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ในการดำาเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

ต่อพนักงาน
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ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 
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หมายเหตุ:
1/ ค�ำนวณจำกจ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 จ�ำนวน 2,856.30 ล้ำนหุ้น และวันที่ 31 ธันวำคม 2558 จ�ำนวน  
 2,856.30 ล้ำนหุ้น
2/  เป็นอัตรำที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ปตท. เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2559 และให้น�ำเสนอขอควำมเห็นชอบต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ในกำรประชุม 
 สำมัญผู้ถอืหุ้นประจ�ำปี 2559 วันที่ 11 เมษำยน 2559     
3/  อัตรำส่วนก�ำไรสุทธติ่อยอดขำยสุทธ ิ= ก�ำไรสุทธ/ิ รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บรกิำร ทั้งนี้ สูตรได้มกีำรปรับจำกเดมิ อัตรำก�ำไรสุทธ ิ= ก�ำไรสุทธ/ิ ขำยสุทธ ิ 
 เพื่อให้กำรเปรยีบเทยีบผลกำรด�ำเนนิงำนในแต่ละงวดสะท้อนผลกำรด�ำเนนิงำนธุรกจิปกตอิย่ำงแท้จรงิ (ไม่รวมรำยกำรที่มไิด้เกดิประจ�ำ หรอื non-recurring  
 income)      
    
   

งบกำ�ไรข�ดทุน  (ล้�นบ�ท)    
รายได้จากการขายและการให้บริการ      2,605,062   2,026,912  
กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   275,450   284,828
 ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย       
 รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นและรายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
 กับการดําเนนิงาน (EBITDA)     
กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิส่วนที่เป็นของบรษิัท    58,678   19,936
       
งบดุล  (ล้�นบ�ท)    
สนิทรัพย์รวม     2,250,351   2,173,996  
หนี้สนิรวม      1,195,657   1,086,309  
ส่วนของผู้ถอืหุ้นและส่วนได้เสยีที่ไม่มอีํานาจควบคุม    371,408   390,540  
ส่วนของบรษิัทใหญ่     683,287   697,147  
       
หุ้นหรือข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นส�มัญ     
จํานวนหุ้นสามัญที่ออกและชําระเต็มมูลค่า  (ล้�นหุ้น)     2,856   2,856  
มูลค่าตามบัญชตี่อหุ้น1/   (บ�ท)    239.22   244.07  
กําไรสุทธติ่อหุ้น1/  (บ�ท)   20.34   6.73
เงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น  (บ�ท)   11.00   10.002/

อัตราการจ่ายเงนิปันผลต่อกําไรสุทธิ  (ร้อยละ)  54.1   148.6  
ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด  (บ�ท)  324.00   244.00  
       
อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน
อัตรากําไรสุทธติ่อยอดขายสุทธ3ิ/ (ร้อยละ)   2.603/   1.523/

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น   (ร้อยละ) 8.69   2.89  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม  (ร้อยละ)    3.02   1.39  
อัตราส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น  (เท่�)                    0.69   0.61  
อัตราส่วนหนี้สนิสุทธติ่อส่วนของผู้ถอืหุ้น  (เท่�)                      0.39   0.29  
อัตราส่วนหนี้สนิสุทธติ่อ EBITDA  (เท่�)                    1.50   1.10  
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย  (เท่�)  10.99   9.50 

2557 2558

จุดเด่นทางการเงิน

จุดเด่นทางการเงิน
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 2557 2558
ปรับปรุงใหม่

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

ปตท.สผ. 

ปตท.

ส่วนแบ่งกำ�ไร (ข�ดทุน)
จ�กบริษัทร่วมอื่น ๆ 

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

-22%

-66%

1/  ปี 2556 ไม่มีการปรับปรุงใหม่ (restate) ตามนโยบายบัญชี Pack 5
2/  ปี 2557 มีการปรับปรุงใหม่ (restate) ตามนโยบายบัญชี Pack 5

15%

14%

6%

26%

1%

38%

1%

28%

16%

31%

6%

18%

8%

68%

24%

-4%
4%

118%

142%

38%

-95%

-103%
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จุดเด่นทางการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์อื่น ๆ

ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์สุทธิ

หนี้สินอื่น ๆ

เงินกู้ยืมระยะย�ว 
(รวมถึงเงินให้กู้ยืมระยะย�ว
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยใน 1 ปี)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ล�้นบ�ท

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

 2556 2557 2558
 ปรับปรุงใหม ่ ปรับปรุงใหม่

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน
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2,245,103 2,250,351
2,173,996

อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)

อัตร�ส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่�)

อัตร�ส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (เท่�)

8.69

2.89

0.69 0.61

1.50

1.10

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)

อัตร�ส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท�่)

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

3.02

1.39

0.39 0.29

10.99
9.50

 2557 2558  2557 2558

-3.4%+0.2%
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จุดเด่นทางการเงิน

 กลุม่บรษิทัไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม ่ทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปปีจัจบุนั และมกีารเปลีย่นแปลง 
นโยบายการบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ส่งผลให้ต้องปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง จึงแสดงงบการเงินเพื่อ 
การเปรียบเทียบ 2 ปี คือ ปี 2558 และปี 2557 สําหรับงบแสดงฐานะการเงินได้แสดงยอดต้นงวดของปี 2557 เพิ่มเติม 
ตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนด

 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษัทได้ประเมินว่ามีการควบคุมบริษัทย่อยหรือไม่ โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าเข้าเงื่อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม รวมถึงประเมินประเภท
ของการรว่มการงานวา่เปน็การดาํเนนิงานรว่มกนั หรอืเปน็การรว่มคา้ โดยพจิารณาสทิธแิละภาระผกูพนัของผูเ้ขา้รว่มการงาน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน ผลจากการประเมินดังกล่าวพบว่า มีผลกระทบต่อวิธี 
การบญัชสีาํหรบัสว่นไดเ้สยีในบรษิทับางแหง่ ซึง่เดมิถกูพจิารณาเปน็บรษิทัรว่มโดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยีในการจดัทํางบการเงนิรวม 
นับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)  
เรือ่ง เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม และมผีลกระทบตอ่วธิกีารบญัชสีาํหรบัสว่นไดเ้สยีในบรษิทับางแหง่ ซึง่เดมิถกูพจิารณาเปน็กจิการ 
ที่ควบคุมร่วมกันโดยใช้วิธีรวมตามสัดส่วนในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่มีการควบคุมร่วมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม  
2557 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 บริษัทร่วมที่เปลี่ยนเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และต้องนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมอยู่ในงบการเงินรวม 
ของกลุ่มบริษัทตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอํานาจควบคุม ได้แก่
 •	 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC) และบริษัทย่อย
 •	 บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) (TOP) และบริษัทย่อย
 •	 บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) และบริษัทย่อย
 •	 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) (GPSC) และบริษัทย่อย
 •	 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จํากัด (TP) 
 •	 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จํากัด (PTTES) 
 •	 บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จํากัด (PTTME) 
 •	 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จํากัด (PTTICT) 

 บริษัทที่ถือเป็นการร่วมค้าซึ่งต้องเปลี่ยนวิธีในการบันทึกบัญชีจากวิธีรวมตามสัดส่วนมาเป็นวิธีส่วนได้เสีย ได้แก่
 •	 บริษัท ทรานส์ ไทย - มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด (TTM(T)) 
 •	 Trans Thai - Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM(M)) 
 •	 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ําเย็น จํากัด (DCAP) 
 •	 บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด (PTTMCC) 
 •	 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) 
 •	 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จํากัด (HMC) 

นโยบ�ยก�รบัญชี
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ชื่อบริษัท    บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
ชื่อย่อ    ปตท.
เลขทะเบียนบริษัท    0107544000108
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการด้านปิโตรเลียม โดยลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 
   และบริษัทร่วม (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเลียมขั้นต้น 
   ปิโตรเลียมขั้นปลาย ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 
ทุนจดทะเบียน 28,572,457,250 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,857,245,725 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
   (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
ทุนที่ออกและชำ�ระเต็มมูลค่�  28,562,996,250 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,856,299,625 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
   (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่    555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
   โทรศัพท์ 0-2537-2000
   โทรสาร  0-2537-3498-9
   เว็บไซต์  www.pttplc.com
ฝ่�ยสื่อส�รองค์กร โทรศัพท ์ 0-2537-2150-1 
   โทรสาร 0-2537-2572, 0-2537-2171
   อีเมล corporate@pttplc.com
ฝ่�ยผู้ลงทุนสัมพันธ ์ โทรศัพท ์ 0-2537-3518-9    
   โทรสาร 0-2537-3948
   อีเมล ir@pttplc.com
สำ�นักกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ ่ โทรศัพท ์ 0-2537-3885-6
และเลข�นุก�รบริษัท โทรสาร 0-2537-3883, 0-2537-3887
   อีเมล corporatesecretary@pttplc.com

บุคคลอ้�งอิง
 • น�ยทะเบียนหลักทรัพย ์   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
   ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
   โทรศัพท ์ 0-2009-9999
   โทรสาร 0-2009-9991
 • ผู้สอบบัญชี สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   
   ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
   โทรศัพท์ 0-2271-8000         
    โทรสาร 0-2618-5769
 • น�ยทะเบียนหุ้นกู้สกุลบ�ท    ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
   ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 1 สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์
   อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
   โทรศัพท์   0-2256-2323-7  
   โทรสาร    0-2256-2406      
   ทีมการขายผลิตภัณฑ์บริการหลักทรัพย์ บริการหลักทรัพย์
   เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   โทรศัพท์   0-2544-3937, 0-2544-2923
   โทรสาร    0-2937-7662

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท



รายงานประจําปี 2558
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

010

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 ปตท. มุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับ
การดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อ
สามารถขับเคลื่อน ปตท. และประเทศไทยให้ก้าวสู่  
การแขง่ขนัในเวทโีลก โดย ปตท. เชือ่ในการสรา้งทนุมนษุย ์
(Human Capital) ให้มีความรู้และศักยภาพสูง เนื่องจาก 
คนเป็นปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จในการพัฒนาประเทศ 
โดยให้ความสําคัญของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
(Knowledge Based Society) เพื่อนําไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน และในปี 2558 ปณิธานในการมุ่งมั่นวาง
รากฐานในการสร้าง “คน” จากการมีสถาบันการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสําคัญ  
เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็น “สังคมอุดมปัญญา”  
ต่อยอดการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การแข่งขันในเวทีโลก 
กป็ระสบผลสําเรจ็อกีขัน้ เมือ่สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประธาน 

สารจากคณะกรรมการ

สารจากคณะกรรมการ



รายงานประจําปี 2558
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

011

ในพิธีเปิดโรงเรียนกําเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี  
ของ กลุ่ม ปตท. ณ อําเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง  
เมื่อวันที่  6 สิงหาคม 2558 โดยโรงเรียนกําเนิดวิทย์  
แ ล ะ ส ถ า บั น วิ ท ย สิ ริ เ ม ธี เ ป็ น น า ม พ ร ะ ร า ช ท า น จ า ก 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
หมายถึง แหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และสถาบัน 
แห่งผู้รู้อันยอดเยี่ยมด้านวิทยาศาสตร์ ตามลําดับ

 การดําเนินธุรกิจ ปตท. ตามกลยุทธ์การเติบโต 
อย่างยั่งยืน มุ่งสร้างสมดุลของการเป็นองค์กรแห่งความ
เป็นเลิศ (High Performance Organization) ที่มีการพัฒนา 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้าน 
การจดัการกระบวนการทาํงาน การผลติ  การจาํหนา่ยผลติภณัฑ ์ 
และการให้บริการ เป็นองค์กรที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
(Good Corporate Governance) ดําเนินงานอยู่ภายใต้ 
ธรรมาภิบาลที่เคร่งครัด มุ่งเน้นการดําเนินงานอย่างโปร่งใส  
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social  
Responsibility) ในภารกิจของการเป็นองค์กรแห่งความ 
เป็นเลิศ ปตท. มุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับ 
ประเทศ ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดธุรกิจ ตลอด
ห่วงโซ่อุปทานของการดําเนนธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโต 
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 ปตท. สามารถบรรลุข้อตกลง 
ในการจัดทําสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied 
Natural Gas: LNG) ระยะยาว 20 ปี กับบริษัท Qatar  
Liquefied Gas Company Limited พร้อมกับการดําเนินการ
ก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 4 (ระยอง-
แก่งคอย) แล้วเสร็จ สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายระบบท่อ 
จากคลังนําเข้า LNG ไปยังภาคกลางถึงนครสวรรค์และ 
ตะวันออกเฉียงเหนือถึงนครราชสีมา การเปิดสถานีบริการ 
NGV ครบ 500 แห่ง ครอบคลุม 54 จังหวัดทั่วประเทศ  
การขยายสถานีบริการน้ํามัน ปตท. รูปแบบ Platinum  

แหง่แรก ตามแนวคิด PTT Life Station ในประเทศ สปป. ลาว  
กัมพูชา และฟิลิปปินส์ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)  
การขยายธุรกิจค้าปลีกทั้งในและนอกสถานีบริการน้ํามัน  
ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวแบรนด์ Texas Chicken การร่วม
ธุรกิจกับ Daddy Dough และการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ของ
คาเฟ่อเมซอนทําให้ธุรกิจน้ํามันสามารถรักษาความเป็นผู้นํา
ตลาดขายปลกีน้าํมนัตดิตอ่กนัเปน็ปทีี ่23 รวมทัง้ไดน้าํบรษิทั 
โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จาํกดั เขา้จดทะเบยีนแปรสภาพ 
บริษัทฯ จากบริษัทจํากัด เป็นบริษัทมหาชน เพื่อระดมทุน
รองรับการขยายธุรกิจไฟฟ้าของ กลุ่ม ปตท. ในอนาคต 

สารจากคณะกรรมการ
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 ปตท. มุ่งเน้นการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อตอกย้ํา
ภาพลักษณ์บริษัทพลังงานแห่งชาติที่ดําเนินธุรกิจบนหลัก
ธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยในปี 2558 ปตท. ได้จัดกิจกรรม PTT Group CG Day:  
กลุ่ม ปตท. ผนึกกําลังยกระดับธรรมาภิบาลสู่การเป็น 
วัฒนธรรมองค์กร การสนับสนุนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน  
(ประเทศไทย) ซึ่งจัดงานในหัวข้อ “Active Citizen... 
พลงัพลเมอืง ตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั” โดยมผีูบ้รหิารและพนกังาน  
กลุ่ม ปตท. เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นภาคีกับ
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) พร้อมยกระดับ 
ธรรมาภิบาลสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรของ กลุ่ม ปตท.  
ในการสนบัสนนุนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั “Together Against 
Corruption” 

 อีกหนึ่งภารกิจสําคัญของ ปตท. คือ การมุ่งส่งเสริม
และสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
มัน่คง โดยเฉพาะทางดา้นพลงังานโดยใชท้รพัยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่ในชุมชนเป็นหลักและมุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการ 
ผ่านกระบวนการ “มีส่วนร่วม” เพื่อดึงศักยภาพของคน 
ในชุมชน รวมถึงทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ 
มาผนวกกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางธุรกิจ 
ของ ปตท. เพือ่สรา้งสงัคมและชมุชนทีเ่ขม้แขง็พึง่พาตนเองได ้ 
โดยในปี 2558 “โครงการพัฒนาพลังงานชุมชน: ระบบ 
ก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร ตําบลท่ามะนาว” ซึ่ง ปตท.  
ใช้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบผลิตและส่งจ่าย 
ก๊าซฯ มาต่อยอด ให้ชุมชนได้ใช้พลังงานทดแทนในการผลิต
ไฟฟ้าและก๊าซหุงต้มในครัวเรือน (LPG) พร้อมถ่ายทอด

องค์ความรู้ให้ชุมชน บริหารจัดการระบบฯ ได้ด้วยตนเอง 
จนเป็นโครงการต้นแบบในการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน 
และเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีนวัตกรรมและระบบการจัดการ
ด้านพลังงานทางเลือกที่ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  
ส่งผลให้ได้รับรางวัล Energy Awards กระทรวงพลังงาน  
และรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านการดําเนินงานเพื่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย 
รัฐวิสาหกิจ
  
 ความสําเร็จจากการดําเนินงานในปี 2558 ของ ปตท. 
สามารถสะท้อนได้จากรางวัลต่าง ๆ อาทิเช่น การได้รับ 
การจัดอันดับเป็นหนึ่งใน 100 บริษัทขนาดใหญ่ของโลก 
โดยนิตยสารฟอร์จูนเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดย ปตท. อยู่ใน
อันดับ 93 ถือว่าอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงปีก่อนหน้า การได้รับ
การจัดอันดับในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  
ติดต่อกัน การได้รับการจัดอันดับ Green Rankings 2015  
ในอันดับที่ 111 ของโลก และลําดับที่ 2 ของโลกในหมวด
พลังงาน ซึ่งเป็นอันดับที่ดีขึ้นจากอันดับ 136 ของโลก  
และอนัดบั 10 ในหมวดพลงังาน รางวลั The Asset Corporate  
Awards 2015 ประเภท Platinum Award Winners  
ซึ่ง ปตท. เป็นบริษัทไทยเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัล 
ในระดับ Platinum ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 7 เป็นต้น ซึ่งเกิด 
จากการทุ่มเททํางานหนักของทั้งผู้บริหารและพนักงาน  
กลุ่ม ปตท. รวมถึงศักยภาพของการบริหารงานของ 
คณะกรรมการบริษัท และการสนับสนุนที่ดีจากผู้ถือหุ้น 
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
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 อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 นับเป็นปีที่อุตสาหกรรม
น้ํามันทั่วโลกได้เผชิญกับความท้าทาย จากสถานการณ์
วิกฤตการณ์ราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวลดลง และ 
คาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับต่ําต่อเนื่องไปจนถึงปี 2559  
จากภาวะอุปทานล้นตลาด อันมีสาเหตุเนื่องจากการเพิ่ม
กําลังการผลิต Shale oil ของสหรัฐอเมริกา ในขณะที่กลุ่ม 
OPEC ยังคงกําลังการผลิตในระดับสูงพื่อรักษาส่วนแบ่ง
ทางการตลาด รวมถึงการบรรลุข้อตกลงในการลดศักยภาพ
โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ประกอบกับเศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีอัตรา
การขยายตัวลดลง ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ํามันดิบลดลง  
จนอุปทานส่วนเกินจํานวนมากถูกเก็บ stock ไว้ ส่งผลให้ 
กดดันราคาในระยะอันใกล้นี้ ซึ่งวิกฤตการณ์ราคาน้ํามันนี้ 
สง่ผลกระทบตอ่การดาํเนนิธรุกจิของบรษิทัตา่ง ๆ  โดยถว้นหนา้  
โดยเฉพาะธรุกจิปโิตรเลยีมตน้น้าํ ทีผ่ลประกอบการสว่นใหญ่ 
จะขึน้อยูก่บัราคาน้าํมนัในตลาดโลก สง่ผลให ้ปตท. และบรษิทั 
ในกลุ่ม ประสบปัญหาการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
และอัตราแลกเปลี่ยนทางบัญชี ที่ไม่ได้กระทบต่อกระแส
เงินสด โดยในปี 2558 ปตท. และบริษัทในกลุ่ม มีรายได้จาก
การขายรวม 2,026,911.57 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิรวม 
19,936.42 ล้านบาท ซึ่งมีการด้อยค่าสินทรัพย์ทางบัญชี
จํานวน 74,155.15 ล้านบาท โดย ปตท. ได้เพิ่มมาตรการ
ลดค่าใช้จ่าย (Cost Reduction) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และจําหน่าย (Productivity Improvement) เพิ่มมูลค่า 
ทางธรุกจิ (Value Added) การบรหิารกลุม่หลกัทรพัย ์(Portfolio  
Management) ของกลุม่ ปตท. ใหค้ลอ่งตวัและมปีระสทิธภิาพ
สูงสุด รวมถึงการจัดทําแผนธุรกิจรองรับสถานการณ์ราคา
น้ํามันต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ (Scenario Planning) เพื่อเตรียม
ความพร้อมรองรับความผันผวนของราคาน้ํามันที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต 

 การเติบโตในอนาคตของ ปตท. นั้น ยังคงยึดมั่น 
ในวิสัยทัศน์ ที่จะเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนํา 
ในปี 2563 พร้อมสร้างความสมดุลต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
โดยมพีนัธกจิในการจดัหาน้าํมนัและกา๊ซธรรมชาตใิหค้นไทย
มีใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของประเทศในอนาคต  
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปิโตรเลียมให้ประชาชน 
อย่างทั่วถึง บริหารจัดการให้ราคาเหมาะสมเป็นธรรม  
เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศอย่างยั่งยืน 
พร้อมสร้างศรัทธาและความภูมิใจให้กับประชาชนคนไทย  
ในการเป็นบริษัทพลังงานของชาติ และเติมเต็มกลไก 
ทางธุรกิจที่สําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย

 ในนามของคณะกรรมการ ปตท. ขอขอบคุณผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกกลุ่มที่ได้ร่วมสนับสนุนและให้ความไว้วางใจแก่ 
ปตท. และบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ด้วยดีเสมอมา และขอให้ 
เชื่อมั่นว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน  
มีความมุ่งมั่น พร้อมทุ่มเทและปฏิบัติภารกิจเพื่อให้องค์กร 
ปตท. เป็นสมบัติที่มีค่าของชาติ ที่คนไทยภาคภูมิใจตลอดไป 
(Pride & Treasure of Thailand)

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
ประธานกรรมการ
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จํากัด  
(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์  
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค  
และนายวิชัย อัศรัสกร เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมี 
นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สํานักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ 
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัและตามกฎบตัร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ความสําคัญกับ 
การกําหนดโครงสร้างและกระบวนการทํางานที่เป็นระบบ 
คณะกรรมการจึงมีการสอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงที่เพียงพอ และการมีระบบการควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สรุปได้ดังนี้

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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 •	 ให้ความสําคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ นําองค์กรไปสู่การมีระบบ 
ธรรมาภิบาลที่ดี ผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการตาม
แนวคิด Three Lines of Defense โดยให้ความรู้ความเข้าใจ 
แก่ฝ่ายจัดการในการดําเนินงานตามนโยบายการต่อต้าน 
ทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างหน่วย 
ตรวจสอบภายในให้สามารถกํากับดูแลความเสี่ยงได้อย่าง
ครอบคลุมและทันการณ์ยิ่งขึ้น
 •	 กํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงจากประเด็น
สําคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสําคัญ เช่น 
ความผันผวนในเรื่องของราคาน้ํามัน การจัดหาพลังงาน 
การพัฒนาพลังงานทางเลือก และความเสี่ยงในเรื่อง  
Cybersecurity เป็นต้น รวมถึงสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการจัดทํา 
การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) เพือ่ประเมินผลกระทบ 
ตอ่การดาํเนินธรุกิจของ กลุม่ ปตท. ในกรณีทีม่ีความผนัผวน 
ของราคาน้ํามันอย่างรุนแรง เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ  
มีกระบวนการติดตามและบริหารจัดการรองรับประเด็น 
เหล่านั้นอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและทันท่วงที 
 •	 ให้นโยบายการตรวจสอบเชิงรุก (Proactive 
Audit) อย่างเป็นระบบ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ 
ในการตรวจสอบ เช่น การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้ในการตรวจสอบและป้องกันการเกิดทุจริต และใช้
ประโยชน์ในการตรวจสอบจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่แต่ละหน่วยธุรกิจใช้ในการดําเนินงานให้มากยิ่งขึ้น

 •	 ผลักดันให้ เกิดการพัฒนาและยกระดับงาน
ตรวจสอบภายในของ กลุ่ม ปตท. โดยเฉพาะการพัฒนา
บคุลากรอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่ถอืเปน็หวัใจหลกัของการดาํเนนิงาน  
เช่น สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้ง Internal Audit Academy  
เพื่ออบรมพัฒนาบุคลากรตรวจสอบภายในของ กลุ่ม ปตท. 
ให้มีความรู้ความสามารถและสามารถดําเนินการตรวจสอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในป ี2558 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุทัง้สิน้  
17 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบ 
ภายในและผู้สอบบัญชี สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ 
ได้ดังนี้ 

 1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ  คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน 
ประจําปีของบริษัทฯ และงบการเงินรวม รวมถึงรายการ
ระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ร่วมกับฝ่ายจัดการ สํานักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี 
โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วน
ของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สําคัญ รวมถึง 
การประมาณการทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน 
ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขต
การตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน 
เพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า 
การจัดทํางบการเงินเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย 
และมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไป  
มีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน 
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 2.  ก า ร ส อ บ ท า น ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและ 
ความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอันเกิด
จากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนโยบายการบริหาร 
ความเสีย่ง แผนงาน และแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ กลุ่ม ปตท.  
แผนการลงทุน การจัดหาแหล่งพลังงาน การพัฒนาพลังงาน
ทดแทน รวมถึงเหตุการณ์ความเสี่ยง (Event Risk) อื่น  
อย่างสม่ําเสมอทุกไตรมาสร่วมกับฝ่ายจัดการ พร้อมทั้ง 
ให้ ข้ อ เสนอแนะ เพื่ อการพัฒนาปรับปรุ ง ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น  
โดยเฉพาะความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของราคาน้ํามัน  
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการทํา 
การวิเคราะห์ Stress Test เพื่อให้เกิดความพร้อมรองรับ 
กรณีที่สถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 

 3.  การสอบทานประสทิธผิลของระบบการควบคมุ
ภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสําคัญกับ
การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
และการบริหารจัดการตามแนวคิด Three Lines of Defense 
เน้นการดําเนินงานอย่างมืออาชีพและเป็นระบบ โดยได้ 
สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและ
สํานักตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ในเรื่องการดําเนินงาน 
การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลด 
ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง  
หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน  
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 
ซึ่งผู้สอบบัญชีให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็น
ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญ 

 ผลการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบ 
คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ วา่ดว้ยการกําหนดมาตรฐาน 
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ในปี 2558 ของฝ่ายจัดการ 
และสาํนกัตรวจสอบภายในมคีวามเหน็วา่การควบคมุภายใน 
ของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลทางธุรกิจ  
โดยในป ี2558 ไดป้รบัปรงุเพิม่คําถามทีเ่นน้ในเรือ่งการตอ่ตา้น 
การทุจริตในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่สําคัญ
ตามนโยบายเรื่องการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และ 
การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งผู้บริหารให้ความร่วมมือตอบแบบ
ประเมินการควบคุมภายในครบถ้วนร้อยละ 100 

 4. การสอบทานการกำ ากับดูแลกิจการที่ ดี   
คณะกรรมการตรวจสอบเน้นนโยบายการบริหารจัดการ 
เพือ่ใหเ้กดิการกาํกบัดแูลกจิการทีด่อียา่งเปน็ระบบ สนบัสนนุ
การจัดทํา Compliance Framework เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด 
การดําเนินงานที่ ไม่ เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ 
ของบริษัทฯ ผลักดันให้เกิดการสร้างความตระหนักรู้  
ในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหาร  
และพนักงานผ่านการสัมมนาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  
โดยได้สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงระบบงาน 
ที่กําหนดไว้ สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการ
ระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ  
มีการดําเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุ 
สมผล สอบทานกระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 
การทุจริต (Whistleblowing) เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการ
กาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละปรชัญาการดําเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ 
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 5.  การกำากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน  ในป ี2558 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบเพื่อให้มีการตรวจสอบ 
ในเชิงรุก (Proactive) รองรับความเสี่ยงอื่น ๆ นอกเหนือ 
การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปี  และกําหนด
กรอบการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในบริษัทในกลุ่มให้มี 
ความชัดเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการดําเนินการตรวจสอบ รวมทั้งกํากับให้มีการประเมิน
คุณภาพการตรวจสอบภายใน และให้การสนับสนุน 
การพัฒนาบุคลากร การจัดตั้ง Internal Audit Academy  
ขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ตรวจสอบ 
ภายในให้มีความพร้อมทั้งความรู้และทักษะในสายอาชีพ 
และได้ปรับปรุงระบบ Continuous Control Monitoring 
and Auditing System (CCMS) ซึ่งช่วยกลั่นกรองและ 
ตรวจติดตามความผิดปกติ รวมถึงการทุจริตที่ เกิดขึ้น 
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procure to Pay) อย่างต่อเนื่อง 
 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผน
กลยุทธ์ แผนการตรวจสอบประจําปีและแผนการตรวจสอบ 
ระยะยาว การปฏิบัติงานตามแผน ผลการตรวจสอบ
ของสํานักตรวจสอบภายในโดยให้ข้อแนะนําและติดตาม 
การดําเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสําคัญ เพื่อก่อให้เกิด
การกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ  
พิจารณาการปรับปรุงกฎบัตรด้านการตรวจสอบภายใน  
สอบทานงบประมาณประจําปีของหน่วยงานตรวจสอบ 
ภายใน แผนการพัฒนา แผนการสรรหาและการหมุนเวียน 
บุคลากร การฝึกอบรมบุคลากร การประเมินความเพียงพอ 
และเหมาะสมของทรัพยากร ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน 
พิจารณาความดีความชอบประจําปีของผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่สํานักตรวจสอบภายใน 

