอร์มรายงาน 
การเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับ 
ผลประโยชน์ของ	ปตท.	 และในการอนุมัติใดๆ	 สำาหรับกรณี
ดังกล่าวต้องยึดถือหลักการไม่ให้มีการกำาหนดเงื่อนไขหรือ
ข้อกำาหนดพิเศษผิดไปจากปกติ	 ถือเป็นกระบวนการควบคุม
ภายในของ	ปตท.	รวมทั้งได้กำาหนดให้สำานักตรวจสอบภายใน
และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอดส่องดูแลและจัดการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว	ทั้งนี้	ในปี	 
2557	 ได้ดำาเนินการให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงานทุกคน 
จัดทำารายงานในช่วงต้นปีซึ่งสรุปผลไม่พบรายการขัดแย้ง 
ที่มีสาระสำาคัญ	 โดยในแบบการเปิดเผยรายการขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ของ	 ปตท.	 จะเป็นการยืนยันการรับทราบว่า	 
การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณใน 
การดำาเนินธุรกิจของ	ปตท.	เข้าลักษณะแห่งความผิดทางวินัย 
ตอ้งพจิารณาโทษวนิยัตามขัน้ตอนการลงโทษและความรา้ยแรง 
ของการกระทำา

	 (5)	 ก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รมีส่วนได้ส่วนเสีย
	 	 ของกรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และบุคคล
	 	 ที่มีคว�มเกี่ยวข้อง

	 ในช่วงไตรมาสแรกของปี	 2557	คณะกรรมการ	ปตท.	 
ได้จัดทำาแบบรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ		เพ่ือใช้เป็น 

ข้อมูลพ้ืนฐานในการกำากับดูแลด้านการมีส่วนได้ส่วนเสียในระดับ 
กรรมการ	 และเช่นเดียวกับผู้บริหารระดับสูงได้ดำาเนินการ 
จัดทำาแบบรายงานดังกล่าวประจำาปีครบทุกราย	 และจัดส่ง 
ให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บ	 รวบรวม	 พร้อมทั้งทำาสำาเนาส่ง 
ประธานคณะกรรมการ	 ปตท.	 และประธานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ		เพ่ือใช้ในการตรวจสอบและกำากับดูแลด้านความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน	์อนึง่	ในระหวา่งปไีมม่กีารรายงานการมสีว่นได ้
ส่วนเสียของกรรมการ	ผู้บริหาร	และบุคคลเกี่ยวข้อง

	 (6)	 ก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลง
	 	 ก�รถือหลักทรัพย์

	 เพือ่กำากบัดแูลดา้นการใชข้อ้มลูภายใน	ปตท.	ไดก้ำาหนด 
ให้คณะกรรมการ	 ปตท.	 และผู้บริหาร	 ซึ่งหมายรวมถึง 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
การถือหลักทรัพย์	 ปตท.	 จะต้องแจ้งให้	 ปตท.	 ทราบ	 และ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำานักงาน 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ตาม
มาตรา	59	แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์
พ.ศ.	 2535	 ภายใน	 3	 วันทำาการนับจากวันที่ซื้อ	 ขาย	 โอน	 
หรือรับโอน	รวมทั้ง	ปตท.	ได้กำาหนดนโยบายให้มีการเปิดเผย/	
รายงาน	การซื้อ/	 ขาย/	 โอน	 เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ของกรรมการและผู้บริหารต่อคณะกรรมการ	 ปตท.	 เมื่อมี 
การเปลี่ยนแปลงในการประชุมประจำาเดือน	 โดยกำาหนดเป็น
วาระปกตใินปฏทินิการประชมุคณะกรรมการ	ปตท.	ไวล้ว่งหนา้
	 อนึ่ง	 ในช่วง	 1	 สัปดาห์ก่อนวันปิดงบการเงินประจำา
ไตรมาสและประจำาปี	 สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
เลขานุการบริษัทจะทำาหนังสือแจ้งกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือ 
หน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน	 ไม่ให้เปิดเผยข้อมูล
ภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	
และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง	 45	 วัน	 สำาหรับ 
งบไตรมาส	และ	60	 วัน	สำาหรับงบประจำาปี	 (ตั้งแต่วันปิดงบ 
จนถึงวันแจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ)	 คือ	 ก่อนที่งบการเงิน
จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน	 เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำาข้อมูล
ภายในไปใชใ้นทางมชิอบ	ทัง้นี	้ในระหวา่งปทีีผ่า่นมากรรมการ
และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	 โดยในปี	 2557	 
ได้มีการแจ้งกรรมการและผู้บริหาร	จำานวน	4	ครั้ง	คือ	ห้ามซื้อ/	 
ขาย/	 โอนหุ้น	ปตท.	 (1)	ระหว่างวันที่	 1	มกราคม	ถึงวันที่	 28	
กุมภาพันธ์	 2557	 (2)	 ระหว่างวันที่	 1	 เมษายน	ถึงวันที่	 15	
พฤษภาคม	2557	 (3)	 ระหว่างวันที	่ 1	กรกฎาคม	ถึงวันที่	 14	
สิงหาคม	2557	และ	 (4)	 ระหว่างวันที่	 1	ตุลาคม	ถึงวันที่	 14	
พฤศจิกายน	2557	
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	 1.	 นายปิยสวัสดิ์	อัมระนันทน์	 N/A	 -	 -	 กรรมการแต่งตั้งใหม่	
	 	 	 	 	 	 ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2557	(ไม่ได้ถือหุ้น	ปตท.)

	 2.	 นายกิตติพงษ์	กิตยารักษ์	 N/A	 -	 -	 กรรมการแต่งตั้งใหม่	
	 	 	 	 	 	 ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2557	(ไม่ได้ถือหุ้น	ปตท.)

	 3.	 นายวัชรกิติ	วัชโรทัย	 -	 -	 -	 (ไม่ได้ถือหุ้น	ปตท.)

	 4.	 นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์	 N/A	 -	 -	 กรรมการแต่งตั้งใหม่
	 	 	 	 	 	 ตั้งแต่วันที่	26	กรกฎาคม	2557	(ไม่ได้ถือหุ้น	ปตท.)

	 5.	 พล.อ.	ฉัตรเฉลิม	เฉลิมสุข	 N/A	 -	 -	 กรรมการแต่งตั้งใหม่
	 	 	 	 	 	 ตั้งแต่วันที่	4	กันยายน	2557	(ไม่ได้ถือหุ้น	ปตท.)

	 6.	 นายคุรุจิต	นาครทรรพ*	 N/A	 -	 -	 กรรมการแต่งตั้งใหม่
	 	 	 	 	 	 ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2557	(ไม่ได้ถือหุ้น	ปตท.)

	 7.	 นางนันทวัลย์	ศกุนตนาค	 N/A	 -	 -	 กรรมการแต่งตั้งใหม่
	 	 	 	 	 	 ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2557	(ไม่ได้ถือหุ้น	ปตท.)

	 8.	 นายวิชัย	อัศรัสกร	 N/A	 -	 -	 กรรมการแต่งตั้งใหม่
	 	 	 	 	 	 ตั้งแต่วันที่	4	กันยายน	2557	(ไม่ได้ถือหุ้น	ปตท.)

	 9.	 พล.อ.ท.	บุญสืบ	ประสิทธิ์	 N/A	 -	 -	 กรรมการแต่งตั้งใหม่
	 	 	 	 	 	 ตั้งแต่วันที่	4	กันยายน	2557	(ไม่ได้ถือหุ้น	ปตท.)

	 10.	 นายชาญวิทย์	อมตะมาทุชาติ	 N/A	 -	 -	 กรรมการแต่งตั้งใหม่
	 	 	 	 	 	 ตั้งแต่วันที่	4	กันยายน	2557	(ไม่ได้ถือหุ้น	ปตท.)

	 11.	 นายดอน	วสันตพฤกษ์	 N/A	 -	 -	 กรรมการแต่งตั้งใหม่
	 	 	 	 	 	 ตั้งแต่วันที่	26	กรกฎาคม	2557	(ไม่ได้ถือหุ้น	ปตท.)

 12.	 นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	 210,800	 130,800	 (80,000)	 (ในปี	2557	มีรายการขายหุ้น	ปตท.	
	 	 	 	 	 	 ออกบางส่วน	จำานวน	80,000	หุ้น)

	 13.	 นายอารีพงศ์	ภู่ชอุ่ม	 N/A	 -	 -	 กรรมการแต่งตั้งใหม่
	 	 	 	 	 	 ตั้งแต่วันที่	7	กรกฎาคม	2557	(ไม่ได้ถือหุ้น	ปตท.)

	 14.	 นายไพรินทร์	ชูโชติถาวร	 -	 -	 -	 แสดงข้อมูลไว้ในตารางการถือหลักทรัพย์
	 	 	 	 	 	 ของผู้บริหาร	ปตท.

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ปตท. ปี 2556 และปี 2557

	ลำ�ดับที่	 ร�ยชื่อกรรมก�ร

	 จำ�นวนหุ้น	(หุ้น)	 จำ�นวนหุ้น 

หม�ยเหตุ

 

	 ณ	31	ธ.ค.	 ณ	31	ธ.ค.	 เพิ่ม	(ลด)	
		 2556		 2557		 ระหว่�งปี
	 	 	 (หุ้น)
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	 1.	 นายจิตรพงษ์	กว้างสุขสถิตย์	 218,090	 N/A	 N/A	 ครบวาระ	เมื่อวันที่	10	เมษายน	2557

	 	 และคู่สมรส	 40,600

	 2.	 นายปานปรีย์	พหิทธานุกร	 -	 N/A	 N/A	 ลาออก	เมื่อวันที่	15	มิถุนายน	2557	(ไม่ถือหุ้น	ปตท.)

	 3.	 นายวรุณเทพ	วัชราภรณ์	 -	 N/A	 N/A	 ลาออก	เมื่อวันที่	16	มิถุนายน	2557	(ไม่ถือหุ้น	ปตท.)

	 4.	 นายอรรถพล	ใหญ่สว่าง	 -	 N/A	 N/A	 ลาออก	เมื่อวันที่	17	มิถุนายน	2557	(ไม่ถือหุ้น	ปตท.)

	 5.	 นายสุเทพ	เหลี่ยมศิริเจริญ	 -	 N/A	 N/A	 ลาออก	เมื่อวันที่	28	มิถุนายน	2557	(ไม่ถือหุ้น	ปตท.)

	 6.	 นายสีหศักดิ์	พวงเกตุแก้ว	 -	 N/A	 N/A	 ลาออก	เมื่อวันที่	30	มิถุนายน	2557	(ไม่ถือหุ้น	ปตท.)

	 7.	 นายอินสอน	บัวเขียว	 -	 N/A	 N/A	 ลาออก	เมื่อวันที่	30	มิถุนายน	2557	(ไม่ถือหุ้น	ปตท.)

	 8.	 ศ.พิเศษ	ดร.ทศพร	ศิริสัมพันธ	์ -	 N/A	 N/A	 ลาออก	เมื่อวันที่	30	มิถุนายน	2557	(ไม่ถือหุ้น	ปตท.)

	 9.	 นายบุญสม	เลิศหิรัญวงศ์	 -	 N/A	 N/A	 ลาออก	เมื่อวันที่	30	มิถุนายน	2557	(ไม่ถือหุ้น	ปตท.)

	 10.	 นายสมชัย	สัจจพงษ์	 -	 N/A	 N/A	 ลาออก	เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	2557	(ไม่ถือหุ้น	ปตท.)

	 11.	 พล.อ.อ.	ประจิน	จั่นตอง	 -	 N/A	 N/A	 ลาออก	เมื่อวันที่	23	สิงหาคม	2557	(ไม่ถือหุ้น	ปตท.)

	 12.	 พล.อ.	ไพบูลย์	คุ้มฉายา		 -	 N/A	 N/A	 ลาออก	เมื่อวันที่	25	สิงหาคม	2557	(ไม่ถือหุ้น	ปตท.)

	 13.	 นายพรชัย	รุจิประภา			 -	 N/A	 N/A	 ลาออก	เมื่อวันที่	28	สิงหาคม	2557	(ไม่ถือหุ้น	ปตท.)

	 14.	 นายอาคม	เติมพิทยาไพสิฐ	 -	 N/A	 N/A	 ลาออก	เมื่อวันที่	28	สิงหาคม	2557	(ไม่ถือหุ้น	ปตท.)

	 15.	 นายมนตรี	โสตางกูร	 -	 N/A	 N/A	 พ้นจากตำาแหน่ง	เมื่อวันที่	26	ธันวาคม	2557	
	 	 	 	 	 	 (ไม่ได้ถือหุ้น	ปตท.)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่าง ปี 2557 

	ลำ�ดับที่	 ร�ยชื่อกรรมก�ร

	 จำ�นวนหุ้น	(หุ้น)	 จำ�นวนหุ้น 

หม�ยเหตุ

 

	 ณ	31	ธ.ค.	 ณ	31	ธ.ค.	 เพิ่ม	(ลด)	
		 2556		 2557		 ระหว่�งปี
	 	 	 (หุ้น)



199รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

	 1.	 นายไพรินทร์	ชูโชติถาวร	 60,000	 60,000	 -	 52,600	 -	 27,600	 -	 (ไม่มีรายการซื้อ/	ขายหุ้น	ปตท.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในระหว่างปี	2557)

	 	 และคู่สมรส	 2,000	 2,000	 -	 -	 -	 -	 -	 (ไม่มีรายการซื้อ/	ขายหุ้น	ปตท.		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในระหว่างปี	2557)

	 2.	 นายวิรัตน์	เอื้อนฤมิต	 25,500	 25,500	 -	 -	 -	 -	 -	 (ไม่มีรายการซื้อ/	ขายหุ้น	ปตท.		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในระหว่างปี	2557)

	 3.	 นายสุรงค์	บูลกุล	 118,183	 118,183	 -	 63,300	 -	 33,000	 -	 (ไม่มีรายการซื้อ/	ขายหุ้น	ปตท.		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในระหว่างปี	2557)

	 4.	 นายณัฐชาติ	จารุจินดา	 10,563	 63	 5,000	 60,800	 -	 31,800	 -	 (ในปี	2557	มีรายการซื้อ/
	 	 	 	 	 (15,500)	 	 	 	 	 ขายหุ้น	ปตท.	ดังนี้
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 ซื้อหุ้นเพิ่มจำานวน	5,000	หุ้น
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -		ขายหุ้นออกบางส่วน	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 จำานวน	15,500	หุ้น

	 5.	 นายสรัญ	รังคสิริ	 0	 0	 -	 56,900	 -	 30,000	 -	 (ไม่มีรายการซื้อ/	ขายหุ้น	ปตท.  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในระหว่างปี	2557)

	 	 และคู่สมรส	 0	 0	 -	 N/A	 N/A	 N/A	 N/A	 (ไม่มีรายการซื้อ/	ขายหุ้น	ปตท.		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในระหว่างปี	2557)

	 6.	 นายปิติพันธ์	เทพปฏิมากรณ์	 8,334	 4,334	 (4,000)	 38,500	 -	 20,400	 -	 (ในระหว่างปี	2557	มีรายการ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขายหุ้น	ปตท.	ออกบางส่วน	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 จำานวน	4,000	หุ้น)

	 7.	 นายชาครีย์	บูรณกานนท์	 44,108	 44,108	 -	 N/A	 N/A	 N/A	 N/A	 (ไม่มีรายการซื้อ/	ขายหุ้น	ปตท.  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในระหว่างปี	2557)

	 	 และคู่สมรส	 11,300	 11,300	 -	 -	 -	 -	 -	 (ไม่มีรายการซื้อ/	ขายหุ้น	ปตท.  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในระหว่างปี	2557)

	 8.	 นายชวลิต	พันธ์ทอง	 0	 0	 -	 N/A	 N/A	 N/A	 N/A	 (ไม่มีรายการซื้อ/	ขายหุ้น	ปตท. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในระหว่างปี	2557)

	 9.	 นายสรากร	กุลธรรม	 46,400	 45,400	 13,000	 54,200	 -	 28,300	 -	 (ในปี	2557	มีรายการซื้อ/
	 	 	 	 	 (14,000)	 	 	 	 	 ขายหุ้น	ปตท.	ดังนี้
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 ซื้อหุ้นเพิ่มจำานวน	13,000	หุ้น
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 ขายหุ้นออกบางส่วน	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 จำานวน	14,000	หุ้น

	 	 และคู่สมรส	 13,500	 11,000	 3,000	 -	 -	 -	 -	 (ในปี	2557	มีรายการซื้อ/
	 	 	 	 	 (5,500)		 	 	 	 	 ขายหุ้น	ปตท.	ดังนี้
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 ซื้อหุ้นเพิ่มจำานวน	3,000	หุ้น
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 ขายหุ้นออกบางส่วน	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 จำานวน	5,500	หุ้น

การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ปี 2556 และปี 2557 

	ลำ�ดับที่	 ชื่อ-น�มสกุล

	 จำ�นวนหุ้น	(หุ้น)	 Warrant	#	1	 Warrant	#	2	

หม�ยเหตุ
	 	 ณ	 ณ	 จำ�นวนหุ้น	 ที่ได้รับ	 คงเหลือ	 ที่ได้รับ	 คงเหลือ
	 	 31	ธ.ค.	 31	ธ.ค.	 เพิ่ม	(ลด)	 จัดสรร	 	 จัดสรร
	 	 2556		 2557	 ระหว่�งปี	 ปี	2548	 	 ปี	2549
	 	 	 	 (หุ้น)



รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)200

 10.	 นายชาญศิลป์	ตรีนุชกร	 	N/A	 0	 -	 N/A	 N/A	 N/A	 N/A	 ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2557
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ไม่มีรายการซื้อ/		ขายหุ้น	ปตท.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในระหว่างปี	2557)

	 11.	 นางบุบผา	อมรเกียรติขจร	 	N/A	 101,900	 -	 N/A	 N/A	 N/A	 N/A	 ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2557
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ไม่มีรายการซื้อ/	ขายหุ้น	ปตท.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในระหว่างปี	2557)

	 12.	 นายอรรถพล	ฤกษ์พิบูลย์	 N/A	 20,500	 4,000	 N/A	 N/A	 N/A	 N/A	 ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่	
	 	 	 	 	 (9,000)		 	 	 	 	 ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2557
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ในปี	2557	มีรายการซื้อ/
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขายหุ้น	ปตท.	ดังนี้
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 ซื้อหุ้นเพิ่มจำานวน	4,000	หุ้น
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 ขายหุ้นออกบางส่วน	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 จำานวน	9,000	หุ้น

	 	 และคู่สมรส	 N/A	 2,300	 -	 -	 -	 -	 -	 (ไม่มีรายการซื้อ/	ขายหุ้น	ปตท.		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในระหว่างปี	2557)

		 13.	 นายเทวินทร์	วงศ์วานิช	 56,000	 56,000	 -	 40,300	 -	 21,000	 -	 ปฏิบัติงาน	Secondment
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ใน	บมจ.	ปตท.สำารวจและผลิต
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ปิโตรเลียม	ตั้งแต่วันที่	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1	พฤษภาคม	2555
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ไม่มีรายการซื้อ/	ขายหุ้น	ปตท.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในระหว่างปี	2557)

	 14.	 นายสุกฤตย์	สุรบถโสภณ		 2,000	 2,000	 -	 0	 0	 0	 0	 ปฏิบัติงาน	Secondment
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ใน	บมจ.	ไออาร์พีซี	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2556
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ไม่มีรายการซื้อ/	ขายหุ้น	ปตท.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในระหว่างปี	2557)

	 15.	 นายประมินทร์	พันทวีศักดิ์	 0	 0	 -	 	N/A	 	N/A	 N/A	 N/A	 ปฏิบัติงาน	Secondment
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ใน	บจ.	ฟีนอล	ตั้งแต่วันที่	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1	ตุลาคม	2555
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ไม่มีรายการซื้อ/	ขายหุ้น	ปตท.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในระหว่างปี	2557)

	 	 และคู่สมรส	 300	 300	 -	 	N/A	 	N/A	 N/A	 N/A	 (ไม่มีรายการซื้อ/	ขายหุ้น	ปตท.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในระหว่างปี	2557)

	 16.	 นางสาวพรรณนลิน	มหาวงศ์ธิกุล	 	N/A	 28,812	 1,000	 	N/A	 	N/A	 N/A	 N/A	 ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ณ	วันที่	1	สิงหาคม	2557
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ในปี	2557	มีรายการซื้อหุ้น	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ปตท.	เพิ่ม	จำานวน	1,000	หุ้น)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายชื่อ 1 - 5 คือ ผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ปี 2556 และปี 2557 (ต่อ)

	ลำ�ดับที่	 ชื่อ-น�มสกุล

	 จำ�นวนหุ้น	(หุ้น)	 Warrant	#	1	 Warrant	#	2	

หม�ยเหตุ
	 	 ณ	 ณ	 จำ�นวนหุ้น	 ที่ได้รับ	 คงเหลือ	 ที่ได้รับ	 คงเหลือ
	 	 31	ธ.ค.	 31	ธ.ค.	 เพิ่ม	(ลด)	 จัดสรร	 	 จัดสรร
	 	 2556		 2557	 ระหว่�งปี	 ปี	2548	 	 ปี	2549
	 	 	 	 (หุ้น)



201รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

	 1.	 นายอธิคม	เติบศิริ	 0	 0	 -	 -	 -	 -	 -	 ปฏิบัติงาน	Secondment
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ใน	บมจ.	ไทยออยล์	่
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ตั้งแต่วันที	1	ตุลาคม	2557
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ไม่มีรายการซื้อ/	ขายหุ้น	ปตท.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในระหว่างปี	2557)

	 2.	 นายสุพัฒนพงษ์	พันธ์มีเชาว์	 0	 0	 -	 -	 -	 -	 -	 ปฏิบัติงาน	Secondment
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ใน	บมจ.	พีทีที	โกลบอล	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เคมิคอล	ตั้งแต่วันที่	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1	ตุลาคม	2557
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ไม่มีรายการซื้อ/	ขายหุ้น	ปตท.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในระหว่างปี	2557)

	 3.	 นางนิธิมา	เทพวนังกูร		 N/A	 41,000	 -	 	N/A	 	N/A	 N/A	 N/A	 กลับมาปฏิบัติงานที่	ปตท.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ณ	วันที่	1	พฤษภาคม	2557
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ไม่มีรายการซื้อ/	ขายหุ้น	ปตท.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในระหว่างปี	2557)

		 4.	 นางปริศนา	ประหารข้าศึก		 47,363	 N/A	 -	 35,100	 -	 18,400	 -	 ปฏิบัติงาน	Secondment
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ใน	บมจ.	ไทยออยล์	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2557
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ไม่มีรายการซื้อ/	ขายหุ้น	ปตท.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในระหว่างปี	2557)

	 5.	 นายวีรศักดิ์	โฆสิตไพศาล		 31,400	 N/A	 N/A	 -	 -	 26,400	 -	 เกษียณอายุ	เมื่อวันที่	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 30	กันยายน	2557	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ไม่มีรายการซื้อ/	ขายหุ้น	ปตท.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในระหว่างปี	2557)

	 6.	 นายบวร	วงศ์สินอุดม		 12,100	 N/A	 N/A	 -	 -	 12,100	 -	 เกษียณอายุ	เมื่อวันที่	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 30	กันยายน	2557	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ไม่มีรายการซื้อ/	ขายหุ้น	ปตท.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในระหว่างปี	2557)

การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารที่โยกย้าย/ เกษียณอายุระหว่างปี 2556 และปี 2557 

	 (7)	 ก�รยื่นบัญชีแสดงร�ยก�รทรัพย์สินและหนี้สินต่อ	ป.ป.ช.

	 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	 2542	มาตรา	39	กำาหนดให้ 
กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของ	ปตท.	 รวมไปถึงกรรมการและผู้บริหารสูงสุดในนิติบุคคลที่	 ปตท.	 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ	 50	 
มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน	คู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ทุกครั้ง
ที่เข้ารับตำาแหน่ง	ทุกๆ	3	ปีที่ดำารงตำาแหน่ง	และเมื่อพ้นจากตำาแหน่ง	โดย	ปตท.	จะมีหนังสือแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารสูงสุด
ตามเวลาที่กำาหนด

	ลำ�ดับที่	 ชื่อ-น�มสกุล

	 จำ�นวนหุ้น	(หุ้น)	 Warrant	#	1	 Warrant	#	2	

หม�ยเหตุ
	 	 ณ	 ณ	 จำ�นวนหุ้น	 ที่ได้รับ	 คงเหลือ	 ที่ได้รับ	 คงเหลือ
	 	 31	ธ.ค.	 31	ธ.ค.	 เพิ่ม	(ลด)	 จัดสรร	 	 จัดสรร
	 	 2556		 2557	 ระหว่�งปี	 ปี	2548	 	 ปี	2549
	 	 	 	 (หุ้น)
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	 (8)	 ก�รแจ้งก�รมีส่วนได้ส่วนเสียในที่ประชุม

	 คณะกรรมการฯ	 ได้กำาหนดนโยบายในเรื่องใน 
การประชมุคณะกรรมการ	ปตท.	ทกุครัง้	ประธานกรรมการจะแจง้ 
ต่อที่ประชุมเพื่อขอความร่วมมือกรรมการปฏิบัติตามนโยบาย
เกีย่วกบัเรือ่งความขดัแยง้ของผลประโยชนว์า่ในระเบยีบวาระใด 
ที่กรรมการเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย	 ขอให้กรรมการ
แจ้งต่อที่ประชุมเพื่องดออกเสียงหรือให้ความเห็นใดๆ	 ในปี	 
2557	 มีการแจ้งต่อประธานกรรมการฯ	 จำานวน	 15	 วาระ	 
(การประชุมรวม	15	ครั้ง)	

	 (9)	 ก�รสอบท�นร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน

	 คณะกรรมการตรวจสอบจะนำาเสนอคณะกรรมการ	 
ปตท.	เกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั	และรายการทีม่คีวามขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์	 ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่าง
รอบคอบ	 และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย	 โดยกำาหนดในรายงานและเปิดเผยข้อมูล 
ดังกล่าวทุกไตรมาสอย่างเคร่งครัด	

	 (10)		 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมก�รกำ�กับดูแล
	 	 	 กิจก�รที่ดีและจรรย�บรรณธุรกิจ

	 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 ทำาหน้าที่ส่งเสริม
และกลั่นกรองการดำาเนินงานเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ	
เพื่อให้	ปตท.	มีการรณรงค์ส่งเสริมความสำาคัญของการปฏิบัติ
หนา้ทีต่ามหลกัการกำากบัดแูลกจิการอยา่งจรงิจงั	โดยไดจ้ดัตัง้
คณะทำางานการกำากบัดแูลกจิการทีด่	ีซึง่มผีูบ้รหิารระดบัผูช้ว่ย
กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นหัวหน้าคณะทำางาน	กำาหนดแผน
ปฏบิตักิารกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัของ	
ปตท.	ประจำาปี	 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี	 และคณะกรรมการ	ปตท.	 เพื่อให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องนำาไปปฏิบัติ	 รวมทั้งช่วยดำาเนินการต่างๆ	 ตาม
นโยบาย	 และเป็นผู้จัดกิจกรรมหลากหลายในการรณรงค์ 
สง่เสรมิการปลกูจติสำานกึแหง่ความรบัผดิชอบภายใตห้ลกัการ 
กำากับดูแลกิจการที่ดี	 ให้แก่กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 
และผู้เกี่ยวข้อง	โดยในปี	2557	ได้ดำาเนินการ	ดังนี้
 • ทบทวนคา่นยิม/	วฒันธรรมองคก์รใหม้คีวามเหมาะสม
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และบริบทการดำาเนินงานของ
องค์กรมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยผู้นำาระดับสูงปฏิบัติตนให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นต่อค่านิยม	และสื่อสารต่อบุคลากรทั่วทั้งองค์กร	
ผ่านช่องทางต่างๆ	รวมถึงกำาหนดแผนงาน/	กิจกรรมที่ส่งเสริม
ค่านิยม/	 วัฒนธรรมองค์กร	 และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลที่เป็นรูปธรรม	 ส่งผลให้การสื่อสารภายใน
องคก์ร	การแบง่ปนัทกัษะของบคุลากร	และการสรา้งนวตักรรม 
ในสภาพแวดล้อมของการทำางานเกิดประสิทธิผลเป็นอย่างดี	

 •	 กำาหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคล
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 เช่น	 การคัดเลือก	 การฝึกอบรม	 
การเลื่อนตำาแหน่ง	 การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน	 เป็นต้น	 
โดยมนีโยบายในการพฒันาความรูค้วามสามารถของบคุลากร
อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความจำาเป็น 
ทางธุรกิจและรองรับแผนการขยายงานในอนาคต
 •	 จัดตั้งศูนย์บริหารข้อร้องเรียน	 โดยมีฝ่ายสื่อสาร
องค์กร	 และศูนย์บริหารคำาสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์เป็น 
ผูร้บัผดิชอบหลกั	ในการบรหิารจดัการขอ้รอ้งเรยีนจากภายนอก
เพือ่ใหม้กีารตอบสนองตอ่ขอ้สอบถามตา่งๆ	รวมถงึขอ้รอ้งเรยีน 
ภายใน	 โดยมีการกำาหนดระยะเวลาที่เหมาะสม	 ทั้งนี้	 จะมี 
การรวบรวมและบริหารประเด็น	 รวมถึงนำาเสนอผู้บริหาร 
ระดับสูง	 เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรในทุกๆ	 ด้าน	 
อย่างสมำ่าเสมอ
 •	 ในปี	 2557	 มีการจัดการประชุมคณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี	 รวม	 5	 ครั้ง	 โดยมีปฏิทินการประชุม
กำาหนดไว้อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง	 เพื่อกำากับดูแลงาน 
ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 การต่อต้านการคอร์รัปชัน	 
ตดิตามความกา้วหนา้การบรหิารจดัการสูค่วามยัง่ยนืของ	ปตท.	 
รวมทั้งงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและการสื่อความของ	ปตท.
 •	 จัดให้มีช่องทางในการสื่อความด้านการกำากับดูแล
กิจการที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มผู้ถือหุ้นสามัญโดยตรง
อกีชอ่งทางหนึง่	คอื	การจดัทำาจดหมายขา่วรายไตรมาสภายใต ้
ชื่อ	 “PTT	Bizway”	 โดยจัดทำาเป็น	 2	 ภาษา	 คือ	 ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ	 ส่งไปทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ 
ได้รับทราบข้อมูลสำาคัญ	 ได้แก่	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 สารจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 ผลประกอบการ	 การกำากับดูแล
กิจการที่ดี	 การบริหารจัดการสู่ความยั่งยืนของ	 ปตท.	 ฯลฯ	
โดย	 ปตท.	 ได้จัดทำาแบบประเมินทัศนคติของผู้ถือหุ้นต่อ	 
ปตท.	สำาหรับหัวข้อทัศนคติความพึงพอใจต่อ	ปตท.	ผู้ถือหุ้น	 
มีความเห็นว่า	ปตท.	มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ในระดับมาก
ถึงมากที่สุดรวมแล้วประมาณร้อยละ	80	
 •	 ปลายปี	 2557	 คณะทำางานการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี	 ปตท.	 ได้จัดทำาแบบสอบถามผ่านช่องทางการสื่อสาร
ภายใน	 เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจด้านการกำากับดูแล
กิจการที่ดีของพนักงาน	ปตท.	สรุปว่าพนักงานกว่าร้อยละ	90	 
มีความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องเกี่ยวกับหลักการกำากับ 
ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ	 รวมทั้งได้จัดทำา	 CG	 
E-learning	ในระบบ	Intranet	เพื่อใช้เป็นสื่อสำาหรับให้ความรู้ 
เรื่องหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 จรรยาบรรณธุรกิจ	 และ
มาตรการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัแกพ่นกังานทกุคน	และมกีารวดัผล
โดยการประเมินความรู้ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาการปลูก 
จิตสำานึกและรณรงค์ส่งเสริมพนักงานให้มีความตระหนัก 
ในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณธุรกิจที่กำาหนดไว้
 •	 จัดให้มีการอบรมหัวข้อการกำากับดูแลกิจการที่ดี
และต่อต้านคอร์รัปชันแก่พนักงานที่เข้าใหม่ผ่านหลักสูตร 
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การปฐมนิเทศทุกรุ่น	รวมทั้งกำาหนดให้สอบวัดความรู้ในระบบ	
CG	E-learning	โดยในปี	2557	มีการจัดสื่อความในกิจกรรม 
ดงักลา่วรวม	4	รุน่	จำานวนรุน่ละ	60	-	80	คน	และมกีารมอบคูม่อื	 
CG	 ให้พนักงานเข้าใหม่ทุกคนได้ศึกษาและลงนามรับทราบ	
เพื่อนำาไปใช้เป็นแนวทางในการทำางานตามหลักการ	CG	และ
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของ	ปตท.	
 •	 นอกจากการส่งเสริมความรู้ด้านการกำากับดูแล
กิจการที่ดีภายในองค์กรแล้ว	 ปตท.	 ยังส่งเสริมการแบ่งปัน 
ความรู้แก่หน่วยงานภายนอก	 เพื่อยกระดับมาตรฐาน 
การกำากบัดแูลกจิการทีด่ี	โดยตอบรบัการขอเขา้เยีย่มชมดงูาน 
ขององค์กร/	 สถาบันต่างๆ	 และผู้บริหารระดับสูงได้รับเชิญ 
ไปบรรยายหรือร่วมเสวนาภายนอกด้วย
 •	 ปตท.	มกีารสรา้งบรรยากาศของการรณรงคผ์า่นสือ่
ต่างๆ	ภายในองค์กร	เช่น	การจัดนิทรรศการ	การจัดทำาเว็บไซต์	
CG	 ที่มีข้อมูลครบถ้วน	 และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ติดต่อ
สอบถามได้ผ่านช่องทางอีเมล	 cghelpdesk@pttplc.com	 
จัดทำาวีดิทัศน์เพื่อใช้สื่อความฯ	 จัดให้มีคอลัมน์เกี่ยวกับ	CG	
ในวารสารรายเดือน	 “PTT	 Spirit”	 เพื่อให้พนักงานทุกคน 
ได้รับทราบข่าวการดำาเนินการที่เกี่ยวกับ	CG	รวมทั้งให้ความรู้ 
และร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ	ซึ่งได้รับการตอบรับจากพนักงาน 
ทุกระดับเป็นอย่างดี	 รวมทั้งการเผยแพร่คู่มือกำากับดูแล
กิจการที่ดีของ	ปตท.	ฉบับปรับปรุง	ครั้งที่	3	ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ	สำาหรับนักลงทุนและผู้สนใจต่างชาติ	รวมถึงผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียนำาไปใช้เป็นประโยชน์	 หรือนำาไปใช้อ้างอิงได้ 
ไว้ในเว็บไซต์ของ	ปตท.	ด้วย
 •	 จัดกิจกรรม	 “CG	Camp”	 เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 
และนำาไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม	 
โดยการร่วมเรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรม	และกระตุ้นให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งวัดผลการเรียนรู้จากการนำาหลัก	CG	มาปรับใช้ใน
สถานการณ์ผ่านการแสดงรายกลุ่มตามหัวข้อที่ได้รับ
 •	 เกม	“CG	Run”	ถูกจัดทำาขึ้นในรูปแบบเกมในระบบ	
PTT	Intranet	โดยมวีตัถปุระสงคใ์หค้วามรูด้า้น	CG	ผา่นการไข
ปรศินาและผจญภยัของตวัละครในดา่นตา่งๆ	ตามจรรยาบรรณ 
ในการดำาเนินธุรกิจของ	 ปตท.	 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ 
การจดจำาที่ดี
 •	 ปตท.	ยังให้ความสำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจการ
ของบรษิทัใน	กลุม่	ปตท.	เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามแนวทางการบรหิาร
บรษิทัในรปูแบบ	“กลุม่	ปตท.”	โดยกำาหนดเปา้หมายในการยก
ระดบัมาตรฐานการกำากบัดแูลกจิการของบรษิทัใน	กลุม่	ปตท.	
ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน	 และเตรียมความพร้อมสำาหรับ 
การเข้ารับการจัดอันดับการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 รวมทั้ง
กำาหนดแผนการดำาเนนิงานและแนวทางการประชาสมัพนัธก์าร
กำากับดูแลกิจการที่ดีเชิงรุก	โดยร่วมกันศึกษา	พัฒนาแนวทาง
การกำากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสม 

สำาหรบัใชเ้ปน็หลกัปฏบิตัขิอง	กลุม่	ปตท.	และกำาหนดหลกัการ
กำากับดูแลกิจการของ	กลุ่ม	ปตท.	ดังนี้

R-E-A-C-T 
 R = Responsibility “ความรับผิดชอบต่อหน้าที่”
 E = Equitable Treatment “ไม่เลือกปฏิบัติ”
 A = Accountability “ยึดถือความถูกต้อง”
 C = Creation of Long-term Value 
   “สร้างมูลค่าเพิ่มระยะยาวให้องค์กร”
 T = Transparency “ความโปร่งใสตรวจสอบได้” 

 •	 ปตท.	 ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการกำากับดูแล
กิจการที่ดีให้กับบริษัทใน	กลุ่ม	ปตท.	ดังต่อไปนี้
	 	 -	 การแต่งตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 
กลุ่ม	ปตท.
	 	 -	 การจดังาน	PTT	Group	CG	Day	ซึง่เปน็กจิกรรม
สำาคญัประจำาป	ีเพือ่รณรงค	์สง่เสรมิ	และเผยแพรก่ารดำาเนนิการ 
กำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทใน	กลุ่ม	ปตท.	 จัดโดยบริษัท
ใน	กลุ่ม	ปตท.	7	บริษัท	ได้แก่	PTT,	PTTEP,	PTTGC,	TOP,	
IRPC,	BCP	และ	GPSC	เพื่อนำาเสนอการดำาเนินงานด้านการ 
กำากับดูแลกิจการที่ดีของ	กลุ่ม	ปตท.	และส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
และพนักงานตระหนักถึงความสำาคัญของการนำาหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน	 ประกอบด้วย 
นิทรรศการและเกมสันทนาการที่ให้ความรู้	 การเสวนาแสดง
วิสัยทัศน์โดยผู้บริหารสูงสุดเพื่อแสดงความมุ่งมั่นของผู้นำา
องคก์ร	การแสดงละคร	ฯลฯ	โดยตวัแทนพนกังานจากทัง้	7	บรษิทั	 
ทั้งนี้	 มีแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์จากหน่วยงานภายนอกไปร่วม
งานด้วย	 ได้แก่	 ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/	
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	 รวมทั้งผู้บริหาร	 กลุ่ม	 ปตท.	
พนักงาน	 ซึ่งได้รับทั้งความรู้และความประทับใจในความ
สามัคคีร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานที่ได้
รว่มกจิกรรมปลกูจติสำานกึทีด่ใีนการบรหิารและการปฏบิตังิาน	 
ทั้งนี้	ในปี	2557	กลุ่ม	ปตท.	โดยมี	IRPC	เป็นเจ้าภาพจัดงาน 
ในชื่อ	“PTT	Group	CG	Day	2014:	The	Power	 is	 in	Your	
Hands”	ภายใตแ้นวคดิ	รว่มตอกยำา้พลงัดา้นบวก	ดว้ยศกัยภาพ 
และพลังความร่วมมือที่สร้างสรรค์ของ	กลุ่ม	ปตท.	มาร่วมกัน
ช่วยสังคม	เพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน

	 (11)		 ก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชัน

 •	 ปตท.	กำาหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชันในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนิน 
ธรุกจิของบรษิทั	เชน่	จรรยาบรรณวา่ดว้ยการมสีว่นไดส้ว่นเสยี 
และผลประโยชน์ขัดกัน	จรรยาบรรณว่าด้วยการรับ	การให้ของขวัญ	 
ทรพัยส์นิ	หรอืประโยชนอ์ืน่ใด	โดยมีสาระสำาคญัวา่การใหแ้ละ
การรับของขวัญ	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม	 
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อาจนำามาซึ่งความลำาบากใจในภายหลัง/	 อาจมีผลกระทบ 
ต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่	 และอาจทำาให้	 ปตท.	 
เสียประโยชน์ในที่สุด	 ปตท.	 ไม่สนับสนุนการให้สินบนอย่าง
เด็ดขาด	ทั้งนี้	 ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	นอกจากนี้	 
ยังกำาหนดให้	 Integrity	&	Ethics	 เป็นค่านิยมหนึ่งขององค์กร 
และเปน็มาตรฐานทางจรยิธรรมของ	ปตท.	เพือ่ใหค้ณะกรรมการ	 
ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ยึดถือปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับ 
และระเบียบของ	ปตท.	 เพื่อให้การบริหารและการปฏิบัติงาน
มีความโปร่งใส	สุจริต	 เป็นธรรม	ควรค่าแก่ความเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 •	 ป	ี2553	ปตท.	ไดร้ว่มลงนามในการแสดงเจตนารมณ์
เปน็แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ	 
(Private	 Sector	 Collective	 Action	 Coalition	 against	 
Corruption:	CAC)	ซึง่เปน็โครงการทีจ่ดัขึน้โดยสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย	และไดร้บัการสนบัสนนุจากรฐับาล
และสำานกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ
แห่งชาติ	(ป.ป.ช.)	โดยเป็น	1	ใน	27	บริษัทแรกที่ร่วมประกาศ
เจตนารมณ์	
 •	 ปี	 2555	ปตท.	 ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีข้อตกลง
โลกแห่งสหประชาชาติ	 (United	Nations	Global	Compact:	
UNGC)	เพือ่แสดงถึงเจตนารมณใ์นการนำาหลักสิทธิมนุษยชน	
สิทธิแรงงาน	การรักษาสิ่งแวดล้อม	และการต่อต้านคอร์รัปชัน
ในระดับสากลมาเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ
 •	 คณะกรรมการ	ปตท.	 ในการประชุมครั้งที่	 6/2557	
เมือ่วนัที	่27	มถินุายน	2557	พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบนโยบาย
ตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัของ	ปตท.	และ	กลุม่	ปตท.	และใหป้ระกาศใช ้
ทั่วทั้งองค์กร	 โดยกำาหนดให้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ	
ปตท.	เปน็สว่นหนึง่ของคูม่อืการกำากบัดแูลกจิการทีด่	ีมาตรฐาน
ทางจริยธรรม	และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของ	ปตท.	
และกำาหนดให้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ	กลุ่ม	ปตท.	เป็น
สว่นหนึง่ของแนวทางการกำากบัดแูลบรษิทัใน	กลุม่	ปตท.	(PTT	
Way	of	Conduct)	 เพื่อให้บริษัทใน	กลุ่ม	ปตท.	มีมาตรฐาน 
และแนวทางการบริหารจัดการไปในทิศทางเดียวกัน
 •	 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ	 ปตท.	 กำาหนดให้	
บุคลากรของ	ปตท.	 ต้องไม่ดำาเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการคอร์รัปชัน	 การให้/	 รับสินบนทุกรูปแบบ	 ทั้งทางตรง 
และทางอ้อม	 โดยบุคลากรของ	 ปตท.	 ต้องดำาเนินการตาม 
แนวปฏบิตัใินนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัของ	ปตท.	ซึง่ครอบคลมุ 
กระบวนการดำาเนินงานต่างๆ	 อย่างจริงจัง	 เช่น	 การบริจาค
เพื่อการกุศล	 การบริหารทรัพยากรบุคคล	 การจัดหาพัสดุ	 
การควบคุมภายใน	เป็นต้น
 •	 ปตท.	 ได้สื่อความนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
และแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทอื่นที่	ปตท.	
มีอำานาจในการควบคุม	คู่ค้าทางธุรกิจ	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