 6.  การพจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชปีระจำาป ี2559  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจําปี 2559 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ นําเสนอ
ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี พิจารณาแต่งตั้งและ
อนุมัติค่าสอบบญัชีประจําปี 2559 นอกจากนี้ ยังได้พิจารณา
ขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบัญชีประจําปีของผู้สอบ
บัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ

 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตาม 
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้ระบุไว้ ในกฎบัตรของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ  
ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระ 
อย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
อย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 
รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง  
เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
บรษิทัฯ มกีารปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งตามกฎหมาย ขอ้ผกูพนั
ตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินธรุกิจ รวมถึงระบบการกํากบั
ดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ  
มรีะบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม 
และมีประสิทธิผล

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการสรรหา บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน  
คือ นายวัชรกิติ วัชโรทัย เป็นประธานกรรมการสรรหา  
พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์  และนายชาญวิทย์   
อมตะมาทุชาติ เป็นกรรมการสรรหา โดยมีผู้จัดการ 
ฝ่ายสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท 
ทําหน้าที่เลขานุการ 

 นับตั้งแต่ปี 2546 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
ได้ประกาศหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.  
เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ปตท. 
ได้รับทราบและนํามาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน โดย
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวได้มีการทบทวน 
และปรับปรุงอยู่สม่ําเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
แนวปฏิบัติสากล อาทิเช่น The Organization for  
Economic and Cooperation and Development (OECD)  
หรือหลักเกณฑ์ของ ASEAN Corporate Governance  
Scorecard ตลอดจนแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ 
แหง่ประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย ์
และตลาดหลักทรัพย์ และเกณฑ์ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยจากหลักการ 
กํากับดูแลกิจการที่ดีและข้อบังคับของ ปตท. ได้กําหนด 
ให้คณะกรรมการสรรหาของ ปตท. ต้องแต่งตั้งจาก 
คณะกรรมการ ปตท. อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย  
1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีอํานาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบในการคัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคล 
ที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการ ปตท. โดยกําหนด
วิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหาเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
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 ในรอบปี 2558 คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาชุดปัจจุบัน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา
จํานวน 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ อีกทั้ง 
ไดม้กีารปรบัปรงุอํานาจหนา้ทีใ่หค้รอบคลมุการทํางานใหเ้ปน็
ปัจจุบันมากขึ้น อาทิ  
 •	 การพิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อทําหน้าที่
กรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
ของกรรมการ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 
เฉพาะเรือ่ง และนําเสนอตอ่คณะกรรมการ ปตท. เพือ่พจิารณา
แต่งตั้ง ยกเว้น คณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการ  
ปตท. จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง 
 •	 มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. 
โดยตรงตามบทบาทหน้าที่และคณะกรรมการ ปตท.  
มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม 
 •	 การพจิารณาบคุคลทีม่คีวามเหมาะสม  จะพจิารณา
ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณท์ีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ ปตท. (Board skill matrix)  
รวมทั้งไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. (Conflict of 
Interest) และการพจิารณาคณุสมบตัขิองกรรมการทีต่อ้งการ
สรรหา ต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ 
ของบริษัทด้วย

 ทั้งนี้ ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 
ทั้งสิ้นจํานวน 5 ครั้ง โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ 
มอบหมายอย่างรอบคอบ ระมัดระวังและสมเหตุสมผล  
และได้มีการพิจารณาในเรื่องที่สําคัญ ดังนี้
 •	 พิจารณาคัด เลื อกบุคคลจากหลากหลาย
สาขาอาชีพ มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ที่ เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน 
ของกรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ พระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกําหนดนโยบาย 
และกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น รวมไปถึงข้อบังคับของ
บริษัทและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ตลอดจน 
มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับธุรกิจของ ปตท. โดย
พิจารณาจากทักษะจําเป็นที่ยังขาด วิเคราะห์จาก Board 
skill matrix รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมต้องให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งพิจารณา 
จากฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) ของสํานักงาน 

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและของ IOD อีกทั้ง 
ต้องเป็นผู้ไม่มีประวัติด่างพร้อยและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง
กับ ปตท. (Conflict of Interest) เพื่อ: 
 - พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ 
  วาระ โดยคณะกรรมการสรรหาดําเนินตาม 
  กระบวนการ  โดยเสนอให้คณะกรรมการ  
  ปตท. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสม  
  เพือ่เสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแตง่ตัง้ 
  เป็นกรรมการ ปตท. 
 - พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีล่าออก 
  ระหว่างปี โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา 
  สรรหาบุคคลเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ปตท.  
  พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ 

 โดยรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อ
เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกําหนด
นโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 อีกด้วย 
 •	 พจิารณาเสนอชือ่กรรมการ  เพือ่ทําหนา้ทีก่รรมการ
เฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาจากความรู้ ความชํานาญ ทักษะ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหินา้ทีแ่ละนําเสนอตอ่คณะกรรมการ 
ปตท. 

 นอกจากนี้ ปี 2558 คณะกรรมการ ปตท. ได้เปิด 
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า
เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มี 
ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหากรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 ทั้งนี้ รายละเอียด 
ได้เปิดเผยไว้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบในรายงาน
ประจําปีฉบับนี้แล้ว 
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน คือ  
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เป็นประธานกรรมการกําหนด 
ค่าตอบแทน (ลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป) นายวัชรกิติ วัชโรทัย และ 
นายสมชัย สัจจพงษ์ เป็นกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  
โดยมีผู้จัดการฝ่ายสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
เลขานุการบริษัททําหน้าที่เลขานุการ

 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่  
ในการพิจารณาแนวทางการกําหนดค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนกําหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ 
การกําหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
เนื่องจากค่าตอบแทนเป็นปัจจัยสําคัญในการเชิญชวน  
และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่  
คู่องค์กร อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างแรงจูงใจ 
ให้เกิดประสิทธิภาพการทํางาน ดังนั้น ในการพิจารณา 
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการกําหนด 
ค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมาย 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล โดยพิจารณา 
จากผลการดาํเนนิงานเปรยีบเทยีบกบัเปา้หมายทีก่าํหนดไว ้ 
และผลประกอบการ ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
อาทิ แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรม 
เดียวกันและบริษัทชั้นนําทั้งระดับประเทศและระดับโลก  
แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่ เป็นรัฐวิสาหกิจ  

รายงานของคณะกรรมการ
ก�าหนดค่าตอบแทน

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 - 7 กุมภาพันธ์ 2559
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หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น ในรอบปี 2558  
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้มีการปรับปรุง
อํานาจหน้าที่ ให้ครอบคลุมการทํางานให้ เป็นปัจจุบัน 
มากขึ้น และให้มีความรัดกุม เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรอง 
และให้ข้อคิดเห็นก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการ ได้แก่ 
 •	 พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและ
ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 •	 รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับ
โครงสร้างองค์กรและระดับงาน รวมทั้งการประเมินผล  
และพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับรองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่
 •	 มคีวามรบัผดิชอบตอ่คณะกรรมการ ปตท. โดยตรง 
ตามบทบาทหนา้ทีแ่ละคณะกรรมการ ปตท. มคีวามรบัผดิชอบ 
ในการดําเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 •	 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีการรายงานผลเพื่อ 
รายงานผลให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ และเปิดเผย 
ในรายงานประจําปี 
 •	 เปดิเผยรายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจําปี

 ทั้งนี้ ในปี 2558 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
มีการประชุม 1 ครั้ง โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
 •	 พิ จ า ร ณ า กํ า ห น ด ค่ า ต อ บ แ ท น สํ า ห รั บ
คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจําปี  
2558 โดยพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ 
ของบริษัท แนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรม 

เดียวกันและบริษัทชั้นนําทั้งระดับประเทศและระดับโลกใช้ 
รวมทัง้ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ปตท. ประกอบกบั 
ผลประเมินของคณะกรรมการในหัวข้อต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ใน
แบบประเมนิประจําป ีโดยไดเ้สนอขออนมุตัติอ่คณะกรรมการ 
ปตท. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 
 •	 พิจารณาประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อกําหนดค่าตอบแทน โดย
พิจารณาทั้งปัจจัยด้านผลการดําเนินงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับ
บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ประจาํป ีระหวา่งสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ 
(สคร.) กับ ปตท. และปัจจัยด้านความสามารถในการบริหาร
จัดการและภาวะผู้นํา ประกอบกับการพิจารณาประเมิน
ตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ โดยในปลายปี 2558 ได้มีการกําหนดให้คณะกรรมการ
ทุกท่านได้พิจารณาประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และส่งผลให้คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทนพิจารณาด้วย

 นอกจากนี้ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ
และกรรมการเฉพาะเรื่อง รวมทั้งค่าตอบแทนผู้บริหารไว้ใน
รายงานประจําปีฉบับนี้ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ



พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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รายงานของคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท.  
จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน  
3 ท่าน คือ พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธาน
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี นายดอน วสันตพฤกษ์ 
และนายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ เป็นกรรมการกํากับดูแล 
กจิการทีด่ ีโดยมผีูจ้ดัการฝา่ยสํานกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่
และเลขานุการบริษัททําหน้าที่เลขานุการ

 คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสําคัญในการดําเนิน
ธรุกจิบนพืน้ฐานของความซือ่สตัย ์โปรง่ใส และตรวจสอบได ้ 
จึงมุ่งเน้นให้ ปตท. ยึดมั่นการดําเนินงานตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณ
ธุรกิจ และกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. 
เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของ ปตท. ใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งตอ่เนือ่ง อนัเปน็การสรา้ง 
ความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนนําไปสู่ 
การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

 คณะกรรมการ ปตท. ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการ 
กํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ  
3 ท่าน ทําหน้าที่เสนอแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแล 
กจิการทีด่ตีอ่คณะกรรมการ การกาํกบัดแูลการปฏบิตังิาน 
ของกรรมการและฝา่ยจดัการใหเ้ปน็ไปตามหลกัการกํากบั
ดแูลกจิการทีด่ ีและสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการ 
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ที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักสากล 
ของ The Organization for Economic Cooperation  
and Development (OECD) และ ASEAN Corporate  
Governance Scorecard ทั้งนี้ หน้าที่ของคณะกรรมการ 
กํ ากับดูแลกิ จการที่ ดี ยั งครอบคลุมการดํ า เนินงาน 
ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน และการวางกรอบ
แนวทางการกํากับดูแลการดําเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับ 
การต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท.

 ในปี 2558 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
มีการประชุม 4 ครั้ง ตามแผนงานที่กําหนดคือไตรมาสละครั้ง  
เพื่ อติดตามการดํา เนินงานตามแผนงานการกํากับ 
ดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน แผนงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้

 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 •	 จดัทาํแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํป ี(แบบ 56-1) 
และรายงานประจําปี ตลอดจนเปิดเผยผลการดําเนินงาน 
ของ ปตท. เป็นรายไตรมาส และข้อมูลสําคัญสําหรับผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระสําคัญครบถ้วน  
เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่าง 
ต่อเนื่อง เช่น ระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และเว็บไซต์ของ ปตท. (www.pttplc.com) โดยมีฝ่ายผู้ลงทุน 
สัมพันธ์และฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการเผยแพร่ข้อมูล 

 •	 จัดทํารายงานความยั่งยืน ปี  2558 โดยใช้  
Sustainability Reporting Guidelines และ Oil and Gas  
Sector Disclosure (OGSD), version 4 (G4) ของ Global 
Reporting Initiative (GRI) ในการจัดทํารายงาน โดยมี 
การเปิดเผยข้อมูลในระดับ Core และคงเป้าหมายให้ผ่าน 
การสอบทานรายงานโดยหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้ มีกําหนด
แล้วเสร็จพร้อมรายงานประจําปี 2558 
 •	 จัดทําจดหมายข่าว PTT Bizway รายไตรมาส
สําหรับผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อสื่อความและสร้างความเข้าใจ 
อันดีระหว่าง ปตท. และผู้ถือหุ้นสามัญ
 •	 จัดทําวารสาร Happiness รายไตรมาสสําหรับ
ผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อสื่อสาร สื่อความ และสานสัมพันธ์ระหว่าง 
ปตท. และผู้ถือหุ้นกู้

 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 •	 จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 
โดยใหข้อ้มลู วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชมุ ตลอดจน 
ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม 
แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา 
 •	 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของ  
ปตท. เป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ 
ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า 
อย่างเพียงพอ รวมทั้งอํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ 
ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ ปตท. ได้รับคะแนนจากการประเมิน 
AGM Checklist ในระดับดีเยี่ยม 
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 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 •	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2558  
ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2558 ตามหลกัเกณฑท์ี ่ปตท. กาํหนด
 •	 กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ประจําปี 2558  
เพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของ ปตท. 
ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์  และตัดสินใจ 
เพื่อประโยชน์ของ ปตท. โดยรวม 
 •	 จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
จั ดทํ า รายงานความขัดแย้ งของผลประ โยชน์ แบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ PTT Intranet โดยในปี 2558  
ไม่พบความขัดแย้งที่มีนัยสําคัญ
 •	 กําหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย และให้ 
เลขานกุารบรษิทัรวบรวมและรายงานในทีป่ระชมุคณะกรรมการ 
เป็นประจําทุกไตรมาส

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 •	 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
4 แบบ คอื ประเมนิทัง้คณะ ประเมนิตนเอง ประเมนิกรรมการ
ท่านอื่น และประเมินคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สําหรับผล 
การประเมินของปี 2558 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
 •	 เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ในหลกัสตูรตา่ง ๆ  ทีส่าํคญั  
เชน่ หลกัสตูร Director Accreditation Program, Anti-Corruption  
for Executive Program, Role of the Nomination  
& Governance Committee Program และร่วมการสัมมนา  
Re-energizing Growth through Better Governance,  
Thailand CG Forum: Governance as a driving force  
for business sustainability, Thailand’s 6th National 
Conference on Collective Action Against Corruption  
“Anti-Corruption in Thailand: Sustaining the Momentum”  
ตลอดจนเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน 
วิทยาการพลังงาน ซึ่งจัดโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน

 •	 ศึกษางานกลุ่มบริษัท ปตท. รวมถึงงานที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 •	 ขอให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีการนําเสนอข้อมูล
ธรุกิจนอกเหนือจากการประชมุประจําเดือน เพือ่ใหก้รรมการ 
มีความเข้าใจธุรกิจ สามารถตัดสินใจในการพิจารณา 
การลงทนุตา่ง ๆ  เชน่ การศกึษาทางดา้นการเงนิเรือ่งการแยก
ธรุกจิน้าํมนั, Ship Vetting System, แนวทางการจดัตัง้บรรษทั
วิสาหกิจแห่งชาติ, International Anti-Corruption เป็นต้น
 •	 จัดการประชุมระหว่างกรรมการอิสระ 1 ครั้ง
 •	 จัดการประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง

 การให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

 •	 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการกํากับ
ดแูลกจิการทีด่แีละการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัของ ปตท. ประจาํป ี 
2558 ตลอดจนเป้าหมายประจําปี เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
ทุกระดับ เพื่อให้การดําเนินงานของ ปตท. เป็นไปตามหลัก 
การกํากับดูแลกิจการที่ดี และยกระดับการกํากับดูแลกิจการ 
ของ ปตท. ใหเ้ทยีบเทา่ระดบัสากล สง่เสรมิความเชือ่มัน่ใหแ้ก ่
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เน้นย้ําและปลูกฝัง 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนิน 
ธุรกิจอย่างเคร่งครัดจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
 •	 กาํหนดใหบ้รษิทัในกลุม่ ปตท. ประกาศใชน้โยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้บุคลากรยึดถือเป็นบรรทัดฐาน 
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมุ่งเน้นให้การบริหารจัดการ 
กลุ่ม ปตท. มีมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 •	 เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริต
เพื่อประเทศไทย (Partnership Against Corruption for  
Thailand: PACT Network) ซึ่งจัดตั้งโดยสถาบันไทยพัฒน์ 
 •	 ประกาศนโยบาย No Gift Policy เพือ่เปน็การสรา้ง
มาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหวังให้บุคลากร 
ทุกระดับปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่หวัง 
ผลประโยชน์ตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. 
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 ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา
 อย่างยั่งยืน

 •	 กําหนดแนวทางการดําเนินงานกิจการเพื่อสังคม 
สนับสนุนกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท.  
โดยมุ่ งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ดีของสังคม (Corporate  
Citizenship) มคีวามรบัผดิชอบในทกุพืน้ทีท่ีเ่ขา้ไปดาํเนนิธรุกจิ 
และสังคมโดยรวมตามหลักปฏิบัติสากล ให้ความสําคัญ 
ต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อการดูแลรักษา 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางธรรมชาติ รวมถึงการพัฒนา 
ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ผ่าน
การดําเนินงานภายใต้กลยุทธ์ 3 ด้าน คือ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสังคมและ
ชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผ่านการดําเนินงาน
กิจการเพื่อสังคมกว่า 40 โครงการ
 •	 ผ่านการประเมินความยั่งยืนของ RobecoSAM 
Corporate Sustainability Assessment และได้รับการจัดเป็น  
Member ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นับเป็น 1 ใน 13 บริษัท จาก  
97 บริษัทใน Dow Jones Sustainability World Index  
(DJSI World) และนับเป็น 1 ใน 5 บริษัท จาก 33 บริษัท 
ใน Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index  
(DJSI Emerging Markets) ในกลุม่ Oil and Gas Industry (OIX)

 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ 
ในการดําเนินงานบนพื้นฐานของการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม และการบริหารจดัการความยัง่ยืน
อย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 ปตท. จึงได้รับการยอมรับทั้งในระดับ
ประเทศและระดับสากล อาทิ การจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” 
ของโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ไทย ประจําปี 2558 (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies 2015) ผลประเมนิตวัชีว้ดัเรือ่งการปอ้งกนั
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress 
Indicator) ในระดบั 5: ขยายผลสูผู่เ้กีย่วขอ้ง (Extended) ซึง่เปน็ 

ระดบัสงูสดุ รางวลับรษิทัจดทะเบยีนดา้นความยัง่ยนืยอดเยีย่ม  
ปี 2558 (SET Sustainability Awards 2015) และ Thailand  
Sustainability Investment 2015 เปน็ครัง้แรกของตลาดทนุไทย  
รางวลัรายงานความยัง่ยนืดเียีย่มประจาํป ี2558 (Sustainability  
Report Awards 2015) ผลการประเมนิในระดบั Top 50 ASEAN  
PLCs ตามเกณฑ ์ASEAN Corporate Governance Scorecard 
รางวัล Corporate Governance Asia Annual Recognition 
Awards 2015 ประเภท Icon on Corporate Governance  
(ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11) รางวัล The Asset Corporate Awards 
2015 ระดับ Platinum (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7) ฯลฯ
 
 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะยังคงมุ่งมั่น 
พัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้านการกํากับดูแล 
กิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่าง 
ยัง่ยนืของ ปตท. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธก์ารดําเนนิธรุกจิ 
ของ ปตท. ซึง่มเีปา้หมายทีจ่ะเปน็องคก์รแหง่ความภาคภมูใิจ 
ของประเทศไทย (Pride & Treasure of Thailand) สร้าง 
ความมั่นใจในการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม  
ปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติงานบนพื้นฐานของจริยธรรม  
จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของ 
ผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่าย อันจะส่งผลดีต่อประเทศชาติ  
ในภาพรวม
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รายงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร บรษิทั ปตท. 
จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน คือ  
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ เป็นประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และ 
นายชวลิต พิชาลัย เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กร มีภารกิจ
เป็น Cheif Risk Officer (CRO) ทําหน้าที่เลขานุการ

 ปี 2558 ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่ บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) (ปตท.) ต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งจากปัจจัย 
ภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งล้วนมีผลต่อการดําเนิน 
ธรุกจิขององคก์ร ในการนี ้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
องค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการกํากับดูแลและบริหาร 
ความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมภายใต้
หลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่สนบัสนนุการดําเนนิงาน 
ของคณะกรรมการ ปตท. โดยได้ดําเนินการตามขั้นตอน
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ 
การบริหารจัดการความเสี่ยงของ ปตท. เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และช่วยส่งเสริมให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
ทางธุรกิจในภาพรวม ตลอดจนสร้างความมั่นใจแก่ 
ผู้ถือหุ้น ปตท. ทุกท่าน 

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
(30 มกราคม 2558 - ปัจจุบัน)
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 ในการดําเนินการที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กรได้รับการสนับสนุนการดําเนินงาน 
จากฝ่ายบริหารความเสี่ยง ปตท. อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่ งส่ งผลให้การดํ า เนินงานมีลักษณะเชิ งรุ ก  และมี  
ความกา้วหนา้อยา่งมนียัสําคญั โดยสามารถสรปุสาระสําคญั
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

 1. ทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงและ
ปรบัปรงุกระบวนการบรหิารความเสีย่งองคก์รใหส้ามารถ
รองรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน โดยนําตัวชี้วัดความเสี่ยง
ที่มีลักษณะเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ามาประยุกต์ใช้ 
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงความรุนแรงของความเสี่ยง 
อย่างมีนัยสําคัญ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนมาตรการ 
การจัดการกับความเสี่ยงได้ทันท่วงที นอกเหนือจากการวัด
ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม

 2. พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นแผน
บริหารความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพ
ของแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมสถานการณ์ต่าง ๆ  
ที่อาจก่อให้ เกิดความเสี่ยงกํากับดูแลการดําเนินงาน 
ด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีการควบคุมที่ดี และกําหนด 
มาตรการเพิ่ม เติม เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของ 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อให้ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น 
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

 3. ติดตามความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยง
และแนวโน้มสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ 
ปตท. อยา่งมนียัสำาคญั เพือ่ให ้บรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน) 
มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ 
ความผันผวนของราคาน้ํามัน เพื่อบริหารจัดการผลกระทบ

ของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นว่าการบริหารความเสี่ยงของ ปตท. 
มีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิผล และสนับสนุนให้ ปตท. 
สามารถบรรลุเป้าหมายธุรกิจที่กําหนดไว้ได้

 4. พิจารณาการกลั่นกรองรายการความเสี่ยง
องค์กรปี 2559 ให้สอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมาย และ
กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ ภายใต้ความไม่แน่นอนของภาวะ
เศรษฐกจิโลกและบรบิทดา้นพลงังานทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมทัง้ 
ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงสําหรับ
รายการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตในระยะยาว
ของ ปตท. เช่น การเน้นย้ําให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ  
การลดต้นทุนด้านการปฏิบัติการ การเพิ่มผลผลิตอย่าง 
ต่อเนื่อง และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน 
เป็นต้น

 นอกจากนี้ คณะกรรมการ ปตท. ได้เพิ่มเติมอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยให้
พิจารณากลั่นกรอง และให้ข้อคิดเห็นวาระที่มีภาระผูกพัน 
ในระยะยาว มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจ และมีความเสี่ยง 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อ ปตท. อย่างมีนัยสําคัญ ก่อนที่จะ 
นําเสนอวาระนั้น ๆ ต่อคณะกรรมการ ปตท. พิจารณาตาม
ขั้นตอนต่อไป  

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
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สถานการณ์เศรษฐกิจ 

สถานการณ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

สถานการณเศรษฐกิจ

 เศรษฐกจิโลกในป ี2558 ขยายตวัชะลอลงจากปี 2557 จากเศรษฐกจิของกลุม่ประเทศ

ตลาดเกิดใหม่และกําลังพัฒนา (Emerging Market and Developing Economies) 

ที่ขยายตัวชะลอลงติดต่อกันเป็นปีที่ 5 โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน และเศรษฐกิจของประเทศ

ผู้ส่งออกนํ้ามันและสินค้าโภคภัณฑ์ ในขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 

(Advanced Economies) ขยายตัวเร่งขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา

ซึ่งมีการฟื้นตัวของตลาดแรงงานที่ชัดเจนขึ้น สําหรับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้

เงินสกุลยูโรยังคงฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ท้ังนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 

(International Monetary Fund: IMF) ณ เดือนมกราคม 2559 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลก

ปี 2558 จะขยายตัวร้อยละ 3.1 (ภาพที่ 1)

สถานการณเศรษฐกิจ 

สถานการณปโตรเลียมและปโตรเคมี

หนวย: % yoy

ที่มา: IMF ณ เดือนมกราคม 2559

โลก

กลุมประเทศพัฒนาแลว

กลุมประเทศตลาดเกิดใหม
และกําลังพัฒนา

ภาพที่ 1: 

อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของ
กลุมประเทศตาง ๆ 

ป 2556 - 2558 
3.4
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1.4
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2558
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สถานการณปโตรเลียมและปโตรเคมี

 ความต้องการใช้น้ํามันของโลกในปี 2558 เพิ่มขึ้น 1.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน สูงกว่าการเพิ่มขึ้นในปี 2557 

แมว้า่เศรษฐกิจโลกจะชะลอลงกว่าป ี2557 เป็นผลมาจากราคาน้าํมนัทีล่ดต่าํลงมาก ทัง้นี ้สํานกังานพลงังานสากล 

(International Energy Agency: IEA) ณ เดือนมกราคม 2559 คาดว่าความต้องการใช้น้ํามันของโลกในปี 2558 

อยู่ที่ระดับ 94.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน (ภาพที่ 2) 

สถานการณเศรษฐกิจ ปโตรเลียม 

และปโตรเคมีของโลก ป 2558
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สถานการณ์เศรษฐกิจ 

สถานการณ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

ภาพที่ 2: 

ความตองการ
ใชนํ้ามันโลก 

ป 2556 - 2558 

หนวย: ลานบารเรลตอวัน
ที่มา: IEA ณ เดือนมกราคม 2559

 ภาวะอุปทานนํ้ามันดิบล้นตลาด จากการผลิต Shale Oil ของสหรัฐอเมริกา และการคงกําลังการผลิต

น้ํามันของกลุ่ม OPEC ในระดับสูงกว่า 30 ล้านบาร์เรลต่อวัน ได้ทําให้ราคาน้ํามันดิบดูไบเฉลี่ยปี 2558 อยู่ที่ 

51.0 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ตํ่ากว่าราคาเฉลี่ยในปี 2557 ที่อยู่ที่ 96.7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล สําหรับ

ราคานํ้ามันสําเร็จรูปปรับตัวลดลงตามราคาน้ํามันดิบ แต่ไม่รุนแรงเท่ากัน เนื่องจากโรงกล่ันน้ํามันในระบบ

อยู่ในภาวะค่อนข้างสมดุล ราคาเฉลี่ยของนํ้ามันเบนซิน 95 ในปี 2558 อยู่ที่ 69.3 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 

โดยความต้องการยังคงอยู่ในระดับสูงจากการที่ราคานํ้ามันลดตํ่าลงมาก ราคาเฉลี่ยของน้ํามันดีเซลอยู่ที่ 

64.6 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ต่ํากว่าราคาเฉลี่ยของน้ํามันเบนซินจากความต้องการที่ลดลงตามกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ราคาเฉลี่ยของน้ํามันเตาอยู่ที่ 46.0 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จากความต้องการ

ในการเดินเรือที่เพิ่มขึ้นในขณะที่อุปทานจากตะวันตกลดลง ราคาเฉลี่ยของก๊าซหุงต้ม (LPG CP) อยู่ที่  

424 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงตามราคาน้ํามันดิบ (ภาพที่ 3)

  2556 2557 2558

นํ้ามันดิบดูไบ 105.5 96.7 51.0

เบนซิน 95 119.2 111.0 69.3

ดีเซล 123.4 112.7 64.6

นํ้ามันเตา 97.5 88.4 46.0

ภาพที่ 3: 

ราคานํ้ามันดิบดูไบ
และผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม 

ป 2556 - 2558 

หนวย: เหรียญสหรัฐตอบารเรล

2556 2557 2558

 Q1 Q2 Q3 Q4  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
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 จากการที่ราคาน้ํามันดิบปรับตัวลดลงมากอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ความต้องการนํ้ามันสําเร็จรูปยังคง