รวมทั้งสาธารณชน	ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย	เช่น	
จดหมาย	อีเมล	เว็บไซต์	ระบบ	PTT	 Intranet	การจัดสัมมนา	 
การจัดนิทรรศการ	 เป็นต้น	 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
รับทราบและปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่	ปตท.	กำาหนด
 •	 ปตท.	จดัใหม้กีารสือ่สารและฝกึอบรมอยา่งตอ่เนือ่ง
แก่บุคลากรของ	 ปตท.	 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่าง
แทจ้รงิเกีย่วกบัมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั	ความคาดหวงั
ของ	ปตท.	และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้	 เช่น	
การอบรมหวัขอ้การกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั
แก่พนักงานที่เข้าใหม่ผ่านหลักสูตรการปฐมนิเทศ	 การจัด
อบรมหลักสูตรทางจริยธรรม	กิจกรรม	CG	Camp	ระบบ	CG	
E-learning	 เป็นต้น	 รวมทั้งมีการจัดให้ผู้บริหารและพนักงาน
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน 
ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก	 เช่น	หลักสูตรที่จัดโดยสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 •	 ปตท.	 ได้ดำาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการ
ให้การรับรอง	(Certification	Process)	ของโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 (Private	
Sector	Collective	Action	Coalition	 against	Corruption:	 
CAC)	 ซึ่ง	 ปตท.	 ได้แสดงหลักฐานประกอบต่างๆ	 เกี่ยวกับ
นโยบายในการดำาเนินธุรกิจ	มาตรการขั้นตอนการปฏิบัติงาน	
ตลอดจนระบบควบคุมภายใน	 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 
โครงการฯ	 โดย	ปตท.	 ได้รับรองสถานะเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเรียบร้อย
แล้วเมื่อวันที่	3	ตุลาคม	2557
 •	 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
	 	 -	 คณะกรรมการ	ปตท.	มหีนา้ทีก่ำากบัดแูลให	้ปตท.	
มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ	
เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำาคัญ
กับการต่อต้านการคอร์รัปชัน	 และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรม 
องค์กร	
	 	 -	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 มีหน้าที่กำากับดูแล 
การควบคุมภายใน	 การจัดทำารายงานทางการเงิน	 และ
กระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน	 
รวมทัง้กำากบัดแูลการปฏบิตัติามมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั	 
สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อ
ให้มั่นใจว่า	 มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันมีความเพียงพอ
และมีประสิทธิผล	 สอบทานการประเมินความเสี่ยงและให้ 
คำาแนะนำาต่อคณะกรรมการ	ปตท.	เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมี
เพื่อลดความเสี่ยงนั้น	โดยผู้บริหารต้องนำาคำาแนะนำาไปปฏิบัติ	
รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการ 
ตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนัของ	ปตท.	ตอ่คณะกรรมการ	ปตท.	อยา่ง
สมำ่าเสมอ	และให้คำาแนะนำาข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการ	
ปตท.	และผู้บริหาร
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	 	 -	 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 มีหน้าที่
กำาหนดและทบทวนนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั	ใหข้อ้เสนอแนะ	 
แนวทาง	 ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
กับการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นประจำาทุกปี
	 	 -	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	มีหน้าที่ 
กำากับดูแล	และสนับสนุนให้มีการดำาเนินงานด้านการบริหาร 
ความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน	 โดยการประเมิน 
ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและทบทวนมาตรการต่อต้าน
คอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม	
	 	 -	 ผู้บริหารกำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง
ด้านการคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิด
การคอร์รัปชัน	 ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและ
มาตรการต่างๆ	และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง	 รวมทั้งสื่อสาร 
ไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	
	 	 -	 ปตท.	 มีการควบคุมภายในซึ่งสามารถลดและ
ควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติ	 โดยสร้างสภาพแวดล้อม
การควบคุมที่ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตแก่พนักงานทุกคน	
การประเมินความเสี่ยงและกำาหนดกิจกรรมควบคุมที่มี 
ความเพยีงพอเหมาะสมโดยเฉพาะความเสี่ยงที่	ปตท.	ยอมรับ
ไม่ได้	อาทิ	ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
	 	 -	 ปตท.	จดัใหม้ขีัน้ตอนในการเกบ็รกัษาเอกสารและ
บนัทกึตา่งๆ	ใหพ้รอ้มตอ่การตรวจสอบเพือ่ยนืยนัความถกูตอ้ง 
และเหมาะสมของรายการทางการเงิน	 การควบคุมภายใน
ของกระบวนการทำาบัญชีและการเก็บรักษาข้อมูล	 ได้รับ 
การตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการ
ตามมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั	และเพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจ
ว่าการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อ
ใช้ในการตรวจสอบ
	 	 -	 หน่วยตรวจสอบภายใน	มีการตรวจสอบรายการ 
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โอกาสการเกิดทุจริต 
และประสิทธิภาพขององค์กรในการบริหารความเสี่ยงจาก
การทุจริตภายในองค์กรและในระดับกิจกรรมการดำาเนินงาน	
รวมถึงสอบทานเกี่ยวกับหลักจริยธรรมธุรกิจ	 จรรยาบรรณ 
ผูบ้รหิารและพนกังาน	อกีทัง้มกีารพจิารณาและรายงานตอ่คณะ
กรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดทันที	 เมื่อพบรายการ 
หรือการกระทำาท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดำาเนินการ 
ของ	ปตท.	อย่างร้ายแรง	รวมถึงกรณีการเกิดทุจริต

 •	 มาตรการ	 ขอบเขต	 และกลไกการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแส
	 	 -	 ปตท.	 มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล	 
ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน	
และมนีโยบายทีจ่ะไมล่ดตำาแหนง่	ลงโทษ	หรอืใหผ้ลทางลบตอ่
บุคลากรที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน	แม้ว่าการกระทำานั้นจะทำาให้	
ปตท.	สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
	 	 -	 บุคลากรของ	ปตท.	ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อ
พบการกระทำาที่อาจฝ่าฝืนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน	
โดย	ปตท.	 จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครอง
ผู้รายงานที่ปลอดภัย	 เมื่อบุคลากรต้องการแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแส	 รวมทั้งเมื่อบุคลากรต้องการคำาแนะนำาเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
	 	 -	 ปตท.	จดัใหม้ขีอ้กำาหนดวา่ดว้ย	“การรอ้งเรยีนและ 
แจ้งเบาะแสการทุจริต”	 เพื่อกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตต่อ
หน้าที่	 (Whistleblowing)	 ให้มีความเหมาะสมและเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร	 อีกทั้งมีมาตรการคุ้มครองและ 
ใหค้วามเปน็ธรรมแกผู่ร้อ้งเรยีน	หรอืผูใ้หค้วามรว่มมอืในการให ้
ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้องด้วย	 โดย	Whistleblowing	 จะเป็น
เครือ่งมอืในแงข่องการเปน็สญัญาณเตอืนภยัลว่งหนา้และเปน็ 
ช่องทางในการปราบปรามการทุจริต	 เนื่องจากจะช่วยแก้ไข
ปญัหาไดท้นัทว่งทกีอ่นทีป่ญัหานัน้จะบานปลายและอาจเกดิ
ผลกระทบต่อภาพพจน์และฐานะทางการเงินขององค์กรอย่าง
รุนแรงในภายหลังได้	 โดยพนักงาน	 ปตท.	 ทุกคนสามารถ 
ทำาหน้าที่เป็น	Whistleblower	 โดยเป็นกระบอกเสียงสะท้อน 
ความผิดปกติ	 เพื่อสร้างความโปร่งใส	 การกำากับดูแลกิจการ 
ที่ดี	และความยั่งยืนขององค์กร
 •	 บทลงโทษ
	 	 -	 ปตท.	 กำาหนดให้บุคลากรทุกระดับต้องลงนาม 
รับทราบคู่มือ	 CG	 เพื่อแสดงถึงพันธสัญญาในการน้อมรับ 
หลักปฏิบัติที่ดีเป็นแนวทางดำาเนินงาน	 คู่มือ	 CG	 จึงเปรียบ
เสมือนวินัยที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	
 •	 ปตท.	 จัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากร
ทีไ่มป่ฏบิตัติามมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนัอยา่งเหมาะสม 
และเป็นธรรม	 การกระทำาใดๆ	 ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตาม
นโยบายนี้	 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	 จะได้รับการพิจารณา
ทางวินัยตามระเบียบที่	ปตท.	กำาหนด	ซึ่งมีขั้นตอนการสืบสวน
ข้อเท็จจริง	การสอบสวน	การลงโทษ	และการอุทธรณ์ที่ชัดเจน	
หรอืมโีทษตามกฎหมาย	บคุลากรของ	ปตท.	ตอ้งทำาความเขา้ใจ
และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของ
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
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  2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

	 ปตท.	 ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหาร 
ความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 
ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก	 โดยถือว่าการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญของทุกกระบวนการ 
ในการดำาเนินธุรกิจของ	ปตท.	 และต้องมีความเชื่อมโยงกัน 
ทกุระดบั	จงึไดก้ำาหนดเปน็นโยบายบรหิารความเสีย่งทัง้องคก์ร
ทีพ่นกังานทกุคนตอ้งปฏบิตัติาม	และมกีารประเมนิความเสีย่ง 
ในระดับปฏิบัติการ	 สำาหรับความเสี่ยงในระดับองค์กรจะมี
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบผ่านคณะกรรมการจัดการ
คณะต่างๆ	ของ	ปตท.	และความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจะอยู ่
ภายใต้การกำากับดูแลของผู้บริหารที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
นั้นๆ	 ทั้งนี้	 มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในทำาหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิด
ประสทิธผิลสงูสดุ	โดยถอืเปน็หนา้ทีร่บัผดิชอบของทกุหนว่ยงาน 
ในการจดัการและควบคมุความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได	้ 
ซึง่มกีารระบไุวอ้ยา่งชดัเจนในคำาบรรยายหนา้ทีง่าน	(Functional	 
Description)	ของทุกหน่วยงาน	

  3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

	 คณะกรรมการจัดการของ	 ปตท.	 มีอำานาจหน้าที่ใน 
การทบทวนรายงานทัง้ทางการเงนิและไมใ่ชร่ายงานทางการเงนิ 
ของทุกกลุ่มธุรกิจ	 ในภาพรวมขององค์กร	และมีการสอบทาน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และคู่มือ
การปฏบิตังิานตา่งๆ	อยา่งสมำา่เสมอ	มกีารกำาหนดนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร	 เช่น	การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ	 โดยกำาหนดเป็นดัชนีวัดผล
การดำาเนินงาน	 (Key	Performance	 Indicators:	KPIs)	 เพื่อ
ให้การควบคุมกิจกรรมด้านการบริหารมีความเหมาะสมและ
เพียงพอ	ตรวจสอบและติดตามได้	 นอกจากนี้	 ยังมีการระบุ 
การดำาเนินงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำาคัญและกำาหนดกลไก
ในการควบคุมเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด	มีการสอบทาน
ผลการดำาเนนิงานโดยฝา่ยบรหิารอยา่งสมำา่เสมอ	เชน่	ธรุกรรม
ด้านการเงิน	การจัดซื้อ	และการบริหารทั่วไป	มีการมอบหน้าที่
อย่างเป็นระบบให้กับกลุ่มบุคลากรเพื่อความมั่นใจว่ามีระบบ
ตรวจสอบและคานอำานาจกันได้	 โดยมีการแบ่งแยกอำานาจ
หน้าที่ในการอนุมัติ	 การประมวลผลข้อมูล	การบันทึกรายการ 
หรอืการบนัทกึบญัช	ี	การรบั-จา่ยเงนิ		การสอบทานการตรวจสอบ 
และการดูแลรักษาทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด	 
มกีารควบคมุภายในดา้นการเงนิการบญัช	ีเกีย่วกบัการเกบ็เงนิ	 
รักษาเงิน	 การรับจ่าย	 เงินฝากธนาคาร	 และเงินยืมทดรอง	 

ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด	มีการบันทึกบัญชีครบถ้วน
ถูกต้องและสมำ่าเสมอ	มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีทั้งที่เป็น
เอกสารและข้อมูลสารสนเทศไว้อย่างเป็นระบบ	และเป็นไป
ตามที่กฎหมายกำาหนด	
	 ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ปตท.	มีการดำาเนินการตาม
ระเบียบและข้อกำาหนดว่าด้วยการพัสดุ	 ซึ่งได้กำาหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจน	
เช่น	 อำานาจหน้าที่	 วงเงินอนุมัติ	 การกำาหนดความต้องการ 
พัสดุ	 การตรวจ-รับ	 การควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ	 และ
การตรวจนับทรัพย์สิน	 ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	
ปตท.	 มีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	 และ 
มีการควบคุมติดตามประเมินผลอย่างเพียงพอ	ทั้งการสรรหา	
การกำาหนดค่าตอบแทน	หน้าที่ความรับผิดชอบ	การพัฒนา
บุคลากร	การปฏิบัติงานของบุคลากร	และการสื่อสาร	 เพื่อให้
พนักงานมีความรู้ความสามารถ	 และการบริหารทรัพยากร
บุคคลของ	ปตท.	มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
	 ในกรณีที่	 ปตท.	มีการทำาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ปตท.	
มีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำาธุรกรรมนั้นต้องผ่าน
ขัน้ตอนการอนมุตัทิีก่ำาหนดทกุครัง้	ทกุรายการ	โดยผูท้ีม่สีว่นได ้
ส่วนเสียจะไม่ร่วมอนุมัติรายการนั้นๆ	 ทั้งยังมีการติดตาม	 
และดูแลผลการดำาเนินงานอย่างใกล้ชิด
	 นอกจากนี	้ปตท.	ยงัใหค้วามสำาคญัในเรือ่งความมัน่คง	
ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสิ่งแวดล้อม	 (Security,	
Safety,	 Health	 and	 Environment:	 SSHE)	 เพราะถือเป็น 
หนึ่งในเกราะป้องกันความสูญเสียที่สำาคัญยิ่งต่อการดำาเนิน
ธุรกิจขององค์กรให้เติบโตอย่างราบรื่นและยั่งยืน	 สามารถ 
ต่อยอดผลประกอบการในทุกๆ	 ด้านให้มีผลการดำาเนินงาน 
ที่เป็นเลิศ	 ไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำาหนดไว้ในที่สุด	 
โดยคณะกรรมการ	 ปตท.	 ดูแล	 ติดตาม	 ให้นโยบาย	 และ 
คำาแนะนำาเกี่ยวกับความมั่นคง	ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	
และสิง่แวดลอ้ม	ที	่ปตท.	นำามาปรบัใชเ้ปน็กจิกรรมการควบคมุ
ผ่านคณะกรรมการจัดการของ	 ปตท.	 ในระดับฝ่ายจัดการ	 
ซึง่มกีรรมการผูจ้ดัการใหญเ่ปน็ประธานฯ	รวมทัง้คณะกรรมการ
นโยบาย	QSHE	กลุ่ม	ปตท.	และคณะกรรมการ	QSHE	ปตท.	
ซึ่งทำาหน้าที่กลั่นกรองและกำากับดูแลการบริหารจัดการ 
ในระดบัปฏบิตักิารของ	กลุม่	ปตท.	และภายใน	ปตท.	ตามลำาดบั	 
โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบส่วนกลาง	 คือ	 ฝ่ายความมั่นคง	
ความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสิง่แวดลอ้ม	และฝา่ยบรหิาร
คุณภาพองค์กร	 โดยรายละเอียดสามารถศึกษาจากหัวข้อ	
SSHE	 เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร	และรายงานความยั่งยืน	
ปี	2557	(Corporate	Sustainability	Report	2014)
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 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
  (Information & Communication) 

	 ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ	ปตท.	 ในการจัดตั้ง	
บริษัท	พีทีที	 ไอซีที	 โซลูชั่นส์	 จำากัด	 (PTTICT)	 ขึ้น	 เพื่อเป็น 
ศูนย์รวมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 
(ไอซีที)	ของ	ปตท.	และบริษัทใน	กลุ่ม	ปตท.	เพื่อลดค่าใช้จ่าย	
ลดปริมาณงานที่ซำ้าซ้อน	 เพิ่มศักยภาพทางด้านโครงสร้าง 
พื้นฐานไอซีทีของแต่ละบริษัท	 ตลอดจนเพิ่มอำานาจต่อรอง 
ในการจัดหาของ	ปตท.	และบริษัทใน	กลุ่ม	ปตท.	โดย	PTTICT	
สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ต่อเนื่อง	 เป็นกำาลัง
สำาคัญให้กับ	ปตท.	และบริษัทในกลุ่ม	ปตท.	เป็นอย่างดี
	 คณะกรรมการ	ปตท.	ยงัไดด้ำาเนนิการสนบัสนนุให	้ปตท.	
พัฒนาระบบสารสนเทศสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำาของโลก	
อาทเิชน่	การพฒันาระบบ	Fil’n	Go	การพฒันาระบบ	Fully	Self	
Serve/Next	Generation	Service	Station	 เป็นต้น	 โดยหลัง
จากประสบความสำาเรจ็ในการนำา	SAP	มาใชง้านเปน็ระบบงาน
หลักองค์กร	ปตท.	มีการขยายการใช้งานไปยังบริษัทในกลุ่ม
ตามแผน	SAP	Roll	out	ทำาให้บริษัทใน	กลุ่ม	ปตท.	สามารถ
ประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับ	ปตท.	 
เป็นการทำา	 ERP	 Hamonization/One	 SAP	 สามารถลด 
ความซำา้ซอ้นของขอ้มลูในการใชง้านและเชือ่มโยงขอ้มลูถงึกนั
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
	 นอกจากนี้ 	 ปตท.	 ได้ดำาเนินการพัฒนา	 Global	 
Infrastructure	as	a	Service	ทำาใหส้ามารถจดัทำาสรปุรายงาน
ตอ่ผูบ้รหิารไดอ้ยา่งรวดเรว็	และยงัไดค้ดิคน้นวตักรรมใหมเ่พือ่
สนับสนุนกระบวนการรับ-จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น	 ได้แก่	 การพัฒนาระบบ	LPG	Compensate	System	
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยผู้ค้า	 LPG	 ในการลงทะเบียนผู้ค้าตาม
นโยบายรัฐบาล	มีการวัดผลการดำาเนินงาน	การเปรียบเทียบ
ผลดำาเนินงานกับเป้าหมาย	 และการปรับปรุงเพิ่มเติมระบบ
สารสนเทศให้สามารถรองรับนโยบายและปรับโครงสร้าง
องค์กรที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพธุรกิจ	เช่น	การปรับปรุงระบบ
งานรองรับกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน	 (COOI)	 การพัฒนา
ระบบ	PTT	Daily	Performance	และ	PTT	Health	Dashboard	
เพือ่ตดิตามสถานการณข์ององคก์รตามแนวทางการเปน็องคก์ร
ชั้นนำาตามมาตรฐาน	Thailand	Quality	Award	(TQA)
	 คณะกรรมการ	ปตท.	ยังตระหนักและให้ความสำาคัญ
กบัความปลอดภยัในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	และการเกบ็
รกัษาขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนกิส	์โดยไดอ้นมุตัดิำาเนนิการกอ่สรา้ง
ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ด้วยมาตรฐานการออกแบบ	Data	
Center	ขัน้สงูสดุ	(TIER	IV)	มกีารซอ้มแผนฉกุเฉนิทางดา้น	ICT	
เพื่อรองรับการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	

	 โดยในปี	2557	แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ผู้ชุมนุมประท้วง
ปิดล้อมอาคารสำานักงานใหญ่	ปตท.	 เป็นเหตุให้	 ปตท.	 ต้อง
ดำาเนินการเปิดใช้สถานที่ปฏิบัติงานสำารอง	 พร้อมทั้งจัดหา
และใช้งานอุปกรณ์ไอซีทีสำารองแทนการใช้งานตามปกติเพื่อ
รองรบัการดำาเนนิธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง	ปตท.	สามารถดำาเนนิการ 
ได้โดยไม่มีการหยุดชะงัก	 และยังดำาเนินการทบทวนระบบ 
งานคอมพิวเตอร์ที่มีความสำาคัญต่อธุ รกิจและเข้ารับ 
การตรวจประเมินการธำารงรักษามาตรฐาน	 ISO/IEC	27001	
(Information	 Security	 Management	 System:	 ISMS)	 
ในการรักษาปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ	 และได้รับ 
การรับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง	พร้อมทั้งเข้ารับการตรวจ 
ประเมินยกระดับมาตรฐานในการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ	 (Business	Continuity	Management:	 BCM)	 เป็น
มาตรฐาน	 ISO	22301	และยังดำาเนินงานผ่านคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ	และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุ 
ภายใน	ปตท.	 ซึ่งกำาหนดให้มีการสอบทานระบบสารสนเทศ 
ทีใ่ชส้ำาหรบัการบรหิารงานตา่งๆ	และจดัทำารายงานการควบคมุ
ภายในและการ	Rollout	IT	Governance	ไปยังบริษัทใน	กลุ่ม	
ปตท.	เพื่อให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้ง	กลุ่ม	ปตท.	อย่างครบถ้วน
  
 5. ระบบติดตามและประเมินผล 
  (Monitoring & Evaluation) 

	 •	 ระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน

	 สำานักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ	 รายงาน
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 ทำาหน้าที่ในการสร้าง
ความเชื่อมั่น	 (Assurance)	และให้คำาปรึกษา	 (Consulting)	
เพื่อให้กระบวนการทำางานภายในองค์กรมีการกำากับดูแล
กจิการ	การบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในทีด่	ีบรรลุ
วัตถุประสงค์การดำาเนินงานขององค์กร	
	 สำานักตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบ 
ภายในประจำาปี	 และแผนการตรวจสอบระยะยาว	 3	 ปี	 
โดยการจัดทำาแผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ 
ทางธุรกิจ	 (Business	Strategic	Direction)	และความเสี่ยง
ที่สำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงาน	 (Risk-Based	 
Approach)	 โดยครอบคลุมกระบวนการการดำาเนินธุรกิจ 
ทั้งของ	ปตท.	และบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ	และ
รายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณา	 รวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการ	 ปตท.	 และ
หน่วยงานกำากับดูแลเป็นประจำาทุกไตรมาส	โดยมีการติดตาม
ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบ 
อย่างสมำ่าเสมอ	ทั้งนี้	 ในการปฏิบัติงานของสำานักตรวจสอบ
ภายในไม่มีข้อจำากัดในการแสดงความเห็นและไม่มีประเด็น
ที่มีความขัดแย้งระหว่างหน่วยรับตรวจและสำานักตรวจสอบ
ภายในที่ยังหาข้อยุติไม่ได้
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 •	 ก�รประเมินก�รควบคุมภ�ยในด้วยตนเอง

	 ปตท.	 มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	 
อย่างน้อยปีละครั้ง	 โดยได้กำาหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏบิตังิานตามปกตขิองฝา่ยบรหิาร	ผูค้วบคมุงาน	 
และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งได้จัดให้มีการประเมินการ
ควบคุมภายในด้วยตนเอง	(Control	Self-Assessment:	CSA)	
ในองค์กรแบบผสมผสานดังนี้
 •	 จัดทำาแบบประเมินการควบคุมภายในรายบุคคล	
(Specific	Questionnaire)	 สำาหรับผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป 
ทีป่ฏบิตังิานตามโครงสรา้งของ	ปตท.	และผูบ้รหิารทีป่ฏบิตังิาน	
Secondment	บริษัทในกลุ่ม	 เพื่อประเมินการควบคุมภายใน 
ทั้งในระดับองค์กรและระดับฝ่ายงาน
 •	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 (Facilitated	Workshop)	
เพื่อการประเมินการควบคุมภายในในระดับกิจกรรม	มุ่งเน้น
กจิกรรมการควบคมุในกระบวนการทำางาน	โดยผลการประเมนิ
และแผนการปรบัปรงุการควบคมุภายในจะตอ้งไดร้บัความเหน็
ชอบจากเจ้าของกระบวนการและมีการติดตามโดยผู้บังคับ
บัญชา
	 ทั้งนี้	 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรจะเป็นผู้รวบรวม
ข้อมูลวิเคราะห์	 สรุปผล	 และจัดทำารายงานการประเมิน 
ตนเองทัว่ทัง้องคก์ร	โดยมคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและ
ควบคุมภายในทำาหน้าที่ในการกลั่นกรอง	 ให้ความเห็นและ 
ข้อเสนอแนะ	รวมทั้งวางแนวทางให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ	
เพื่อดำาเนินการแก้ไขปรับปรุงเป็นประจำาทุกปี	นอกจากนี้	ยังมี
สำานักตรวจสอบภายในทำาการสอบทานเพื่อสร้างความมั่นใจ
ว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอเหมาะสม	และ 
มีการปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ	 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ทำาหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน
เป็นประจำาทุกปี	 ในกรณีพบข้อที่ควรปรับปรุงได้มีการกำาหนด
วิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่า	ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ
และการสอบทานได้รับการดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่าง 
ทนัทว่งท	ีในสว่นของการประเมนิการควบคมุภายในดา้นบญัชี
การเงิน	มีการตรวจสอบและสอบทานโดยสำานักงานตรวจเงิน 
แผ่นดิน	 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายนอก	 และนำาเสนอผล 
การตรวจสอบ/	 สอบทานแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณา	เป็นรายไตรมาสและรายปี
	 การติดตามและประเมินการควบคุมภายในของ	ปตท.	
ได้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผล 
การควบคมุภายใน	ซึง่กำาหนดในเอกสารคำาแนะนำา:	การจดัทำา 
รายงาน	ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ	ขอ้	6	การ
ติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดี	นอกจากนี้	 ทุกกลุ่มธุรกิจจะ
มีการรายงานผลการดำาเนินงานทุกเดือน	 รวมทั้งมีการวัดผล
การดำาเนนิงานโดยเปรยีบเทยีบกบัตวัชีว้ดั	(Key	Performance	
Indicator:	KPIs)	อย่างสมำ่าเสมอ	

	 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการประเมนิการ
ควบคุมภายใน	 ซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและสำานักตรวจสอบ
ภายในอย่างสมำ่าเสมอ	 ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่อง
ที่เป็นสาระสำาคัญ	ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชี
ของ	ปตท.	ระบบการควบคมุภายในของ	ปตท.	มคีวามเพยีงพอ 
และมีประสิทธิผลทางธุรกิจ
	 โดยในปี	2557	ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร	สายงาน
กลยุทธ์องค์กรซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการดำาเนินงาน 
เรื่องการประเมินการควบคุมภายในของ	ปตท.	 ได้ดำาเนินการ
รวบรวมและจัดทำาระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บฐานข้อมูล 
การควบคุมที่สำาคัญ	 (List	 of	Key	Control)	 ที่มีการรวบรวม 
ข้อมูลคำาอธิบายลักษณะงาน	 (Functional	 Description)	 
คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัท	 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 กรอบการ 
ควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล	 (COSO	 Internal	 
Control	 Integrated	Framework)	 รวมทั้ง	มาตรการต่อต้าน 
คอร์รัปชันตามเกณฑ์คำาถามของโครงการแนวร่วมปฏิบัติ 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 เพื่อปรับปรุง 
พัฒนาแบบประเมินการควบคุมภายในให้แก่ผู้บริหาร 
ระดับฝ่ายขึ้นไปที่ปฏิบัติงานตามโครงสร้างของ	 ปตท.	 
และผู้บริหารที่ปฏิบัติงาน	 Secondment	 บริษัทในกลุ่ม	 
ใหค้ำาถามในแบบประเมนิครอบคลมุกจิกรรมตามกระบวนการ
ปฏบิตังิานทีส่ำาคญั	และพฒันาฐานขอ้มลูการควบคมุทีส่ำาคญั
เพิ่มขึ้นเป็น	30	กระบวนการหลัก	รวมทั้งมีการพัฒนารูปแบบ
การตอบแบบประเมินการควบคุมด้วยตนเองเป็นแบบ	 
Electronic	(e-CSA)	เพื่อให้ผู้บริหารสามารถทำาการประเมินฯ	 
และสามารถเรียกดูรายงานผลการประเมินฯ	 ผ่านระบบ	 
Intranet	ได้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

	 (ข้อมูลค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	 แสดงในรายงาน
ทางการเงิน	ประจำาปี	2557	แล้ว)
  

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในเรื่องอื่น

	 จากผลสำารวจการกำากบัดแูลกจิการของ	ปตท.	ทีส่มาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 ได้ทำาการสำารวจ 
และใหค้ะแนนตามโครงการสำารวจการกำากบัดแูลกจิการบรษิทั
จดทะเบียนประจำาปี	 2557	 ในภาพรวม	ปตท.	 อยู่ในเกณฑ์	 
“ดีเลิศ”	 และหากเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มทรัพยากร	 
บริษัทในกลุ่ม	 SET50	 และบริษัทในกลุ่มที่มี 	 Market	 
Capitalization	10,000	ล้านบาทขึ้นไป	พบว่า	ปตท.	มีคะแนน
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เฉลีย่สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ของบรษิทัทัง้สามกลุม่	ทัง้นี	้ผลสำารวจ
ดังกล่าวพิจารณาจากข้อมูลที่	 ปตท.	 เปิดเผยต่อสาธารณะ	 
โดยในปี	 2557	ปตท.	มีแนวปฏิบัติที่ดี	 นอกเหนือจากเกณฑ์ 
การสำารวจ	 ซึ่ งสามารถใช้ เป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อบริษัท 
จดทะเบียนอื่นๆ	ที่สำาคัญ	ได้แก่
 •	 ที่ประชุมคณะกรรมการ	 ปตท.	 ได้มีมติแต่งตั้ง
นายปิยสวัสดิ์	 อัมระนันทน์	 กรรมการอิสระ	 ดำารงตำาแหน่ง
ประธานกรรมการ	 จึงมีความเป็นอิสระในการมอบหมาย
นโยบายและกำากับดูแลการบริหารงานของ	ปตท.	
 •	 ปตท.	กำาหนดใหม้จีำานวนกรรมการอสิระไมน่อ้ยกวา่
กึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการที่มีอยู่
 •	 เนื่องจาก	 ปตท.	 มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ	พ.ศ.	 2502	คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงได้พิจารณาเห็นชอบให้สำานักงานการตรวจเงิน
แผน่ดนิ	ซึง่เปน็หนว่ยงานทีม่คีวามเปน็กลางและมคีวามนา่เชือ่ถอื 
เป็นผู้สอบบัญชีของ	ปตท.	และนำาเสนอคณะกรรมการ	ปตท.	 
เพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
และอนุมัติค่าสอบบัญชี
 •	 จัดทำา	Agenda	Base	Meeting	และนำาไปปฏิบัติ
เปน็วาระการประชมุของหนว่ยงานตา่งๆ	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการทบทวนผลการดำาเนินงาน	โดยมีหัวข้อ	QSHE/	SPIRIT/	
CSR/	CG	Talk	เพือ่เปน็ชอ่งทางการสือ่ความ	CG	และสง่เสรมิ
การกระตุ้นเตือน	การรณรงค์เรื่องการตระหนักถึงการทำางาน
อย่างมี	CG	ด้วย
 •	 ปตท.	กำาหนดแนวทางการปฏิบัติที่ส่งเสริมค่านิยม	
SPIRIT	อย่างเป็นระบบ	 โดยเน้นการนำาค่านิยม	SPIRIT	 ไปสู่ 
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน	 โดยจัดทำา	 SPIRIT	
Norm	Checklist	ให้หน่วยงานต่างๆ	ได้นำาไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการประชุมโดยเป็นส่วนหนึ่งใน	Agenda-Based	Meeting	
เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการทำางานที่ช่วยสนับสนุน/
กระตุ้นเตือนให้พนักงานมีพฤติกรรมการทำางานที่สอดคล้อง
กับค่านิยม	 SPIRIT	 ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
ทุกท่านแสดงความมุ่งมั่นในการทำา	 SPIRIT	Coaching	และ 
เป็น	 SPIRIT	 Role	Model	 ซึ่งรวมถึงการถ่ายทอดนโยบาย 
การกำากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กรด้วย	
 •	 การถ่ายทอดค่านิยมสู่บริษัทใน	 กลุ่ม	 ปตท.	 ผ่าน
นโยบาย	กลุ่ม	ปตท.	และกำาหนดให้ค่านิยม	SPIRIT	เป็นหนึ่ง
ในแนวทางการกำากับดูแลบริษัทใน	กลุ่ม	ปตท.	(PTT	Way	of	
Conduct)
 •	 การกำาหนดให้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน	 กลุ่ม	
ปตท.	เป็นหนึ่งในแนวทางการกำากับดูแลบริษัทใน	กลุ่ม	ปตท.	
(PTT	Way	 of	Conduct)	 โดยมีการกำาหนดตัวชี้วัดอย่างเป็น 
รูปธรรม	 เพื่อผลักดันการบริหารจัดการบริษัทใน	กลุ่ม	ปตท.	
ให้มีมาตรฐานและแนวทางการบริหารจัดการไปในทิศทาง
เดียวกัน	 และสามารถสร้างพลังร่วมได้ตามวัตถุประสงค์ของ

การลงทุน	 รวมทั้งเพื่อผลักดันนโยบายสู่การดำาเนินการอย่าง
เป็นระบบ	รองรับการตรวจประเมินต่อไป
	 ตลอดปี	2557	ปตท.	ได้ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี	 อนึ่ง	 อาจไม่ครอบคลุมเกณฑ์ของโครงการสำารวจ 
การกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย	 (Corporate	 
Governance	Report	 of	 Thai	 Listed	Companies)	 และ	
ASEAN	CG	Scorecard	ในประเด็นดังต่อไปนี้
 •	 การกำาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ	
ประกอบด้วยจำานวน	5	-	12	คน
	 	 ข้อบังคับของ	ปตท.	 กำาหนดให้มีจำานวนกรรมการ 
ไม่น้อยกว่า	 5	 คน	 แต่ไม่เกิน	 15	 คน	 โดยปัจจุบัน	 ปตท.	 
มีจำานวนกรรมการทั้งสิ้น	 13	 คน	 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับ 
และการดำาเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียมที่ต้องการผู้ทรงคุณวุฒิ
หลากหลายสาขาอาชีพที่จำาเป็นในการบริหารกิจการของ	 
ปตท.	ซึง่ปจัจบุนัคณะกรรมการ	ปตท.	ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องจำานวน	5	คณะ	ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำาคัญ	 
ได้แก่	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการสรรหา	 
คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำากับดูแล
กิจการที่ดี	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	
 •	 การกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับจำานวนองค์ประชุม
ขัน้ตำา่	ขณะทีค่ณะกรรมการจะลงมตใินทีป่ระชมุคณะกรรมการ
ว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจำานวนกรรมการ
ทั้งหมด
	 	 ข้อบังคับของ	 ปตท.	 และกฎหมายกำาหนดให้ใน 
การประชุมคณะกรรมการ	 ปตท.	 ต้องมีกรรมการมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบ 
องค์ประชุม	ซึ่งในปี	 2557	กรรมการ	ปตท.	ส่วนใหญ่เข้าร่วม 
ประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้ง	 นอกจากนี้	 ก่อนการลงมติ 
ในที่ประชุม	 ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการ 
ทุกคนได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ	 
โดยกรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในเรื่องใดไม่มีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 •	 การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลง
คะแนนเสียงแบบสะสม	(Cumulative	Voting)
	 	 ข้อบังคับของ	 ปตท.	 กำาหนดให้เลือกตั้งกรรมการ 
โดยวิธีคะแนนเสียงข้างมาก	และผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนน
เสียงเท่ากับจำานวนหุ้นที่ตนถืออยู่	นอกจากนี้	ปตท.	ได้กำาหนด
ให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดย
ตลอด	 เช่น	 การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเสนอ
วาระการประชุมเพิ่มเติม	 หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการได้ล่วงหน้า	เป็นต้น	

 ทั้งนี้ จำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 
แสดงรายละเอียดในหัวข้อ การประชุมของคณะกรรมการ  
ปตท. แล้ว
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 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	
ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรมีหน้าที่  
การประเมินการควบคุมภายใน	 โดยการจัดทำาแบบประเมิน
การควบคุมภายในด้วยตนเองรายบุคคลสำาหรับผู้บริหาร
ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปที่ปฏิบัติงานตามโครงสร้างของ	
ปตท.	และผู้บริหารที่ปฏิบัติงาน	Secondment	บริษัทในกลุ่ม	 
ซึง่ครอบคลมุหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ	โดยอา้งองิกรอบแนวทาง 
ปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ	 The	 Committee	 of	 
Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission:	 
COSO	ซึ่งกำาหนดองค์ประกอบหลักที่จำาเป็นในการควบคุม
ภายในไว	้5	ดา้น	ไดแ้ก	่(1)	การควบคมุภายในองคก์ร	(Control	 
Environment)	 (2)	การประเมินความเสี่ยง	 (Risk	Assessment)	 (3)	การควบคุมการปฏิบัติงาน	 (Control	Activities)	 (4)	 ระบบ 
สารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู	(Information	&	Communication)	และ	(5)	ระบบการตดิตาม	(Monitoring	Activities)	โดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่สรา้งความมัน่ใจวา่การดำาเนนิงานของ	ปตท.	จะบรรลวุตัถปุระสงคข์องการควบคมุภายในดา้นประสทิธภิาพของการดำาเนนิงาน	 
การใชท้รพัยากร	การดแูลรกัษาทรพัยส์นิ	การปอ้งกนัหรอืลดความผดิพลาด	ความเสยีหาย	การรัว่ไหล	การสิน้เปลอืง	ความเชือ่ถอืได ้
ของรายงานทางการเงนิการบญัชแีละรายงานอืน่ๆ	รวมถงึการปฏบิตัติามกฎหมาย	ระเบยีบ	ขอ้บงัคบั	มตคิณะรฐัมนตรแีละนโยบาย	
รวมทั้งระเบียบปฏิบัติของ	ปตท.	รวมทั้งประเมินตามกรอบแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี	(Corporate	Governene:	CG)	และ
มาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามเกณฑ์คำาถามของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
	 โดยสำานักตรวจสอบภายในได้สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในและรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท	 โดยคณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการสอบถามข้อมูลจาก
ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำาเนินการตามแนวทาง/	 ข้อเสนอแนะ	 เพื่อการพัฒนาการควบคุมภายในแล้วสรุปได้ว่า	 จากการประเมิน
ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัในดา้นตา่งๆ	5	องคป์ระกอบ	คอื	การควบคมุภายในองคก์ร	การประเมนิความเสีย่ง	การควบคมุ 
การปฏิบัติงาน	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	และระบบการติดตาม	คณะกรรมการเห็นว่า	ระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม	โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
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หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

	 ในการประชุมคณะกรรมการจัดการ	 ปตท.	 ครั้งที่ 	
21/2551	เมือ่วนัที	่22	กนัยายน	2551	ไดแ้ตง่ตัง้	นางสาวนติยา	 
ดิเรกสถาพร	 ให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สำานักตรวจสอบภายใน	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2551	เนื่องจาก		
เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจของ	 ปตท.	 เป็นอย่างดี	
ประกอบกับมีประสบการณ์ในงานบัญชีการเงิน	 และงาน
บริหารความเสี่ยงทางการเงินของ	ปตท.	ทั้งในระดับธุรกิจและ 
ในภาพรวม	 จึงเห็นว่า	 มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ 
ดังกล่าวได้	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณา 
เห็นชอบการแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 รวมทั้งการพิจารณาประเมิน
ผลการปฏิบัติงานและความดีความชอบประจำาปีของผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่	สำานักตรวจสอบภายใน

งานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
(Compliance) 

	 ปตท.	มีการกำาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ	ข้อบังคับ	ขององค์กร	ประกอบด้วย
 • ส�านกักรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ละเลขานกุารบรษิทั 
รับผิดชอบดูแลติดตามให้	 กลุ่มบริษัท	ปตท./	 คณะกรรมการ	
ปตท./	คณะกรรมการจัดการของ	ปตท./	ผู้บริหาร/	หน่วยงาน	
ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเป็นรัฐวิสาหกิจและบริษัท 
จดทะเบยีน		รวมทัง้ระเบยีบบรษิทัและขอ้บงัคบั	ปตท.	ทีเ่กีย่วขอ้ง	 
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม	ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ 
กฎระเบียบภายนอกที่ เกี่ยวข้อง	 และสื่อสาร	 ให้ความรู้ 	 
คำาปรึกษา	 เรื่องกฎระเบียบภายนอกด้านการเป็นรัฐวิสาหกิจ
และบริษัทจดทะเบียน	 โดยแปลความ/	สรุปเรียบเรียง	 เพื่อให้
บุคคล/	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการได้อย่างถูกต้อง
 • ส�านักกฎหมาย	 รับผิดชอบกำากับดูแลงานด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ	 รวมทั้งกฎหมาย 
ด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียน	 กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม/
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม	 กฎหมายพลังงาน	 คดีศาล
ปกครอง	 กฎหมายระหว่างประเทศ	 เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจ
ขององค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
อื่นๆ	 ของรัฐ	 ให้คำาปรึกษาประเด็นข้อกฎหมายแก่หน่วยงาน 
ตา่งๆ/	กลุม่บรษิทั	ปตท.	เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานมคีวามสอดคลอ้ง 
กับกฎหมาย	 โดยเฉพาะการทำาธุรกรรมใหม่ๆ	 ทั้งในและ 
ต่างประเทศ	เพื่อให้การประกอบธุรกิจมีความคล่องตัว
 • ส�านกัตรวจสอบภายใน	รบัผดิชอบในการประเมนิ
ประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และตรวจสอบการปฏิบัติงานของทั้งองค์กร	 รวมทั้งบริษัท 
ในเครือ

 

นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร   อายุ 57 ปี
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี

ประวัติการศึกษา

• บัญชีบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับสอง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Master	of	Business	Administration	(Finance)	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร	Senior	Executive	Program	(SEP)	
	 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Harvard	Business	School,	Finance	for	Senior	Executives		

• สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)
	 NIDA	-	Wharton	Executive	Leadership	Program

• หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	91/2011)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

• สำานักงานศาลปกครอง	หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรม
	 ทางปกครองระดับสูง	(บยป.)	รุ่นที่	3	

ประสบการณ์การทำางาน
2536	-	2543	 :	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	ปตท.
2544	-	2549			 :	 ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงการเงิน
	 	 	 และนโยบายสินเชื่อ	ปตท.	
2549	-	2551			 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บัญชีการเงิน	
	 	 	 บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)
2552	-	ปัจจุบัน	 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 	 สำานักตรวจสอบภายใน	ปตท.	