อยู่ในระดับสูงได้ทําให้ราคาน้ํามันสําเร็จรูปปรับตัวลดลงช้าและน้อยกว่า ส่งผลให้ค่าการกลั่นของโรงกล่ัน

ประเภท Cracking อ้างอิงที่สิงคโปร์เฉลี่ยในปี 2558 อยู่ที่ 7.7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล สูงกว่าปี 2557 ท่ีเฉลี่ย

อยู่ที่ 5.8 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

2556 2557 2558
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สถานการณเศรษฐกิจและปโตรเลียมของไทย ป 2558

สถานการณเศรษฐกิจ

 เศรษฐกิจไทยในปี 2558 ขยายตัวดีขึ้น โดยได้รับอานิสงส์จากการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ 

การดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และจํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่สูงเกินคาด ซึ่งช่วยลด

ผลกระทบจากภาคการส่งออกที่หดตัวต่อเนื่อง และการลงทุนของภาคเอกชนที่ยังคงอ่อนแอ ท้ังนี้ สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 รายงานว่าเศรษฐกิจไทย

ในปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.8  สําหรับเงินบาทอ่อนค่าลง โดยเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 34.3 บาทต่อเหรียญสหรัฐ 

เนื่องจากเงินทุนต่างชาติเคลื่อนย้ายออกจากกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และกําลังพัฒนา (ภาพที่ 5)

สถานการณ์เศรษฐกิจ 

สถานการณ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

  2556 2557 2558

โพลีเอทิลีน 1,487  1,544  1,236

ความหนาแนนสูง
พาราไซลีน 1,498  1,222 843

แนฟทา 910 849 477

ภาพที่ 4: 

ราคาผลิตภัณฑ
ปโตรเคมี
ในตลาดเอเชีย 

ป 2556 - 2558 

ที่มา: ICIS

หนวย: เหรียญสหรัฐตอตัน

2556 2557 2558

 Q1 Q2 Q3 Q4  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
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ภาพที่ 5: 

อัตราการขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทย 

ป 2556 - 2558 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
และธนาคารแหงประเทศไทย

หนวย: % yoy

  2556 2557 2558

GDP (% yoy) 2.7 0.8 2.8

อัตราแลกเปล่ียน 30.7 32.5 34.3

อางอิง (บาทตอ
เหรียญสหรัฐ)

 ภาพรวมราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในปี 2558 ปรับตัวลดลงตามราคานํ้ามันดิบและราคาวัตถุดิบแนฟทา 

รวมถึงความต้องการใช้ที่ขยายตัวลดลงตามสภาพเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา ความต้องการเม็ดพลาสติกในเอเชีย

ทีอ่อ่นตวัลง ในขณะทีม่ีการเพิม่กาํลงัการผลิตใหมจ่ากสหรฐัอาหรับเอมิเรตส์ จีน อินเดีย และอิหร่าน ไดส้ง่ผลให้ราคา

โพลเีอทลินีความหนาแน่นสงู (High Density Polyethylene: HDPE) เฉลี่ยทัง้ป ี2558 อยู่ที ่1,236 เหรยีญสหรัฐตอ่ตนั 

เช่นเดียวกับราคาพาราไซลีน (Paraxylene: PX) ที่ยังคงมีสภาพอุปทานส่วนเกิน และการซื้อขายเบาบางท่ามกลาง

ความกังวลต่อการที่เศรษฐกิจจีนชะลอลง ส่งผลให้ราคาเฉลี่ยทั้งปี 2558 อยู่ที่ 843 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ภาพที่ 4)

2556 2557 2558
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สถานการณ์เศรษฐกิจ 

สถานการณ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

สถานการณปโตรเลียม

 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (ไม่รวมพลังงานหมุนเวียน) ในปี 2558 อยู่ที่ 2.08 ล้านบาร์เรลต่อวัน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ภาพที่ 6) โดยมีการใช้น้ํามันและก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 4.5 และ 0.3 ตามลําดับ 

ภาพที่ 6: 

การใชพลังงาน
เชิงพาณิชยขั้นตน 

ป 2556 - 2558 

หนวย: ลานบารเรลตอวัน
หมายเหตุ: ไมรวมพลังงานหมุนเวียน
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

พลังนํ้า/ ไฟฟานําเขา 

ถานหิน

นํ้ามัน

กาซธรรมชาติ

ภาพที่ 7: 

การใชนํ้ามัน
สําเร็จรูป 

ป 2556 - 2558 

หนวย: ลานลิตร
หมายเหตุ: * ไมรวมการใชเพื่อเปนวัตถุดิบ
ในปโตรเคมี
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน

นํ้ามันเตา 

นํ้ามันอากาศยาน/ นํ้ามันกาด

LPG*

เบนซิน

ดีเซล
2556 2557 2558

50,000

45,000

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

12%

47,913

45,696 45,997

 การใช้น้ํามันสําเร็จรูปของไทย ปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 (ภาพที่ 7) โดยการใช้น้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น

รอ้ยละ 13.2  สูงกวา่นํ้ามันสําเรจ็รูปประเภทอืน่ ๆ  เปน็ผลมาจากราคาน้าํมันที่ลดลงอยา่งมากและการกระตุ้นเศรษฐกจิ

ของภาครัฐ ในขณะที่การใช้น้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 4.0 เนื่องจากภาวะอุตสาหกรรมที่ซบเซา ส่วนการใช้

น้ํามันเครื่องบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 จากจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นเกินคาด สําหรับการใช้ก๊าซ LPG 

เพื่อเป็นเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 6.8 เนื่องจากนโยบายภาครัฐในการปรับเพิ่มราคาให้สะท้อนราคาตลาดโลก 
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สถานการณ์เศรษฐกิจ 

สถานการณ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

การจัดหา การจัดจําหนาย หนวย: พันบารเรลตอวัน

นํ้ามันดิบ
1,000.58

สัดส่วน 86%

+12.32%

6 โรงกลั่น2/ 
ความสามารถ
ในการกลั่นรวม 

1,082 พันบารเรลตอวัน

ปริมาณการใชในประเทศ
897.42

+1.87%

ปริมาณสงออก
223.17

+19.10%

นํ้ามันดิบ ส่งออก 0.00

  -100.00%

 ในประเทศ ส่งออก

เบนซิน 165.98 26.23

 +13.24% +10.60%

 ในประเทศ ส่งออก

นํ้ามันกาด/ 104.15 26.45

เครื่องบิน +9.42% +15.74%

 ในประเทศ ส่งออก

นํ้ามันเตา 35.53 63.05

 -1.49% -4.62%

 ในประเทศ ส่งออก

ดีเซล 378.11 106.31

 +4.07% +42.91%

 ในประเทศ ส่งออก

กาซปโตรเลียม 213.66 1.13

เหลว -10.91% +255.76%

ในประเทศ 
615.84

สัดส่วน 73%

-3.45%

ตางประเทศ1/ 
63.84

สัดส่วน 100%

-32.58%

คอนเดนเสท
104.62

สัดส่วน 9%

-3.02%

ตางประเทศ 
8.68

สัดส่วน 8%

+61.59%

ในประเทศ 
95.94

สัดส่วน 97%

-6.40%

นํ้ามัน

กาซธรรมชาติ

ข้อมูล:  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และ ปตท. 

หมายเหตุ: 
1/ รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลว

2/ ประกอบด้วยโรงกลั่นนํ้ามันบางจาก, เอสโซ่, ไออาร์พีซี, พีทีที โกลบอล เคมิคอล, สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง และไทยออยล์ ไม่รวมโรงคอนเดนเสทสปลิตเตอร์

 ของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล และโรงกล่ันฝาง    

3/ ประกอบด้วยโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1 ถึง 6 (รวม ESP) ของ ปตท. และ โรงแยกก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท.สผ.สยาม/ พลังเพชร ข้อมูลการจัดหา

 และจําหน่ายปิโตรเลียมไม่รวมปริมาณจัดหาและจําหน่ายยางมะตอย

สรุป จัดหารวม 2,010.43

 +5.11%

สงออก 223.17 +12.14%

นํ้ามันสําเร็จรูป 223.17 +19.10%

นํ้ามันดิบ - -100.00%

7 โรงแยกกาซฯ3/

ความสามารถ
ในการแยกกาซฯ รวม 

2,785 ลาน ลบ.ฟุตตอวัน

ในประเทศ 
135.70

สัดส่วน 14%

+9.92%

ตางประเทศ
864.88

สัดส่วน 86%

+12.71%

ปโตรเคมี
 167.98 

 +0.38%

ไฟฟา
 503.26

 +4.65%

อุตสาหกรรม/ ขนสง
 168.49

 -0.48%

นํ้ามันสําเร็จรูป
63.84

สัดส่วน 5%

-32.58%

ตางประเทศ 
225.56

สัดส่วน 27%

+24.24%

น้ํามัน
1,169.04

สัดส่วน 58%

+6.92%

กาซธรรมชาติ
841.40

สัดส่วน 42%

+2.69%

จําหนายในประเทศ 1,737.15 +2.27%

นํ้ามันสําเร็จรูป 897.42 +1.87%

กาซธรรมชาติ 839.73 +2.71%

ภาพที่ 8 การจัดหาและจัดจําหนายปโตรเลียมของประเทศไทย ป 2558

 ภาพรวมการจดัหาและจดัจาํหน่ายปิโตรเลยีมในป ี2558 มปีรมิาณการจดัหารวมอยู่ที ่2,010.43 พนับารเ์รล

ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.11 (ภาพที่ 8) โดยเป็นการจัดหาน้ํามันและก๊าซธรรมชาติร้อยละ 58 และ 42 ตามลําดับ 

การจัดหานํ้ามันดิบมาจากการนําเข้าร้อยละ 86 ส่วนการจัดหาก๊าซธรรมชาติมาจากการนําเข้าร้อยละ 27 

การจัดจําหน่ายปิโตรเลียมในประเทศมีปริมาณ 1,737.15 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.27 จากปีก่อน 

โดยแบ่งเป็นนํ้ามันสําเร็จรูปและก๊าซธรรมชาติในปริมาณใกล้เคียงกัน สําหรับการส่งออกปิโตรเลียมมีปริมาณ 

223.17 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.14 ในปี 2558 ไม่มีการส่งออกน้ํามันดิบ เนื่องจากกรมเชื้อเพลิง

ธรรมชาติได้ขอความร่วมมือบริษัทผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมทุกรายงดเว้นการส่งออกน้ํามันดิบ
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สถานการณ์เศรษฐกิจ 

สถานการณ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

แนวโนมเศรษฐกิจ ปโตรเลียม 

และปโตรเคมี ป 2559

แนวโนมเศรษฐกิจ

 เศรษฐกิจโลกในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัว

เร่งขึ้นจากปี 2558 โดยเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ

ตลาดเกิดใหม่และกําลังพัฒนามีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น 

เช่น บราซิล และรัสเซีย ซึ่งประสบกับภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอย ในขณะที่เศรษฐกจิของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 

โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มขยายตัว

ต่อเนื่อง สําหรับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้

เงินสกุลยูโร คาดว่าสภาวะทางการเงินที่ผ่อนคลาย 

ตลอดจนราคาน้าํมนัที่ตกต่าํ จะช่วยกระตุน้การบริโภค

ภาคเอกชนให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม  การชะลอตัวของ

เศรษฐกิจจีน ตลอดจนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ตกต่ํา 

จะยังคงเป็นปัจจัยฉุดร้ังเศรษฐกิจโลกต่อไป ทั้งนี้ IMF 

ณ เดือนมกราคม 2559 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลก

ในปี 2559 จะขยายตัวร้อยละ 3.4

แนวโนมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 ความต้องการใช้น้ํามันของโลกในปี 2559 

คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ไปอยู่ที่ระดับ 

95.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตามรายงานของ IEA ณ เดือน

มกราคม 2559 นําโดยกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และ

กาํลงัพฒันา โดยเฉพาะจนี อนิเดยี และตะวนัออกกลาง 

ขณะทีค่วามตอ้งการใชน้้าํมนัของกลุม่ประเทศที่พฒันา

แล้วคาดว่าทรงตัวจากปีก่อน สําหรับการผลิตนํ้ามัน

คาดว่าสภาวะอุปทานน้ํามันดิบล้นตลาดจะลดลง 

จากการลดกําลังการผลิตของกลุ่ม Non-OPEC 

อย่างไรก็ตาม การผลิตนํ้ามันดิบที่เพิ่มขึ้นจากอิหร่าน 

และอิรัก คาดว่าจะส่งผลให้ราคาน้ํามันดิบยังคงอยู่

ในระดับต่ําประมาณ 35 - 45 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 

ซึ่งจะกระตุ้นให้มีการใช้น้ํามันสําเร็จรูปสูง ทําให้

ค่าการกลั่นอ้างอิงสิงคโปร์ในปี 2559 คาดว่าจะเฉลี่ย

อยู่ในระดับประมาณ 8 - 9 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 

 สําหรับราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีโดยรวม

ในปี 2559 คาดว่าจะลดลงจากสภาพอุปทานส่วนเกิน 

โดยราคา โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High Density 

Polyethylene: HDPE) มีแนวโน้มปรับตัวลดลงไป

อยู่ที่ 1,091 เหรียญสหรัฐต่อตัน เนื่องจากจะถูกกดดัน

จากการใชถ้า่นหินตน้ทนุต่าํ (CTO) ในจนี และเทคโนโลย ี

Shale Gas ซึ่งมีความได้เปรียบด้านการแข่งขัน 

เช่นเดียวกับราคาพาราไซลีน (Paraxylene: PX) 

คาดว่าจะอยู่ที่ 743 เหรียญสหรัฐต่อตัน เนื่องจาก

ความต้องการ PTA และ Polyester คาดว่าจะขยายตัว

ลดลง ประกอบกับยังคงมีกําลังการผลิตส่วนเกินอยู่

แนวโนมเศรษฐกิจและปโตรเลียม 

ของไทย ป 2559

แนวโนมเศรษฐกิจ

 เศรษฐกิจไทยในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัว

สูงกว่าปี 2558 โดยได้รับแรงส่งจากมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจในระดับจุลภาคและการใช้จ่ายลงทุน

ของภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

ขนาดใหญ่ที่มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้าง

ความเชื่อม่ันให้ภาคธุรกิจและกระตุ้นการลงทุนได้ 

ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง 

นอกจากน้ี  เงินบาทท่ีมีแนวโนม้ออ่นคา่ลงนา่จะส่งผลดี

ต่อการส่งออก โดยในปี 2559 คาดว่าค่าเงินบาท

จะอยู่ในช่วง 35.5 - 36.5 บาทต่อเหรียญสหรัฐ สําหรับ

ปัจจัย เสี่ ยงที่ ต้อง จับตามองในปี  2559 ไ ด้แก่  

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ปัญหาภัยแล้ง 

และความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ 

ทั้งนี้ สศช. ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ประเมินว่า

เศรษฐกิจไทยจะเติบโตในช่วงร้อยละ 2.8 - 3.8

แนวโนมสถานการณปโตรเลียม

 แนวโน้มการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 

(ไม่รวมพลังงานหมุนเวียน) ในปี 2559 คาดว่า

จะขยายตัวร้อยละ 2.0 - 3.0 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 

ตามการเติบโตของเศรษฐกิจไทย สําหรับการใช้น้ํามัน

สําเร็จรูป กระทรวงพลังงาน ณ เดือนมกราคม 2559 

คาดว่าราคานํ้ามันที่ยังคงอยู่ในระดับต่ํา จะส่งผลให้

การใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 โดยมีการใช้น้ํามันเบนซิน 

น้าํมนัดีเซล และน้าํมนัเคร่ืองบินเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 9.7, 1.8 

และ 4.5 ตามลําดับ ในขณะท่ีการใช้ LPG เพื่อเป็น

เชื้อเพลิงคาดว่ายังคงหดตัวร้อยละ 2.5 

ป 2559 คาดวา
ความตองการ
ใชนํ้ามันของโลก
จะเพิ่มขึ้นเปน

95.7

ลานบารเรลตอวัน

ป 2558 

ทั่วโลกใชนํ้ามัน
94.5

ลานบารเรลตอวัน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
และผลการดําเนินงาน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 ปตท. เป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติที่ประกอบ
ธรุกจิปโิตรเลยีมและปโิตรเคมคีรบวงจร โดยมพีนัธกจิ 
ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ  
สร้างความมั่ งคั่ งทางเศรษฐกิจ และการสร้าง 
ความยั่ งยืนขององค์กร  ควบคู่ ไปกับการดูแล 
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสังคมไทยให้เข้มแข็ง 
 การประกอบธุรกิจของ ปตท. เป็นการลงทุน
ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา โดย 
มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดธุรกิจควบคู่  
ไปกับการสร้างนวัตกรรมด้านพลังงาน ซึ่งมีรูปแบบ 
การประกอบธุรกิจเป็น Operating and Holding  
Company ที่มีทั้งธุรกิจที่ดําเนินงานเองและธุรกิจ 
ที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. สามารถสรุปได้ดังนี้

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
และผลการด�าเนินงาน
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035
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

และผลการดําเนินงาน

ราคาผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่จําหน่าย
เป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ในตลาดโลก สําหรับ LPG ที่จําหน่ายเป็นเชื้อเพลิง 
ในประเทศ ภาครัฐได้มีการกําหนดนโยบายในการปรับ
โครงสร้างราคาจําหน่าย LPG ในประเทศ ให้สะท้อน
ต้นทุนการจัดหาและผลิตที่แท้จริง ซึ่งมีผลตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นมา อย่างไรก็ดี ภาครัฐได้ขอ
ความร่วมมือจาก ปตท. ในการช่วยเหลือประชาชน 
ที่ใช้ LPG ในกลุ่มภาคครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ร้านค้า
หาบเร่แผงลอย เป็นการชั่วคราว ให้สามารถซื้อ LPG 
ได้ในระดับราคาเดิม เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบ
จากการปรบัโครงสรา้งราคา LPG ของประเทศดงักลา่ว 

	 หน่วยธุรกิจนํ้ามัน	

 ดําเนินธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
ที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ชนิดผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ 
เชือ้เพลงิ ซึง่หมายถงึ น้าํมนัเชือ้เพลงิ กา๊ซปโิตรเลยีมเหลว 
(LPG) 2) ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ซึ่งหมายถึง น้ํามันหล่อลื่น  
และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอื่น ๆ 3) ผลิตภัณฑ์ในธุรกิจ 
คา้ปลกี (non-oil) โดยมชีอ่งทางการจาํหนา่ย 3 ชอ่งทาง 
หลัก คือ
 1. ตลาดค้าปลีก  ผ่านสถานีบริการและ
นอกสถานีบริการน้ํามัน ที่มีการพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด 
PTT Life Station สามารถตอบสนองวิถีชีวิตของ 
ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างครบครัน (One Stop Service) 
อีกทั้งยังมีการสร้างสรรค์ธุรกิจค้าปลีกใหม่ ๆ ที่ ปตท.
เป็นผู้ดําเนินการเอง รวมถึงการแสวงหาพันธมิตรของ
ธุรกิจ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการร่วมกัน  
ในปี 2558 ปตท. สามารถบรรลุข้อตกลงกับ Texas 
Chicken ให้ ปตท. เป็น Master Franchise และได้ 
เปิดตัวสาขาแรกที่เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต นับเป็นอีก 
ความสําเร็จที่ ปตท. ตั้งใจคัดสรรนําเสนอให้คนไทย 
ไดส้มัผสัประสบการณใ์หม ่ๆ  และเพือ่ให ้ปตท. สามารถ
พัฒนาระดับความผูกพันกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการขาย เช่น 
บัตร PTT Blue Card สามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับผู้บริโภคเป็นการเฉพาะสําหรับแต่ละกลุ่มลูกค้า  
โดยปัจจุบัน มีสมาชิกกว่า 1,200,000 ราย เพื่อขยาย
ฐานลูกค้าที่มีความผูกพันต่อ ปตท. และ Application  
“PTT Blue Card” ทั้งในระบบ Android และ iOS เพื่อให้ 
สมาชิกสามารถรับสิทธิประโยชน์จากร้านค้าชั้นนํา 
ต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน 

 ธุรกิจที่ดำาเนินงานเอง

	 หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาต	ิ

 ดําเนินธุรกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ 
จดัจาํหนา่ยผลติภณัฑจ์ากโรงแยกกา๊ซธรรมชาต ิรวมทัง้ 
การลงทนุในธรุกจิทีใ่ชป้ระโยชนแ์ละสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บั 
ก๊าซธรรมชาติผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยการจัดหา
ก๊าซธรรมชาติอย่างเพียงพอ รองรับความต้องการ 
ที่ขยายตัวต่อเนื่อง ครอบคลุมการจัดหาจากแหล่ง 
ในประเทศ นาํเขา้จากประเทศเพือ่นบา้น และในรปูของ
ก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ Liquefied Natural Gas (LNG) 
และการจัดจําหน่ายครอบคลุมการจัดจําหน่ายให้กับ 
ผูผ้ลติไฟฟา้รายใหญ ่ ลกูคา้อตุสาหกรรมผา่นการลงทนุ
ระบบทอ่จดัจาํหนา่ยกา๊ซธรรมชาต ิและการจดัจําหนา่ย
ให้กับภาคขนส่ง เพื่อส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิงทางเลือกทดแทนน้ํามันเบนซินและดีเซล 
ผ่านการลงทุนในสถานีบริการ NGV ของหน่วยธุรกิจ
โครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ 
ก๊าซธรรมชาติ ปตท. ได้ลงทุนในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
เพือ่การแยกผลติภณัฑต์า่ง ๆ  ทีม่มีลูคา่จากกา๊ซธรรมชาต ิ 
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รองรับ 
การพฒันาอตุสาหกรรมปโิตรเคมขีองไทย เพือ่สนบัสนนุ
ภาคเศรษฐกิจอืน่ ๆ  ในการเสริมสรา้งเศรษฐกิจของไทย 
ให้เติบโต รวมทั้งการจําหน่ายเป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
หรือ Liquefied Petroleum Gas (LPG) เพื่อใช้เป็น 
เชื้อเพลิงในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรมและขนส่ง 
 ในการนําเข้า LNG ปตท. ได้ลงทุนคลังรับ LNG 
ผ่านบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด ซึ่ง ปตท. ถือหุ้น 
ร้อยละ 100 เพื่อให้บริการในการรับเรือ จัดเก็บ LNG 
และแปลงสภาพ LNG เป็นก๊าซธรรมชาติ 
 การจัดหาก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ ร้อยละ 73  
มาจากก๊าซธรรมชาติในประเทศ ส่วนที่เหลือมาจาก
การนาํเขา้กา๊ซธรรมชาตทิางทอ่จากเมยีนมา และนาํเขา้ 
LNG จากทั่วโลก
 ผลประกอบการของธุรกิจจัดหาและค้าส่ง 
กา๊ซธรรมชาตจิะขึน้อยูก่บัคา่บรกิารจดัหาและคา่บรกิาร
ผ่านท่อ ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการ
กาํกบักจิการพลงังานภายใตพ้ระราชบญัญตักิารประกอบ 
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และผลประกอบการของ 
ธรุกจิจดัจําหนา่ยกา๊ซธรรมชาตใิหก้บัลกูคา้อตุสาหกรรม 
ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับราคาน้ํามันเตาในตลาดโลก  
ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกในภาคอุตสาหกรรม ส่วน
ผลประกอบการของโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะขึ้นอยู่กับ
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 2. ตลาดพาณิชย์ จําหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้า
ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม อากาศยาน  
เรือขนส่ง เรือประมง และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยัง 
ตลาดต่างประเทศ
 3. ตลาดผู้ค้ามาตรา 7 และมาตรา 10  
ตามพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง
 หน่วยธุรกิจน้ํามันได้มีการบริหารการลงทุน 
ในธุรกิจและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจ
น้ํามันทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านบริษัทใน  
กลุ่ม ปตท. ซึ่งส่วนใหญ่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 
เช่น ธุรกิจค้าปลีกและสถานีบริการ ธุรกิจผสมและ
บรรจุน้ํามันหล่อลื่น และธุรกิจให้บริการ รับ เก็บ จ่าย 
ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง และปิโตรเคมี เป็นต้น
 ธรุกจิน้าํมนัเปน็ธรุกจิการคา้เสรทีีม่กีารแขง่ขนัสงู  
ผลประกอบการของธรุกจิน้าํมนัขึน้อยูก่บัความตอ้งการ
ใช้น้ํามันของผู้บริโภค ค่าการตลาด และรายได้จาก
ธุรกิจค้าปลีกที่มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง

 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 ดําเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศครบวงจร 
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ในการสร้างความมั่นคง 
ทางดา้นพลงังานใหก้บัประเทศไทย ควบคูไ่ปกบัการขยาย 
ฐานการคา้ไปยงัทกุภมูภิาคทัว่โลก ครอบคลมุการจดัหา  
การนําเข้า การส่งออก และการค้าระหว่างประเทศ
ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ น้ํามันดิบ คอนเดนเสท  
ผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูป ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ตัวทําละลาย เคมีภัณฑ์ และ
ผลิตภัณฑ์จากปาล์ม น้ํามันปาล์มดิบ กะลาปาล์ม  
และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เป็นต้น รวมทั้งให้บริการบริหาร
ความเสี่ยงด้านราคา และการจัดหาการขนส่งระหว่าง
ประเทศ เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจที่มีเป้าหมาย
หลักในการเป็นบริษัทการค้าสากลข้ามชาติชั้นนํา 
ที่สร้างความมั่นคงทางพลังงาน และสร้างความมั่งคั่ง
ให้กับประเทศ
 ดว้ยธรุกรรมการคา้ระหวา่งประเทศเปน็ธรุกรรม
ที่มีมูลค่าสูง หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจึงมี 
การวางระบบควบคุมความเสี่ยงผ่านคณะกรรมการ
หลายคณะเพือ่ใหเ้กดิการตรวจสอบแบบถว่งดลุ (Check 
and Balance) รวมทัง้การนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาใช้ในการดําเนินธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ
ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส และ 
มีประสิทธิภาพ

 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้จัดตั้ง
บริษัทและสํานักงานตัวแทนในต่างประเทศ อาทิเช่น 
ประเทศสิงคโปร์ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
เมอืงเซีย่งไฮ ้สาธารณรฐัประชาชนจนี และกรงุจาการต์า 
ประเทศอนิโดนเีซยี สง่ผลใหห้นว่ยธรุกจิการคา้ระหวา่ง
ประเทศมีธุรกรรมการค้ากับคู่ค้าต่าง ๆ มากกว่า  
50 ประเทศ ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก 
 ผลประกอบการของหน่วยธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการความเสี่ยงราคา
และการขยายธุรกรรมการค้านอกประเทศ (Out-Out 
Trading) 

	 หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

 การดําเนินธุรกิจประกอบด้วยการให้บริการ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  
การจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ ธุรกิจ
ไฟฟ้าและพลังงานร่วม ธุรกิจการพัฒนาที่ดิน ธุรกิจ
การให้บริการด้านมาตรฐานและระบบการปฏิบัติการ
เพื่อความยั่งยืน ธุรกิจการให้บริการด้านวิศวกรรม
และบริหารโครงการก่อสร้าง ธุรกิจการให้บริการด้าน
วิศวกรรมและซ่อมบํารุง และธุรกิจการให้บริการด้าน
อาคารสํานักงาน เพื่อให้การบริหารจัดการสินทรัพย์
ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานของกลุม่ ปตท. เกดิประสทิธภิาพ
สูงสุด และเกิดการสร้างความเชี่ยวชาญในการสร้าง
ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโครงการอย่าง 
มืออาชีพ เพื่อรองรับการขยายตัวของการดําเนินธุรกิจ
ของ ปตท. ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
 ผลประกอบการส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับอัตรา 
ค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ และปริมาณก๊าซธรรมชาติ
ที่ขนส่งผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งอัตรา 
ค่าบริการอื่น ๆ
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ในแต่ละประเทศที่ดําเนินการ ความเสถียรในการผลิต
ไฟฟา้ ความพรอ้มจา่ยพลงัไฟฟา้ และการบรหิารตน้ทนุ
และคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงานทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ 
โอกาสในการลงทุนและพัฒนาขีดความสามารถของ 
องค์กร

 ธุรกิจถ่านหิน

 ผ่าน บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จํากัด 
(PTTER) (เดิมชื่อบริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล 
จํากัด (PTTI)) PTTER ดําเนินธุรกิจถ่านหินและเหมือง
ถา่นหนิในสาธารณรฐัอนิโดนเีซยีและการจําหนา่ยไปยงั
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น 
และประเทศไต้หวัน เป็นต้น 
 ผลประกอบการของธุรกิจถ่านหินจะขึ้นอยู่กับ
ราคาถ่านหินในตลาดโลกและปริมาณความต้องการ 
และการบริหารจัดการต้นทุนการขุดเหมืองถ่านหิน 
อย่างมีประสิทธิภาพ

 ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

 ผ่านบริษัทในกลุ่ม 11 บริษัท ได้แก่ บริษัท  
ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) (TOP), บริษัท ไออาร์พีซี  
จํากัด (มหาชน) (IRPC), บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟน์นิ่ง จํากัด (มหาชน) (SPRC), บริษัท บางจาก 
ปโิตรเลยีม จํากดั (มหาชน) (BCP) (จนถงึเดอืนเมษายน 
2558), 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 
โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จํากัด (PTTPL) โดยดําเนินธุรกิจ 
ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง การผลิตและ 
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลาง และเม็ด 
พลาสตกิประเภทตา่ง ๆ  การดําเนนิธรุกจิดา้นการตลาด 
เพือ่จาํหนา่ยเมด็พลาสตกิทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
รวมถึงการให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร 
 ผลประกอบการของธรุกจิปโิตรเคมแีละการกลัน่ 
ส่วนใหญ่จะขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจ ราคาวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ในตลาดโลกซึ่งปรับขึ้นลงตามอุปสงค์และ
อุปทานของตลาดโลก รวมถึงมูลค่าสินค้าคงเหลือ  
ณ สิ้นปี

 ธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม

 ธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียม

 ผ่าน บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยธุรกิจสํารวจและ
ผลติปโิตรเลยีมรวมทัง้ราคาจําหนา่ยปโิตรเลยีมภายใน
ประเทศอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการ
ปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 
 ปตท.สผ. ดําเนนิธรุกจิสํารวจและผลติปโิตรเลยีม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในธุรกิจ 
ที่ต่อเนื่อง เพื่อแสวงหาแหล่งปิโตรเลียมทั้งน้ํามันดิบ 
และก๊าซธรรมชาติในราคาที่แข่งขันได้ เพื่อสร้าง 
ความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ และ 
การจําหน่ายปิ โตรเลียมที่ผลิตได้จากโครงการ 
ในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียงซึ่งส่วนใหญ่เป็น 
ก๊าซธรรมชาติให้กับตลาดในประเทศเป็นหลัก 
 ผลประกอบการของ ปตท.สผ. สว่นใหญจ่ะขึน้อยู่
กับราคาน้ํามันในตลาดโลก ความสําเร็จในการสํารวจ
และการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม และการบริหารต้นทุน
ในการสํารวจและผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งโอกาส
ในการลงทุนและพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร

 ธุรกิจไฟฟ้า

 ผ่าน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด 
(มหาชน) (GPSC) ซึ่ง GPSC ดําเนินธุรกิจการผลิตและ
จําหน่ายไฟฟ้า ไอน้ํา และน้ําอุตสาหกรรมให้กับลูกค้า
อุตสาหกรรม และ กฟผ. รวมทั้งยังเป็นผู้นําการลงทุน
เพื่อส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในระบบ
ผลิตกระแสไฟฟ้าและน้ําเย็น (Cogeneration & District  
Cooling System) สําหรับโครงการต่าง ๆ บริเวณ 
พื้นที่แนวท่อก๊าซธรรมชาติเพื่อการใช้พลังงานให้มี 
ประสทิธภิาพสงูสดุ โดยทีก่ารจดัหาไฟฟา้จากการลงทนุ
ในธุรกิจไฟฟ้าในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) และ 
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ทั้งในรูปแบบกิจการ 
ร่วมค้า (Joint ventures) และหุ้นส่วนทางธุรกิจ  
(Business partners) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 ผลประกอบการของ GPSC ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่
กบัราคากา๊ซธรรมชาตทิีเ่ปน็เชือ้เพลงิหลกั  อปุสงคแ์ละ
อปุทานของไฟฟา้และไอน้าํ คา่ไฟฐานและคา่ไฟผนัแปร



ความเชื่อมโยงทางธุรกิจ

โรงโอเลฟินส์
และอะโรเมติกส์

โรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ

โรงงานปิโตรเคมี
ขั้นกลาง

ขนส่งนํ้ามัน

โรงกลั่น						

การสํารวจ
และผลิต
ปิโตรเลียม

การจัดหา
นํ้ามันดิบและ
นํ้ามันเชื้อเพลิง

	 ธุรกิจขั้นต้น	 ธุรกิจขั้นกลาง	 																															ธุรกิจขั้นปลาย	 ผู้บริโภค

ระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ

การค้า
ระหว่างประเทศ

โรงงานไบโอดีเซล	
โรงงานเอทานอล

ก๊าซธรรมชาติ

เหมืองถ่านหิน

นํ้ามันดิบและ
นํ้ามันเชื้อเพลิง

การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
และการบริหาร
จัดการอาคาร
สถานที่



	 ธุรกิจขั้นต้น	 ธุรกิจขั้นกลาง	 																															ธุรกิจขั้นปลาย	 ผู้บริโภค

ระบบผลิตไฟฟ้า
และนํ้าเย็น

กระแสไฟฟ้า

สถานีบริการ ภาคขนส่ง

ก๊าซหุงต้ม
ในครัวเรือน

นํ้ามันหล่อลื่น

โรงงาน
อุตสาหกรรม

โรงไฟฟ้า

ก๊าซธรรมชาติ
สําหรับ
ยานยนต์

น้ํามันหล่อลื่น
พื้นฐาน

น้ํามัน

ก๊าซหุงต้ม

เม็ดพลาสติก
และพลาสติก
ชีวภาพ

อุปกรณ์/	
ของใช้

การส่งออก

การจัดการเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน/	ที่ปรึกษา,	
วิศวกรรม
และโครงการ

แก๊สโซฮอล	
(E10,	E20,	E85)	
ไบโอดีเซล	(B7)

โรงไฟฟ้า

โรงงาน
อุตสาหกรรม
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ผลการดำาเนินงานปี 2558 

 ปี 2558 ปตท. ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การดําเนินงาน ลดค่าใช้จ่ายและการเพิ่มวินัยทาง 
การเงนิ มกีารบรหิารความเสีย่งดา้นราคาอยา่งเครง่ครดั  
รวมทั้งการนําเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่เพื่อสร้าง
รายได้ แต่จากราคาน้ํามันที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องใน
ปลายปี 2558 ส่งผลให้ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท.  
ประสบปัญหาการขาดทุนจากการเก็บสํารองนํ้ามัน
และวัตถุดิบ และขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์เป็น
จํานวน 54,698 ล้านบาท โดยเฉพาะธุรกิจสํารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมและธุรกิจถ่านหิน ทําให้ในปี 2558  
กลุ่ม ปตท. มีกําไรสุทธิรวม 19,936 ล้านบาท และ 
มีรายได้จากการขาย 2,026,912 ล้านบาท

 สําหรับรายละเอียดผลดําเนินงานของแต่ละ
หน่วยธุรกิจสามารถสรุปได้ดังนี้

 ธุรกิจที่ ปตท. ดำาเนินงานเอง

 หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาต	ิ
 
 ผลสําเร็จของการดําเนินงานของหน่วยธุรกิจ 
ก๊าซธรรมชาติ ในปี  2558 มาจากการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ทําให้ในปี 2558 การใช้ 
พลังงานในการผลิตของโรงแยกก๊าซฯ ต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ลดลงถึงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2557 
ซึง่เปน็การชว่ยใหค้า่ใชจ้า่ยในการผลติของโรงแยกกา๊ซฯ 
ลดลง นอกจากนี้ยังมาจากการจัดหาก๊าซธรรมชาติได้
เพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น
ในกลุ่มลูกค้าภาคไฟฟ้า อุตสาหกรรมและโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาต ิโดยผลดําเนนิงานในป ี2558 ของหนว่ยธรุกจิ
ก๊าซธรรมชาติที่สําคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้
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 การจัดหาก๊าซธรรมชาติ 

 การจัดหาก๊าซธรรมชาติรวม 4,824 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2557  
ที ่4,687 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั ประกอบดว้ยการจดัหา
จากแหลง่กา๊ซธรรมชาตใินประเทศ 3,532 ลา้นลกูบาศก์
ฟตุตอ่วนั และการนาํเขา้ 1,292 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั 
หรือคิดเป็นสัดส่วนการจัดหาจากแหล่งในประเทศและ
ต่างประเทศร้อยละ 73 : 27

 การจัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติในภาคไฟฟ้า 

 ปริมาณการจําหน่ายรวม 2,886 ล้านลูกบาศก์
ฟุตต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของปริมาณ 
การจําหน่ายทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2557  
ที่  2,757 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เป็นผลมาจาก
ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยการจําหน่าย 
ก๊าซธรรมชาติในภาคไฟฟ้าประกอบด้วยการจําหน่าย
ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. 
รวม 1,151 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 40  
ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระจํานวน 10 ราย รวม 995 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 34 และผู้ผลิตไฟฟ้า
รายเล็กจํานวน 42 ราย รวม 740 ล้านลูกบาศก์ฟุต 
ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 26

 การจดัจำาหนา่ยกา๊ซธรรมชาติในภาคอตุสาหกรรม

 ปรมิาณการจําหนา่ยรวม 669 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ
ต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ของปริมาณจําหน่าย
ทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2557 ที่ 653 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยมีจํานวนลูกค้าทั้งสิ้น 356 ราย  
ประกอบด้วย ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม 325 ราย ลูกค้า
ผลิตไฟฟ้าใช้เอง 30 ราย และลูกค้ากลุ่มพาณิชย์ 1 ราย  
ปริมาณจําหน่ายที่ เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่ ง เป็นผลจาก
การขยายการลงทุนโครงการระบบท่อจัดจําหน่าย
ก๊าซธรรมชาติส่วนขยาย ในพื้นที่เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ระบบ
จําหน่ายก๊าซในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี  
และระบบจําหน่ายก๊าซสําหรับ บริษัท เซรามิค
อุตสาหกรรมไทย จํากัด จังหวัดสระบุรี เป็นต้น 

 การจัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง

 การจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ ในภาคขนส่ง 
มีปริมาณเฉลี่ย 312 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 6 ของปริมาณจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ
ทั้งหมด ลดลงร้อยละ 2 จากปี 2557 ที่ 317 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ํามันดิบ 
ในตลาดโลกปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง น้ํามันเบนซิน 
และดีเซลมีราคาถูกลง จึงทําให้ผู้บริโภคกลับไปใช้ 
น้ํามันเบนซินและดีเซลมากขึ้น

 การจดัจำาหนา่ยผลติภณัฑจ์ากโรงแยกกา๊ซธรรมชาติ
 
 การใช้ก๊าซธรรมชาติสําหรับโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติ 
มีปริมาณรวม 961 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 20 ของปริมาณการจําหน่ายทั้งหมด  
โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 จากปี 2557 ที่ 960 ล้าน 
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เนื่องจาก ในปี 2557 โรงแยก
ก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 5 ที่ต้องหยุดเดินเครื่องจาก
อุบัติเหตุฟ้าผ่าที่อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนจาก 
ไอเสยีเครือ่งยนต ์(Waste Heat Recovery Unit: WHRU) 
เมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2556 ไดต้ดิตัง้อปุกรณแ์ลกเปลีย่น 
ความร้อนชุดสํารอง ณ โรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่  5  
ในเดือนเมษายน 2557 ทําให้กลับมาเดินเครื่องเต็ม
กําลังการผลิต ลดผลกระทบในการผลิตและนําเข้า 
LPG รองรับความต้องการใช้ของผู้ใช้พลังงาน และเมื่อ
เดือนกันยายน 2557 ปตท. ได้ทําการติดตั้งอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนจากไอเสียเครื่องยนต์ชุดใหม่ 
เสร็จสมบูรณ์ ทําให้สามารถเดินเครื่องได้ตามปกติ
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โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ก๊าซธรรมชาติ	สําหรับยานยนต์	(NGV)

ภาคอุตสาหกรรม

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	(SPP)

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ	(IPP)

กฟผ.	(EGAT)	

ปริมาณ
การจําหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

หน่วย:	ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	
ที่	1,000	บีทียูต่อลูกบาศก์ฟุต

4,828
4,586 4,687

2556 2557 2558

961

312

995

740

960

317

1,206

852

653

1,151

669

699

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ	(NGL)

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	(LPG)

ก๊าซโพรเพน	

ก๊าซอีเทน

ปริมาณ
การจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์
จากโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
2556 2557 2558

หน่วย:	พันตัน

6,4236,197 6,392

610

307

930

872

1,228

639

729

2,106

819

2,7392,690

727

2,074

705 721

2,199

765

2,738
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เหตุการณ์สำาคัญของหน่วยธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติในรอบปี 2558

มกราคม

 •	 บริษัท Qatar Liquefied Gas Company 
Limited (Qatargas) ได้เริ่มส่งมอบก๊าซ LNG เที่ยวแรก 
ให้กับ ปตท. ปริมาณ 90,613.43 ตัน ตามสัญญา 
ซือ้ขายกา๊ซ LNG รปูแบบสญัญาระยะยาว 20 ป ีปรมิาณ 
2 ล้านตันต่อปี หรือประมาณ 280 ล้านลูกบาศก์ฟุต 
ตอ่วนั ซึง่เปน็สญัญาซือ้ขายกา๊ซ LNG ระยะยาวฉบบัแรก 
ของกลุม่ ปตท. ชว่ยเสรมิความมัน่คงดา้นพลงังานใหก้บั
ประเทศ รองรับความต้องการใช้พลังงานของประเทศ
ในระยะยาว
 •	 คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) 
มีมติให้ปรับราคาขายปลีกก๊าซฯ NGV สําหรับรถยนต์
ส่วนบุคคลขึ้นในอัตรา 0.50 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิม 
12.50 เป็น 13.00 บาทต่อกิโลกรัม และปรับราคาขาย
ปลกีกา๊ซฯ NGV สาํหรบัรถโดยสารสาธารณะขึน้ในอตัรา 
0.50 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิม 9.50 เป็น 10.00 บาท
ต่อกิโลกรัม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2559 
เป็นต้นไป
 •	 กบง. มมีตใิหป้รบัสตูรคาํนวณตน้ทนุการจดัหา 
LPG ของประเทศให้เหมาะสมจากผู้ผลิตและจัดหา  
3 แหล่ง คือ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ํามัน และ
การนําเข้า โดยภาครัฐใช้กลไกของกองทุนน้ํามันฯ  
ในการบริหารจัดการให้ราคาตั้งต้นเป็นราคาเดียวกัน  
มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ทําให้ราคา LPG 
จากโรงแยกก๊าซฯ สามารถปรับสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 
โดยราคาเฉลี่ยเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2558  
ปรับเพิ่มขึ้นจาก 333 เหรียญสหรัฐต่อตัน เป็น 498 
เหรียญสหรัฐต่อตัน และภาครัฐจะมีการทบทวนต้นทุน 
LPG จากโรงแยกก๊าซฯ  ทุก ๆ 3 เดือน

มีนาคม

 •	 กกพ. มีมติเห็นชอบ “ข้อกําหนดเกี่ยวกับ
การเปิดให้ใช้ หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ 
บนบกแก่บุคคลที่สามของ ปตท.” (TPA Code - ปตท) 
และ “ข้อกําหนดเกี่ยวกับการให้บริการของสถานี 
แอลเอน็จแีกบ่คุคลทีส่าม และการเชือ่มตอ่สาํหรบัสถานี
แอลเอ็นจีมาบตาพุดของบริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี จํากัด” 
(TPA Code - PTTLNG) โดย ปตท. และ PTTLNG ได้
ประกาศใช้ข้อกําหนดฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 
2558 การประกาศใช้ข้อกําหนดฯ เป็นไปตามข้อบังคับ
ว่าด้วยการจัดทําข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือ
เชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีแอลเอ็นจี 
แก่บุคคลที่สาม พ.ศ. 2557” (TPA Regime) และ 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ 
พลังงาน พ.ศ. 2550 ที่ให้มีการแข่งขันในกิจการ 
พลังงานและมีการบริหารของระบบโครงข่ายพลังงาน
อย่างเป็นธรรมโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
 •	 เมื่อวันที่  30 มีนาคม 2558 ที่ประชุม
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน มีมติอนุมัติ TPA  
Code (Onshore) ของ ปตท. อ้างอิงตาม TPA Regime 
ฉบับปัจจุบัน

เมษายน

 •	 ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งยาดานา และ
แหล่ง เยตากุน ในเมียนมา ได้ดําเนินการซ่อม
บํ า รุ งอุ ปกรณ์ตามแผนงานประ จํา ปีพร้ อมกัน  
ในระหว่างวันที่ 9 - 21 เมษายน 2558 เนื่องจากเป็น 
ชว่งเทศกาลสงกรานต ์ทีค่วามตอ้งการใชไ้ฟฟา้โดยรวม 
ของประเทศลดลงกวา่ปกต ิปตท. ไดเ้ตรยีมความพรอ้ม 
โดยจัดเตรียมสํารองก๊าซธรรมชาติในท่อและจาก 
ฝัง่ตะวนัออกเพือ่เตรยีมการเรยีกใช ้รวมทัง้จดัหาน้าํมนั
เชื้อเพลิงสํารองสําหรับโรงไฟฟ้าราชบุรี บางปะกง  
และพระนครใต้ การซ่อมบํารุงอุปกรณ์สําเร็จด้วยดี 
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทําให้สามารถเริ่มจ่ายก๊าซฯ  
เขา้สูร่ะบบได ้ตัง้แตเ่วลา 03.25 น. ของวนัที ่20 เมษายน 
2558 นับว่าเร็วกว่าแผนที่กําหนดไว้ 6 ชม.
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 •	 ผูผ้ลติกา๊ซธรรมชาตแิหลง่ซอตกิา้ ในเมยีนมา 
ได้ดําเนินการปิดซ่อมบํารุงอุปกรณ์ประจําปี ณ แท่น
ผลิตในทะเล และระบบท่อฯ บนบก เป็นระยะเวลา 
8 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 เมษายน 2558 โดยผู้ผลิต 
สามารถจ่ายก๊าซฯ กลับเข้าสู่ระบบตามปกติได้ ตั้งแต่
เวลา 22.19 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2558
 •	 เมือ่วนัที ่11 เมษายน 2558 โครงการทอ่เชือ่ม
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ นวนคร - รังสิต กับระบบท่อ 
ส่งก๊าซธรรมชาติภูมิภาคบนบก นครสวรรค์ ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 นิ้ว  ระยะทางประมาณ  
106 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่อําเภอบางปะอิน จังหวัด 
อยธุยา  ดาํเนนิการกอ่สรา้งแลว้เสรจ็  สง่ผลใหก้ารจดัการ 
ก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันออกเกิดความสมบูรณ์มากขึ้น  
อีกทั้งยังเป็นการรองรับการขยายตัวของความต้องการ 
ใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่ง 
ในส่วนภูมิภาคอีกด้วย

พฤษภาคม

 •	 “ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทํา
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้ หรือเชื่อมต่อระบบ
ส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม 
(Third Party Access Regime: TPA Regime) ฉบับที่ 2” 
เริ่มมีผลใช้บังคับ
 •	 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
(กพช.) มีมติเห็นชอบ แผนระบบรับส่งและโครงสร้าง 
พื้นฐานก๊าซธรรมชาติ เพื่อความมั่นคงของโครงการ
ลงทุนในส่วนที่ 1  (โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ) 
ระยะที่ 1 จํานวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุง
แทน่ผลติ อปุกรณ ์และระบบทอ่ เพือ่รองรบัการสง่กา๊ซฯ
ให้แก่โรงไฟฟ้าขนอมใหม่ โครงการระบบท่อส่งก๊าซฯ  
ในทะเล เชื่อมแหล่งอุบล (อ่าวไทย) และโครงการสถานี
เพิม่ความดนักา๊ซฯ (Compressor) บนระบบทอ่สง่กา๊ซฯ 
วงันอ้ย - แกง่คอย โดยมอบหมายให ้บรษิทั ปตท. จํากดั 
(มหาชน) เป็นผู้ดําเนินโครงการ ทั้ง 3 โครงการ ทั้งนี้
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2558

มิถุนายน

 •	 คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
มีมติเห็นชอบการเรียกเก็บอัตราค่าบริการส่งก๊าซ 
ธรรมชาต ิสว่นของตน้ทนุผนัแปร (Commodity Charge:  
Tc) ประจําปี 2558 ของระบบท่อนอกชายฝั่งที่ระยอง 
(พื้นที่ 1), นอกชายฝั่งขนอม (พื้นที่ 2), บนฝั่ง (พื้นที่ 3)  
เท่ากับ 1.3045 บาทต่อล้านบีทียู ในขณะที่ระบบ 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่งที่จะนะ (พื้นที่ 4) เท่ากับ  
0.1283 บาทต่อล้านบีทียู  และระบบท่อส่งก๊าซ 
ธรรมชาตบินฝัง่ทีน่้าํพอง (พืน้ที ่5) เทา่กบั 0.0000 บาท 
ต่อล้านบีทียู โดยให้เรียกเก็บอัตราค่าบริการดังกล่าว  
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป การคิดอัตรา 
ค่าบริการนั้นอาศัยหลักเกณฑ์ตามคู่มือการคํานวณ 
ราคากา๊ซธรรมชาต ิและอตัราคา่บรกิารสง่กา๊ซธรรมชาต ิ
เมื่อเดือนธันวาคม 2550 รวมทั้งอาศัยความตาม 
มาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ 
พลังงาน พ.ศ. 2550
 •	 คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าบริการเก็บรักษาและ 
แปรสภาพกา๊ซธรรมชาตจิากของเหลวเปน็กา๊ซ สว่นของ 
ตน้ทนุผนัแปร ประจาํป ี2558 ของ บรษิทั พทีที ีแอลเอน็จ ี 
จํากัด ที่อัตรา 0.8563 บาทต่อล้านบีทียู โดยให้ 
เรยีกเกบ็อตัราคา่บรกิารดงักลา่ว ตัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 
2558 เป็นต้นไป
 •	 หนว่ยธรุกจิกา๊ซฯ ปตท. และ บรษิทั ผลติไฟฟา้
ราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึก 
ความเข้าใจ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน 
โครงการ LNG Receiving Terminal ในเมียนมา รวมถึง 
เป็นโอกาสในการจัดหาแหล่งก๊าซธรรมชาติให้กับ 
โรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 
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กรกฎาคม

 •	 บรษิทัผูผ้ลติกา๊ซธรรมชาตแิหลง่พืน้ทีพ่ฒันา
ร่วมไทย - มาเลเซีย (เจดีเอ เอ-18) ได้ปิดซ่อมบํารุง
อปุกรณป์ระจาํป ีระหวา่งวนัที ่21 - 25 กรกฎาคม 2558 
ปตท. ได้เตรียมความพร้อมโดยจัดเตรียมน้ํามันสํารอง 
และขนสง่ไปยงัโรงไฟฟา้จะนะและโรงไฟฟา้กระบีล่ว่งหนา้  
จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ในความสนับสนุนของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ปตท. ทําหน้าที่ประสานการหยุด
ซอ่มบาํรงุแหลง่กา๊ซฯ ทําใหส้ามารถเริม่จา่ยกา๊ซฯ เขา้สู ่
ระบบตามปกติได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 25 
กรกฎาคม 2558 นับว่าเร็วกว่าแผนที่กําหนดไว้ 24 ชม.
 •	 เปิดอาคารเรียนรู้และอาคารศูนย์ควบคุม
ระบบทอ่สง่กา๊ซฯ ณ ศนูยป์ฏบิตักิารชลบรุ ีเปน็ศนูยแ์สดง 
ขอ้มลูและพพิธิภณัฑ ์รวมทัง้จดุเรยีนรูแ้ละฝกึปฏบิตักิาร 
บํารุงรักษาท่อส่งก๊าซฯ (Pipeline Expert Learning 
Field) โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่รองรบัคณะผูเ้ยีย่มชมจาก
ภายนอก ทั้งยังรองรับการประชุมและฝึกอบรมภายใน 
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของพนักงานระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

กันยายน

 •	 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 4 
จากสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal)  
จังหวัดระยอง ไปยังระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติวังน้อย -  
แก่งคอย อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เริ่มส่งก๊าซฯ 
เข้าระบบ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ช่วยสร้าง 
ความมั่นคงด้านพลังงาน แก่โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติของประเทศ 

 •	 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
(กพช.) มีมติเห็นชอบ แผนระบบรับส่งและโครงสร้าง
พื้นฐานก๊าซธรรมชาติ เพื่อความมั่นคงของโครงการ
ลงทุนในส่วนที่ 1  (โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ) 
ระยะที่ 2 จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการระบบ 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 และโครงการระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากสถานีควบคุมความดัน 
กา๊ซธรรมชาติราชบรุี - วงันอ้ยที ่6 (RA#6) ไปยงัจงัหวดั
ราชบุรี ในวงเงินลงทุน 110,100 ล้านบาท เพื่อสร้าง
ความมั่นคงและรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยกําหนดให้สามารถจ่าย 
ก๊าซเข้าระบบได้ภายในปี 2564 และมอบหมายให้  
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดําเนินโครงการ  
ทั้ง 2 โครงการ
 •	 ปตท. โดย บริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จํากัด 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้ลงนาม 
ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับ บริษัท โอซาก้า แก๊ส 
(ประเทศไทย) จํากัด ในสัดส่วนร้อยละ 40 และ 60  
ตามลําดับ ในการจัดตั้ง “บริษัท โอจีพี เอนเนอร์ยี่  
โซลูชั่นส์ จํากัด” เพื่อดําเนินธุรกิจบริหารจัดการด้าน 
พลังงานให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ในการ 
ดาํเนนิธรุกจิ Energy Solution (การจดัการดา้นพลงังาน 
อย่างครบวงจร) และ Energy Efficiency Business  
(การบรหิารประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน) แบบ One-Stop  
Service ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย 



เมียนมา

กำ�ลังก�รแยกก�๊ซฯ ของโรงแยกก�๊ซธรรมช�ติ

หน่วยที่ 1 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

หน่วยที่ 2 และ 3  800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

หน่วยที่ 4 170 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

หน่วยที่ 5 570 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

หน่วยที่ 6 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
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กัมพูชาทะเลอันดามัน

ประเทศไทย

ลาว

เวียดนามแผนที่แสดงโครงข่าย 
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
และโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ

โรงไฟฟ้า

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

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
หน่วยที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช

PTTLNG Receiving Terminal

ท่อส่งก๊าซฯ ในปัจจุบัน

โครงการท่อส่งก๊าซฯ ในอนาคต

มาเลเซีย

สินภูฮ่อม

นํ้าพอง

บ้านอีต่อง
ท่าหลวง

แก่งคอย

เบญจมาศ

ทานตะวัน

ปลาทอง

เอราวัณ

พื้นที่พัฒนาร่วม
ไทย-มาเลเซีย (JDA)

อาทิตย์

ไพลิน

จะนะ

วังน้อย

เชฟรอนส่วนเพิ่ม

พระนครใต้

นครสวรรค์

นครราชสีมา

ราชบุรี

ยาดานา

เยตากุน

ซอติก้า

สมุทรปราการ

บงกช

พระนครเหนือ

ขนอม

บงกชใต้

บางปะกง

ระยอง
นิคมฯ ชายฝั่ง

ตะวันออก

ชลบุรี
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ตุลาคม

 •	 กกพ. มีมติเห็นชอบ “ข้อกําหนดเกี่ยวกับ
การให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม  
และการเชื่อมต่อสําหรับสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด 
ฉบบัที ่2 ของบรษิทั พทีที ีแอลเอน็จ ีจํากดั” (TPA Code -  
PTTLNG ฉบับที่  2) เมื่อวันที่  30 ตุลาคม 2558  
ตามที่ “ข้อบังคับว่าด้วยการจัดทําข้อกําหนดเกี่ยวกับ 
การเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ  
และสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม พ.ศ. 2557”  
(หรือ TPA Regime) ได้มีการทบทวน โดย PTTLNG 
ได้ประกาศใช้ข้อกําหนดฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่  21 
พฤศจิกายน 2558 