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง

• ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

• ไม่มี

ประวัติหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2
3

6

1

5

7

4

1.  นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 
2.  นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

3.  นายวัชรกิติ วัชโรทัย กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา/

  กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน/ 

  กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

4.  นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

5.  พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

6. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ กรรมการอิสระ/ กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน/ 

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

7.  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการคณะกรรมการ
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

8

13

12

11

9

10

	 8.		 นายวิชัย	อัศรัสกร	 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

	 9.		 พลอากาศโท	บุญสืบ	ประสิทธิ์	 กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา

	10.	 นายดอน	วสันตพฤกษ์	 กรรมการอิสระ/ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

	11.	 นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	 กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

	12.		 นายอารีพงศ์	ภู่ชอุ่ม	 กรรมการ

	13.		 นายไพรินทร์	ชูโชติถาวร	 กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/

   กรรมการสรรหา/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ
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 นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์   อายุ 61 ปี
    กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ 
• 1 กรกฎาคม 2557 
 (ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2557)

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 University of Oxford, U.K.

• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ London School of Economics 
 and Political Science, University of London, U.K.

• ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) London School of Economics 
 and Political Science, University of London, U.K.

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 35/2005) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทํางาน
2549 - 2551    : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
2551 - 2552   :  ประธานที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
2552 - 2555    :  กรรมการอ�านวยการใหญ่การบินไทย
ปัจจุบัน      :  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 
   บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
          กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
   ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)  
   ประธานกรรมการ 
   มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย*  
• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 

• กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
 ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ*  
• ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์      
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายวัชรกิติ วัชโรทัย  
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา/
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์  
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข       
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ 
กรรมการอิสระ/ กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน/ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค   
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

นายวิชัย อัศรัสกร 
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ 
กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา

นายดอน วสันตพฤกษ์  
กรรมการอิสระ/ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
กรรมการ

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร       
กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการสรรหา/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

* ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประวัติคณะกรรมการ
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 นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์   อายุ 56 ปี
 กรรมการอิสระ/ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ 
• 1 กรกฎาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท ด้านกฎหมายการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 (Master of Laws หรือ LL M) Cornell University, U.S.A. (ทุน ก.พ.)

• ปริญญาโท ด้านกฎหมาย (Master of Laws หรือ LL M) 
 Harvard University, U.S.A. (ทุนฟุลไบรท์)

• ปริญญาเอก ด้านกฎหมาย 
 (Doctor of the Science of Law หรือ J.S.D.) 
 Standford University, U.S.A. (ทุนฟุลไบรท์)

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 112/2014), 
 Advance Audit Committee Program (AACP 17/2014) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• เนติบัณฑิตไทย (นบท.) ส�านักอบรมศึกษากฎหมาย 
 แห่งเนติบัณฑิตยสภา

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครอง
 ในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5 
 สถาบันพระปกเกล้า 

• การประชมุระดบัชาต ิว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏบิตัภิาคเอกชนไทย
 ในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption 
 through Public-Private Collaboration (16 ตุลาคม 2557)

ประสบการณ์การทํางาน
2548 - 2551 :  รองปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม
2551 - 2557 :  ปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม
2557 - ปัจจุบัน :  ทีป่รกึษานายกรฐัมนตร ีฝา่ยขา้ราชการประจ�า

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ  
• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

 นายวัชรกิติ วัชโรทัย   อายุ 54 ปี
    กรรมการอิสระ/ 
 ประธานกรรมการสรรหา/
    กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน/ 
 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ 
• 10 เมษายน 2552, 10 เมษายน 2555 (ต่อวาระ)

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาโท M.P.A. (Master of Public Administration), 
 Roosevelt University, U.S.A.

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 121/2009), 
 Moving Corporate Governance Forward: 
 Challenge for Thai Directors 2012 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและการเมือง 
 (ปริญญาบัตร วปม.) รุ่นที่ 4/2549 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

• หลักสูตร “ก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่นที่ 5 
 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15 
 วิทยาลัยการยุติธรรม ส�านักงานศาลยุติธรรม

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 
 (TEPCoT) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการการค้า 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 
 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

• หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
 ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 1 ปี 2556
 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 

• ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงาน พัฒนาเมือง 
 (มหานครรุ่นที่ 3) วิทยาลัยพัฒนามหานคร

• การประชมุระดบัชาต ิว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏบิตัภิาคเอกชนไทย
 ในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption 
 through Public-Private Collaboration” (16 ตุลาคม 2557)

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
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• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่น 2549 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

• หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการเมืองการปกครอง
 ในระบอบประชาธิปไตย ส�าหรับนักบริหารระดับสูง 
 (ปปร. รุ่น 13) สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

• ประกาศนียบัตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 2

ประสบการณ์การทํางาน 
2552 - 2553 : ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงการคลัง 
2553 - 2555 : อธิบดี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
2555 - 2556 : รองปลัดกระทรวงการคลัง 
2556 - ปัจจุบัน : ปลัดกระทรวงการคลัง

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
• กรรมการ/ ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ  
• ประธานกรรมการ กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.) 

• ประธานกรรมการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

• ประธานกรรมการ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
 และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

 
 พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข   อายุ 59 ปี
    กรรมการอิสระ/ 
 ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ 
• 4 กันยายน 2557

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ประวัติการอบรม
• ไม่มี 

ประสบการณ์การทํางาน 
2544 - 2550 : ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับ 
   ส�านักพระราชวัง
2550 - ปัจจุบัน :  กรมวังผู้ใหญ่ ส�านักพระราชวัง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา/ 
 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ 
 บรษิทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี ้จ�ากดั (มหาชน)    

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ  
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนราชวินิตประถม

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

• กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์   อายุ 59 ปี
    กรรมการอิสระ/ 
 ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ 
• 26 กรกฎาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) 
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 81/2006), 
 Finance for Non-Finance Directors (FND 39/2008), 
 Audit Committee Program (ACP 26/2009), 
 Financial Institutions Governance Program (FGP 1/2010), 
 Successful Formulation & Execution The Strategy (SFE 2/2008), 
 DCP Re-Refresher Course (DCP Re 1/2008), 
 The Role of Chairman (RCP 28/2012) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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ประสบการณ์การทํางาน 
2555  : ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ 
   กองทัพบก
2556  : รองเสนาธิการทหารบก กองทัพบก
2557 -  ปัจจุบัน : เสนาธิการทหารบก กองทัพบก
 
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ  
• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

 นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ   อายุ 58 ปี 
    กรรมการอิสระ/ 
 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน/
 ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กร

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ 
• 4 กันยายน 2557 

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 109/2008), 
 Audit Committee Program (ACP 39/2012) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 50 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  

• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส�าหรับนักบริหารระดับสูง 
 รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า 

• “นกับรหิารระดบักลาง” ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน  

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) 
 รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการการค้า 

• หลักสูตร “4 ภารกิจหลักของผู้น�า 
 (The 4 Imperatives of Great Leaders)” 
   ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

• หลักสูตร “Cross-Border Infrastructure in a Market Economy” 
 กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ประสบการณ์การทํางาน 
2550 - 2553 :  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 
   ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
   และสังคมแห่งชาติ
2553 - ปัจจุบัน : รองเลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการ
   พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
• กรรมการอิสระ/ กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน/ 
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ  
• กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • ไม่มี

 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค   อายุ 56 ปี
    กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ 
• 1 กรกฎาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท MBA : 1) การตลาด 2) ธุรกิจระหว่างประเทศ 
 University of Wisconsin-Madison, U.S.A.

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 166/2012), 
 Audit Committee Program (ACP 43/2013) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Management Development Program, 
 Mt. Eliza, Melbourne, Australia 2532

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 38 พ.ศ. 2546

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 49 
 ปี 2549 - 2550 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
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• Leaders in Development Program-Managing Political 
 & Economic Reform, Kennedy School of Government, 
 Harvard University, Boston, U.S.A. ปี 2551

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) 
 รุ่นที่ 2 ปี 2552 สถาบันวิทยาการการค้า  

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 14 ปี 2555 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการ
 และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 12 
 (Public Director Institute: PDI) ปี 2013

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 5 
 ปี 2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทํางาน 
พ.ค. 2552 :  อธิบดี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ก.ย. 2553 :  อธิบดี กรมส่งเสริมการส่งออก
ก.ย. 2555 :  อธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ต.ค. 2555 :  รองปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์
ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน : อธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
• กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ  
• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

 นายวิชัย อัศรัสกร   อายุ 54 ปี
    กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ  
• 4 กันยายน 2557

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ New South Wales University, 
 Australia

ประวัติการอบรม
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 12 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 
 (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• การประชมุระดบัชาต ิว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏบิตัภิาคเอกชนไทย
 ในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption 
 through Public-Private Collaboration” (16 ตุลาคม 2557)

ประสบการณ์การทํางาน 
2538 - ปัจจุบัน : กรรมการ  
   บริษัท เชียงเฮงอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
2554 - ต.ค. 2557 : เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน 
   (ประเทศไทย) 
ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ
   องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน :  รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
• กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ  

• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

 พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์   อายุ 61 ปี 
    กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ 

• 4 กันยายน 2557 

คุณวุฒิการศึกษา
• โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 13

• โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 20

• โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 56

• โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นท่ี 33

• วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 36
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ประวัติการอบรม
• การประชมุระดบัชาต ิว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏบิตัภิาคเอกชนไทย
 ในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption 
 through Public-Private Collaboration” (16 ตุลาคม 2557)

ประสบการณ์การทํางาน 
2552 - 2554  :  เสนาธิการ กรมช่างอากาศ 
   กองบัญชาการสนับสนุนกองทัพอากาศ 
   กองทัพอากาศ
2554 - 2556 :  รองเจ้ากรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ
2556  :  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ
2556 - 2557 : เจ้ากรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
• กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ  
• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

 นายดอน วสันตพฤกษ์   อายุ 56 ปี
    กรรมการอิสระ/ 
 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ 

• 26 กรกฎาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา
• ปรญิญาตร ีวศิวกรรมอตุสาหการ University of New South Wales, 
 Sydney, Australia

• ปรญิญาโท วศิวกรรมอุตสาหการ University of New South Wales, 
 Sydney, Australia

ประวัติการอบรม
• การประชมุระดบัชาต ิว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏบิตัภิาคเอกชนไทย
 ในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption 
 through Public-Private Collaboration” (16 ตุลาคม 2557)

ประสบการณ์การทํางาน 
2552 - ปัจจุบัน  : ประกอบธุรกิจส่วนตวั

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
• กรรมการอิสระ/ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ  
• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์   อายุ 62 ปี
     กรรมการ/ 
 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ร้อยละ 0.004579

วันที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ  
• 11 เมษายน 2556

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), 
 Utah State University, U.S.A.

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 26/2004), 
 The Role of Chairman (RCP 28/2012), 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Certificate in Advanced Management Program (AMP 155), 
 Harvard Business School, U.S.A.

• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10 
 (ปริญญาบัตร ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง
 ในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6 
 สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 3 
 สถาบันวิทยาการพลังงาน

• ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม   อายุ 57 ปี 
    กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ 
• 7 กรกฎาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี ด้านการจัดการระหว่างประเทศ Boston University, 
 U.S.A.

• ปริญญาโท ด้านการเงิน Marshall University U.S.A.

• ปริญญาเอก ด้านการเงิน University of Mississippi, U.S.A.

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 3/2000) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

• หลักสูตร Government Debt Monitoring System ธนาคารโลก 
 (World Bank)

• หลักสูตร Global Trend and Public Enterprise Reform, 
 Harvard University, U.S.A.

• หลักสูตร Awareness, Vision, Imagination, Responsibility, 
 Action (AVIRA) สถาบัน INSEAD ฝรั่งเศส

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 14 
 ส�านักงานศาลยุติธรรม

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 46 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์การทํางาน 
2552 - 2553 : อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
2553 - 30 ก.ย. 2556 :  ปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง 
1 ต.ค. 2556 -   :  เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการ
26 มิ.ย. 2557   พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
   ส�านักนายกรัฐมนตรี
27 มิ.ย. 2557 - ปัจจุบัน  : ปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
• กรรมการ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ 
 รักษาการประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
 ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ  
• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี 

• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

• ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ประสบการณ์การทํางาน 
2546 - 2554 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน)
ปัจจุบัน : ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนา
   อย่างยั่งยืน (TBCSD)
  : สมาชิกสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
• กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ/ ประธานกรรมการบรหิาร ธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน)

• กรรมการอิสระ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร  
 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ  
• ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร  
 บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ�ากัด (มหาชน)

• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี
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 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร   อายุ 58 ปี
     กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ 
 กรรมการสรรหา/
    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:  ร้อยละ 0.002171 
  (ตนเอง 0.002101; คู่สมรส 0.000070)

วันที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ 
• 10 กันยายน 2554, 10 เมษายน 2555 (ต่อวาระ) 

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 Tokyo Institution of Technology, Japan

• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 Tokyo Institution of Technology, Japan

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 24/2004), 
 Director Certification Program (DCP 51/2004), 
 Finance for Non-Finance Directors (FND 14/2004), 
 Anti-Corruption Training Program for Corporate Directors 
 and Executives (ACEP 4/2012) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

• PTT-GE Executive Leadership Program 2008, 
 GE Crotonville, U.S.A.

• NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2007, 
 Wharton University of Pennsylvania, U.S.A.

• Industrial Liaison Program (ILP) 2005, 
 Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 
 (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 
 สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลกัสตูรการก�ากบัดแูลกจิการส�าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู
 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)  
 รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการการค้า 

• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปี 2556 
 สาขาวชิาการจดัการนวตักรรมสงัคม  มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา

• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปี 2555 
 สาขาเทคโนโลยแีละการจดัการพลงังานและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประสบการณ์การทํางาน  
ม.ค. 2552 - มิ.ย. 2554 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
   ปฏิบัติงาน Secondment 
   ในต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
มิ.ย. 2554 - ก.ย. 2554 : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
   กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น
   และก๊าซธรรมชาติ ปตท.
ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
• กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการสรรหา 
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ/ รองประธานกรรมการ 
 บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)  

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ  
• กรรมการอ�านวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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คณะผู้บริหาร 1.  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2.  นายณัฐชาติ จารุจินดา  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

	 	 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ

3.  นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

	 	 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

4.  นายสุรงค์ บูลกุล  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

	 	 กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

5.  นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

6.  นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 	 ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร

7.  นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	กลยุทธ์องค์กร

8.  นายชาครีย์ บูรณกานนท์   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
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 9.  นายชวลิต พันธ์ทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	หน่วยธุรกิจนํ้ามัน

 10.  นายสรากร กุลธรรม  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 	 	 หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

 11.  นางบุบผา อมรเกียรติขจร   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 	 	 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 12.  นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 	 	 บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ

 13. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 	 	 บริษัท	ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม	จํากัด	(มหาชน)

 14.  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 	 	 บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จํากัด	(มหาชน)

 15.  นายอธิคม เติบศิริ   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 	 	 บริษัท	ไทยออยล์	จํากัด	(มหาชน)

 16. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ   กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ไออาร์พีซี	จํากัด	(มหาชน)

 17. นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์   กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	พีทีที	ฟีนอล	จํากัด

คณะผู้บริหารคณะผู้บริหารคณะผู้บริหาร
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1. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร   อายุ 58 ปี
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:  ร้อยละ 0.002171 
  (ตนเอง 0.002101; คู่สมรส 0.000070)

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 Tokyo Institution of Technology, Japan

• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 Tokyo Institution of Technology, Japan

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 24/2004), 
 Director Certification Program (DCP 51/2004), 
 Finance for Non-Finance Directors (FND 14/2004), 
 Anti-Corruption Training Program for Corporate Directors 
 and Executives (ACEP 4/2012) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• PTT-GE Executive Leadership Program 2008, 
 GE Crotonville, U.S.A.

• NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2007, 
 The Wharton School of the University of Pennsylvania, U.S.A.

• Industrial Liaison Program (ILP) 2005, 
 Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 
 (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 
 สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลกัสตูรการก�ากบัดแูลกจิการส�าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู
 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) 
 รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการการค้า 

• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปี 2556 
 สาขาวชิาการจดัการนวตักรรมสงัคม  มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา

• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปี 2555 
 สาขาเทคโนโลยแีละการจดัการพลงังานและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประสบการณ์การทํางาน
ม.ค. 2552 - มิ.ย. 2554 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
   ปฏิบัติงาน Secondment 
   ในต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายณัฐชาติ จารุจินดา  
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ

นายสรัญ รังคสิริ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

นายสุรงค์ บูลกุล 
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กร

นายชาครีย์ บูรณกานนท์   
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

นายชวลิต พันธ์ทอง 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจนำ้ามัน

นายสรากร กุลธรรม 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

นางบุบผา อมรเกียรติขจร  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรม
โครงการ

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน)

นายอธิคม เติบศิริ   
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ   
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำากัด

ประวัติคณะผู้บริหาร
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มิ.ย. 2554 - ก.ย. 2554 : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
   กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น
   และก๊าซธรรมชาติ ปตท.
ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการสรรหา 
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ/ รองประธานกรรมการ 
 บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท 
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการอ�านวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

 นายณัฐชาติ จารุจินดา   อายุ 59 ปี
 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:  ร้อยละ 0.000002

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ปริญญาโท M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 129/2010) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Program for Global Leadership (PGL), 
 Harvard Business School, U.S.A.

• Oxford Energy Seminar, U.K.

• Break Through Program for Senior Executives (BPSE), 
 IMD Institute, Switzerland

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 
 (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นท่ี 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3 
 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทํางาน
2552 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท.
2553 - 2554 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร ปตท.
2554 - 2556 : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
   กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท.
2556 - ปัจจุบัน  : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
   ปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ปตท.

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) 

• กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท 
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน) 
• ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ�ากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี 

 นายสรัญ รังคสิริ   อายุ 57 ปี 
 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท M.S. Management, 
 Polytechnic Institute of New York, U.S.A.

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 8/2004), 
 Directors Certification Program (DCP 61/2005), 
 Finance for Non-Finance Directors (FND 19/2005) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Thirty Fourth Oxford Energy Seminar, 
 St.Catherine’s College, Oxford University, U.K.

• NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009, 
 The Wharton School of the University of Pennsylvania, U.S.A.

• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน 
 (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 23 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
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• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
 และการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1/2013

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) 
 รุ่นที่ 5/2014 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทํางาน
2551 - 2552 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม ปตท.
2552 - 2553 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ ปตท.
2553 - 2554 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   การตลาดขายปลีก ปตท.
2554 - 2556 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   หน่วยธุรกิจน�้ามัน ปตท.
2556 - ปัจจุบัน  : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
   กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท.

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ/ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/
 กรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) 

• กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท 
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน) 
• ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี 

 นายสุรงค์ บูลกุล   อายุ 59 ปี
 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
 กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:  ร้อยละ 0.004138

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี Bachelor of Science in Industrial Engineering 
 and Operations Research, Syracuse University, 
 New York, U.S.A.

• ปริญญาโท Master of Engineering in Operations Research, 
 Cornell University, New York, U.S.A.

• ปริญญาโท Master of Business Administration, 
 Cornell University, New York, U.S.A.

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 121/2009), 
 R-SS 1/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• PMD, Harvard University, Boston, U.S.A.

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง
 ในระบอบประชาธิปไตย ส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) (รุ่นที่ 8) 
 สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 
 (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่น 4919 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นท่ี 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15 
 วิทยาลัยการยุติธรรม ส�านักงานศาลยุติธรรม

• หลักสูตร Thai Intelligent Investors (รุ่นที่ 1) 
 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 
 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทํางาน
2551 - 2552 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท.
2552 - 2555 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
   ปฏิบัติงาน Secondment 
   ในต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
   บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
2555 - 30 เม.ย. 2557 :  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 
   บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
1 พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน  : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
   กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ปตท.

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ/ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท 
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน) 
• ประธานกรรมการ บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ�ากดั (มหาชน)

• ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. 

• ประธานกรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. 

• กรรมการ 24 M Technologies, Inc.

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี 
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การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท 
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ บริษัท ปตท. ค้าสากล จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

 นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์   อายุ 58 ปี
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:  ร้อยละ 0.000152

คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 138/2010), 
 Anti-Corruption for Executive Program) 
  (ACEP 4/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Strategic Human Resource Management, 
 Harvard University, U.S.A.

• NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009, 
 The Wharton School of the University of Pennsylvania, U.S.A.

• Senior Executive Program (SEP) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
 ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทํางาน
2547 - 2553 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   สายงานทรัพยากรบุคคลองค์กร ปตท.
2553 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร ปตท.

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน) 
• ไม่มี

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท 
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน) 
• ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ�ากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จ�ากัด

• กรรมการ Sakari Resources Ltd.

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี 

 นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต   อายุ 52 ปี
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:  ร้อยละ 0.000893

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท Master of Business Administration, 
 with Emphasis in Financial Management, 
 Pennsylvania State University, Pennsylvania, U.S.A. 

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 8/2001), 
 Audit Committee Program (ACP 2012) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Member, Beta Gamma Sigma 
 (US National Scholastic Honour Society in Business)

• Advance Management Programme, 
 INSEAD Business School, Fontainebleau, France 

• Advanced Management Program, 
 Harvard Business School, U.S.A.

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 16 
 วิทยาลัยการยุติธรรม ส�านักงานศาลยุติธรรม

• หลักสูตรความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 2 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 1 
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 
 (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์การทํางาน
2548 - ม.ค. 2554 : รองกรรมการอ�านวยการด้านการเงิน 
   บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
ก.พ. 2554 - ต.ค. 2554 :  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
   สายบัญชีและการเงิน 
   บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ต.ค. 2554 -  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินองค์กร 
30 เม.ย. 2557   ปตท.
1 พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 
   ปตท.

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)



รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)232

 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร   อายุ 54 ปี
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 กลยุทธ์องค์กร

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 85/2007), 
 Financial Statements for Directors (FSD 12/2011), 
 Director Accreditation Program (DAP 93/2011), 
 Charted Director Class (CDC 6/2012) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร 
 กรมกิจการพลเรือนทหารบก รุ่นที่ 1

• วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุ่นที่ 35 ปี 2549

• หลักสูตร Senior Executive Program (SEP-20) รุ่นที่ 20 
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• PTT Executive Leadership, General Electric, 
 GE, New York, U.S.A.