 หน่วยธุรกิจนํ้ามัน	

 ความสําเร็จของธุรกิจน้ํามันในปี 2558 เป็น 
ผลจากการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เป็นเลิศ 
(Marketing Excellence) เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคที่หลากหลาย จึงทําให้ ปตท. สามารถ 
ครองความเปน็ผูนํ้าในตลาดผลติภณัฑเ์ชือ้เพลงิตอ่เนือ่ง
เป็นปีที่ 23 มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 39.9 สูงกว่าปีก่อน
ร้อยละ 0.5 และเป็นผู้นําในตลาดผลิตภัณฑ์หล่อลื่น 
ตอ่เนือ่งเปน็ปทีี ่7 โดยมสีว่นแบง่ตลาดรอ้ยละ 38.4 โดย
ผลดาํเนนิงานของหนว่ยธรุกจิน้าํมนัสามารถสรปุไดด้งันี้

 •	 ปตท. ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) 
ความร่วมมือทางเทคนิควิศวกรรม กับการประปา
นครหลวง (กปน.) โดยมวีตัถปุระสงคร์ว่มกนัในการพฒันา 
องคค์วามรูแ้ละสนบัสนนุการนาํองคค์วามรูท้างเทคนคิ
วศิวกรรมของทัง้สองฝา่ยในดา้นการบรหิารจดัการงาน
บํารุงรักษาระบบส่งท่อก๊าซ ปตท. และด้านการบริหาร
จัดการระบบส่งและจ่ายน้ําประปาทางท่อของ กปน.
 •	 เปิดดําเนินการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 
(ระยอง - แก่งคอย) เพื่อโครงข่ายพลังงาน มั่นคง ยั่งยืน  
ณ สถานีรับจ่ายและเพิ่มความดันก๊าซ หน่วยที่ 4  
จงัหวดัระยอง โดยการกอ่สรา้งเปน็ไปตามความเหน็ชอบ 
โดยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  19 มิถุนายน 2550 
เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายท่อก๊าซธรรมชาติจากภาค
ตะวันออกและภาคกลางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในอนาคต รวมถึงรองรับการนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว
อีกด้วย
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 การจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง

 ปี 2558 ปตท. มีปริมาณจําหน่ายผลิตภัณฑ์
เชื้อเพลิงในประเทศรวม 19,079 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2557 จํานวน 980 ล้านลิตร ประกอบด้วย น้ํามัน
เบนซิน 3,942 ล้านลิตร น้ํามันดีเซล 7,871 ล้านลิตร  
น้ํามันเครื่องบินและน้ํามันก๊าด 2,714 ล้านลิตร  
น้ํามันเตา 1,482 ล้านลิตร และ LPG 3,069 ล้านลิตร
 สําหรับค่าการตลาด (กําไรขั้นต้นของผู้ค้า 
น้ํามันตามมาตรา 7 และเจ้าของสถานีบริการ) ทั้งปี 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.64 บาทต่อลิตร โดยค่าการตลาด 
ที่เหมาะสมอยู่ที่ระดับ 1.8  -  2.2  บาทต่อลิตร ซึ่งเป็น 
ระดับที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและ 
ผลตอบแทนการลงทุนของผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7  
และเจ้าของสถานีบริการน้ํามัน 
 ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 ปตท. มีสถานี
บริการรวม 1,450 แห่งทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 6.1 
ของสถานีบริการน้ํามันทั่วประเทศ สถานีเติมน้ํามัน
อากาศยาน 11 แห่ง คลังน้ํามัน 19 แห่ง (เป็นคลัง
ปตท. 9 แห่ง และใช้บริการภายนอก 11 แห่ง) คลังก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว 2 แห่ง คลังปิโตรเลียม 6 แห่ง และ 
โรงบรรจุก๊าซ 4 แห่ง 

 การจำาหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

 ปตท. มุ่ งมั่นที่จะผลักดันตราสินค้า PTT  
Lubricants ซึ่งเป็นตราสินค้าของคนไทยสู่การเป็น
ตราสินค้าระดับโลก (Global Brand) โดยยังคงรักษา
ความเป็นผู้นําด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นภายในประเทศ 
ท่ีมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหน่ึงอย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับ 
การขยายฐานลูกค้าไปสู่ตลาดต่างประเทศในภูมิภาค 
ต่าง ๆ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
เอเชียใต้ และประเทศจีน รวมทั้งสิ้น 33 ประเทศ และ 
ในป ี2558 ปตท. ยงัคงมุง่มัน่คดิคน้และพฒันาผลติภณัฑ ์
อยา่งตอ่เนือ่ง โดยออกผลติภณัฑห์ลอ่ลืน่ใหมร่วมทัง้สิน้  
10 ชนิด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
ก้าวสู่การเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 การจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ธุรกิจค้าปลีก

 นอกเหนอืจากสถานบีรกิารตามแนวคดิ PTT Life 
Station ที่มีอยู่เดิม ปตท. เพิ่มเติมแนวคิดการออกแบบ
สถานีบริการน้ํามันในรูปแบบ Friendly Design ที่แสดง
ถึงความใส่ใจ และคํานึงการตอบสนองการใช้บริการ 
ของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย เช่น การออกแบบทางเดิน
ลาดชัน เพื่อสร้างความสะดวกให้กับกลุ่มผู้บริโภค 
ทีใ่ชร้ถ Wheel chair หอ้งน้าํสาํหรบัเดก็เลก็ ชอ่งทีจ่อดรถ 
เฉพาะสําหรับสตรี และผู้พิการ เป็นต้น นอกจากนี้  
ได้ขยายสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ในต่างประเทศ
จํานวน 26 แห่ง อาทิ PTT Life Station ณ เสียมเรียบ 
กัมพูชา และ PTT Life Station ณ หลวงพระบาง สปป.
ลาว เป็นต้น
 ทั้ งนี้  ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 ปตท.  
มีการขยายช่องทางการจัดจําหน่ายในธุรกิจค้าปลีก 
ได้แก่ ร้านค้าสะดวกซื้อ 7-Eleven 1,245 แห่ง เพิ่มขึ้น  
100 แห่ง จากปี 2557 ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน  
1,437 แหง่ เพิม่ขึน้ 240 แหง่ จากป ี2557 ธรุกจิยานยนต ์ 
121 แห่ง ลดลง 22 แห่ง จากปี 2557 และในเดือน
ธันวาคม 2558 ปตท. สามารถบรรลุข้อตกลงกับ Texas 
Chicken และเริม่ดําเนนิธรุกจิในประเทศไทย โดย ปตท. 
เป็น Master Franchise และได้เปิดตัวสาขาแรก 
ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจนำ้ามัน 

 การลงทุนในโครงการเพิ่มขีดความสามารถ
การนําเขา้ การจา่ยและระบบขนสง่กา๊ซปโิตรเลยีมเหลว  
จนแล้วเสร็จตามแผนงาน สามารถรองรับปริมาณ 
การใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่เพิ่มสูงขึ้น และช่วยเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการนําเข้าจาก 132,000 ตัน 
ต่อเดือน เป็น 250,000 ตันต่อเดือน รวมถึงการจัดทํา 
แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจน้ํามัน เพื่อ 
พัฒนาเครือข่ายคลังและระบบขนส่ง เช่น การขยาย 
ขีดความความสามารถของคลังน้ํามันสุราษฎร์ธานี  
เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ํามันที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ 
ภาคใต้ เป็นต้น
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ปริมาณการจําหน่าย
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 • พัฒนาแบรนด์หล่อลื่น ผ่านนวัตกรรมใหม่
ในด้านต่าง ๆ ภายใต้สโลแกน The Moving Innovation 
และกลยุทธ์การตลาด NEXT…Forward โดยการนํา
เทคโนโลยขีัน้สงูมาพฒันาผลติภณัฑ ์กระบวนการผลติ 
ควบคูก่บัการบรกิารทีต่อบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 
ได้ดียิ่งขึ้น 

ตุลาคม

 • ตอบสนองนโยบายของกระทรวงพลังงาน
ในการชว่ยเหลอืเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์ทีไ่ดร้บัผลกระทบ  
โดย ปตท. ได้จัดซื้อน้ํามันไบโอดีเซล 100 เปอร์เซ็นต์  
หรือ B100 ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล  
เพิ่มเติมอีก 10 ล้านลิตร ตามกําลังความสามารถ 
ในการจัดเก็บสูงสุดของ ปตท. 

ธันวาคม

 • เปิดตัวแบรนด์ “Texas Chicken” สาขาแรก
ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต และในปี 2559 
มแีผนจะขยายเพิม่อกี 10 สาขา แบง่เปน็การขยายสาขา
ในสถานีบริการน้ํามัน 5 สาขา และภายในศูนย์การค้า 
6 สาขา 

เหตุการณ์สำาคัญของหน่วยธุรกิจนำ้ามัน 
ในรอบปี 2558

กรกฎาคม

 • เปิดตัวโครงการ Crime Zero “กดปุ่มฉับไว 
ปลอดภัยในปั๊ม ปตท.” ณ สถานีบริการน้ํามัน ปตท. 
สาขาเพื่อสวัสดิการ ร.๑ รอ. ถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อ 
ป้องปรามคนร้ายลดโอกาสในการเกิดอาชญากรรม
ให้เหลือน้อยที่สุดหรือเท่ากับศูนย์ ด้วยการนําร่อง 
ติดตั้งระบบปุ่มกดแจ้งเหตุฉุกเฉินและสัญญาณไฟ
ไซเรน ที่เชื่อมระบบกล้องวงจรปิดไปยังสถานีตํารวจ 
และโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่ตํารวจ 

พฤศจิกายน

 • เปิดตัวระบบใหม่ “Amazon Smart Pay” 
ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาเพื่อรองรับการซื้อสินค้าในร้าน
กาแฟคาเฟ่อเมซอน แทนการใช้เงินสด เพื่อลดขั้นตอน
การซื้อสินค้า และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้า
 • เปดิตวัโครงการ PTT Free WiFi ในการพฒันา
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ไรส้าย (Wi-Fi) บนเครอืขา่ยใยแกว้ 
นําแสง หรือ Fiber Optic ในร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน 
ทั้งในและนอกสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ทั่วประเทศ 
รวมกว่า 1,300 แห่ง โดยในช่วงแรกสามารถใช้บริการ
ได้ในร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล จํานวน 200 สาขา และจะใช้บริการได้ 
ในสาขาทั่วประเทศภายในต้นปี 2559 
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 • เปิดสถานีบริการน้ํามันครบวงจร PTT Life 
Station ณ เสยีมเรยีบ ประเทศกมัพชูา และสถานบีรกิาร
น้าํมนั ปตท. หลวงพระบาง สปป.ลาว ซึง่เปน็สถานบีรกิาร 
น้ํามันแบบครบวงจรในรูปแบบ Platinum ตามแนวคิด  
PTT Life Station ช่วยสร้างแบรนด์ของไทยให้เป็นที่รู้จัก 
ในภูมิภาค ร่วมสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทย

 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 ผลสําเร็จของการดําเนินงานของหน่วยธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศในปี 2558 มาจากการขยาย
ธุรกรรมการค้านอกประเทศ (Out-Out Trading) จาก
การเปลี่ยนแปลงของตลาดน้ํามันโลกอันเนื่องมาจาก
การพัฒนาการผลิตน้ํามันและก๊าซธรรมชาติจาก
หนิดนิดาน (Shale Oil and Gas) ของสหรฐัอเมรกิา อาท ิ 
การซื้อน้ํามันดิบจากละตินอเมริกา แอฟริกาตะวันตก  
และเมดเิตอรเ์รเนยีน ซึง่มอีปุทานลน้ตลาด เพือ่จําหนา่ย
ไปยังภูมิภาคเอเชียและยุโรป เป็นต้น รวมถึงการซื้อ

น้ํามันสําเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจากภูมิภาค
ตะวันออกกลางและอินเดียซึ่งมีการเพิ่มกําลังการผลิต  
เพื่อจําหน่ายไปยังภูมิภาคยุโรป ซึ่ งมีการปิดตัว 
ของโรงกลั่นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการมุ่งสร้าง
มูลค่าเพิ่มผ่านการเช่าถังเก็บผลิตภัณฑ์ตามพื้นที่
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ซึ่งเป็นการทําการค้าครบวงจรตั้งแต่
รับ-เก็บ-ผสม-บริหาร-จ่าย เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
ให้มีคุณภาพและปริมาณตรงกับความต้องการของ 
ผูซ้ือ้มากทีส่ดุ และมุง่สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 
โดยการใช้เครื่องมืออนุพันธ์ในการบริหารความเสี่ยง
ด้านราคา และใช้ความเชี่ยวชาญด้านการจัดหาเรือ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ในการบริหารจัดการต้นทุนการขนส่ง
ให้สามารถแข่งขันได้ ส่งผลให้ในปี 2558 หน่วยธุรกิจ
การคา้ระหวา่งประเทศยงัคงรกัษาปรมิาณการคา้ใหอ้ยู่
ในระดบัสงู ทา่มกลางสภาวะราคาน้าํมนัทีป่รบัตวัลดลง
อยา่งมากตัง้แตช่ว่งไตรมาสที ่3 ของป ี2557 เปน็ตน้มา 
โดยมปีรมิาณการคา้ผลติภณัฑป์โิตรเลยีมและปโิตรเคม ี
รวม 67,927 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 252 ล้านลิตร หรือ 
ร้อยละ 0.37 เทียบกับปี 2557 ซึ่งประกอบด้วยการค้า
น้ํามันดิบ 48,436 ล้านลิตร การค้าคอนเดนเสท 7,439 
ลา้นลติร การคา้น้าํมนัสาํเรจ็รปู และกา๊ซปโิตรเลยีมเหลว 
9,579 ล้านลิตร การค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและตัวทํา
ละลาย 2,472 ล้านลิตร และการค้าในตลาดสินค้าอื่นๆ  
นอกเหนือจากสินค้าที่ เกี่ยวกับพลังงาน อาทิเช่น  
น้ํามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil) และผลิตภัณฑ์ 
ที่ เกี่ยวเนื่องจากน้ํามันปาล์ม รวมถึงกะลาปาล์ม  
(Palm Kernel Shell) และอะลูมิเนียม โดยมีปริมาณ 
การค้ารวมทั้งสิ้น 50 ล้านลิตร
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 การจัดหาพลังงานให้ประเทศอย่างเพียงพอ
ถือเป็นภารกิจสําคัญของหน่วยธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ ประกอบด้วย 

 การจัดหานำ้ามันดิบและคอนเดนเสท
 จากแหล่งในประเทศ

 เป็นการทําสัญญาซื้อระยะยาวกับผู้ ได้รับ
สัมปทานสําหรับปริมาณการผลิตส่วนใหญ่ เพื่อนํามา 
จัดสรรให้กับโรงกลั่นน้ํามันและโรงปิโตรเคมีตาม
สัดส่วนและคุณภาพที่ เหมาะสมกับโรงกลั่นและ 
โรงปิโตรเคมีแต่ละแห่ง โดยในปี 2558 มีการจัดหา
น้ํามันดิบและคอนเดนเสทจากแหล่งในประเทศ 
ปริมาณทั้งสิ้น 12,688 ล้านลิตร

 การนำาเข้านำ้ามันดิบและคอนเดนเสท
 จากแหล่งต่างประเทศ

 เป็นการทําสัญญาซื้อระยะยาวแบบรัฐต่อรัฐ 
กบักลุม่ประเทศผูผ้ลติในภมูภิาคตะวนัออกกลาง รวมถงึ 
ภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อนําเข้าน้ํามันดิบและคอนเดนเสท
ให้โรงกลั่นและโรงปิโตรเคมีในประเทศอย่างน้อย 
ตามสดัสว่นที ่ปตท. ถอืหุน้ รวมถงึมกีารนําเขา้ใหโ้รงกลัน่ 
อื่นที่มิได้ถือหุ้น ตามคุณภาพที่เหมาะสมกับโรงกลั่น 
และโรงปิโตรเคมีแต่ละแห่ง ปี 2558 มีการนําเข้า
น้าํมนัดบิและคอนเดนเสทจากแหลง่ตา่งประเทศทัง้สิน้  
31,222 ล้านลิตร หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 61  
ของการนําเข้าทั้งหมดของประเทศไทย
 

 การนำาเข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว

 เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ ทั้งในภาค
อุตสาหกรรม ภาคขนส่ง และภาคครัวเรือน ที่มีปริมาณ
มากกว่าปริมาณการผลิตในประเทศ โดยทําสัญญา
ระยะยาวกับบริษัทน้ํามันแห่งชาติของประเทศผู้ผลิต
และผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก อีกทั้งยังสร้างโครงข่าย
พันธมิตรกับประเทศผู้นําเข้ารายใหญ่อื่น ๆ ในเอเชีย  
โดยในปี 2558 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
นําเข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวทั้งสิ้น 2,231 ล้านลิตร  
หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของปริมาณการนําเข้าทั้งหมด
ของประเทศไทย
 
 การนำาเข้านำ้ามันเตา 
 
 เพื่อเป็นเชื้อเพลิงสํารองในกรณีก๊าซธรรมชาติ
ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักไม่เพียงพอ โดยในปี 2558  
มีการนําเข้าน้ํามันเตาทั้งหมด 147 ล้านลิตร
 นอกจากนี้ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
ไดดํ้าเนนิการบรหิารจดัการความเสีย่งราคาจากธรุกรรม 
การค้า การกลั่น การผลิต ให้กับ ปตท. และบริษัทใน  
กลุ่ม ปตท. โดยใช้เครื่องมือการบริหารความเสี่ยง 
ดา้นราคา เชน่ Swap หรอื Option อยา่งเหมาะสม ซึง่ในป ี 
2558 มีปริมาณการบริหารความเสี่ยงให้กับ ปตท.  
ทั้งหมด 18,575 ล้านลิตร และมีการบริหารความเสี่ยง 
ให้กับโรงกลั่นใน กลุ่ม ปตท. รวมทั้งสิ้น 2,226 ล้านลิตร

ปริมาณการค้า
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เหตุการณ์สำาคัญของหน่วยธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศในรอบปี 2558

เมษายน

 •	 ทําสัญญาซื้อขายอะลูมิเนียม ปริมาณ 2,700 
เมตริกตัน กับบริษัทผู้ค้าชั้นนําของโลก เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมภายใน
ประเทศ ซึ่งเป็นการขยายการค้าไปยังผลิตภัณฑ์อื่น 
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

พฤษภาคม

 •	 ลงนามในสญัญาซือ้ขายกา๊ซปโิตรเลยีมเหลว
กับบริษัทคู่ค้าจากประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ซึ่งเป็น
บริษัทนําเข้าและจัดหาก๊าซปิโตรเลียมเหลวรายใหญ่
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นการสร้าง
โอกาสในการทําการค้านอกประเทศของ ปตท. มากขึ้น 
นอกเหนือจากการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับ
ประเทศ

มิถุนายน

 • ลงนามในสัญญาซื้อขายน้ํามันดิบระยะยาว
จากแหลง่ผลติน้าํมนัในทวปีอเมรกิาใต ้ปรมิาณ 18,544 
ล้านลิตร เพื่อขยายฐานการค้าไปยังประเทศในทวีป
อเมริกาและยุโรป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการก้าวสู่
การเป็นบริษัทพลังงานข้ามชาติชั้นนําของ ปตท.

กรกฎาคม

 •	 ลงนามขอ้ตกลงความรว่มมอืการใชป้ระโยชน์
ที่ ดินและระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่ เขต
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กลุ่ม ปตท. หรือ WEcoZi โดย
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ทําหน้าที่จัดหา 
กะลาปาล์มเพื่อใช้ เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่ ง เป็น 
การตอบสนองตอ่กลยทุธข์อง ปตท. ในการดําเนนิธรุกจิ 
ที่ดูแลสิ่งแวดล้อม (Green Roadmap) และมุ่งเน้นการ
ใช้พลังงานทางเลือกให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

➢ หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

 ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจโครงสร้าง 
พื้นฐานได้เสริมสร้างความเชื่อมโยงในการบริหาร 
จดัการกลุม่ธรุกจิหลกัของ ปตท. โดยการเพิม่ประสทิธภิาพ 
ของกลไกและลดความซบัซอ้นในการบรหิารจดัการและ
การให้บริการระหว่าง ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. 
และสร้างความพร้อมในการดําเนินธุรกิจโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค ในลักษณะเบ็ดเสร็จ มุ่งหา 
โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ต่อเนื่องจากกิจกรรมธุรกิจ 
ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การลงทุน และ 
การกอ่สรา้งโครงการใหม ่ๆ  เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ในอนาคต 
พร้อมทั้งสร้างความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรของ 
ปตท. เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ 
ในการบรหิารจดัการโครงการอยา่งมอือาชพี อกีทัง้ ยงัมี
การดาํเนนิการเพือ่สนองนโยบายของรฐั ดว้ยการบรหิาร
จัดการสินทรัพย์ด้านโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่ม ปตท. 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ผลสําเร็จของกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานเกิด
จากผลักดันให้มีการทยอยปรับราคาขายปลีก NGV 
อยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ใหส้ะทอ้นตน้ทนุ  และมกีารเปดิสถานี
บริการ NGV จํานวน 500 สถานี ในปี 2558  
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เหตุการณ์สำาคัญของหน่วยธุรกิจ
โครงสร้างพื้นฐานในรอบปี 2558

พฤษภาคม

 •	 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 หน่วยงาน
วศิวกรรมโครงการไดดํ้าเนนิการทดสอบระบบหมนุเวยีน 
พลังงานความร้อนเหลือทิ้งกลับคืนสําหรับโรงแยก 
ก๊าซธรรมชาติแล้วเสร็จ และเริ่มเดินเครื่องตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2558 เป็นต้นมา โดยเป็นการติดตั้งเตา 
หม้อต้มน้ํามันร้อน (Waste Heat Recovery Unit)  
ขนาด 31 เมกะวัตต์ (MW) จํานวน 3 ชุด ซึ่งสามารถ 
ลดการใช้ เชื้ อ เพลิงของโรงแยกก๊าซฯ ลงได้ถึ ง  
1.7 ล้านล้านบีทียูต่อปี

สิงหาคม

	 •	 บริษัท PTTME และ PTTMCC ร่วมกันจับมือ
ลงนามสัญญา Service Agreement for Plant  
Maintenance Contract โดยมีระยะเวลาสัญญา 1 ปี  
(1 พฤษภาคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2559) ซึ่งถือเป็น 
ความร่วมมือเพื่อให้บริการงานบํารุงรักษาโรงงาน 
ในเชงิปอ้งกนัและฉกุเฉนิ (PM/CM) โดยมุง่มัน่สนบัสนนุ 
การเดินเครื่องอย่างดีเลิศ (Operation Excellence)  
และเกดิระบบการจดัการทีด่ขีอง PTTMCC โดยบคุลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญจาก PTTME

กันยายน

	 •	 ปตท. เปิดสถานีบริการ NGV แห่งที่ 500 
ประเภทแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ด้วยกําลังการผลิต
ก๊าซเอ็นจีวี 25 ตันต่อวัน รองรับความต้องการใช้ก๊าซฯ
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดใกล้เคียง

 •	 เปดิตวันวตักรรมใหมใ่หผู้ใ้ชร้ถ NGV สามารถ
ตรวจสอบปริมาณก๊าซฯ ในแต่ละสถานีบริการได้ด้วย 
ตนเอง ผา่น Application “PTT Life Station” บนโทรศพัท ์
มือถือแบบสมาร์ทโฟนทุกระบบโดยดาวน์โหลดผ่าน  
APP STORE หรือ PLAY STORE จากนั้นเลือกสถานี 
บริการ NGV ที่ต้องการใช้บริการ จะแสดงตําแหน่ง
ของสถานีฯ ในแผนที่ ซึ่งจะมีการแสดงแถบสีระดับ
ปรมิาณกา๊ซฯ ทีพ่รอ้มใหบ้รกิาร เพือ่ชว่ยในการตดัสนิใจ 
เลือกรับใช้บริการ
 •	 ปตท. ลงนามในบนัทกึความเขา้ใจและสง่มอบ 
“มาตรฐานในการบรหิารจดัการความปลอดภยัการขนสง่ 
ก๊าซธรรมชาติทางรถยนต์ ปตท. (PTT NGV Logistics 
Road Safety Management Standard)” ให้แก่ผู้บริหาร
บริษัทผู้รับจ้างขนส่ง NGV ทุกบริษัท และหน่วยงาน 
ปตท. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นร่วมกัน 
ในการพัฒนาระบบการขนส่งให้มีความปลอดภัย  
ภายใต้วิสัยทัศน์ของ ปตท. ที่มุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
 •	 เปิดตัวกลุ่มความร่วมมือ Engineering 
Services & Technical Solutions Collaboration  
ซึ่งประกอบด้วย ปตท. และบริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ 
โซลูชั่นส์ จํากัด (PTTES), บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ 
แอนด์ เอนจิเนียริง จํากัด (PTTME) เพื่อร่วมมือกัน 
ด้านงานให้บริการทางเทคนิควิศวกรรม ซ่อมบํารุง  
ครบวงจร
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ลดค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนได้ประมาณร้อยละ 30  
เมื่อเทียบกับแผนงบประมาณประจําปี 2558 ส่งผลให้ 
ต้นทุนขายต่อหน่วย (Unit Cost) ของบริษัทลดลง 
จากเดิมที่ 43.45 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2557  
เป็น 38.88 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2558  
หรือลดลงกว่าร้อยละ 11 ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการดําเนินงานและลดต้นทุน โดยยังคง 
รักษามาตรฐานความปลอดภัย เช่น การลดจํานวนวัน 
และค่าใช้จ่ายในการเจาะหลุม โดยเฉพาะในอ่าวไทย  
ซึ่งที่ผ่านมาสามารถปรับลดได้มากกว่าร้อยละ 20  
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ เช่น การลดจํานวนเรือ  
การลดการสั่งซื้ออุปกรณ์การผลิตเพื่อมาเก็บไว้ รวมถึง 
การเจรจาต่อรองสัญญาจัดจ้างอุปกรณ์และบริการ 
ต่าง ๆ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะจัดจ้างในอนาคต  
รวมถึงการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสม 
ผลการดําเนินงานสําหรับปี 2558 ปตท.สผ. และ 
บริษัทย่อย มีขาดทุนสุทธิรวม 854 ล้านเหรียญสหรัฐ  
เมื่อ เปรียบเทียบกับกําไรสุทธิปี  2557 จํานวน  
677 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น 
 

 ธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม

 ธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียม

 ในป ี2558 ปตท.สผ. มรีายไดร้วมจํานวน 5,654 
ลา้นเหรยีญสหรฐั เมือ่เทยีบกบั 7,834 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
ในปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายเฉลี่ย 
ที่ลดลงตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกมาอยู่ที่ 45.29 
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบ จาก 63.71 
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบ ในปี 2557  
แม้ว่าในปี 2558 จะมีปริมาณการขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
จากเดมิ ในป ี2557 ที ่312,569 บารเ์รลเทยีบเทา่น้าํมนัดบิ 
ต่อวัน เป็น 322,167 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย สําหรับ
ค่าใช้จ่ายรวมก่อนบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ในปี 2558 อยู่ที่  4,642 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 
เมื่อเทียบกับ 5,087 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2557  
เนื่องจากบริษัทได้มีมาตรการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
ตามโครงการ SAVE to be SAFE โดยสามารถ 
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 ปตท.สผ. มีการดําเนินโครงการทั้ งหมด  
38 โครงการ ใน 11 ประเทศ ดังนี้

 โครงการในประเทศไทย 
 
 ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศ (รวมพื้นที่  
คาบเกี่ยว) จํานวน 16 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการ 
ทีดํ่าเนนิการผลติแลว้ (Producing Phase) ทัง้ในอา่วไทย 
และบนบก โดยในปีนี้โครงการผลิตสามารถรักษา 
ระดับการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการบงกช 
โครงการอาทิตย์ โครงการเอส 1 และโครงการ 
คอนแทร็ค 4 โดยในปี 2558 โครงการในประเทศไทย
มีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมาณ 239,793 
บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74 
ของปริมาณการขายทั้งหมด
 
 โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
 ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้  จํานวน  
13 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมา (เมียนมา) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(เวียดนาม) และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) 
โดยในปี 2558 โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
มีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมาณ 60,672 
บารเ์รลเทยีบเทา่น้าํมนัดบิตอ่วนั หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 19 
ของปริมาณการขายทั้งหมด 

 สํ าหรั บ โครงการที่ ดํ า เนิ นการผลิตแล้ ว  
(Producing Phase) ปตท.สผ. ได้ดําเนินกิจกรรม 
ที่สําคัญ เช่น 
 •	 โครงก�รซอติก้� ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล 
อ่าวเมาะตะมะของเมียนมา ปัจจุบันโครงการสามารถ
รักษาปริมาณการผลิตได้คงที่และตามเป้าหมาย โดย
โครงการได้ก่อสร้างแท่นหลุมผลิตเฟส 1B แล้วเสร็จ
จาํนวน 1 แทน่ และอยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งอกี 3 แทน่ เพือ่
รกัษาระดบัการผลติ นอกจากนี ้โครงการไดเ้สรจ็สิน้การ
เจาะหลมุประเมนิจาํนวน 10 หลมุ ทีเ่ริม่ดาํเนนิการตัง้แต่
ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมิน
ศักยภาพและวางแผนการพัฒนาต่อไปในอนาคต  
โดยในปี 2558 มีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติ
เฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมาณ 314 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
(ประมาณ 47,541 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน)

 •	 โครงก�รเวียดน�ม 16-1 ตั้งอยู่นอกชายฝั่ง
ทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม โครงการ
ประสบความสําเร็จในการดําเนินการผลิตครั้งแรก 
จากแท่นหลุมผลิต H5 ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแหล่ง
เทจั๊กจั๋ง (Te GIac Trang Field: TGT) ในเดือนสิงหาคม 
2558 โดยปัจจุบันแท่นหลุมผลิต H5 สามารถผลิต 
น้ํามันดิบที่อัตราเฉลี่ยประมาณวันละ 11,000 บาร์เรล 
ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ ในปี 2558 โครงการ 
มีปริมาณการขายน้ํามันดิบเฉลี่ย 31,294 บาร์เรล 
ต่อวัน และปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยที่   
16 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั (หรอื 3,981 บารเ์รลเทยีบเทา่ 
น้ํามันดิบต่อวัน)

 สําหรับโครงการที่อยู่ ระหว่างการสํารวจ  
(Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ดําเนินกิจกรรม 
ที่สําคัญ เช่น 
 •	 โครงก�รเมียนม� เอ็ม 3 ตั้งอยู่นอกชายฝั่ง
ทะเล อ่าวเมาะตะมะของเมียนมา ในปี 2558 โครงการ
ได้เสร็จสิ้นการเจาะหลุมประเมินเพิ่มเติมตามแผนงาน 
ทีว่างไวท้ัง้หมด 5 หลมุ ทัง้นี ้ไมพ่บศกัยภาพเชงิพาณชิย์
จํานวน 4 หลุม ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการศึกษา
ทางวศิวกรรมเพือ่ประเมนิความเปน็ไปไดใ้นการพฒันา
เชิงพาณิชย์
 •	 โครงก�รเมียนม� พีเอสซี จี และอีพี 2  
เป็นโครงการบนบก ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณ Central  
Myanmar Basin ประเทศเมียนมา ในปี 2558 โครงการ
ได้เจาะหลุมสํารวจทั้ง 4 หลุม ตามข้อผูกพันการสํารวจ
ปโิตรเลยีมชว่งที ่1 ซึง่ไมพ่บศกัยภาพปโิตรเลยีม ปจัจบุนั
อยู่ระหว่างการยื่นขอขยายเวลาสํารวจเพื่อการศึกษา
ศักยภาพปิโตรเลียมเพิ่มเติมกับรัฐบาลเมียนมา

 โครงการในออสตราเลเชีย 

 ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จํานวน  
1 โครงการ คือ 
 •	 โครงก�รพีทีทีอีพี ออสตร�เลเชีย ซึ่งตั้งอยู่
ในเครอืรฐัออสเตรเลยี ประกอบดว้ย 14 แปลงสมัปทาน 
 สาํหรบัแหลง่ทีดํ่าเนนิการผลติแลว้ (Producing 
Phase) คือ แหล่งมอนท�ร� (Montara) ในปีที่ผ่านมา
มีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 16,288 
บารเ์รลตอ่วนั หรอืคดิเปน็ประมาณรอ้ยละ 5 ของปรมิาณ 
การขายทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับแผนการผลิตที่วางไว้ 
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 สําหรบัแหลง่ทีอ่ยูร่ะหวา่งการสาํรวจ (Exploration  
Phase) ในปี 2558 ปตท.สผ. อยู่ระหว่างการวิเคราะห์
ศักยภาพเชิงพาณิชย์ของแหล่ง Cash Maple และหา
แนวทางพัฒนา พร้อมทั้งอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล
ทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ในแปลงสัมปทานที่มีอยู่
ทัง้หมดเพือ่กําหนดแนวทางการสาํรวจทีเ่หมาะสมตอ่ไป 
 
 โครงการในทวีปอเมริกา 

 ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จํานวน  
3 โครงการ ตั้งอยู่ในประเทศแคนาดาและประเทศ
บราซิล ได้แก่
 •	 โครงก�รม�เรยีน� ออยล ์แซนด์ ซึง่ตัง้อยูใ่น
แควน้อลัเบอรต์า้ ประเทศแคนาดา โครงการไดดํ้าเนนิการ 
ยื่นขออนุมัติพัฒนาแหล่ง Thornbury Phase 1  
ต่อรัฐบาลอัลเบอร์ต้า เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา 
อย่างไรก็ดีเนื่องจากราคาน้ํามันที่ลดลง โครงการจึง
อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการดําเนินงานในอนาคต  
โดยจะเน้นการศึกษาเพื่อลดต้นทุนและลดความเสี่ยง 
ในการพัฒนาโครงการเป็นหลัก 
 •	 โครงก�รบ�ร�รินเนียส์ เอพี 1 ตั้งอยู่บริเวณ
แอง่ Barreirinhas นอกชายฝัง่ทางตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ของประเทศบราซลิ เมือ่วนัที1่9 ตลุาคม 2558 โครงการ 
ไดร้บัการอนมุตัริายงานการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
(EIA) จากหน่วยงานของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐ
บราซิล (IBAMA) เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
เตรียมการเพื่อดําเนินการสํารวจคลื่นไหวสะเทือน  
แบบ 3 มิติ โดยคาดว่าจะเริ่มดําเนินการสํารวจได้ 
ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559
 •	 โครงก�รบร�ซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ตั้งอยู่
บริเวณแอ่ง Espirito Santo นอกชายฝั่งทางตะวันออก 
ของประเทศบราซลิ ในป ี2558 โครงการไดเ้จาะหลมุสํารวจ 
แล้วเสร็จจํานวน 1 หลุม และหลุมประเมินผลจํานวน  
1 หลมุ โดยพบปโิตรเลยีมในหลมุสํารวจและอยูร่ะหวา่ง
ประเมินศักยภาพ ส่วนอีกหนึ่งหลุมไม่พบศักยภาพ 
เชิงพาณิชย์

 โครงการในแอฟริกาและตะวันออกกลาง 
 
 ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้ จํานวน  
5 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐสุลต่านโอมาน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐโมซัมบิก  
และสาธารณรัฐเคนยา 
 สํ าหรั บ โครงการที่ ดํ า เนิ นการผลิตแล้ ว  
(Producing Phase) ปตท.สผ. ได้เริ่มดําเนินการผลิต 
น้ํามันดิบจาก โครงก�รแอลจีเรีย 433 เอ และ 
416 บี ซึ่งตั้งอยู่บนบก ทางทิศตะวันออกของประเทศ
แอลจีเรีย ด้วยกําลังการผลิตประมาณ 20,000 บาร์เรล
ตอ่วนั พรอ้มทัง้จําหนา่ยน้าํมนัดบิครัง้แรกในไตรมาสที ่4  
ของปี 2558 

 สําหรับโครงการที่อยู่ ระหว่างการสํารวจ  
(Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ดําเนินการสํารวจ 
ในโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
 •	 โครงก�รแอลจีเรีย ฮ�สสิ เบอร์ ร�เคซ 
ซึง่ตัง้อยูบ่นบก ทางทศิตะวนัออกของประเทศแอลจเีรยี  
ในปี 2558 โครงการได้เข้าสู่การสํารวจระยะที่  3  
(Third Exploration Phase) และไดเ้สรจ็สิน้การเจาะหลมุ
สํารวจและประเมินผลแล้วจํานวน 5 หลุมจากแผนการ
เจาะ 6 หลุม 
 •	 โครงก�รโมซมับกิ โรวมู�่ ออฟชอร ์แอเรยี วนั 
ซึ่งเป็นโครงการก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ตั้งอยู่นอก
ชายฝั่งของโมซัมบิก โครงการได้เสร็จสิ้นการเจาะหลุม
ประเมินผลทั้งหมดจํานวน 6 หลุม และได้คัดเลือกกลุ่ม
บริษัทผู้รับเหมาที่จะรับงานก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซ
ธรรมชาติเหลวบนบก (Onshore LNG Engineering  
Procurement and Construction Contract) โดยใน
ส่วนของการออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนการดําเนิน
โครงการ (Decree Law) นัน้ ไดร้บัการอนมุตัจิากรฐับาล
และรับรองจากรัฐสภาของสาธารณรัฐโมซัมบิกเป็น 
ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ปจัจบุนัโครงการอยูร่ะหวา่งการคดัเลอืก
ผู้รับเหมาสําหรับการติดตั้งอุปกรณ์นอกชายฝั่งทะเล 
(Offshore Installation) รวมถงึการจดัหาเงนิกูใ้นรปูแบบ
ของ Project Finance
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 ด้านการบริหารการลงทุน 
 (Portfolio Management) 

 ในป ี2558 ปตท.สผ. ไดม้ีการดาํเนินการบริหาร
การลงทุนที่สําคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสัดส่วน 
การลงทุนในโครงการเมียนมาจํานวน 2 โครงการ 
ได้แก่  โครงการเมียนมา พี เอสซี  จี  และอีพี  2  
โดยการโอนสิทธิการถือสัดส่วนร้อยละ 20 ให้กับ
บริษัทย่อยของ Mitsui Oil Exploration Co., Ltd.  
(MOECO) และ Palang Sophon Offshore Pte. Ltd.  
และโครงการเมียนมา เอ็มโอจีอี 3 โดยการโอนสิทธิ 
การถอืสดัสว่นรอ้ยละ 10 ใหก้บับรษิทัยอ่ยของ MOECO  
โครงการสํารวจอินโดนีเซีย มาลุนด้า โครงการสํารวจ 
อินโดนีเซีย เซาท์ มานด้าร์ ในประเทศอินโดนีเซีย 
และยื่นขอคืนสิทธิโครงการสํารวจโมซัมบิก โรวูม่า 
ออนชอร์ ในประเทศโมซัมบิก ทั้งนี้ โครงการทั้งหมด 
อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากรัฐบาลของแต่ละโครงการ  
นอกจากนี้ ยังได้รับการอนุมัติการคืนสิทธิการลงทุน 
ในโครงการสํารวจเคนยา แอล 10 เอ ในประเทศเคนยา  
โครงการอินโดนีเซีย ซาดัง ในประเทศอินโดนีเซีย  
และโครงการเอ 4/48 และเอ 5/48 ในประเทศไทย 
เรียบร้อยแล้ว

 ด้านการบริหารต้นทุน (Cost Management) 
 
 ปตท.สผ. มีการปรับแผนการลงทุนและลด 
ค่าใช้จ่าย ตามโครงการ SAVE to be SAFE เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสภาวะราคาน้าํมนัทีต่กต่าํ โดยมแีนวทาง
คือ ลด ละ เลื่อน 
 • ลด หาแนวทางลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน และ
หาวิธีการทํางาน/ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ที่จะช่วย
ลดต้นทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 •		ละ ละเว้นกิจกรรมที่ยังไม่มีความจําเป็น
ต้องทํา โดยให้ความสําคัญกับโครงการหรือกิจกรรม 
ที่มีความจําเป็นต้องทํา (need to have or need to do) 
ละเวน้โครงการหรอืกจิกรรมทีไ่มม่คีวามจาํเปน็ (nice to 
have or nice to do) 
 •		เลื่ อน  เลื่ อนการลงทุนในโครงการที่มี
ความเสี่ยงออกไปก่อน โดยจัดอันดับความสําคัญ 
ของการใช้เงินลงทุน และเลือกลงทุนเฉพาะในโครงการ
ทีม่คีวามคุม้คา่ในภาวะราคาน้าํมนัทีต่กต่าํ เพือ่ปรบัตวั
ให้สอดรับกับสถานการณ์น้ํามันที่เกิดขึ้น 

 การปรับทิศทางกลยุทธ์ธุรกิจภายใต้ภาวะ
 ราคานำ้ามันที่ลดลง

 เนื่องด้วยระดับราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกได้ 
ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากปี 2557 มาอยู่ที่ระดับราคา  
40 - 60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และมีราคาที่ผันผวน
ตลอดทั้งปี 2558 จากสถานการณ์ดังกล่าว ปตท.สผ.  
จึ งมีการปรับแผนกลยุทธ์และแผนงานในภาวะ 
ราคาน้ํามันที่ลดลง เพื่อรักษาความสมดุลระหว่าง 
การเตบิโตของธรุกจิและผลประกอบการใหม้คีวามยัง่ยนื 
ในระยะยาว ดังต่อไปนี้
 • โครงการที่มีการผลิตแล้ว ให้ลดค่าใช้จ่าย
แต่ยังคงให้สามารถรักษาระดับการผลิต
 • โครงการที่กําลังพัฒนา มีการปรับการลงทุน 
(Final Investment Decision) สําหรบัโครงการทีม่ตีน้ทนุ
ในการพัฒนาสูง 
 • โครงการสํารวจ เลือกลงทุนในพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงต่ํา
 • การเติบโตจากการเข้าซื้อกิจการ (Merger 
and Acquisition หรือ M&A) เลือกลงทุนในโครงการ 
ทีม่กีารผลติหรอืใกลจ้ะมกีารผลติแลว้ เพือ่เพิม่ปรมิาณ
สํารองและรายได้ให้กับบริษัทในระยะสั้น 
 • ค่าใช้จ่ายสํานักงาน มีการลดค่าใช้จ่าย
ในด้านค่าที่ปรึกษา ค่าเดินทาง และค่าเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 นอกจากนี ้ปตท.สผ. ไดว้เิคราะหผ์ลกระทบจาก
ราคาน้าํมนัในระดบัตา่ง ๆ  มาชว่ยในการตดัสนิใจลงทนุ
พัฒนาโครงการใหม่เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการลงทุน 
ให้มากขึ้น โดยปัจจุบันมี 6 โครงการ ได้แก่ โครงการ 
คอนแทร็ค 4 (แหล่งอุบล) โครงการโมซัมบิก โรวูมา 
ออฟชอร ์แอเรยี วนั โครงการแอลจเีรยี ฮาสส ิเบอร ์ราเคซ  
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แหล่งแคช/เมเปิล) 
โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ และโครงการเมียนมา 
เอ็ม 3 นอกจากนี้ ปตท.สผ. มีทิศทางในการดําเนินการ
ด้าน M&A ที่รอบคอบมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาโอกาส
ในการสรา้งมลูคา่เพิม่และความมัน่คงทางดา้นพลงังาน  
เพื่อมุ่งเน้นการรักษาฐานการผลิตภายในประเทศ 
ที่แข็งแรงและมองหาโอกาสการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในพื้นที่ที่ ปตท.สผ. มีศักยภาพสูง 
ในการดําเนินการ และเลือกพิจารณาลงทุนในประเทศ
อื่น ๆ 
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(ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2558)

ปตท.สผ. ลงทุนในโครงการสำารวจและผลิตปิโตรเลียม 38 โครงการ ใน 11 ประเทศ
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➢ ธุรกิจไฟฟ้า	

 ธรุกจิทีด่าํเนนิงานผา่นบรษิทัในกลุม่ธรุกจิไฟฟา้ 
โดย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (GPSC)  
ในปี 2558 มีผลประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 1,851  
ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 1,906 ล้านบาท ในปี 2558  
และมีการเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นกําลังการผลิตคาดว่าจะอยู่ที่ 1,917 
เมกะวัตต์ โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่ 1,851 เมกะวัตต์  
โดยเป็นการเพิ่มกําลังการผลิตจากในประเทศและ 
ต่างประเทศ ในรูปแบบการลงทุนเองและร่วมทุน

เหตุการณ์สำาคัญของหน่วยธุรกิจไฟฟ้า
ในรอบปี 2558

มกราคม

 •	 โรงไฟฟ้าระยองมีลูกค้ารายใหม่  ได้แก่  
Vencorex (Thailand) Company Limited หรือ VCX  
ที่ถือหุ้นโดย Vencorex Holding (ประเทศฝรั่งเศส)  
ซึ่งเป็นบริษัทที่ PTTGC ร่วมลงทุนกับ Perstorp Holding  
France SAS โดยได้ตกลงทําสัญญาซื้อขายกับ GPSC 
รวม 3 ฉบับ มีปริมาณการซื้อขายไฟฟ้า 2.7 MW  
ไอน้ํา 3 ตันต่อชั่วโมง และไอน้ําสํารองอีก 3 ตัน 
ต่อชั่วโมง และน้ําปราศจากแร่ธาตุ 1 ลูกบาศก์เมตร 
ต่อชั่วโมง อายุสัญญา 15 ปี คาดว่าจะเริ่มดําเนินการ
เชิงพาณิชย์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 

กุมภาพันธ์

 •	 คณะกรรมการบรษิทัไดอ้นมุตัลิงทนุโครงการ
โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย ์Ichinoseki Solar Power 1  
ประเทศญี่ปุ่น ขนาด 20.8 เมกะวัตต์ เพื่อจําหน่าย
ไฟฟ้าใหก้ับบริษทัสาธารณปูโภคประเทศญีปุ่่น ปจัจุบนั
โครงการได้ดําเนินการแผ้วถางพื้นที่ก่อสร้างเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว โดยอยู่ระหว่างดําเนินการเจรจาสัญญา
เตรียมพื้นที่ก่อสร้างและสัญญากับผู้รับเหมาหลัก

มีนาคม

 •	 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด 
(มหาชน) และ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จํากัด  
ได้ทําการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันเพื่อทํา 
การศึกษา และพัฒนาโครงการบําบัดน้ําเสียในพื้นที่
ที่มีศักยภาพ โดยมีเป้าหมายในการฟื้นฟูสภาพน้ําใช้
อุตสาหกรรมให้กลับมาใช้อีกเพื่อลดปริมาณน้ําทิ้ง  
และเพือ่พฒันาศกัยภาพอืน่ ทีจ่ะสง่ผลใหเ้กดิประโยชน์
ร่วมกันในการดําเนินธุรกิจภายภาคหน้า

พฤษภาคม

 •	 GPSC เข้าจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ 
จากบริษัทจํากัด เป็นบริษัทมหาชนเพื่อทําการออก  
I P O  แ ล ะ นํ า หุ้ น ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  เ ข้ า จ ด ท ะ เ บี ย น 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และวันที่  18 พฤษภาคม 
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2558 เริ่มการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ง 
จํานวนหุ้นที่เสนอขาย จํานวนหุ้นที่จัดสรรจริงเท่ากับ 
374,575,200 หุ้น (เป็นการเสนอขายต่อประชาชน 
และการเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัท) โดยมีมูลค่าการเสนอขายเท่ากับ 10,035 
ล้านบาท
	 •	 GPSC พร้อมด้วยผู้ร่วมพัฒนาโครงการ 
บริษัท Marubeni Corporation และ EDEN Group  
ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับผู้แทน
รัฐบาลเมียนมา ในการมอบสิทธิแต่เพียงผู้ เดียว 
และการสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้สําหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติ (Gas-fired Combined Cycle Power Plant) 
ที่เมืองตันลิน โดยคาดว่าจะมีกําลังการผลิตประมาณ 
400 เมกะวัตต์

สิงหาคม

 •	 คณะกรรมการ GPSC มีมติอนุมัติการลงทุน
ศูนย์ผลิตสาธารณูปการกลาง แห่งที่  4 (CUP-4)  
รูปแบบ SPP (Cogeneration Facil it ies) กําลัง 
การผลิตไฟฟ้า 45 เมกะวัตต์ ไอน้ํา 70 ตันต่อชั่วโมง 
เพือ่ขยายกําลงัการผลติ และรองรบัการเจรญิเตบิโตของ
กลุม่ ปตท. ในเขตนเิวศอตุสาหกรรมวนารมย ์(WEcoZi) 
นคิมอตุสาหกรรมเอเชยี และลกูคา้อตุสาหกรรมในนคิม
อุตสาหกรรมบริเวณใกล้เคียง คาดว่าเริ่มดําเนินการ 
เชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2561
 •	 โรงผลิตสาธารณูปการ แห่งที่  2 ได้รับ
การรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) หรือ “อบก.” ในโครงการต้นแบบ
การลดกา๊ซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย เป็นโครงการแรกที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ในประเภท 
การติดตั้งระบบผลิตพลังงานร่วมใหม่ทั้งระบบ (New 
Installation of Cogeneration System) 

พฤศจิกายน

	 •	 บริษัท IRPC-CP (บริษัท ไออาร์พีซี คลีน 
พาวเวอร์ จํากัด) Phase ที่ 1 เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ในรูปแบบ Simple  
Cycle Cogenerat ion (GPSC ถือหุ้นในสัดส่วน 
ร้อยละ 51) โดยเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ  
(Gas Turbine Generator: GTG) เครื่องผลิตไอน้ํา 
แรงดันสูง (Heat Recovery Steam Generator: HRSG) 
และเครื่องผลิตไอน้ํา (Auxiliary Boiler) โดยปัจจุบัน
เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ระดับกําลังการผลิตสูงสุด 
47 เมกะวัตต์ และเดินเครื่องผลิตไอน้ําจาก HRSG  
อยู่ที่ระดับ 67 ตันต่อชั่วโมง

➢ ธุรกิจถ่านหิน

 ในปี 2558 SAR มียอดขายถ่านหินรวมทั้งสิ้น  
7.5 ล้านตัน โดยมีผลประกอบการเป็นผลขาดทุนสุทธิ
ทั้งสิ้นจํานวน 178.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นผล 
มาจากการรับรู้การด้อยค่าทางบัญชีของสินทรัพย์  
(Impairment) จํานวนทั้งสิ้น 149.3 ล้านเหรียญสหรัฐ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายพิเศษ (Extraordinary expenses) 
จํานวนทั้งสิ้น 47.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นหลัก ทั้งนี้
ถ้าหากไม่รวมรายการพิเศษที่ไม่ได้มาจากการดําเนิน
ธุรกิจปกติของ SAR ข้างต้น SAR จะมีผลประกอบ
การเป็นกําไรสุทธิที่ 18.3 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย SAR  
ยังคงมุ่งเน้นดําเนินการปรับลดค่าใช้จ่ายการทําเหมือง  
(Cash costs) และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอย่าง 
ตอ่เนือ่ง โดยไดเ้จรจาตอ่รองกบัผูร้บัเหมาและปรบัแผน 
การทําเหมือง (Mine Plan Optimization) ให้สอดคล้อง
กบัสภาวการณร์าคาถา่นหนิทีย่งัอยูใ่นชว่งขาลง รวมถงึ 
มีการรับซื้อถ่านหินจากผู้ผลิตถ่านหินรายอื่นเพื่อมา
ผสมกบัถา่นหนิจากเหมอืง Jembayan (Coal Blending)  
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เพื่อให้ได้ถ่านหินที่มีคุณภาพตามความต้องการ 
ของลกูคา้ ตลอดจนการใหบ้รกิารดา้น Mining Services  
& Infrastructure Sharing กับเหมืองข้างเคียงเพื่อ 
เพิ่มรายได้ให้กับ SAR อีกด้วย

เหตุการณ์สำาคัญของบริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ 
รีซอร์สเซส จำากัด (PTTER) ในรอบปี 2558

	 •	 SAR สามารถเข้าพัฒนาพื้นที่สัมปทาน 
APPEL เพือ่ผลติและขายถา่นหนิจากเหมอืง Jembayan 
ได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นมา
	 •	 ในด้านการพัฒนาชุมชน อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม SAR ได้รับรางวัลด้านความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมจาก Ministry of Energy and Mineral  
Resources (MEMR) ของประเทศอินโดนีเซียถึง  
6 รางวัล สําหรับเหมือง Jembayan ได้รับรางวัล  
Environmental PROPER Gold ในระดับ Provincial 
ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2 ปี รวมถึงเหมือง Sebuku  
ได้รับรางวัล CSR Gold ในระดับ Regency อีกด้วย
	 •	 โครงการพฒันาเหมอืงถา่นหนิในสาธารณรฐั
มาดากสัการ ์ซึง่ PTTER มสีดัสว่นการลงทนุในโครงการ  
ร้อยละ 80 ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตการทําเหมือง  
(Exploitation Permits) จํานวนทั้งสิ้น 5 แปลง  
มีปริมาณสํารองถ่านหินประมาณ 108 ล้านตัน บริษัทฯ  
ได้จัดทํา Bankable Feasibility Study Report แล้วเสร็จ 
เมื่อต้นปี 2558 แต่ประสบปัญหาสภาวะตลาดถ่านหิน 
ทีย่งัคงซบเซาทําใหก้ารจดัหาเงนิกูเ้พือ่ลงทนุในโครงการ  
(Project Financing) ต้องชะลอออกไป โดยคาดว่า 
จะสามารถเริ่มผลิตถ่านหินได้ในปี 2567 

	 •	 โครงการเหมอืงถา่นหนิบรไูน ปจัจบุนั PTTER 
มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35 อยู่ระหว่างรอการ 
พิจารณาอนุมัติกฎหมายธุรกิจถ่านหิน (Coal Mining 
Act) จากรัฐบาลบรูไน 
	 •	 บริษัทฯ ได้มีการลงนามสัญญา MOU กับ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
เพื่อเข้าทําการสํารวจศักยภาพของแหล่งถ่านหิน
ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา อาทิ  
โครงการเชียงตุง ปัจจุบันคณะทํางานอยู่ระหว่าง 
การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน เพื่อเตรียม 
ขอใบอนญุาตจากรฐับาลเมียนมาในการเขา้ดาํเนินการ
ขุดเจาะสํารวจพื้นที่ต่อไป

➢ ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

 ป ี2558 กลุม่ธรุกจิปโิตรเคมแีละการกลัน่โดยรวม 
มีผลประกอบการที่ดีขึ้นจากปีก่อน โดยมีกําไรสุทธิ
รวม 23,643 ล้านบาท สาเหตุหลักจากกําไรขั้นต้นจาก
การผลิตรวมเพิ่มขึ้น จากส่วนต่างระหว่างราคาน้ํามัน
สําเร็จรูปและน้ํามันดิบ (Product Spread) ปรับตัวดีขึ้น 
โดยเฉพาะในส่วนของผลิตภัณฑ์น้ํามันเบนซินและ
น้าํมนัเตา สําหรบัธรุกจิปโิตรเคม ีแมว้า่สว่นตา่งระหวา่ง
ราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบปรับตัวลดลง แต่ได้รับ 
อานสิงคจ์ากราคาน้าํมนัดบิทีป่รบัตวัลดลง ทําใหต้น้ทนุ
พลงังานทีใ่ชใ้นระบบและสว่นทีส่ญูหาย (Fuel and loss) 
ลดต่ํากว่าปีก่อน ประกอบกับการใช้กําลังการผลิตและ
ปรมิาณการขายโดยรวมทีเ่พิม่ขึน้และขาดทนุจากสตอ๊ก
น้ํามันปรับลดลงจึงทําให้มีผลประกอบการดีขึ้น
 



รายงานประจําปี 2558
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

064
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
และผลการดําเนินงาน

7,700

7,600

7,500

7,400

7,300

7,200

7,100

7,000
2556 2557 2558

ปริมาณจําหน่าย
ปิโตรเคมีรวม
ของ	กลุ่ม	ปตท.	
(โอเลฟินส์,	
อะโรเมติกส์	
และเม็ดพลาสติก)
หน่วย:	พันตันต่อปี

7,5637,583

7,504

940

920

900

880

860

840

820

800
2556 2557 2558

ปริมาณวัตถุดิบ
ที่ป้อนเข้าสู่
กระบวนการผลิต
นํ้ามันของ	กลุ่ม	ปตท.
หน่วย:	พันบาร์เรลต่อวัน

846

922

888

หมายเหตุ	:	ปริมาณวัตถุดิบที่ป้อนเข้าสู่
กระบวนการผลิตนํ้ามันของ	กลุ่ม	ปตท.	
รวมปริมาณวัตถุดิบของ	BCP	
และ	SPRC	จนถึงวันที่	31	มีนาคม	2558	
และ	30	กันยายน	2558	ตามลําดับ