• Advance Senior Executive Program (ASEP-5), 
 Class 5, KELLOGG & SASIN, Chicago, U.S.A.

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 
 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 10 
 สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตร Leadership Excellence through Awareness 
 and Practice (LEAP) สถาบัน INSEAD

• หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP 3) 
 สถาบัน PLLI, บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 57 
 ปี 2557 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์การทํางาน
2552 - 30 ก.ย. 2557 :  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   ปฏิบัติงาน Secondment 
   บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
   ในต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
   สายพาณิชยกิจและการตลาด 
   (1 มี.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2557) 
   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   กลุ่มธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน 
   (19 ต.ค. 2554 - 28 ก.พ. 2556) 
   รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   สายแผนธุรกิจองค์กร 
   (19 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2555) 
   รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ
   สายพาณิชยกิจและการตลาด
   (17 ต.ค. 2555 - 28 ก.พ. 2556)
   กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทย เอ บ ีเอส จ�ากดั 
   (1 พ.ย. 2553 - 30 พ.ย. 2555) 
   กรรมการผู้จัดการ  
   บริษัท น�้ามัน ไออาร์พีซี จ�ากัด 
   (1 พ.ย. 2553 - 13 ก.ค. 2555) 
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผน 
   (1 มิ.ย. 2552 - 18 ต.ค. 2554)
1 ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน : รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
   กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท 
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน) 
• ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ�ากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี 
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

 นายชาครีย์ บูรณกานนท์   อายุ 59 ปี
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:  ร้อยละ 0.001940 
  (ตนเอง 0.001544; คู่สมรส 0.000396)

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 138/2010) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
 ปี 2553 สถาบันพระปกเกล้า 

• PTT-GE Executive Program, GE Crotonville, U.S.A. 2012

• หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการ ส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร
 ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ 
 สถาบันพระปกเกล้า ปี 2556

ประสบการณ์การทํางาน
2552 - 2554 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
   ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. 
2554 - 2555 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
   แยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. 
2555 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท. 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน) 
• ไม่มี

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท 
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ากัด

• กรรมการ East Mediterranean Gas (S.A.E.), 
 Arab Republic of Egypt

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี 

 นายชวลิต พันธ์ทอง   อายุ 58 ปี 
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 หน่วยธุรกิจน�้ามัน

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• ปริญญาโท MBA, Central Missouri State University, U.S.A.

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 177/2013) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Senior Executive Program (SEP), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
 ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• PTT-GE Executive Leadership Program, GE Crotonville, U.S.A.

• NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009, 
 The Wharton School of the University of Pennsylvania, U.S.A.

ประสบการณ์การทํางาน
2551 - 2552    :  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
   จัดหาและจัดส่งปิโตรเลียม ปตท.
2552 - 2553   : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
   ปฏิบัติการคลัง ปตท.
2553 - 2554    : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
   การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ ปตท. 
2554 - 2556     :  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
   การตลาดขายปลีก ปตท.
2556 - ปัจจุบัน  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
   หน่วยธุรกิจน�้ามัน ปตท. 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน) 
• ไม่มี

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท 
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน) 
• ประธานกรรมการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ากัด  

• ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จ�ากัด 

• ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จ�ากัด 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี 
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)234

 นายสรากร กุลธรรม   อายุ 60 ปี 
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:  ร้อยละ 0.001974  
  (ตนเอง 0.001589; คู่สมรส 0.000385)

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาสุขาภิบาล) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท M.S. (Science) Civil Engineering, 
 University of Missouri, U.S.A.

ประวัติการอบรม
• Leadership Program, IMD Institute

• NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009, 
 The Wharton School of the University of Pennsylvania, U.S.A.

ประสบการณ์การทํางาน
2548 - 2551 :  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
   ปฏิบัติงาน Secondment ในต�าแหน่ง
   Supply and Planning Manager 
   บริษัท อัลลายแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง จ�ากัด 
2551 - 2552 :  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
   ปฏิบัติงาน Secondment ในต�าแหน่ง
   Deputy CEO-Supply Planning 
   บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ากัด 
   (มหาชน)
2552 - 2553 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท.
2553 - 30 ก.ย. 2557 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท.
1 ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ปตท.

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท 
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน) 
• ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. ค้าสากล จ�ากัด 

• กรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี 

 นางบุบผา อมรเกียรติขจร   อายุ 56 ปี 
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:  ร้อยละ 0.003568

คุณวุฒิการศึกษา
• ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบณัฑติ (สาขาเศรษฐศาสตร)์ (เกยีรตนิยิม) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปรญิญาโท พฒันบรหิารศาสตรม์หาบณัฑติ (สาขาการบรหิารการเงนิ) 
 (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP/2011) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executive - IMD 
 Institute/ Switzerland 

• หลักสูตร Leadership Development Program - Center for 
 Creative Leadership, Singapore

ประสบการณ์การทํางาน
2545 - 2552 :  ผู้จัดการฝ่ายการค้าน�้ามันดิบ ปตท.  
2553 - 2557 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์
   กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. 
2557 - 30 ก.ย. 2557 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
   หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท. 
1 ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน : รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
   หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท. 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท 
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด

• กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd.

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี 
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 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์   อายุ 49 ปี 
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:  ร้อยละ 0.000798 
  (ตนเอง 0.000718; คู่สมรส 0.000080)

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP/2013) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009, 
 The Wharton School of the University of Pennsylvania, U.S.A.

• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP 1) 
 รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• Diploma of Petroleum Management, 
 College of Petroleum Studies, Oxford, U.K.

ประสบการณ์การทํางาน
2549 - 2553 : ผู้จัดการฝ่ายส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่
   และเลขานุการบริษัท ปตท.
2553 - 2554 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
   สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม ปตท.
2554 - 2557 :  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
   การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ ปตท.
2557 - 30 ก.ย. 2557 :  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
   การตลาดขายปลีก ปตท.
1 ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน  : รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
   บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ 
   ปตท.

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน) 
• ไม่มี

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท 
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ�ากัด

• กรรมการ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี 

 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช   อายุ 56 ปี
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:  ร้อยละ 0.001961

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
 (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปรญิญาโท M.S. (Chemical Engineering), Rice University, U.S.A.

• ปริญญาโท M.S. (Petroleum Engineering), 
 University of Houston, U.S.A.

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 21/2002), 
 Financial Statements for Directors (FSD 6/2009), 
 Role of the Compensation Committee (RCC 13/2011) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Program for Global Leadership (PGL) รุ่นที่ 3, 
 Harvard Business School, U.S.A.

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง
 ในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 10 
 สถาบันพระปกเกล้า

• Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 7 
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 
 (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 16 
 วิทยาลัยการยุติธรรม ส�านักงานศาลยุติธรรม

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3 
 ปี 2556 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทํางาน
2551 - 2552 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร ปตท.
2552 - 2553 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
   และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
   กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร ปตท.
2553 - 2555 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ปตท.
2555 - ปัจจุบัน  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
   ปฏิบัติงาน Secondment ในต�าแหน่ง
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
   จ�ากัด (มหาชน)
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การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท 
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน) 
• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี 

 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์   อายุ 55 ปี
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 131/2010), 
 Role of Chairman Program (RCP 30/2013)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Advance Management Program, INSEAD University, France

• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 
 (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 50 และ (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 20 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตร Oxford Energy Seminar 2013, U.K. 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4 
 สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการ
 และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
 รุ่นที่ 12 ปี 2557 สถาบันพัฒนากรรมการ
 และผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์การทํางาน
2552 - 2554 : รองกรรมการผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจ 
   บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
   และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
   สายงานกลยุทธ์องค์กร ปตท.

2554 - 30 ก.ย. 2557 : รองกรรมการผูจ้ดัการใหญก่ลยทุธอ์งคก์ร  ปตท.
1 ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
   ปฏิบัติงาน Secondment 
   ในต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร
   และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ�ากดั (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) 

• รองประธานกรรมการ บริษัท วีนีไทย จ�ากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท 
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ PTT Chemical International Private Limited 
 (CH INTER)

• กรรมการ บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ�ากัด

• กรรมการ PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี 

 นายอธิคม เติบศิริ   อายุ 52 ปี
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี 
 (วิชาเอกบัญชีต้นทุนและการบริหารทางการเงิน) 
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• ปรญิญาโทดา้นบรหิารธรุกจิ สาขาการเงนิและการคา้ระหวา่งประเทศ 
 (เกียรตินิยมระดับ High Distinction), Armstrong University, 
 Berkeley, California, U.S.A.

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 125/2009) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง 
 (ปริญญาบัตร วปม.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส. 1) 
 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 17 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• Executive Education Program, 
 Harvard Business School Harvard University, U.S.A.
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 นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ   อายุ 56 ปี
 กรรมการผู้จัดการใหญ่  
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:  ร้อยละ 0.000070

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 132/2010), 
 Audit Committee Program (ACP 38/2012), 
 Monitoring the System of Internal Control 
 and Risk Management (MIR 12/2012) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP 3) 
 ปี 2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• หลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง” สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 15) ปี 2555

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นท่ี 16 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 
 (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 26 ปี 2556 - 2557 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์การทํางาน
2550 - 2551 : ผู้ช่วยกรรมการอ�านวยการด้านธุรกิจ 
   บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
2551 - 2552 : ผู้ช่วยกรรมการอ�านวยการ
   ด้านวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
   บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
2552 - 2553 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   แผนและบริหารบริษัทในเครือ 
   หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ปตท.
2553 - 2556 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ปตท.
2556 - ปัจจุบัน  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
   ปฏิบัติงาน Secondmnt ในต�าแหน่ง 
   กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทํางาน
2552 - 2554 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
   สายแผนธุรกิจองค์กร  
   และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   กลุ่มธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน 
   บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
2554 - 2556  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
   ปฏิบัติงาน Secondment 
   ในต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
    บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 
2556 - 30 ก.ย. 2557 :  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
   หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ปตท. 
1 ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
   ปฏิบัติงาน Secondment 
   ในต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร
   และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ 
 บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท 
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลู้บเบส จ�ากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์มารีน จ�ากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จ�ากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จ�ากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ�ากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จ�ากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป เอสพีพี จ�ากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จ�ากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท ลาบิกซ์ จ�ากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จ�ากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี 
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การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ/ เลขานกุารคณะกรรมการ บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ�ากดั (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท 
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน) 
•  กรรมการ บริษัท อูเบะเคมิคอลส์ (เอเชีย) จ�ากัด (มหาชน)

•  กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด

•  กรรมการ บริษัท น�้ามัน ไออาร์พีซี จ�ากัด

•  กรรมการ บริษัท ไทยเอบีเอส จ�ากัด

•  กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ�ากัด

•  กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ�ากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี 

 นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์   อายุ 60 ปี
 กรรมการผู้จัดการใหญ่  
 บริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ากัด 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:  ร้อยละ 0.000011 
  (ตนเอง  -ไม่มี; คู่สมรส 0.000011)

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, 
 Lamar University, U.S.A.

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 63/2005),
  Role of the Compensation Commitee (RCC 12/2011) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 
 (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 19 ปี 2549 - 2550 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

• หลักสูตร Advanced Management Program (AMP), 
 INSEAD Business School, ประเทศฝรั่งเศส ปี 2551

• หลักสูตร PTT Group EVP Leadership Development ปี 2552 
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 

• ประกาศนยีบตัร หลกัสตูร Company Management Course ป ี2554 
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 

• ประกาศนยีบตัร หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) 
 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ปี 2554

• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP 9) 
 รุ่นที่ 9  ปี 2555 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การทํางาน
2548 - ต.ค. 2556 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   สังกัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ปตท.  
   ปฏิบัติงาน Secondment ดังนี้
   • 2548 - 2549 
    กรรมการอ�านวยการ/ กรรมการ 
    บรษิทั ผลติไฟฟา้อสิระ (ประเทศไทย) จ�ากดั
   • 2549 - 2552 
    กรรมการอ�านวยการ
    บริษัท ไทยพาราไซลีน จ�ากัด
   • 2552 - ก.พ. 2555 
    กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
    บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด
   • มี.ค. - ก.ย. 2555 
    กรรมการผู้จัดการ 
    บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ�ากัด
   • ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน 
    กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
    บริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ากัด
พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
   ปฏิบัติงาน Secondment 
   บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ�ากดั (มหาชน) 
   เพือ่สง่ไปปฏบิตังิานที ่บรษิทั พทีที ีฟนีอล จ�ากดั 
   ในต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่  
   บริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ากัด 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน) 
• ไม่มี

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท 
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ากัด 

• กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด 

• กรรมการ Polymer Marketing DMCC

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี 
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รายชื่อผู้บริหารฯ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

การดํารงตําแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประจําปี 2557  

หมายเหตุ:  สัญลักษณ์    x = ประธานกรรมการ    — = รองประธาน    * = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   O = กรรมการผู้จัดการใหญ่    / = กรรมการ    // = ผู้บริหาร

  ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 รายชื่อผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. 4 รายแรก นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แก่ นายณัฐชาติ จารุจินดา,  

 นายสรัญ รังคสิริ, นายสุรงค์ บูลกุล และนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

รายชื่อบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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              บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน)  PTT x / / / / / / / / / / / *0/ // // // // // // // // // // // // // // // // // //

ธุรกิจสํารวจ 
และผลติปิโตรเลยีม

ธุรกิจก๊าซ

ธุรกิจนํ้ามัน

ธุรกิจปิโตรเคมี
และการกลั่น

ธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ

ธุรกิจอื่นๆ

ธุรกิจก๊าซ

ธุรกิจนํ้ามัน

ธุรกิจอื่นๆ

ธุรกิจปิโตรเคมี
และการกลั่น

1 11 213 13 232 12 224 14 245 15 256 16 267 17 278 18 289 19 2910 20 30 31

ธุรกิจลงทุน
ต่างประเทศ

 1 บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP             —            *

  จ�ากัด (มหาชน)              / /           /

 2 บริษัท ปตท.จ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด PTTNGD                   

 3 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ�ากัด PTTLNG                   

 4 PTT Green Energy Pte. Ltd. PTTGE                   x           /

 5 บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส จ�ากัด PTTER              x      /

 6 PTT (Cambodia) Limited PTTCL                   

 7 บริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จ�ากัด PTTRB                     x

 8 บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จ�ากัด TLBC                   

 9 Subic Bay Energy Co., Ltd. SBECL                   

 10 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ�ากัด PTT TANK                   

 11 PTT Oil Myanmar Co., Ltd. PTTOM                   

 12 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ จ�ากัด PTTPL                  x /

 13 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด PTTPM               x        /     / /

 14 บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ�ากัด  PTTPMMA                   

 15 PTT International Trading Pte. Ltd. PTTT                 /     x  

 16 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ�ากัด EnCo                        /

 17 PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. PTTRTC                              x

 18 บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ�ากัด BSA                   

 19 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ�ากัด GPSC                x          / /  

  (มหาชน) 

 20 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ�ากัด TP                           x

 21 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) TTM-T                   

  จ�ากัด 

 22 Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. TTM-M

 23 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน�้าเย็น จ�ากัด DCAP

 24 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ากัด THAPPLINE                     x

 25 บริษัท ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จ�ากัด PA-Thailand                   

 26 บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด  BAFS                   

  (มหาชน)

 27 บริษัท บริการน�้ามันอากาศยาน จ�ากัด IPS                   

 28 บริษัท ขนส่งน�้ามันทางท่อ จ�ากัด FPT                   

 29 Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. KPL                   

 30 Petro Asia (Maoming) Co., Ltd PA-Maoming                   

 31 Petro Asia (Sanshui) Co., Ltd.  PA-Sanshui                   

 32 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล  จ�ากัด (มหาชน) PTTGC           x    /        /   *0/

 33 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ากัด SPRC                 /  

  (มหาชน)

 34 บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) TOP              /     /        *0/

 35 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) BCP                 /     /

 36 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) IRPC   /          x  / /            0/

 37 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ากัด HMC                   

 38 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ากัด PTTAC                      /

 39 บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ�ากัด PTTMCC                   

 40 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จ�ากัด PTTES                   

 41 บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์  PTTME

  เอนจิเนียริง จ�ากัด                   

 42 บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) TIP                   

 43 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จ�ากัด PTTICT                  x 

 

ธุรกิจโครงสร้าง
พื้นฐาน

0
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ปี 2557 ปตท. ได้รับรางวัลการจัดอันดับและการรับรองในด้านต่างๆ 
จาก 32 สถาบัน รวม 64 รางวัล ดังนี้ 
• รางวัลระดับประเทศ  จาก 20 สถาบัน จํานวน 31 รางวัล     
• รางวัลระดับสากล  จาก 12 สถาบัน จํานวน 33 รางวัล

ปี 2014 ปตท. ได้รับการจัดอันดับที่ 84 
จาก 500 บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของโลก

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
กรกฎาคม 2557

ผู้มอบรางวัล 
นิตยสาร Fortune Global 500

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	พิจารณาจากรายได้และกำาไรในปี	2013
•	ปตท.	ยังคงเป็นบริษัทเดียวของไทย
ที่ติดอันดับ	1	ใน	500

•	การจัดอันดับที่ผ่านมา
	 ปี	2013	เป็นอันดับที	่81
	 ปี	2012	เป็นอันดับที	่95
	 ปี	2011	เป็นอันดับที	่128
	 ปี	2010	เป็นอันดับที	่155
	 ปี	2009	เป็นอันดับที	่118
	 ปี	2008	เป็นอันดับที	่135
	 ปี	2007	เป็นอันดับที	่207
	 ปี	2006	เป็นอันดับที	่265
	 ปี	2005	เป็นอันดับที	่373
	 ปี	2004	เป็นอันดับที	่456

ปตท. ได้รับการจัดอันดับที่ 180
ใน Forbes Global 2000 Ranking 2014

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
มิถุนายน 2557

ผู้มอบรางวัล 
นิตยสาร Forbes

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	นิตยสาร	Forbes	Global	2000	ได้คัดเลือกบริษัท
มหาชนขนาดใหญ่ของโลก	เพื่อทำาการจัดอันดับ
โดยวัดจากการประเมินศักยภาพการดำาเนินธุรกิจ
ในปี	2013	ที่ผ่านมา	ซึ่งวิเคราะห์จากองค์ประกอบ 
ด้านการเงินต่างๆ	ได้แก่	ยอดขาย	กำาไร	มูลค่า
ทรัพย์สินและมูลค่าตลาด	นับว่า	ปตท.	เป็นบริษัท
ชั้นนำาของไทยที่ได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลก	 
ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศ
มีต่อการดำาเนินธุรกิจของ	ปตท.

•	ปตท.	ได้รับการจัดลำาดับที่	180	
จาก	2,000	บริษัทชั้นนำาทั่วโลก 
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด	ประจำาปี	2014	 
และยังเป็นบริษัทเพียงแห่งเดียวในไทย 
ที่ได้รับการพิจารณาอยู่ใน	500	อันดับแรก	 
โดยมีบริษัท	กลุ่ม	ปตท.	อีก	2	บริษัท	 
คือ	PTTGC	เป็นอันดับที	่687	และ	TOP	 
เป็นอันดับที	่1,587

•	การจัดอันดับ	ปตท.	ที่ผ่านมา
ปี	2013	เป็นอันดับที	่144	 
ปี	2012	เป็นอันดับที	่167

	 ปี	2011	เป็นอันดับที	่171
	 ปี	2010	เป็นอันดับที	่196
	 ปี	2009	เป็นอันดับที	่244
	 ปี	2008	เป็นอันดับที	่205
	 ปี	2007	เป็นอันดับที	่354
	 ปี	2006	เป็นอันดับที	่372
	 ปี	2005	เป็นอันดับที	่425
	 ปี	2004	เป็นอันดับที	่461

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย 

 การเป็นบริษัทขนาดใหญ่ของโลก
 ติดอันดับ FORTUNE 100 
 ภายในปี 2563:

BIG

 การเป็นบริษัทที่มีการเจริญเติบโต  
 อย่างยั่งยืนติดอันดับดัชนีความยั่งยืน 
 ดาวโจนส์ (DJSI) ภายในปี 2556: 

LONG

รางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร”
ประจําปี 2557 ประเภทจรรโลงสังคม
และสภาวะแวดล้อม 

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
มีนาคม 2557

ผู้มอบรางวัล 
สมาคมนักประชาสัมพันธ์
แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	ปตท.	ได้รับรางวัลชนะเลิศ
	 ปฏิทินตั้งโต๊ะ	ประเภทจรรโลงสังคม
	 และสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน	
	 ภายใต้แนวคิด	“ก้าวไปด้วยกันสู่วันพรุ่งนี้	
	 Step	Up	Tomorrow”		

BIG - LONG - STRONG
Green Base

Knowledge Base 

Resource Base 

BIG

STRONG

 LONG

BIG
การเป็นบริษัทขนาดใหญ่ของโลก
ติดอันดับ FORTUNE 100 ภายในปี 2563

LONG
การเป็นบริษัทที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนติดอันดับ
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ภายในปี 2556

STRONG
มีผลการดำาเนินงานติดอันดับบริษัทชั้นนำา
(Top Quartile Performance) ภายในปี 2563
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หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	เป็นรางวัลที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	
ในพระบรมราชูปถัมภ์	(วสท.)	ขอพระราชทาน 
ขึ้นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว	เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง	 
เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 
ทรงเจริญพระชนมพรรษา	7	รอบ	84	พรรษา	 
ในปี	2555	โดยได้เข้ารับพระราชทานรางวัล 
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี

โล่รางวัล “วิศวกรเกียรติคุณ” 
ประเภทองค์กรด้านระบบบริหารจัดการ 

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
มีนาคม 2557

ผู้มอบรางวัล 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

รางวัล “Best Investor Relations Issuer” 
ในพิธีมอบรางวัล 
“Best Bond Awards 2013” 

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
เมษายน 2557

ผู้มอบรางวัล 
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
(The Thai Bond Market 
Association - ThaiBMA) 

งาน  10th Corporate Governance Asia 
Recognition Awards 2014,
The Best of Asia 

ได้รับ	2	รางวัล
1.	Asia’s	Icon	on	Corporate	Governance	
2.	รางวัล	Asian	Corporate	Director	of		 	
the	Year	Awards	2014:	เป็นรางวัล

	 ที่มอบให้	นายไพรินทร์	ชูโชติถาวร	
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
24 ตุลาคม 2557

ผู้มอบรางวัล 
นิตยสาร Corporate Governance Asia

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	รางวัลท่ีมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน
ที่ได้รับการพิจารณาว่ามีการดำาเนินงาน 
ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี	หรือ	CG	ดีเด่น
ในทุกด้านของแต่ละประเทศในทวีปเอเชีย 
โดย	ปตท.	ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที	่9

•	ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในผู้นำาองค์กร
และกรรมการของบริษัทจดทะเบียนไทย	 
ที่มีความสามารถและผลงานโดดเด่น 
ในการบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน	 
มีธรรมาภิบาล	รับผิดชอบต่อสังคม	 
สร้างความเป็นธรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่ม	และสามารถช่วยยกระดับมาตรฐาน
ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีของประเทศ	 
โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที	่3

รางวัล 2nd Asian Company Secretary 
and Compliance Officer of the Year 
Award 2014

มอบให้ นางวันทนีย์ จารึก 
ในฐานะเลขานุการบริษัท

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
10 ธันวาคม 2557

ผู้มอบรางวัล 
นิตยสาร Corporate Governance Asia

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	ปตท.	ได้รับติดต่อกันเป็นปีที	่2	
•	มอบให	้ปตท.	ในฐานะเลขานุการบริษัท
ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนและสนับสนุน
การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
4 เมษายน 2557

ผู้มอบรางวัล 
นิตยสาร Corporate Governance Asia 

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของ	ปตท.	ในการบริหารงานและดำาเนิน 
ธุรกิจอย่างมืออาชีพ	มีธรรมาภิบาล	 
โปร่งใส	พร้อมที่จะขับเคลื่อน	ปตท.	 
ให้มีความแข็งแกร่ง	เพื่อเป็นพลังสร้าง 
ความมั่นคงทางด้านพลังงาน	และช่วย 
เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ให้มีความยั่งยืนในอนาคต

Asian Excellence Recognition 
Awards 2014 (2557) 
จากงาน 4th Asian Excellence 
Recognition Awards 2014 

จำานวน	7	รางวัล	ประกอบด้วย	
3	รางวัลประเภทบุคคล	ได้แก่
1.	ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย	 
(Asia’s	Best	CEO)	(Investor	Relations):	
(ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4)

			 นายไพรินทร์	ชูโชติถาวร
2.	ซีเอฟโอยอดเย่ียมแห่งเอเชีย	
(Asia’s	Best	CFO):	 
(ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2)

	 นายสุรงค์	บูลกุล
3.	นักลงทุนสัมพันธ์มืออาชีพยอดเยี่ยม	 
(Best	Investor	Relations	Professional):	
นายพิจินต	์อภิวันทนาพร

	และ	4	รางวัลประเภทองค์กร	ได้แก่
1.	รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม	 
(Best	Investor	Relations)	 
(ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4)

2.	รางวัลความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ยอดเยี่ยม	(Best	Environment	
Responsibility)	(ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4)

3.	รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม	
(Best	CSR)	(ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2)

4.	รางวัลทีมสื่อสารองค์กรยอดเยี่ยม	 
(Best	Corporate	Communications		 	
Team)

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	รางวัลยอดเยี่ยมสำาหรับผู้ออกตราสารหนี้
ที่มีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่นักลงทุน 
และมีการทำากิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ ์
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง	 
โดย	ปตท.	ได้รับรางวัลดังกล่าวนี ้
ติดต่อกันเป็นปีที	่6	จากการที่	ปตท.	 
ได้นำาเสนอข้อมูลที่สำาคัญแก่นักลงทุน 
ผ่านช่องทางต่างๆ	ทั้งข้อมูลของบริษัท	 
ข้อมูลทางการเงิน	เพื่อให้ผู้ลงทุน 
สามารถศึกษาและทำาความเข้าใจ 
ในธุรกิจ	องค์กร	และตราสาร 
ที่จะลงทุนอย่างถ่องแท้ทั้งก่อน 
และหลังการลงทุนในหุ้นกู้ของ	ปตท.	 
ทั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ 
ระดับ	World	Class	Standard	 
ในงานนักลงทุนสัมพันธ์ของ	ปตท.	 
ซึ่งจะเป็นส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อน	 
ปตท.	สู่ความสำาเร็จ	และยังช่วย 
เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย	

รางวัล Thailand Top Company 
Awards 2014 บริษัทผู้นําด้านการผลิต 

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
มกราคม 2557

ผู้มอบรางวัล 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
และนิตยสารบิสสิเนสพลัส

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	เพื่อมอบให้กับบริษัทที่มีผลการดำาเนินงาน
ยอดเยี่ยมแบ่งตามประเภทการดำาเนินธุรกิจ	 
โดยดำาเนินงานไม่ขัดต่อศีลธรรม	จริยธรรม	 
และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม	ควบคู่กับ 
การดำาเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมาย	 
ไม่กระทำาการหรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ	 
ที่ส่งผลเสียต่อธรรมชาต	ิสภาพแวดล้อม 
และชุมชน	อีกทั้งไม่มีส่วนร่วมและฝักใฝ่ 
ในการดำาเนินการทางการเมือง 
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

รับรางวัล/ จัดอันดับเม่ือ 
พฤษภาคม 2557

ผู้มอบรางวัล 
นิตยสาร FinanceAsia ประจำาปี 2557

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	นิตยสาร	FinanceAsia	เป็นนิตยสาร
การเงินการลงทุนชั้นนำาของภูมิภาคเอเชีย	 
ที่ทำาการสำารวจความคิดเห็นของผู้จัดการ 
กองทุน	นักวิเคราะห์และนักการเงินชั้นนำา	

•	รางวัลดังกล่าวสะท้อนมุมมองความคิดเห็น
ของนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่มีต่อ	ปตท.	ว่า 
นอกจากเป็นองค์กรชั้นนำาที่มีผู้นำาที่มีความรู้ 
ความสามารถและมีการบริหารงานที่มีศักยภาพ	
มีความโปร่งใส	เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค 
และระดับสากลแล้ว	ยังมีการดำาเนินงานภายใต้
ความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย

ปตท. ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัท
ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทย 
รวม	7	ประเภทรางวัล	ได้แก่
1.	รางวัลผู้นำาองค์กรที่ดีที่สุดของไทย	
	 (Best	CEO	Award)	มอบให้แก่	
	 นายไพรินทร์	ชูโชติถาวร	
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่
2.	รางวัลผู้บริหารการเงินที่ดีที่สุดของไทย		 	
(Best	CFO	Award)	มอบให้แก่

	 นายสุรงค์	บูลกุล	
3.	ปตท.	ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัท 
ที่มีการบริหารจัดการที่ดีที่สุด	 
(Best	Managed	Company	Award)

4.	รางวัลธรรมาภิบาลที่ดีที่สุด	
	 (Best	Corporate	Governance	Award)
5.	รางวัลบริษัทที่ทำากิจกรรมเพื่อสังคม 
ที่ดีที่สุด	(Best	Corporate	Social	 
Responsibility	Award)

6.	รางวัลบริษัทที่มีนโยบายผลตอบแทน 
ที่ดีที่สุด	(Best	Commitment	to	 
Strong	Dividend	Policy)

7.	รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีที่สุด 
ในอันดับที่	5	(Ranked	5th	in	Best	
Investor	Relations	Award)

โครงการ Newsweek Green Rankings 
2014 

ปตท.	ติดอยู่ในอันดับที	่136	ซึ่งเป็นอันดับ
ที่ดีขึ้นจากอันดับ	384	เมื่อป	ี2554

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
13 มิถุนายน 2557

ผู้มอบรางวัล 
นิตยสาร Newsweek และนิตยสาร 
Corporate Knight Capital ซึ่งร่วมกัน
จัดทำาโครงการจัดอันดับองค์กรอนุรักษ์
เพื่อสิ่งแวดล้อม หรือโครงการ 
Newsweek Green Rankings 2014

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
มิถุนายน 2557

ผู้มอบรางวัล 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธาน	ีปตท.	
สามารถคว้ารางวัลสถานประกอบการดีเด่น	 
ระดับประเทศ	(สปก.)	ติดต่อกันมายาวนานที่สุด 
ของประเทศถึง	18	ปี	รวมทั้งหน่วยงาน 
ของ	ปตท.	ได้รับรางวัลต่างๆ	มากที่สุดอีกด้วย	

รางวัล Excellence Awards 2013 

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
มิถุนายน 2557

ผู้มอบรางวัล 
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	จากระบบ	PTT	Contact	Center	1365	
ของ	ปตท.	ได้นำาเทคโนโลยีด้าน	Contact	Center	 
ระดับสากลมาประยุกต์ใช้กับการบริหาร 
รับข้อร้องเรียนและลูกค้าสัมพันธ์ของ	ปตท.	 
เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการบริการ	ตลอดจน
อำานวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจ 
อย่างสูงสุดให้กับผู้บริโภคได้อย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามนโยบาย 
ของหน่วยธุรกิจนำ้ามัน	ปตท.	ที่ให้ความสำาคัญ 
กับลูกค้า	และมุ่งตอบสนองความต้องการ 
ที่หลากหลายของผู้บริโภคอย่างดีที่สุด	

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	ปตท.	ได้รับเกียรติเป็นบริษัทเพียงแห่งเดียว
	 ในไทยที่ได้รับการพิจารณาจัดอันดับเป็น	 
1	ใน	500	องค์กรอนุรักษ์ของโลกประจำาปีนี้

เกณฑ์การจัดอันดับประกอบด้วยตัวชี้วัดสำาคัญ	
8	ประการ	ได้แก	่
•	สัดส่วนรายได้องค์กรต่อการใช้พลังงาน	
•	สัดส่วนรายได้ต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
•	สัดส่วนรายได้ต่อการใช้นำ้า			
•	สัดส่วนรายได้ต่อการปล่อยของเสีย
	 หรือการลดของเสียจากการนำากลับไปใช้ใหม่			
•	การยอมรับด้านการอนุรักษ์พลังงาน
	 และสิ่งแวดล้อม			
•	การเชื่อมโยงระหว่างผลตอบแทนผู้บริหาร
องค์กรต่อเป้าหมายการดำาเนินงาน

	 ด้านอนุรักษ์ที่ประสบความสำาเร็จ				
•	ความมุ่งมั่นของบอร์ดที่นำาไปสู่ความยั่งยืน
	 ขององค์กรควบคู่กับการให้ความสำาคัญ
	 ต่อเรื่องสิ่งแวดล้อม			
•	การแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างหรือผลสัมฤทธิ์
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยผ่าน

	 การประเมินจากบุคคลที่สาม
   
ทั้งนี้	คณะกรรมการพิจารณาจัดอันดับองค์กร
สีเขียวระดับโลก	หรือ	Newsweek	World’s	
Greenest	Companies	2014	ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ	อาทิ	
ศาสตราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย
ฮาเวิร์ด	ประธานบริหารโครงการบัญชีสำาหรับ
ความยั่งยืน	ซีอีโอสมาคมสำาหรับการลงทุน
อย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ	เป็นต้น							

รางวัล Region’s  Best 
Borrowers – Thailand 

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
พฤศจิกายน 2557

ผู้มอบรางวัล 
นิตยสาร FinanceAsia

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	จากผลสำารวจ	Fixed	Income	Poll	2014	
ของนิตยสาร	FinanceAsia	ซึ่งเป็นนิตยสาร
ชั้นนำาด้านการเงินระดับภูมิภาค

•	เป็นรางวัลที่มอบให้แก่สุดยอดองค์กร
ในประเทศไทยที่สามารถระดมเงินทุน 
ด้วยการนำาเสนอธุรกรรมและผลิตภัณฑ์
ทางการเงินที่มีนวัตกรรมและตอบสนอง
ความต้องการของนักลงทุนได้อย่างดีเยี่ยม	
ตามผลสำารวจที่สอบถามจากกลุ่มนักลงทุน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้

•	ปตท.	ได้รับเป็นปีที่	2	ติดต่อกัน	แสดงให้
เห็นว่า	ปตท.	เป็นบริษัทพลังงานไทย 
ข้ามชาติชั้นนำาที่มีการบริหารด้านการเงิน 
ดีเลิศ	มีความเป็นมืออาชีพในระดับสากล	
และเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ตอกยำ้า 
บทบาทความเป็นผู้นำาด้านตลาดการเงิน	 
ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รางวัลด้านความปลอดภัยระดับประเทศ 
ประจําปี 2557

โดย	ปตท.	ทั้งอาคารสำานักงานใหญ่	
หน่วยธุรกิจนำ้ามัน	หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	
และบริษัทในกลุ่ม	ปตท.	ได้รับรางวัล	
1.		เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน	(จป.)	
ระดับวิชาชีพดีเด่น

2.		รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย	 
อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อม 
ในการทำางาน	(คปอ.)	ดีเด่น	

3.		รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น 
ด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	 
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	(สปก.)	
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ได้รับการจัดอันดับใน TOP 50 
บริษัทจดทะเบียน 

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
มิถุนายน 2557

ผู้มอบรางวัล 
ผลสำารวจการกำากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทยตาม ASEAN CG 
SCORECARD ประจำาปี 2556/57

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•		ปตท.	และบริษัท	กลุ่ม	ปตท.	
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	อีก	5	บริษัท	 
ได้แก่	PTTEP,	PTTGC,	TOP,	IRPC	 
และ	BCP	ได้รับการจัดอันดับใน	TOP	50	 
บริษัทจดทะเบียน	เป็นกลุ่มที่ได้คะแนน
สูงสุด	(90	คะแนนขึ้นไป)

ได้รับมอบประกาศนียบัตร
การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต 

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
16 ตุลาคม 2557

ผู้มอบรางวัล 
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption 
Council: CAC)  

รางวัล “หุ้นสุดยอดมหาชน” และรางวัล 
“หุ้นขวัญใจมหาชน กลุ่มทรัพยากร” ประจําปี 2556 

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
28 สิงหาคม 2557 

ผู้มอบรางวัล 
บริษัท บูรพาทัศน์ (1999) จำากัด ในนามหนังสือพิมพ์
ข่าวหุ้นธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	เป็นการสนับสนุนให้ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัทมหาชนจดทะเบียน	ใส่ใจกับคุณค่า 
ความนิยมของนักลงทุนที่เป็นองค์ประกอบสำาคัญ 
ของตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง	

ได้รับมอบประกาศนียบัตร 
จากการจัดทํากิจกรรมชดเชย 
คาร์บอนภายในองค์กร

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
24 กันยายน 2557 

ผู้มอบรางวัล 
องค์กรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) หรือ Thailand Greenhouse 
Gas Management Organization 
(Public Organization): TGO

รางวัลสุดยอดเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลยอดเยี่ยม  

รางวัลที่	1	สาขาเครื่องจักรกล
เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม	
ให้แก่	บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)		
จากผลงานวิจัยและพัฒนา
แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบโปร่งแสง	
เสนอโดย	นายณัฐพงษ	์บริรักษ์สันติกุล	
นักวิจัยสถาบันวิจัยและเทคโนโลย	ีปตท.	

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
18 กรกฎาคม 2557

ผู้มอบรางวัล 
สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	แผงเซลล์แสงอาทิตย์คัลเลอร์ฟูล	พีว	ี
ของสถาบันวิจัย	ปตท.	เป็นการนำา 
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกมาพัฒนา	 
โดยทำาให้มีสีสันสวยงามเพื่อเหมาะกับ 
การใช้งานในด้านการตกแต่งอาคาร 
ทั้งภายในและภายนอก	ในขณะที่ยังคง 
คุณสมบัติของการผลิตไฟฟ้าตามที่เป็น 
หน้าที่หลักของเซลล์แสงอาทิตย์	

รางวัล 100 สุดยอดวิจัยและพัฒนา
ประจําปี พ.ศ. 2557 หรือ R&D 100 
Award 2014

มอบให้กับผลิตภัณฑ์ชุดอุปกรณ์
PTT	DIESEL	CNG	
เป็นเทคโนโลยีใหม่	ที่คิดค้นโดย
สถาบันวิจัยและเทคโนโลย	ีปตท.	
โดยความร่วมมือกับ	บริษัท	สามมิตร	
กรีนพาวเวอร์	จำากัด		

รับรางวัล/ จัดอันดับเม่ือ 
กรกฎาคม 2557

ผู้มอบรางวัล 
นิตยสารอินดัสเทรียลรีเสิร์ช  

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	PTT	DIESEL	CNG		เป็นการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ร่วมกับนำ้ามันดีเซลแบบเชื้อเพลิงร่วมสำาหรับ 
รถยนต์ดีเซลขนาดเล็กหรือรถยนต์กระบะดีเซล 
ที่นำามาพัฒนาสู่เชิงพาณิชย	์					

	 นอกจากนี้	ยังสามารถทดแทนการใช้นำ้ามันได้ถึง 
ร้อยละ	70	ในการใช้งานนอกเมือง	และจะลด 
ความสิ้นเปลืองในการใช้ก๊าซธรรมชาติลงได้ครึ่งหนึ่ง 
เมื่อนำาไปใช้ทดแทนรถยนต์กระบะเบนซินที่ใช้ 
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง	อีกทั้งยังวิ่งได้ระยะทาง 
ไกลกว่าต่อการเติมก๊าซธรรมชาติแต่ละครั้ง	นับเป็น
นวัตกรรมพลังงานที่มีคุณภาพ	ช่วยประหยัดพลังงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และมีความปลอดภัยตาม 
มาตรฐานสากล	รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย	

•	นิตยสารอินดัสเทรียลรีเสิร์ช	ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำา
ด้านการวิจัยและพัฒนาของสหรัฐอเมริกา	ได้จัดตั้ง 
คณะกรรมการอิสระในวงการวิจัยพัฒนา	และทำา 
การคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นที่สุดจำานวน	100	ผลงาน 
ในอเมริกา	เพื่อมอบรางวัลและให้กำาลังใจกับเจ้าของ 
ผลงานเหล่านั้น	กระทั่งในอีก	2	ปีต่อมาจึงได้ทำา 
การจัดอันดับจากผลงานทั้งในและนอกอเมริกา 
จวบจนปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

การจัดอันดับและการเป็นสมาชิกของ 
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

DJSI	2014	(2557)	ปตท.	ได้รับการคัดเลือก
ให้อยู่ใน	Dow	Jones	Sustainability	Indices:	DJSI		
ในกลุ่มอุตสาหกรรม	OIX	(Oil	&	Gas	Producer)	
ของกลุ่ม	DJSI	World	เป็นปีที	่3

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
กันยายน 2557 

ผู้มอบรางวัล 
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 

  

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	ในกลุ่มอุตสาหกรรม	OIX	ของกลุ่ม	DJSI	World	
มี	110	บริษัททั่วโลกได้รับเชิญเข้าประเมิน
ประสิทธิผลการดำาเนินธุรกิจครอบคลุม 
ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยมีเพียง	 
14	บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายการ	 
 

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• แสดงให้เห็นว่า	ปตท.	มีนโยบาย
และขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเหมาะสม 
ต่อความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน 
ที่อาจเกิดขึ้น	รวมทั้งเพื่อให ้
การดำาเนินงานสามารถสร้าง 
ความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	 
ในการนี้จึงขอให้บุคลากรของ	ปตท.	 
ทุกคนมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างจริงจัง	 
ในทุกส่วนขององค์กร	เพื่อให้ระบบ 
และกระบวนการดำาเนินงานต่างๆ	 
รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบ	 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กร	หน่วยงาน
และบุคคลที่มีบทบาทสำาคัญในการจัดทำา
กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกแบบต่างๆ	 
ภายในองค์กร	โดยกิจกรรมชดเชย 
คาร์บอนในการประชุมใหญ่สามัญ 
ประจำาปี	QSHE	กลุ่ม	ปตท.	2556	 
ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม	300	คน	ปริมาณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	8.38	tCO2e		

ASEAN Corporate Governance Scorecard:
Country Reports and Assessments 2013 - 2014

Companies with scores of 90 points and above

No. Ticker Publicly Listed Company



รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)248 249รายงานประจําปี 2557

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

รางวัล “The Most Powerful Brands 
of Thailand 2014” ในประเภท Gas Station  

รับรางวัล/ จัดอันดับเม่ือ 
6 พฤศจิกายน 2557

ผู้มอบรางวัล 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่นประจําปี 2557”

ได้แก่	
1.	รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น	ประจำาปี	2557			
2.	รางวัลนวัตกรรมดีเด่น	(ปตท.	รับต่อเนื่องเป็นปีที	่5)	
3.	รางวัลผู้นำาองค์กรดีเด่น	มอบให้	 
นายไพรินทร	์ชูโชติถาวร	 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่		

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
24 พฤศจิกายน 2557 

ผู้มอบรางวัล 
กระทรวงการคลัง

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	สะท้อนถึงศักยภาพการบริหารของคณะกรรมการ	
ผู้บริหาร	และพนักงานในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง	