-1.0%
+0.8%

-3.7%

-4.8%



รายงานประจําปี 2558
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

065
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

และผลการดําเนินงาน

เหตุการณ์สำาคัญของหน่วยธุรกิจ
ปิโตรเคมีและการกลั่นในรอบปี 2558

มกราคม

	 •	 บรษิทั ไออารพ์ีซ ีจาํกดั (มหาชน) รว่มลงนาม
กับ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จํากัด และ PCC 
Rokita SA ในสัญญาร่วมทุนระหว่าง บริษัท ไออาร์พีซี  
โพลีออล จํากัด กับ PCC Rokita SA ประเทศโปแลนด์ 
โดยการลงทุนในครั้งนี้เป็นการลงทุนที่สอดคล้องกับ
กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูง (High 
Value Added Product) ของ IRPC เพื่อดําเนินการ 
จดัจําหนา่ยผลติภณัฑโ์พลยีรูเิทน โดยเนน้ตลาดภมูภิาค
เอเชีย-แปซิฟิกเป็นหลัก 
	 •	 บรษิทั ไออารพ์ีซ ีจาํกดั (มหาชน) รว่มลงนาม
สัญญาซื้อ-ขาย ซึ่งเป็นการต่อสัญญาระยะยาว มูลค่า
สัญญาประมาณ 28.5 ล้านเหรียญสหรัฐ กับ Darby  
Trading Inc. เพื่อขยายตลาด Slack Wax ไปสู่อเมริกา 
และยุโรป ทั้งนี้ Darby Trading เป็นลูกค้าที่ซื้อขายกับ  
IRPC โดยปริมาณที่ทําการซื้อขายตั้งแต่ปี 2541 จนถึง
ปัจจุบันมีจํานวนมากกว่า 250,000 ตัน

กุมภาพันธ์

	 •	 บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ร่วมกับ
บริษัท บูลไล้ท์ อุตสาหกรรม จํากัด เปิดตัวกระเป๋า
เดินทางที่ทําจากเม็ดพลาสติก Green ABS ครั้งแรก
ของโลก ภายใต้แบรนด์ “คาจิโอนิ (CAGGIONI)” โดย
เม็ดพลาสติก Green ABS เป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเอา
ยางธรรมชาติทดแทนยางสังเคราะห์ มาผสมในเม็ด
พลาสตกิ ABS ประมาณรอ้ยละ 10 - 40 ของปรมิาณยาง 
ทีใ่ช ้จงึทําใหม้คีณุสมบตัแิขง็แรง ทนทาน ทนแรงเสยีดส ี
เหนียว และยืดหยุ่นได้มากกว่าเม็ดพลาสติกทั่วไป 
โดยบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ถือเป็นผู้ผลิต 
รายแรกของโลก

เมษายน

	 •	 ปตท. ดําเนินการจําหน่ายหุ้นบริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) ที่ ปตท. ถืออยู่
ทั้งหมดจํานวน 374,748,571 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  
27.22 ของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมดของ BCP  
ให้แก่กองทุนรวมวายุภักษ์ 1 ในสัดส่วนร้อยละ 15.25 
และสํานักงานประกันสังคมในสัดส่วนร้อยละ 11.96

	 •	 บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน) 
รว่มกบัสภากาชาดไทย และอตุสาหกรรมถงุพลาสตกิไทย  
เพื่อร่วมกันศึกษาและพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์
สาํหรบัถงุรบับรจิาคโลหติของศนูยบ์รกิารโลหติแหง่ชาต ิ 
สภากาชาดไทย  ทําจากเม็ดพลาสติกในประเทศเป็นคร้ังแรก 
ในโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
สําหรับถุงรับบริจาคโลหิตและพลาสติกทางการแพทย์ 
	 •	 บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ได้กลับมา
ดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์หน่วยปรับปรุงคุณภาพ
น้ํามันเตา หรือ Vacuum Gas Oil Hydro Treating Unit 
(VGOHT) ตัง้แตว่นัที ่12 เมษายน 2558 ทัง้นี ้ในป ี2557 
ทางบริษัทได้รับเงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนส่วนหนึ่ง
จากบริษัทประกันภัยแล้วจํานวน 1,710 ล้านบาท

มิถุนายน

	 •	 บริษัท พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) เขา้ซือ้หุน้รอ้ยละ 25 ใน บรษิทั พทีที ีโพลเีมอร ์ 
มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) จาก บริษัท ไออาร์พีซี 
จํากัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 2,500 บาท เพื่อเป็นไป
ตามโครงสรา้งการบรหิารจดัการ Marketing & Logistic
	 •	 บริษัท พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) จัดตั้งบริษัท PTTGC America Corporation  
และ PTTGC America LLC โดยถือหุ้นในสัดส่วน 
ร้อยละ 100 เพื่อดําเนินการศึกษาจัดทํา Front End 
Engineering Design (FEED) Study และลงทนุโครงการ 
Petrochemical Complex ในประเทศสหรัฐอเมริกา  
เพื่อใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอีเทน จาก Shale gas
	 •	 บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) และ 
Sinopec Engineering Incorporation (SEI) ร่วมลงนาม 
สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง โครงการขยายกําลังผลิต 
เมด็พลาสตกิโพลโิพรไพลนี (Polypropylene Expansion  
Project: PPE) และโครงการผลิตเม็ดพลาสติก 
โพลิโพรไพลีน คอมพาวด์ (Polypropylene Compound 
and Specialties Project: PPC) ซึ่งวัตถุประสงค์ 
ของโครงการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ Propylene จาก
โครงการเพิ่มมูลค่าเพื่อผลิตภัณฑ์สะอาด (Upstream 
Project for Hygiene Valued: UHV) 
	 •	 บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ร่วมมือกับ 
บรษิทั วนัเดอรเ์วริล์ โปรดคัส ์จํากดั ผูผ้ลติและจําหนา่ย
ของเล่นไม้รายใหญ่ ร่วมพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
ของเลน่พลาสตกิผสมไม ้หรอื “Wood Plastic Composite”  
โดยเริ่มเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “Trix Track” ของเล่นฉลาด 
ส่งเสริมพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น 
หนึ่งในกลุ่มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ได้คิดค้นและพัฒนาขึ้นจาก 
ความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
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กรกฎาคม

	 •	 บริษัท พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท พีทีที   
โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จํากัด (PTTPL) ในสัดส่วน 
ร้อยละ 50 จาก ปตท. ในราคาหุ้นละ 118 บาท  
ตามนโยบายการปรับโครงสร้างของกลุ่ม ปตท. เพื่อ 
ปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นใน PTTPL ให้สอดคล้องกับ
สัดส่วนการใช้บริการมากขึ้น

สิงหาคม

	 •	 บริษัท พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาข้อตกลงเบื้องต้น (Head  
of Agreement: HOA) 2 สัญญา เพื่อร่วมศึกษาการร่วม 
ลงทุนโครงการผลิตโพรพิลีน ออกไซด์ (Propylene  
Oxide: PO) กําลังการผลิต 2 แสนตันต่อปี กับบริษัท  
โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น (Toyota Tsusho Corporation  
หรือ TTC) และร่วมศึกษาการร่วมลงทุนโครงการ
ผลิตโพลีอี เทอร์  โพลิออล (Polyether Polyols:  
Polyols) กําลังการผลิต 130,000 ตันต่อปี กับทาง  
TTC และ บริษัท ซันโย เคมิคอล อินดัสตรีส์ (Sanyo 
Chemical Industries, Ltd. หรือ SCI) ซึ่งทั้ง 2 โครงการ
จะตัง้อยูใ่นนคิมเหมราชตะวนัออก จงัหวดัระยอง มลูคา่
การลงทุนรวมประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
	 •	 คณะกรรมการบรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 
จํากัด (มหาชน) มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนของ 
บริษัทฯ เพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stocks) 
ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 4,500 ล้านบาท และ
จํานวนหุ้นที่จะซื้อคืนเท่ากับประมาณร้อยละ 2 ของหุ้น 
ที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีกําหนดระยะเวลา 
ซื้อหุ้นคืน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2558  
ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2559
	 •	 บริษัท พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) ได้ เพิ่มทุนในบริษัท Myriant จํานวน  
184 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอื 6,614 ลา้นบาท การเพิม่ทนุ 
ดังกล่าวทําให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 84 
เป็นร้อยละ 100

กันยายน

	 •	 บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน) 
บรษิทั ไออารพ์ซี ีจาํกดั (มหาชน) และ บรษิทั ไทยออยล ์ 
จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัการจดัอนัดบัอยูใ่นดชันคีวามยัง่ยนื 
ดาวโจนส์ โดย PTTGC และ TOP ได้รับคัดเลือก 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ขณะที่ IRPC ได้รับคัดเลือกต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 2 นอกจากนี้ TOP ยังได้รับการยอมรับให้เป็น 
“ผู้นําด้านการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนในระดับ
กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานของโลก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 

พฤศจิกายน

	 •	 บริษัท พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) ได้ขยายกําลังการผลิตผลิตภัณฑ์ Ethylene 
Oxide (EO) ที่เป็นสารตั้งต้นของการผลิตผลิตภัณฑ์ 
Ethylene Glycol (EG) ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ MEG DEG  
TEG และผลิตภัณฑ์ EO Derivatives ซึ่งรวมถึง  
Ethoxylate และ Ethanolamine จาก 336 พันตันต่อปี  
เพิ่มขึ้นเป็น 426 พันตันต่อปี ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ MEG 
มีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 395 พันตันต่อปี เป็น 423 
พันตันต่อปี
	 •	 บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ร่วมกับ
บรษิทั ไทย เอบเีอส จาํกดั Mr. Toshiro Kojima, President  
of Nippon A&L Inc. และ Sumi-Thai International 
Limited ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุน บริษัท ไออาร์พีซี 
เอ แอนด ์แอล จํากดั โดยการรว่มทนุในครัง้นีส้อดคลอ้ง
กับกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูง  
(High Value Added Product) ของ IRPC เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันในกลุ่มผลิตภัณฑ์สไตรินิค 
คอมพาวด์ โดยมุ่งเน้นการขยายตลาดอุตสาหกรรม 
ยานยนต์ในกลุ่ม AEC

ธันวาคม

	 •	 ปตท. ดําเนนิการจําหนา่ยหุน้สามญัของบรษิทั 
สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จํากัด (มหาชน) (SPRC)  
ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย โดยเป็นหุ้นที่เสนอขายโดย ปตท. 
จํานวน 1,242,500,000 หุ้น และเป็นหุ้นที่เสนอขาย
โดย SPRC จํานวน 197,222,300 หุ้น ภายหลังจาก
การขายครั้งนี้ทําให้สัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท.  
ใน SPRC จะลดลงจากร้อยละ 36 ของจํานวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เหลือร้อยละ 5.4 ของจํานวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
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 นอกจากผลดาํเนนิงานของหนว่ยธรุกจิตา่ง ๆ  แลว้  
ในการบริหารจัดการธุรกิจของ ปตท. และบริษัทใน 
กลุ่ม ปตท. ได้มีการดําเนินการที่สําคัญในด้านต่าง ๆ 
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

การวางแผนเชิงกลยุทธ์

 กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ ปตท. เป็น 
กระบวนการที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งปี โดยเริ่ม
จากการประชมุระดมความคดิเหน็ของผูบ้รหิารระดบัสงู 
ของ กลุม่ ปตท. (Top Executive Thinking Session: TTS)  
เพื่อร่วมกันทบทวนและกําหนดทิศทางกลยุทธ์ของ  
กลุ่ม ปตท. ในอีก 5 - 10 ปีข้างหน้า ให้สอดคล้องกับ 
สถานการณแ์ละสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลง 
ไปเพื่อให้มั่นใจว่าการดําเนินงานของกลุ่ม ปตท.  
จะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายใน 3 ด้าน คือ 
(1) เป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ (BIG) ที่สามารถรักษา
อันดับ 1 ใน 100 ของบริษัทที่มียอดขายสูงสุดของโลก
ตามการจัดอันดับของนิตยสาร Fortune 500 (2) เป็น
บริษัทที่ติดอันดับในดัชนีวัดผลการเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยตลาดหุ้นดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability  
Indices: DJSI) (LONG) และ (3) เป็นบริษัทที่มี 

ประมาณการผลการดําเนินงานติดระดับสูง (Top  
Quartile Performance) ในปี 2563 เทียบเคียงบริษัท 
ด้านพลังงานชั้นนําของโลก (STRONG) หลังจาก 
ที่ประชุม TTS เห็นชอบทิศทางกลยุทธ์ในอีก 5 - 10 ปี 
ข้างหน้า หน่วยธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนรวมทั้ง 
บริษัทในกลุ่มจะไปจัดทําทิศทางกลยุทธ์ของตนและ 
นําเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารระดับ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปของกลุ่ม ปตท.  
(Strategic Thinking Session: STS) และหลังจาก 
ที่ประชุม STS ให้ความเห็นชอบ ทิศทางกลยุทธ์ 
ดังกล่าวจะถูกนําเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อให้
ความเหน็ชอบ โดยในป ี2558 ทศิทางกลยทุธก์ารดาํเนนิ
ธุรกิจประจําปี 2559 - 2563 ประกอบไปด้วยกลยุทธ์ 
ด้านเทคโนโลยี (Technology Initiative) กลยุทธ์  
ด้านธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน (Green Initiative) และกลยุทธ์
การบริหารจัดการการลงทุนของกลุ่ม ปตท. (PTT  
Group Portfolio Initiative) แต่อย่างไรก็ตาม ปตท.  
ยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่สําคัญอีกประการหนึ่ง 
คือความเชื่อมั่นของสาธารณชน (Public Trust)  
ดังนั้นจึงมีการกําหนดกลยุทธ์ในการสร้างให้ ปตท.  
เปน็ทีย่อมรบั และชืน่ชมในฐานะบรษิทัพลงังานแหง่ชาติ
เพิ่มเติมอีก 2 ยุทธศาสตร์หลัก คือ    
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 (1) ยุทธศาสตร์การสร้างความภาคภูมิใจ
โดยการมีส่วนร่วม (Pride with Inclusiveness)  
ซึ่งจะครอบคลุม
	 	 •	 แผนวิสาหกิจการบริหารจัดการผู้มีส่วน
   ได้เสียอย่างบูรณาการ ประกอบด้วย 
   ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย 
   ภายนอกแบบทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
	 	 •	 แผนวสิาหกจิการสรา้งความเขม้แขง็จาก
   ภายในสู่ภายนอก โดยปลูกฝังค่านิยม 
   องค์กร SPIRIT เข้าสู่ DNA ของผู้บริหาร 
   และพนกังานทกุระดบั สง่เสรมิใหพ้นกังาน 
   นําความรู้จากโครงการและผลงานเชิง 
   นวตักรรมของ ปตท. พฒันาสงัคม ชมุชน  
   และสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อ 
   สังคม (Social Enterprise) รวมถึงสร้าง 
   ผู้บริหารและพนักงานเป็น PTT Brand  
   Ambassador สร้างความภาคภูมิใจ 
   ดว้ยการมสีว่นรว่ม และมผีูบ้รหิารทกุระดบั
   ในองคก์รรว่มปฏบิตัตินเปน็แบบอยา่งทีด่ี
  •	 แผนวิสาหกิจการดําเนินธุรกิจอย่าง
   มีธรรมาภิบาล อาทิ  การยกระดับ 
   การดําเนินงานด้านการต่อต้านทุจริต 
   คอรร์ปัชนัของ ปตท. ไปสูร่ะดบันานาชาต ิ 
   เสริมสร้าง เครือข่ายความเข้มแข็ ง 
   ในการต่อต้านการทุจริต โดยร่วมมือ 
   กับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น

 (2) ยทุธศาสตรก์ารดาํเนนิธรุกจิเพือ่ความยัง่ยนื 
(Treasure for Sustainability) ซึ่งจะครอบคลุม
	 	 •	 แผนวิสาหกิจของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม
   ขั้นต้น อาทิ รักษาระดับการผลิตของ 
   โครงการปัจจุบัน เปลี่ยนศักยภาพ 
   ปโิตรเลยีมเปน็ปรมิาณสาํรองและการผลติ 
   และลดต้นทุนในการผลิตค่าใช้จ่าย
   ในการดําเนินงาน เป็นต้น
	 	 •	 แผนวิสาหกิจของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
   และธรุกจิโครงสรา้งพืน้ฐาน อาท ิการเพิม่ 
   ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการ
   ผลิต การขยายโครงข่ายพลังงานรองรับ
   ความต้องการก๊าซธรรมชาติในระยะยาว  
   และการขยายการลงทนุในธรุกจิพลงังาน 
   หมุนเวียน เป็นต้น
	 	 •	 แผนวิสาหกิจของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม
   ขั้นปลาย อาทิ การสร้างมูลค่าเพิ่ม 
   ผ่านกลยุทธ์การตลาดที่เป็นเลิศ เพิ่ม 
   ประสทิธภิาพการผลติ และสรา้งพลงัรว่ม 
   ของบริษัทในกลุ่ม เป็นต้น
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การบริหารจัดการทางการเงิน
ของกลุ่ม ปตท. 

 จากการที่ ปตท. เป็นบริษัทมหาชนที่มีมูลค่า
ตลาดสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(ตลท.) โดย ณ สิ้นปี 2558 บริษัท ปตท. มีมูลค่าถึงกว่า 
696,937 ลา้นบาท หรอืคดิเปน็ประมาณรอ้ยละ 5.7 ของ
มลูคา่ตลาดรวม และหากรวมทัง้กลุม่ ปตท. ทีจ่ดทะเบยีน 
ใน ตลท. จะมีมูลค่าถึงกว่า 1,474,570 ล้านบาท  
คิดเป็นประมาณร้อยละ 12.0 ของมูลค่าตลาดรวม  
ซึ่งกลุ่ม ปตท. มีแนวโน้มที่จะเติบโตไปอย่างต่อเนื่อง  
ดงันัน้ เพือ่ใหบ้รษิทัในกลุม่ ปตท. มโีครงสรา้งทางการเงนิ 
ที่แข็งแกร่งเหมาะสม มีวินัยทางการเงิน และมีอันดับ
ความนา่เชือ่ถอืในเกณฑท์ีเ่ทยีบเคยีงไดก้บับรษิทัชัน้นํา 
อื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงต้องมีการบริหาร
จัดการทางการเงินอย่างมีวินัยและมีประสิทธิภาพ  
โดยมีความโปร่งใสในการให้ข้อมูลต่อผู้ลงทุนทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่ง ปตท. มีนโยบายทางการเงิน 
และสินเชื่อ (Treasury and Credit Policy) เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบรหิารการเงนิของ ปตท. และกลุม่ ปตท. 
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 ในปี 2558 ปตท. ได้มีการบริหารจัดการ 
ทางการเงนิ  ซึง่รวมถงึการบรหิารสภาพคลอ่ง  การบรหิาร 
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยเพื่อ
ลดค่าใช้จ่าย และ/หรือ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร  
ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
	 •	 จัดทําอนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือบริหารความเส่ียง
ที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ระยะยาวของ ปตท. ทําให้สามารถ 
ลดต้นทุนเงินกู้คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ  
25.38 ล้านบาท สําหรับงวดดอกเบี้ยเฉพาะงวดแรก
	 •	 บริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับ
ธุรกรรมการค้าของ ปตท. ซึ่งรวมถึงธุรกรรมการนําเข้า  
สง่ออกผลติภณัฑ ์ธรุกรรมการซือ้และจําหนา่ยผลติภณัฑ ์
ในต่างประเทศ รวมถึงธุรกรรมการนําเข้าน้ํามันดิบ 
ให้แก่โรงกลั่นในกลุ่ม ปตท. เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น
ประมาณ 17,037 ล้านเหรียญสหรัฐ สามารถสร้าง 
มูลค่าเพิ่มให้แก่กลุ่ม ปตท. ประมาณ 426 ล้านบาท

การบริหารผลดำาเนินงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ

 ปตท. มกีารพฒันาและปรบัปรงุระบบการบรหิาร
ผลดําเนนิงาน โดยไดบ้รูณาการระบบการบรหิารจดัการ
เพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value 
Management: EVM) หลักการ Balanced Scorecard 
และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality  
Award: TQA) เข้าด้วยกัน เพื่อให้การดําเนินงานของ
องค์กรในทุกระดับมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทาง
เดยีวกนั โดยมเีปา้หมายรว่มกนัในการสรา้งมลูคา่ใหก้บั 
องค์กร และคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้ง
เป็นการยกระดับการบริหารจัดการให้เข้าสู่มาตรฐาน
สากลเทียบเท่าบริษัทชั้นนําในระดับโลก (World Class) 
รวมถึงเป็นการสนับสนุนระบบการประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: 
SEPA) ซึ่งมีพื้นฐานมาจากเกณฑ์ TQA ตามนโยบาย
ของกระทรวงการคลงัอกีดว้ย โดย ปตท. ไดม้กีารจดัทาํ 
รายงานผลการดําเนินงานขององค์กร (Organization 
Performance Report: OPR) รวมถงึมกีารประเมนิตนเอง 
และจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินองค์กร (Self 
Assessment Report: SAR) เพื่อช่วยให้ทราบถึงจุดแข็ง
และโอกาสในการปรับปรุง (Strength & Opportunities 
for Improvement: S & OFI) 
 นอกจากนั้น กระบวนการดําเนินงานในลําดับ 
ต่อมาคือ การนํา S & OFI ดังกล่าวมาจัดลําดับ 
ความสาํคญั และจดัทาํแผนงานเพือ่นาํไปสูก่ารปรบัปรงุ 
รวมถึงการขยายผลไปสู่หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กร 
โดย ปตท. ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์กร ซึ่ง ปตท. มีเป้าหมายบรรลุรางวัลคุณภาพ 
แห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ด้วย
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พลังงานไทย ความมุ่งมั่นเพื่อคนไทย 

 
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่ม ปตท. ดําเนินงานองค์กรอย่างสอดประสานทั้งการพัฒนาธุรกิจ สร้างความเข้มแข็ง
แก่สังคม และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรของภาคส่วน
ต่าง ๆ ด้วยความรับผิดชอบในฐานะองค์กรพลังงานแห่งชาติที่มุ่งมั่นทําเพื่อคนไทย
 ภายใต้การดําเนินงานดังกล่าว ในปี 2558 กลุ่ม ปตท. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเป็นประธานเปิดโครงการต่าง ๆ ของกลุ่ม ปตท. ดังต่อไปนี้ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเป็นประธานเปิด “สถาบัน 
วิทยสิริเมธี (VISTEC)” ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทถึงปริญญาเอก มุ่งเน้นงานวิจัยชั้นแนวหน้า
เพื่อสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีเลิศในระดับโลก และ “โรงเรียนกําเนิดวิทย์ (KVIS)” โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เปิดโอกาสให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 
6 สิงหาคม 2558 สถาบันการศึกษาทั้ง 2 แห่งนี้ก่อตั้งขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นแนวหน้า และมีการจัดระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาชั้นนําระดับโลก ซึ่งจะนําไปสู่ 
การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต  
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 พร้อมกันนี้  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเป็น
ประธานเปิดและทรงเยี่ยมชม “โครงการป่าวังจันทร์” 
บนพื้นที่ปลูกป่าทั้งหมด 351 ไร่ ณ อําเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้การปลูกป่า 
ของ ปตท. ที่รวบรวมองค์ความรู้และนวัตกรรม 
การฟื้นฟูป่า ตลอดจนการดําเนินงานวิจัยของสถาบัน
ปลูกป่า ปตท. ทั้งนี้ พื้นที่ปลูกป่าจํานวน 185.24 ไร่  
ได้นําร่องเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand-
Voluntary Emission and Reduction: T-VER) สาขา 
ปา่ไม ้ขององคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (อบก.)  
ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายของ ปตท. ในเรื่อง  
Carbon Sink อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
อีกด้วย

 กลุ่ม ปตท. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเป็นประธานเปิดและทรงเยี่ยมชม “โครงการป่าในกรุง” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 
2558 ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่ปลูกป่าธรรมชาติในที่ดินของ ปตท. จํานวน 12 ไร่ บนถนนสุขาภิบาล 2 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และเพื่อสนับสนุนแนวทางการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองของ 
กลุ่ม ปตท. (PTT Green in the City) โดยมุ่งเน้นการสร้างป่านิเวศที่มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ เพื่อให้ 
ทกุตารางเมตรของโครงการปา่ในกรงุเปน็แหลง่เรยีนรูเ้รือ่งการปลกูปา่ และกระตุน้ใหค้นเมอืงหลวงไดต้ระหนกั 
ถึงความสําคัญ และร่วมมือร่วมใจรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน โดยเปิดให้ 
ประชาชนเข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

โครงการป่าในกรุง

โครงการป่าวังจันทร์
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พลังตน
พลังแห่งการสร้างสรรค์

พัฒนาตน
บนหนทางแห่งความรู้ 

 ดว้ยเลง็เหน็ถงึความสาํคญัของทรพัยากรมนษุย์
ที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อน
ประเทศให้เจริญรุดหน้าสู่ระดับสากล ปตท. จึงมุ่งมั่น
และทุม่เทในการพฒันาการศกึษาอยา่งรอบดา้น ตัง้แต่
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมทักษะด้านต่าง ๆ 
และสร้างโอกาสทางการศึกษาหลากหลายระดับตั้งแต่
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จนถึงการวิจัยเพื่อคิดค้นและ
พัฒนาต่อไป 
 

สานต่อภารกิจ
วางรากฐานเพื่อความยั่งยืน

 นอกเหนือจากภารกิจหลักในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศในฐานะบริษัท
พลังงานแห่งชาติ ปตท. ยังมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ดีของสังคม ขับเคลื่อนสังคมด้วยทุกกลไกของ 
องค์กร ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ โดยให้ความสําคัญต่อการพัฒนาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี 
ของสังคมชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
ในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดําเนินธุรกิจภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้สังคมไทยก้าวเดินไป 
ข้างหน้าร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน ผ่านการดําเนินงานกิจการเพื่อสังคม ภายใต้กลยุทธ์  3  ด้าน คือ การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาสังคมและชุมชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2558 
มีโครงการที่สําคัญ ดังนี้

การส่งเสริมศักยภาพการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของเยาวชน

 • โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท. 
  (PTT Youth Camp)   
  ปตท. ได้ดําเนินโครงการประจําปี 2558 
ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสร้างอนาคต: Innovation 
Creates the Next” เพื่อส่งเสริมความคิดประดิษฐ์
สร้างสรรค์ของเยาวชนไทย นอกจากนี้ ยังได้นําทีม
โรงเรียนพระบางวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ที่ชนะเลิศ 
การประกวดจากโครงการประจําปี 2557 เข้าร่วม 

โครงการสิ่งประดิษฐ์ ปตท.



รายงานประจําปี 2558
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

073
พลังงานไทย ความมุ่งมั่นเพื่อคนไทย

การแขง่ขนัโครงการวิทยาศาสตรโ์อลิมปกิ (I-SWEEEP 
2015) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทีมได้คว้ารางวัล
ชมเชยประเภทการบริหารจัดการและมลภาวะ 
ด้านสิ่งแวดล้อม จากผลงาน “กระดาษซับน้ํามันทนไฟ
จากเส้นใยดอกธูปฤาษี”

 • ค่ายยุวชนอาสา กลุ่ม ปตท. 
  (PTT Group V-Youth Camp)
  ปตท. จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่  4 
โดยมีความมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังจิตสํานึกรับผิดชอบ 
ต่อสังคม การมีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม 
พัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชน 
โดยในปี  2558 มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่  
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี    

 • การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
  ไ ม่ เ พี ย ง แ ต่ ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รู้ ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ ปตท. ยังให้
ความสาํคญักบัการสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม โดยรว่มกบั 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประกวดศิลปกรรม ปตท. 
ซึ่งในปี 2558 ได้ดําเนินมาถึงครั้งที่ 30 ภายใต้หัวข้อ 
“อนาคต…ออกแบบได ้(Image of the future)” และไดร้บั 
พระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า- 
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทาน
รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด นอกจากนี้ ปตท. ได้ร่วม
กับมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประกวดศิลปกรรม 
ปตท. ในภูมิภาคต่าง ๆ  รวมทั้งมีการขยายการประกวด 
ไปสู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยจัดขึ้น ณ วิทยาลัย
ศิลปะศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งนับว่าเป็นก้าวสําคัญ
ของการจัดการประกวดเนื่องในวาระครบ 30 ปี
ศิลปกรรม ปตท.

คา่ยยวุชนอาสา กลุม่ ปตท.