•	รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น	ประจำาปี	2557		
พิสูจน์ความมั่นใจในองค์กรรัฐที่มีภารกิจหลัก 
ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ	 
สามารถกำาหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การบริหาร
จัดการที่จะเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำา	 
โดยใช้พลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ	 
จนสามารถก้าวสู่เป้าหมายเป็นบริษัทขนาดใหญ ่
ติดอันดับ	1	ใน	100	บริษัทขนาดใหญ่ของโลก	 

“รางวัลรายงานความยั่งยืน “ดีเด่น” 
ประจําปี 2557 (Sustainability 
Report Award 2014)

รับรางวัล/ จัดอันดับเม่ือ 
12 พฤศจิกายน 2557

ผู้มอบรางวัล 
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทยและสถาบันไทยพัฒน์   

รางวัล CSR Recognition ประจําปี 2557  

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
พฤศจิกายน 2557 

ผู้มอบรางวัล 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน
ที่ผ่านเกณฑ์เข้าสู่รอบสัมภาษณ ์
สำาหรับการประกวดบริษัทจดทะเบียน 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม	 
(Best	Corporate	Social	Responsibility	
Awards	หรือ	CSR	Awards)	เป็นแบบอย่าง 
ที่ดีแก่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	ในความมุ่งมั่น 
ดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม	

รางวัล “บูทนิทรรศการดีเด่น
ด้านกิจกรรมเพื่อผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้น” 
ในงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี 
SET in the City 2014

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
ธันวาคม 2557 

ผู้มอบรางวัล 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	สถานีบริการนำ้ามัน	ปตท.	ได้รับเป็นปีที่	2	
ติดต่อกัน	

•	รางวัลนี้มอบให้แบรนด์อันดับ	1	
ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์เท่านั้น	ตามผลสำารวจ 
ของภาควิชาการตลาด	คณะพาณิชยศาสตร ์
และการบัญช	ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 
จากกลุ่มตัวอย่างที่มากถึง	12,000	ตัวอย่าง	 
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ	เป็นการสำารวจ
แบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบครอบคลุม 
และมากที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศ	แสดงถึง 
คุณค่าของแบรนด์	ปตท.	ที่ได้รับการยอมรับ 
จากคนไทยทั้งประเทศได้เป็นอย่างด	ี 
และเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ตอกยำ้าความสำาเร็จ 
และความเป็นผู้นำาตลาดของ	ปตท.	ตลอดมา	

อีกทั้งเป็นบริษัทแรกของประเทศไทยที่ได้รับ 
การจัดเป็นสมาชิก	Dow	Jones	Sustainability	
World	Index	(DJSI)	ในกลุ่มผู้ผลิตนำ้ามัน 
และก๊าซ	(Oil	and	Gas	Producer:	OIX)	 
แสดงถึงศักยภาพของ	ปตท.	ในฐานะบริษัท 
ของคนไทย	และความเป็นพลังที่ยั่งยืน				

•	รางวัลนวัตกรรมดีเด่น	ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที	่5	
พิสูจน์ความสามารถองค์กรรัฐที่มีการส่งเสริม 
การใช้ความรู้	เทคโนโลย	ีและนวัตกรรมใหม่ๆ	 
ในการขับเคลื่อนองค์กร	โดยปีนี้	นวัตกรรม 
ผลิตภัณฑ	์Green	Amazon	Bio	Cup	 
หรือแก้วกาแฟอเมซอนที่มีคุณสมบัติสามารถ 
ย่อยสลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

•	รางวัลผู้นำาองค์กรดีเด่น	พิจารณามอบให้	
นายไพรินทร์	ชูโชติถาวร	ในฐานะผู้บริหารสูงสุด 
ขององค์กรที่สามารถบริหารจัดการองค์กร 
ได้ประสบความสำาเร็จ	โดยมีวิสัยทัศน์ 
ที่กว้างไกลและสามารถผลักดันองค์กร 
ให้บรรลุถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

รางวัล Thailand Energy Award 2014 
ด้านบุคลากรพลังงาน ประเภททีมงาน
ด้านการจัดการพลังงาน   

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
21 พฤศจิกายน 2557

ผู้มอบรางวัล 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน 

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	สำาหรับการประกวดโครงการไทยแลนด์
เอ็นเนอร์ยี่อะวอร์ดนั้น	จัดขึ้นตั้งแต ่
ปี	2543	โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
และอนุรักษ์พลังงาน	กระทรวงพลังงาน	 
เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม	 
ซึ่งเป็นภาคที่ใช้พลังงานในปริมาณที่สูง 
และมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นจำานวนมาก	 
ทั้งเจ้าของกิจการ	ผู้บริหาร	วิศวกร	 
และพนักงาน	ได้ตระหนักถึงการบริหาร 
จัดการให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนา 
พลังงานในด้านต่างๆ	โดยเฉพาะ 
พลังงานทดแทน	อีกทั้งเพื่อเป็น 
การแสดงความชื่นชมและยกย่อง 
โรงงาน	อาคาร	บุคลากร	และผู้มีส่วน 
ส่งเสริม	สนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ 
พลังงานและการพัฒนาพลังงาน 
ทดแทนที่มีผลงานดีเด่นอันจะเป็น 
ตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ	ทั้งยัง 
กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องทุกระดับอันจะเป็นตัวอย่าง 
ที่ดีแก่องค์กรต่างๆ	อีกด้วย

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	ปตท.	เป็นบริษัทพลังงานข้ามชาติชั้นนำาที่มีการบริหารจัดการด้านงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ดีเลิศ	
โดยสะท้อนให้เห็นผ่านกิจกรรมที่จัดให้แก่นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นที่มีมาอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งแสดงให้เห็นถึง 
ศักยภาพในการบริหารงานของ	ปตท.	ที่มีความเป็นมืออาชีพระดับ	World	Class	

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	เป็นรางวัลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัท
จดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และบริษัท

	 ทั่วไป	เปิดเผยการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	 
สังคม	และการกำากับดูแลกิจการ	

 (Environmental,	Social,	Governance:	ESG)	
	 ในรูปแบบของรายงานความยั่งยืน	
	 ที่แสดงถึงความตระหนักและให้ความสำาคัญ
	 เรื่องความยั่งยืน	โดยผนวกเข้ากับกลยุทธ์
	 ขององค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
 ระหว่างธุรกิจและสังคม	อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

	 รวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
	 ในระยะยาวต่อไป	
•	คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล
	 จาก	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านความสมบูรณ์	
(Completeness)	ด้านความเชื่อถือได	้
(Credibility)	ด้านการสื่อสาร 
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (SET Award of Honor: Excellence in Corporate  
Social Responsibility) และรางวัลบริษัทจดทะเบียน
ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลยอดเยี่ยมประจําปี 2557 
(Top Corporate Governance Report Award)

รับรางวัล/ จัดอันดับเม่ือ 
27 พฤศจิกายน 2557

ผู้มอบรางวัล 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
และวารสารการเงินธนาคาร 

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• แสดงถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของ	ปตท.	ในการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง	การปฏิบัติงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นประโยชน์ 
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนและโปร่งใส 
จนเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนและผู้ถือหุ้น

รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่นประจําปี 2557 
(EIA Monitoring Awards 2014)

1.	โครงการท่าเทียบเรือนำ้ามันและก๊าซ	 
คลังปิโตรเลียมสงขลา	ได้รับรางวัล 
ประเภทยอดเยี่ยม	(ครั้งที	่6)		

2.	โครงการท่าเทียบเรือนำ้ามันและก๊าซ 
คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธาน	ี 
ได้รับรางวัลประเภทดีเด่น	(ครั้งที	่3)		

3.	โครงการท่าเทียบเรือนำ้ามันคลังภูเก็ต	
ได้รับรางวัลประเภทดีเด่น	(ครั้งที่	3) 

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
ธันวาคม 2557 

ผู้มอบรางวัล 
สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	รางวัล	EIA	Monitoring	Awards	เป็นรางวัล
ที่ใหญ่ที่สุดด้านสิ่งแวดล้อม	ที่แสดงถึง 
การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างด	ี 
และเป็นรางวัลที่ภาครัฐและชุมชนให้ความเชื่อมั่น

รางวัล Best Paper Award: ผลงานวิจัยเรื่อง 
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมจากการลงทุน
ระบบก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร กรณีศึกษา 
ตําบลท่ามะนาว อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
พฤศจิกายน 2557 

ผู้มอบรางวัล 
สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย  

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	เป็นการแสดงถึงบทบาทในการเป็นผู้นำา
การส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทางเลือก 
ของ	ปตท.	ที่ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง

รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม 
Thailand Automotive Quality Award 2014  

โดย	ปตท.	ได้รับ	2	รางวัล	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์
เกี่ยวเนื่องรถยนต	์ในกลุ่มนำ้ามันเชื้อเพลิง
และสถานีบริการนำ้ามัน		

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
ธันวาคม 2557 

ผู้มอบรางวัล 
บริษัท ส่ือสากล จำากัด ร่วมกับ 
บริษัท คัสต้อม เอเซีย จำากัด 
และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	สำาหรับในปี	2014	ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลที่	1	ติดต่อกันเป็นเวลา	5	ป	ี
จะได้รับรางวัลพิเศษ	TAQA	Excellence	Award	

•	แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของคนไทยที่มีต่อ	ปตท.	อย่างต่อเนื่องตลอดมา		
•	เป็นรางวัลที่มอบให้ในฐานะผู้ประกอบการที่สามารถครองใจมหาชนได้มากที่สุด	
ทำาการสำารวจข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ 
ของบริษัทรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ	ด้วยการกำาหนดสุ่มกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้รถ 
จำานวน	5,800	คน	ในพื้นที	่77จังหวัด	ทั่วประเทศ

Oil & Gas Award 2014 - Best fully 
integrated Company Asia

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
ธันวาคม 2557 

ผู้มอบรางวัล 
นิตยสาร World Finance

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	วิสัยทัศน์ในการสร้างนวัตกรรม	การพัฒนา
ด้านนวัตกรรมและการลงทุนระดับสากล 
เพื่อสร้างการบูรณาการสายโซ่ธุรกิจที่โดดเด่น	

• ธุรกิจขั้นปลาย:	การเจริญเติบโตของธุรกิจ
ค้าปลีกและการจัดจำาหน่าย	รวมถึง
การมีแผนการกลั่นที่โดดเด่นและลำ้าหน้า 
ในภูมิภาคเอเชีย  

• ธุรกิจขั้นต้น:	ประสบการณ์และการดำาเนินงาน
ด้านการสำารวจและผลิตที่โดดเด่น

• CSR:	มีกิจกรรมเพื่อสังคมที่โดดเด่น	
• ความโปร่งใส:	มีหลักธรรมาภิบาลที่ชัดเจน
จับต้องได	้

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการ
พลังงาน ให้กับโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยอง 

รับรางวัล/ จัดอันดับเม่ือ 
พฤศจิกายน 2557

ผู้มอบรางวัล 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	เป็นรางวัลอันทรงคุณค่าและเป็นกำาลังใจ
ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม 
ที่มีความวิริยอุตสาหะในการสร้างสิ่งที่มีประโยชน ์
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ได้รับ 3 รางวัล จากงาน 4th Annual Southeast 
Asia Institutional Investor Corporate Awards  

ได้แก่	
1.	Most	Organized	Investor	Relations	
2.	Most	Consistent	Dividend	Policy		
3.	Best	Annual	Report	in	Thailand

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
มิถุนายน 2557  

ผู้มอบรางวัล 
วารสาร The Alpha Southeast Asia 

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	เป็นการสำารวจความคิดเห็นประจำาปี
ครั้งที่	4	เพื่อเฟ้นหาสุดยอดบริษัท 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	โดยการโหวต 
ให้คะแนนจากนักลงทุน	กองทุนบำานาญ	

	 กองทุนป้องกันความเสี่ยง	มากกว่า	477	ราย	
•	Alpha	Southeast	Asia	ซึ่งเป็นนิตยสาร
ชั้นนำาด้านการเงิน	แสดงให้เห็นว่า	 
ปตท.	เป็นบริษัทพลังงานข้ามชาติชั้นนำา 
ที่มีการบริหารจัดการด้านงานผู้ลงทุนสัมพันธ ์
ดีเลิศ	และมีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ	 
ให้แก่นักลงุทน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 
รายงานประจำาปีของ	ปตท.	และยังม ี
ผลการดำาเนินงานที่ด	ีส่งผลให้นักลงทุน 
มีความเชื่อมั่น	โดยสะท้อนได้จาก	ปตท.	 
มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สมำ่าเสมอ 
ให้แก่นักลงทุน				

รางวัล Platts Top 250 Global Energy 
Company Rankings for 2014 
ประเภท Overall Global Performance 
ในอันดับที่ 24 

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
ตุลาคม 2557 

ผู้มอบรางวัล 
Platts

รางวัล “Best Investor Relations 
in ASEAN” จากการประกาศรางวัล 
“ดีลยอดเยี่ยม ประจําปี 2013 ครั้งที่ 4” 
หรือ “7th Anual Best Deal 
& Solution Awards 2013”

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
มกราคม 2557 

ผู้มอบรางวัล 
วารสาร The Alpha Southeast Asia 

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• รางวัลนี้มอบให้แก่	ปตท.	เนื่องจาก	
ปตท.	เป็นบริษัทพลังงานข้ามชาติชั้นนำา 
ที่มีการบริหารจัดการด้านงานผู้ลงทุน
สัมพันธ์ดีเลิศ	ซึ่งแสดงถึง 
ความเป็นมืออาชีพระดับ	World	Class				

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	พิจารณาจากมูลค่าทรัพย์สิน	รายได	้กำาไร	
และ	Return	on	Invested	Capital	 
โดยเป็นการจัดอันดับบริษัทพลังงานทั่วโลก	

•	Platts	เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านเครือข่าย
ข้อมูลข่าวสารพลังงานระดับโลก	

งาน “The Asset Triple A Transaction 
Banking Treasury, Trade and Risk 
Management Awards 2014” 

2	รางวัล	ประเภทบุคคลและประเภทองค์กร	ดังนี	้	
1.	ประเภทบุคคล	ได้แก่	รางวัล	“สุดยอด 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินในไทย	 
(CFO	of	the	Year,	Thailand)	มอบให้แก่	 
นายสุรงค์	บูลกุล	ในฐานะผู้นำาองค์กร 
ทางด้านการเงิน		

2.	ประเภทองค์กร	ได้แก่	รางวัล	“The	Best	in	
Regional	Liquidity	Management	Solution”		
มอบให้แก่	ปตท.	ซ่ึงเป็นบริษัทไทยเพียง 
บริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าวในปีนี้

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
เมษายน 2557

ผู้มอบรางวัล 
นิตยสาร The Asset 

รางวัล The Asset Corporate 
Awards 2014 ประเภท The Platinum 
Award Winner (ได้รับรางวัลระดับ 
Platinum ติดต่อกันเป็นปีที่ 6) 

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ 
11 ธันวาคม 2557 

ผู้มอบรางวัล 
นิตยสาร The Asset

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	พิจารณาจากผลสำารวจความคิดเห็น
ของนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญในตลาดทุน 
เอเชียใน	6	ด้าน	ได้แก	่สถานะทางการเงิน	 
การบริหารจัดการ	การกำากับดูแล 
กิจการที่ดี	ความรับผิดชอบต่อสังคม	 
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	 
และการเปิดเผยข้อมูลผ่านหน่วยงาน 
นักลงทุนสัมพันธ์

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
•	นิตยสาร	The	Asset	เป็นนิตยสาร
ด้านการเงินชั้นนำาแห่งเอเชีย			

•	รางวัลประเภทบุคคลมอบให้แก	่นายสุรงค์	บูลกุล	
ในฐานะผู้นำาองค์กรทางด้านการเงิน	 
ซึ่งบริหารงานด้านการเงินอย่างมืออาชีพ	 
สร้างความเติบโตทางธุรกิจของ	ปตท.	 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน		

•	รางวัลประเภทองค์กร	มอบให้แก่	ปตท.	
ซึ่งเป็นบริษัทไทยเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับ 
รางวัลดังกล่าวในปีนี้	แสดงให้เห็นถึง 
ศักยภาพในการบริหารเงินแบบรวมศูนย ์
ของบริษัทในกลุ่ม	ปตท.	อันจะสร้าง 
มูลค่าเพิ่มให้แก่	กลุ่ม	ปตท.	ต่อไป	

 มีผลการดําเนินงานติดบริษัทชั้นนํา 
 (Top Quartile Performance) ภายในปี 2563: 

STRONG
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ค่าการแปลงหน่วย 

ปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง (ค่าความร้อนสุทธิ) 

  กิโลแคลอรี/	 ตันเทียบเท่า	 เมกะจูล/ พันบีทียู/  
	 ประเภท	(หน่วย)	 หน่วย	 นํ้ามันดิบ/	 หน่วย หน่วย 
	 	 	 ล้านหน่วย	

พลังงานเชิงพาณิชย์	 	 	 	 	

	 1.	 น�้ำมันดิบ	(ลิตร)	 8,680	 860.00	 36.33	 34.44

	 2.	 คอนเดนเสท	(ลิตร)	 7,900	 782.72	 33.07	 31.35	

	 3.	 ก๊ำซธรรมชำติ	 	 	 	

	 	 3.1	 ชื้น	(ลูกบำศก์ฟุต)	 248	 24.57	 1.04	 0.98	

	 	 3.2	 แห้ง	(ลูกบำศก์ฟุต)	 244	 24.18	 1.02	 0.97	

	 4.	 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	 	 	 	 	

	 	 4.1	 ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว	(ลิตร)	 6,360	 630.14	 26.62	 25.24	 	

	 	 4.2	 น�้ำมันเบนซิน	(ลิตร)	 7,520	 745.07	 31.48	 29.84	

	 	 4.3	 น�้ำมันเครื่องบิน	(ลิตร)	 8,250	 817.40	 34.53	 32.74	

	 	 4.4	 น�้ำมันก๊ำด	(ลิตร)	 8,250	 817.40	 34.53	 32.74	

	 	 4.5	 น�้ำมันดีเซล	(ลิตร)	 8,700	 861.98	 36.42	 34.52	

	 	 4.6	 น�้ำมันเตำ	(ลิตร)	 9,500	 941.24	 39.77	 37.70	 	

	 	 4.7	 ยำงมะตอย	(ลิตร)	 9,840	 974.93	 41.19	 39.05	

	 	 4.8	 ปิโตรเลียมโค้ก	(กก.)	 8,400	 832.26	 35.16	 33.33	

	 5.	 ไฟฟ้ำ	(กิโลวัตต์ชั่วโมง)	 860	 85.21	 3.60	 3.41	

	 6.	 ไฟฟ้ำพลังน�้ำ	(กิโลวัตต์ชั่วโมง)	 2,236	 221.54	 9.36	 8.87	

	 7.	 พลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ	(กิโลวัตต์ชั่วโมง)	 9,500	 941.24	 39.77	 37.70	

	 8.	 ถ่ำนหินน�ำเข้ำ	(กก.)	 6,300	 624.19	 26.37	 25.00	

	 9.	 ถ่ำนโค้ก	(กก.)	 6,600	 653.92	 27.63	 26.19	

	10.	 แอนทรำไซต์	(กก.)	 7,500	 743.09	 31.40	 29.76	

	11.	 อีเทน	(กก.)	 11,203	 1,110.05	 46.89	 44.45	

	12.	 โปรเพน	(กก.)	 11,256	 1,115.34	 47.11	 44.67	

	13.	 ลิกไนต์	 	 	 	 	

	 	 13.1	 ลี้	(กก.)	 4,400	 435.94	 18.42	 17.46	

	 	 13.2	 กระบี่	(กก.)	 2,600	 257.60	 10.88	 10.32	 	

	 	 13.3	 แม่เมำะ	(กก.)	 2,500	 247.70	 10.47	 9.92	

	 	 13.4	 แจ้คอน	(กก.)	 3,610	 357.67	 15.11	 14.32	 	
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  กิโลแคลอรี/	 ตันเทียบเท่า	 เมกะจูล/ พันบีทียู/  
	 ประเภท	(หน่วย)	 หน่วย	 นํ้ามันดิบ/	 หน่วย หน่วย 
	 	 	 ล้านหน่วย	

พลังงานใหม่และหมุนเวียน	 	 	 	 	

1.	 ฟืน	(กก.)	 3,820	 378.48	 15.99	 15.16

2.	 ถ่ำน	(กก.)	 6,900	 683.64	 28.88	 27.38

3.	 แกลบ	(กก.)	 3,440	 340.83	 14.40	 13.65

4.	 กำกอ้อย	(กก.)	 1,800	 178.34	 7.53	 7.14

5.	 ขยะ	(กก.)	 1,160	 114.93	 4.86	 4.60

6.	 ขี้เลื่อย	(กก.)	 2,600	 257.60	 10.88	 10.32

7.	 วัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร	(กก.)	 3,030	 300.21	 12.68	 12.02	 	

8.	 ก๊ำซชีวภำพ	(ลูกบำศก์เมตร)	 5,000	 495.39	 20.93	 19.84

หน่วยทั่วไป 

1 กิโลแคลอร	ี 4,186	 จูล
	 	 	 3.968	 บีทียู

  	 10.093	 จิกะแคลอรี
1 ตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ	 42.244	 จิกะจูล
	 	 	 40.047	x	106	 บีทียู

1 บาร์เรล	 158.99	 ลิตร

1 ลูกบาศก์เมตรของไม้	 600	 กิโลกรัม

1 ลูกบาศก์เมตรของถ่าน	 250	 กิโลกรัม	 	

5 กิโลกรัมของฟืน	 1				 กิโลกรัมของถ่ำน	

1 ลิตรของก๊าซปิโตรเลียมเหลว	 0.54	 กิโลกรัม

ที่มา:  รายงานพลังงานของประเทศไทยรายปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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สถาบันวิทยสิริเมธี อ�าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
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