ศิลปกรรม ปตท. 
“อนาคต…ออกแบบได้ ”
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พัฒนาสังคมไปสู่
การพึ่งพาตนเองในอนาคต

 ปตท. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
ในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดําเนินธุรกิจ โดยให้ความสําคัญ 
กับการมีส่วนร่วมในการตอบสนองต่อปัญหาสังคม 
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ตั้งแต่ชุมชนระดับท้องถิ่น 
จนถึงสังคมในภาพรวมระดับประเทศ นอกจากนี้ ปตท. 
ยงัใชค้วามเชีย่วชาญดา้นพลงังานขององคก์รเปน็ปจัจยั
ผลักดันในการสร้างโอกาสทางด้านการพัฒนาวิถีชีวิต 
และประโยชน์ให้แก่ชุมชน และมุุ่งเน้นให้ชุมชนมี
ศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้อย่างยั่งยืน 

ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเอง
ด้านพลังงาน

 ปตท. ยังได้รวบรวมองค์ความรู้ที่ ได้จาก 
การดําเนินงานร่วมกับชุมชนใน 14 พื้นที่ต้นแบบ 
ทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลา 3  ปี ที่ผ่านมา และจัดทํา
เป็นชุดความรู้เทคนิคการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกและ
พืชอื่น เพื่อป้องกันภัยดินถล่ม นําไปประยุกต์ใช้กับ
พื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ ได้รับพระราชทานรางวัลจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในการประกวดหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่ 6 ที่ประเทศ
เวียดนาม คือ รางวัล The King of Thailand’s Vetiver  
Awards ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนประเภท 
การบรรเทาภัยพิบัติหรือการปกป้องสภาพแวดล้อม  
และรางวัล The King of Thailand’s Certificate of  
Excellence ด้านการส่งเสริมและการใช้งานระบบ 
หญ้าแฝกดีเด่น ประเภทการส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

 • โครงการระบบกา๊ซชวีภาพจากฟารม์สกุร 
  ชุมชนท่ามะนาว อำาเภอชัยบาดาล 
  จังหวัดลพบุรี
  ปตท. รว่มกบัชมุชนตาํบลทา่มะนาว ตอ่ยอด
การพัฒนางานระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจาก 
มลูสกุรระดบัชมุชน ซึง่เดมิผลติกา๊ซจากมลูสกุร 1 ฟารม์ 
สง่จา่ยเปน็เชือ้เพลงิไดเ้พยีง 10 ครวัเรอืน สูก่ารผลติกา๊ซ 
เพิ่มจากมูลสุกร 4 ฟาร์ม และส่งจ่ายเป็นเชื้อเพลิงไปยัง 
130 ครัวเรือน ส่งผลให้ชุมชนลดการใช้พลังงานหลัก 
อาทิ ก๊าซหุงต้ม น้ํามันดีเซล และไฟฟ้า รวมมูลค่ากว่า 
518,980 บาทต่อปี ชุมชนตําบลท่ามะนาวถือเป็น 

ชุมชนต้นแบบที่มีระบบการจัดการพลังงานทดแทน 
โดยชุมชนมีส่วนร่วม และมีการจัดการความรู้ในด้าน 
พลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน และได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจ 
ดี เด่น  จากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ด้านการดําเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

 • หลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน
  (Community Energy Management 
  Program: CEMP) 
  จากความสาํเรจ็ของโครงการรกัษป์า่ สรา้งคน 
๘๔ ตําบล วิถีพอเพียง ปตท. ได้สนับสนุนการสร้าง
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานให้แก่
ชมุชนอยา่งตอ่เนือ่ง นาํมาสูก่ารจดัทําหลกัสตูรพลงังาน
เพื่อชุมชน เพื่อให้ความรู้เรื่องการจัดการพลังงาน 
และการนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
ชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนํา 
ไปสู่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืน 
จากรากฐานภาคประชาชน ซึง่ในป ี2558 ปตท. จดัอบรม 
แก่ผู้นําชุมชนท้องถิ่นจากทั่วประเทศจํานวน 2 รุ่น 
รวมกว่า 100 คน 

 • วิจัยและพัฒนาการปลูก
  และการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์
  ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความร่วมมือ
  ที่ยั่งยืนกับธุรกิจ
  ปตท. ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง ส่งเสริม
การปลกูกาแฟในระบบอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิและ
พัฒนาทักษะอาชีพด้านการปลูกและการผลิตกาแฟ
ที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกรในพื้นที่สูง ในพื้นที่ตําบล
บ้านหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใน 
ปี 2558 มีเกษตรกรอาสาที่เข้าร่วมโครงการจํานวน 
ทั้งสิ้น 41 ครัวเรือน ผลผลิตจากโครงการได้มีส่วน 
สนับสนุนในด้านวัตถุดิบคือเมล็ดกาแฟให้แก่ธุรกิจ
กาแฟ “คาเฟ่อเมซอน (Café Amazon)” ของ ปตท. 
ที่ สําคัญคือโครงการนี้ได้ช่วยพัฒนาอาชีพ สร้าง 
ความเขม้แขง็ใหแ้กเ่กษตรกร ชว่ยยกระดบัความเปน็อยู ่
ที่ดีให้คนในชุมชน ทั้งยังรักษาสมดุลของธรรมชาติ 
ตามแนวคิดการดําเนินงานของ ปตท. ที่มุ่งเน้น 
การสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม 
หรือ Creating Shared Value (CSV) 
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หลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน      

โครงการระบบก๊าซชีวภาพ
จากฟาร์มสุกร ชุมชนท่ามะนาว

โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟ
ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการการประยุกต์ใช้หญ้าแฝกร่วมกับ 
วิธีกลและพืชอื่นเพื่อป้องกันภัยดินถล่ม
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ทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังเพื่อความยั่งยืน

รักษาสิ่งแวดล้อม
สร้างสมดุลแห่งชีวิต 

 สิ่งที่ดําเนินไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาศักยภาพ 
ทางธุรกิจและสร้างสรรค์สังคมชุมชนของกลุ่ม ปตท. คือ
การรว่มฟืน้ฟ ูอนรุกัษ ์และดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
ใหค้งความสมบรูณท์ัง้ในพืน้ทีโ่ดยรอบสถานประกอบการ 
และพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อคืนความสมบูรณ์แก่ระบบ 
นิเวศควบคู่กับการสร้างจิตสํานึกดูแลรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน 

การปลูกป่าเชิงนิเวศแบบยั่งยืน

 • โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ
  และลดภาวะโลกร้อน
  ปตท. เดินหน้าปลูกและฟื้นฟูป่า เพื่อสร้าง 
ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
และเป็นแหล่ งกัก เก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
โดยในป ี2558 ยงัคงตดิตามดแูลโครงการปลกูปา่ถาวร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน 
โอกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 จํานวน 1 ล้านไร่เดิม 
และปลูกป่าใหม่รวมทั้งหมด 33,530 ไร่ 

โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ 
และลดภาวะโลกร้อน
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 • การแก้ปัญหาเร่งด่วนจากภัยพิบัติ
  ทางธรรมชาติ
  ปตท. รว่มแกไ้ขปญัหาภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ
และให้ความช่วยเหลือเยียวยาทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ โดยการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีป่ระสบปญัหาภยัแลง้ ปตท. ไดม้อบสว่นลด
น้าํมนัเชือ้เพลงิใหแ้กเ่กษตรกรทีข่าดทนุและขาดรายได ้
จากการปลูกพืชผลได้ตามปกติ พร้อมทั้งสนับสนุน
น้ําแข็งแห้งจํานวน 700 ตัน และน้ํามันเครื่องบินให้แก่
กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร เพือ่นาํไปใชป้ฏบิตักิาร 
ฝนหลวงช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่ วประเทศ 
และยังได้มอบน้ําดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ 
ผา่นโครงการ “ราษฎร ์รฐั รว่มใจชว่ยภยัแลง้” นอกจากนี ้
กลุม่ ปตท. ยงัไดส้ง่มอบความชว่ยเหลอืเพือ่บรรเทาทกุข ์
ให้แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล 
และผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเมียนมาด้วย 

 ที่สําคัญ ปตท. ยังส่งเสริมค่านิยมจิตอาสาของพนักงานในองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน 
มีส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมตามศักยภาพของบุคลากร โดยในปี 2558 ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อาทิ “โครงการจิตอาสายั่งยืน ปลูกป่า 1 ทีม 1 ไร่” ติดตาม 
ดูแลแปลงปลูกโครงการพัฒนาการใช้ที่ดินของ ปตท. ณ ตําบลป่ายุบใน อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  
“โครงการคืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกล” มอบผ้าห่มให้ชาวบ้าน อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ “โครงการเทคโนโลยี 
เพื่อการศึกษา” ให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ณ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม จังหวัดตราด และ “กิจกรรม 
ปั่นรักษ์ แยกขยะ” คัดแยกขยะ ณ คุ้งบางกะเจ้า อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 กลุ่ม ปตท. เชื่อมั่นว่า ไม่เพียงแต่ความเจริญทางเศรษฐกิจเท่านั้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
ทว่าการสร้างสังคมให้พึ่งพาตนเองได้โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ และการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม 
จะเป็นพลังที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง

ปตท. ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย

โครงการจิตอาสายั่งยืน 
ปลูกป่า 1 ทีม 1 ไร่



นวัตกรรม สร้างอนาคตที่ยั่งยืน
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คู่มือระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Technology and Innovation Management 
Operating System: TIMOS)

นวัตกรรม สร้างอนาคตที่ยั่งยืน

 ในปี 2558 ปตท. ได้พัฒนางานวิจัยและส่งเสริม 
ให้เกิดนวัตกรรมอย่างจริงจัง โดยการให้งบประมาณ เป็นเงิน
จํานวน 2,256 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.73 ของกําไรสุทธิ
ในปี 2557 รวมทั้งได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation 
Management Operating System: TIMOS) และประกาศใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติใน ปตท. อย่างเป็นทางการ เพื่อ
ให้ทุกหน่วยงานและพนักงานได้มีแนวทางการปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน

 อีกทั้งยังมีกิจกรรมมอบรางวัลสำาหรับนวัตกรรมที่หลากหลาย เช่น PTT Innovation Award และ PTT Idea Award ส่งเสริม
ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมทั่วถึงทั้งองค์กร การสื่อความ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
องคก์ร โดยไดม้กีารดำาเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งผา่นชอ่งทางทีห่ลากหลายทกุชอ่งทาง เชน่ การจดัแสดงผลงานโดดเดน่ดา้นนวตักรรม  
ที ่PTT We Can Corner การจดัแสดงผลงานรว่มกบัหนว่ยงานภายนอกเชน่ปทีีผ่า่นมา การจดัแสดงผลงานรว่มกบัสำานกังานนวตักรรม 
แห่งชาติ การเขียนบทความนวัตกรรมลงในวารสารบ้านเรา การสื่อความกิจกรรมต่าง ๆ ผ่าน What’s news, อีเมล โปสเตอร์  
อีกทั้งยังมุ่งเน้นติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาผลงานที่เป็น Idea (คือ แนวคิดที่ยังไม่ได้นำาไปปฏิบัติจริงหรือยังไม่ออกสู่ 
เชิงพาณิชย์) พัฒนาไปสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ โดยการใช้กระบวนการ PTT Innovation to Commercialization Gate  
(PTT I2C Gate) ในการกลั่นกรองงานวิจัยโดยผู้บริหารจากภาคธุรกิจ ซึ่งนอกจากจะทำาให้สามารถกลั่นกรองการดำาเนินงาน 
วจิยัไปทลีะลำาดบัขัน้ตามขัน้ตอนการดำาเนนิโครงการวจิยัแลว้ยงัทำาใหง้านวจิยัมคีวามเชือ่มโยงกบัธรุกจิมากยิง่ขึน้ จากกระบวนการ 
ทำางานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและการส่งเสริมนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ ปตท. ได้รับรางวัลที่ยืนยันความโดดเด่น 
ด้านนวัตกรรมมากมาย เช่น รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านนวัตกรรม สำาหรับผลงาน PTT Flange Corrosion Prevention System 
ซึ่ง ปตท. ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในด้านต่าง ๆ และจากนโยบายของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้ให้ความสำาคัญมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม 
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกภาคส่วน อันหมายรวมถึงสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ประชาชน และประเทศชาติ 
        มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ที่นำาไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ 
ในปี 2558 ดังนี้
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	 •	 พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์นํ้ามันเชื้อเพลิงและ
น้ํามันหล่อลื่นส่งธุรกิจน้ํามันมากกว่า 20 รายการ  
โดยผลิตภัณฑ์ที่สําคัญ ได้แก่ HSD B0 Euro V for 
Winter, PTT Performa Gastech, Challenger 4T: 
API SL และหัวเชื้อน้ํามันดีเซล
	 •	 พฒันาเซลลแ์สงอาทติยห์ลากส ี(Colorful PV) 
ทีม่คีวามสวยงามใชต้กแตง่อาคารและลดการสอ่งผา่น
ของแสง UV ไดม้ากกวา่รอ้ยละ 99 และลดการสอ่งผา่น 
รงัส ีIR ไดม้ากกวา่รอ้ยละ 40 ลดการสะทอ้นของแสงแดด 
ได้มากกว่าร้อยละ 94 และป้องกันและลดอุณหภูมิ 
หรือความร้อนจากภายนอกที่จะเข้าสู่ภายในอาคาร 
ได้มากกว่าร้อยละ 9 ได้มีการติดตั้งใช้งานที่อาคาร 
ของ ปตท. แล้ว 3 แห่ง
	 •	 ปรับปรุงความแม่นยําในการคาดการณ์
ปริมาณน้ําในพื้นที่มาบตาพุด ให้สามารถคาดการณ์ 
ปริมาณน้ําล่วงหน้า 6 เดือน และส่งรายงานให้ 
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา กลุ่ม ปตท. ทุกเดือน

รางวัล:
ได้รับรางวัล

บริการภาครัฐแห่งชาติ
ประเภทการพัฒนา

การบริการที่เป็นเลิศ
จากสำานักงาน
คณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.)

รางวัล: 
ได้รับรางวัลระดับโลก R&D 100 Awards 

สุดยอดผลงานด้านเทคโนโลยี
จากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโลก 

จากการคัดเลือกของ R&D Magazine: 
Oscars of Invention 

ประเทศสหรัฐอเมริกา, 
รางวัลชมเชยด้านเศรษฐกิจ 

จากสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

	 •	 พัฒนาชุดอุปกรณ์ติดตั้งระบบเชื้อเพลิงร่วม 
(Dual Fuel) สําหรับดัดแปลงรถยนต์กระบะดีเซล 
คอมมอนเรล ให้สามารถใช้ก๊าซธรรมชาติร่วมกับน้ํามัน
ดีเซล ที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูง ในขณะที่ 
คงสมรรถนะในการขบัขีไ่วเ้ชน่เดมิ โดยสามารถทดแทน 
การใช้น้ามันดีเซลได้ร้อยละ 70 อีกทั้งสามารถวิ่งได้ 
ระยะทางที่มากขึ้นต่อการเติมก๊าซธรรมชาติแต่ละครั้ง  
สามารถสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยี 
จาํนวน  76  ลา้นบาท  และสามารถลดอตัราการปลอ่ยมลพษิ 
จากทอ่ไอเสยีเทยีบกบัเทคโนโลยเีชือ้เพลงิรว่มแบบเดมิ

 นอกจากนวตักรรมของสถาบนัวจิยัและเทคโนโลย ี
ปตท. แล้วยังมีนวัตกรรมด้านบริการจากหน่วยธุรกิจ 
ที่นําไปใช้งานเชิงพาณิชย์แล้วคือ 
	 •	 การพัฒนาระบบการสั่งซื้อด้วยเงินสดแบบ
หักเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Direct Approve)  
ช่วยให้บริการลูกค้า ด้วยระบบการสั่งซื้อและชําระ
ผลติภณัฑแ์บบอตัโนมตัเิตม็รปูแบบหรอื Fully E-service  
นัน่คอื ลกูคา้สามารถสัง่ซือ้สนิคา้และชําระเงนิอตัโนมตัิ
ผา่นระบบ Direct Approve ทีเ่ชือ่มตอ่กบัธนาคารพาณชิย ์
แล้วนํารถเข้ามารับสินค้าผ่านระบบคลังอัจฉริยะ โดย
พิมพ์ใบกํากับภาษีและออกจากคลังได้ด้วยตัวเอง 
และผลงานการบริการ PTT Contact Center 1365  
โดยพัฒนาช่องทางการให้บริการที่หลากหลายรองรับ 
ธรุกจิทีข่ยายตวั เพิม่การใหบ้รกิารผา่นชอ่งทาง Non-voice  
อาทิ อีเมล ซึ่งสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ 
กา้วสูส่งัคมดจิทิลั  ชว่ยยกระดบัมาตรฐานในกระบวนการ 
บริหารจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ทัง้องคก์ร  รวมถงึนาํระบบการจดัการขอ้มลูความสมัพนัธ ์
ของลูกค้าเข้ามาประยุกต์ เพื่อสามารถให้บริการเชิงรุก
ในการคาดการณ์คําถามและการตอบข้อซักถามให้กับ
ลูกค้าและผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนา
บคุลากรซึง่ถอืเปน็หวัใจสําคญัในการใหบ้รกิารทางดา้น 
Contact Center ซึ่งมีการควบคุมคุณภาพการให้บริการ
อย่างเป็นระบบ 

 ในปี 2558 ปตท. ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตร 14 ฉบับ 
ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร 4 ฉบับ ได้รับอนุสิทธิบัตร 3 ฉบับ 
รวมแลว้ ปตท. มสีทิธบิตัรทีย่ืน่ขอจดรวมทัง้สิน้ 74 ฉบบั 
และอนุสิทธิบัตร 17 ฉบับ
 จากการที ่ปตท. ไดผ้ลกัดนัและสง่เสรมินวตักรรม 
ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ปตท. เป็นองค์กร 
ที่ได้รับการยอมรับทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ 
วา่เปน็องคก์รชัน้นาํดา้นนวตักรรม ทีแ่สดงใหเ้หน็เดน่ชดั
ด้วยนวัตกรรมและรางวัลคุณภาพต่าง ๆ  ที่ ปตท. ได้รับ  
สมกับการเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนํา  
ที่เป็นสมบัติที่มีค่าของชาติและเป็นความภาคภูมิใจ 
ของคนไทย “Pride and Treasure of Thailand”

รางวัล:
ได้รับรางวัลเทคโนโลยี
และเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม 
ประจำาปี 2558 
ด้านสร้างสรรค์เพื่อสังคม 
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์

นวัตกรรม สร้างอนาคตที่ยั่งยืน



รายงานประจําปี 2558
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

080
SSHE เกราะป้องกันความสูญเสีย 
เพื่อความยั่งยืนของสังคมไทย

 การบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบ 
ด้ านความมั่ นคง  ความปลอดภัย  อาชี วอนามัย  
และสิ่งแวดล้อม (Security, Safety, Occupational Health 
and Environment: SSHE) อย่างมีประสิทธิภาพ จะเสริม 
สมรรถนะความเขม้แขง็ภายในองคก์ร ชว่ยควบคมุ ปอ้งกนั 
และลดความสูญเสียให้องค์กรสามารถดําเนินการธุรกิจ
ได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย เปรียบเสมือนเกราะป้องกัน
ความเสี่ยงและผลกระทบเชิงลบไม่ให้เกิดขึ้นต่อชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถต่อยอดผลประกอบการ
ในทุก ๆ ด้าน ไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
อย่างยั่งยืนในที่สุด

นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) กลุ่ม ปตท.

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ประจําปี 2563 
เป้าหมายการดําเนินงาน QSHE ประจําปี 

มาตรฐานการจัดการ
ด้าน SSHE กลุ่ม ปตท.

ขั้นตอนการดําเนินงาน/ มาตรฐาน/ 
แนวทาง/ โปรแกรม/ เครื่องมือ/ ส่วนกลาง

ขั้นตอนการดําเนินงาน/ มาตรฐาน/ 
แนวทาง/ โปรแกรม/ เครื่องมือ 
ของหน่วยธุรกิจ/ บริษัท/ สายงาน
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SSHE เกราะป้องกันความสูญเสีย 
เพื่อความยั่งยืนของสังคมไทย

กลุ่ม ปตท. ยึดถือกรอบการบริหารจัดการด้าน SSHE 
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 ลำาดับชั้น ดังนี้
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รายงานประจําปี 2558
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

081
SSHE เกราะป้องกันความสูญเสีย 

เพื่อความยั่งยืนของสังคมไทย

ในปี 2558 ผลการดำาเนินงานของตัวชี้วัดด้าน SSHE
ตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 3 ด้าน ทั้งด้านสังคมและประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

(Socio-Eco-Efficient Strategic Objectives) มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ไม่มีอุบัติเหตุ
ถึงขั้น
หยุดงาน 
(Lost Time 
Accident: 
LTA) เกิดขึ้น
กับพนักงาน 
ปตท.
 

ไม่มีอุบัติเหตุ
ที่ทำาให้เกิด
การเสียชีวิต 
(Fatality) 
และอัตรา
การบาดเจ็บ
จากการทำางาน
รวม (Total 
Recordable 
Injuries Rate: 
TRIR) ของ
ผู้รับเหมา 
ผ่านค่าเป้าหมาย
ที่กําหนด และมี
แนวโน้มที่ดีขึ้น 
เทียบเคียงบริษัท
ชั้นนําในกลุ่ม
อุตสาหกรรม
เดียวกัน

อัตราการเกิด
อุบัติเหตุ
รถขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ 
ขั้นร้ายแรง 
ลดลงจาก
ปี 2557 ถึง 
0.008 ครั้งต่อ 
1 ล้านกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 
7.84 ซึ่งมี
แนวโน้มที่ดีขึ้น
มาโดยตลอด 
ตั้งแต่ปี 2556

Eco
เพื่อลดมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

Efficient
เพื่อลดต้นทุน 

และลดมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

ปริมาณของเสีย
ที่นำาไปฝังกลบ 
มีปริมาณลดลง
อย่างต่อเนื่อง

Socio
เพื่อสังคม พนักงาน ผู้รับเหมา

สามารถควบคมุ
ความเข้มของ
การระบาย
สารอินทรีย์
ระเหย (Volatile 
Organic 
Compounds: 
VOCs) ในสถาน
ประกอบการ
หลัก ได้อย่างดี

สามารถควบคุม
ความเข้ม
การปลดปล่อย
ก๊าซเรือน
กระจก
ของ กลุ่ม ปตท. 
ให้ไม่มาก
ไปกว่า
ปีที่ผ่านมา

ลดความเข้ม
การใช้พลังงาน
ของ กลุ่ม ปตท. 
ลงร้อยละ 3.1 
จากการดําเนิน
งานปกติ

 ในปี 2558 ภายใต้กรอบการบริหาร
จดัการดา้น  SSHE  กลุม่  ปตท.  มุง่มัน่ในการเขา้ถงึ 
และเรียนรู้ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่ม ผนวกกับการแสวงหาซึ่งเทคโนโลยี  
เครื่องมือ และโอกาส นํามาซึ่งการปรับปรุง 
กลยุทธ์กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
และผลกระทบด้าน SSHE อย่างจริงจัง
และเป็นระบบ ส่งผลให้ในปี 2558 ปตท. 
สามารถควบคุม ป้องกัน และลดผลกระทบ 
และความเสี่ยงด้าน SSHE ได้เป็นอย่างดี  
ดังจะเห็นได้จากตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถ

คงสถานะการถกูจดัอนัดบัใหเ้ปน็สมาชกิ DJSI 
เป็นปีที่ 4 ทั้งใน Dow Jones Sustainability 
World Index และ Dow Jones Sustainability 
Emerging Markets Index ในกลุม่อตุสาหกรรม
น้ํามันและก๊าซ ตลอดจนได้รับการจัดอันดับ 
Green Rankings เป็นอันดับ 2 ของโลก 
ในหมวดอุตสาหกรรมพลังงาน (อันดับ 111 
ของโลก) โดยนิตยสาร Newsweek ทั้งนี้  
สามารถดูรายละเอียดของผลการดำาเนินงาน
ด้าน SSHE เพิ่มเติมได้ในรายงานความยั่งยืน 
ปี 2558 (Corporate Sustainability Report 
2015) 

ในปี 2558 
ได้รับการจัดอันดับ
Green
Rankings 
เป็นอันดับ 2 ของโลก
ในหมวดอุตสาหกรรม
พลังงาน

พนักงานและผู้รับเหมา รวมถึงคู่ค้า
ที่ปฏิบัติงานกับ กลุ่ม ปตท. มีการบาดเจ็บ 
เจ็บป่วยจากการทํางานน้อยลง 
คุณภาพชีวิตของพนักงาน ผู้รับเหมา 
รวมถึงครอบครัวดีขึ้น

ชุมชนรอบข้าง ประชาชน และสังคมไทย
ได้รับมลพิษและผลกระทบทางอ้อม เช่น 
ผลกระทบจากอันตราย การจราจรอันเนื่อง
มาจากอุบัติเหตุทางรถ  ผลกระทบจากคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ลดน้อยลง

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น 
ภูมิภาค ระดับโลก ดีขึ้น 
จากการปลดปล่อยมลพิษที่น้อยลง

ช่วยลดงบประมาณของภาครัฐในการควบคุม 
กํากับและการบําบัดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งสุขภาพอนามัยและประชาชน

ลดค่าใช้จ่าย ต้นทุนการดําเนินงาน
ทั้งทางตรงและในระยะยาวจากการลดมลพิษ
ที่แหล่งกําเนิดและการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรฯ เพิ่มผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

ส่งผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อม
ต่อผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ 

กลยุทธ์และเป้าหมาย
ทบทวนผลการดำาเนินงานตามเป้าหมายด้าน SSHE 
ประจำาปี 2558 และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) 
ปี 2563 และแสวงหาโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการดำาเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยผ่านการจัดทําแผนกลยุทธ์ด้าน SSHE ระยะกลาง 
และแผนกลยุทธ์/ แผนธุรกิจประจําปี ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และการกําหนดทําเป้าหมายประจําปี 2559

การบริหารจัดการความเสี่ยง/ ผลกระทบที่สำาคัญ
มีการพัฒนาและเริ่มประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง/ ผลกระทบที่สำาคัญด้าน SSHE เพิ่มขึ้น ในพื้นที่เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขยายผล ทบทวน และปรับปรุง
กระบวนการต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมและตอบสนอง
ต่อเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤต อีกทั้งการบริหารจัดการ
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ/ กระบวนการหลัก
ของ กลุ่ม ปตท. และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

LOST
TImE 
ACCIdEnT 

ZERO TO 
LAndFORCE CO2

การบริหาร
จัดการความเสี่ยง/ 
ผลกระทบที่สำาคัญ
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นโยบาย
มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นํามาทบทวน
พันธสัญญาที่ กลุ่ม ปตท. แสดงถึงความมุ่งมั่นในการควบคุม ป้องกัน 
และลดความเสี่ยงและผลกระทบที่สำาคัญต่าง ๆ ใน “นโยบาย
คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท.” 
ฉบับปัจจุบันประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558



รายงานประจําปี 2558
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

082

วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
และผลการด�าเนินงาน

วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงาน

ผลการด�าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อย

 ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่) ปี 2558 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 

หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการขายและการให้บริการ 2,605,062 2,026,912 (22.2)

กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจําหน่าย รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น และรายได้อื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน (EBITDA) 275,450 284,828 3.4

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมและการร่วมค้า 860 6,032 >100.0

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 11,610 (5,992) >(100.0)

กําไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (EBIT) 139,887 141,067 0.8

ภาษีเงินได้ 38,006 24,855 (34.6)

กำาไรสุทธ ิ 58,678 19,936 (66.0)

 ในปี 2558 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย
จํานวน 2,026,912 ล้านบาท ลดลง 578,150 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 22.2 มาจากปัจจัยทางด้านราคาที่ลดลงเป็นหลัก 
แม้ปริมาณขายโดยรวมยังเติบโตต่อเนื่อง โดยราคาขายเฉลี่ย 
ของผลิตภัณฑ์ปรับลดลงอย่างมากตามราคาน้ํามันดิบดูไบเฉลี่ย 
ที่ลดลงถึงร้อยละ 47.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้ทุกกลุ่ม
ธุรกิจมีรายได้จากการขายลดลง โดยลดลงมากในกลุ่มธุรกิจ 
การค้าระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจน้ํามัน กลุ่มธุรกิจสํารวจ 
และผลิตปิโตรเลียม และกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น  
ในปี  2558 ปตท. และบริษัทย่อย มีกําไรก่อนหักต้นทุน 
ทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย  
รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยอืน่ และรายไดอ้ืน่ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนนิงาน  
(EBITDA) จํานวน 284,828 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,378 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 3.4 

 ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
จํานวน 6,032 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,172 ล้านบาท โดยหลักมาจาก
ผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นของโรงกลั่นสตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง  
จาํกดั (มหาชน) (SPRC) เนือ่งจากคา่การกลัน่ทีส่งูขึน้ รวมถงึอตัรา
กําลังการกลั่นที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีการปิดซ่อมบํารุง 
ครั้งใหญ่ตามแผนงาน และมีผลขาดทุนจากสต๊อกน้ํามันลดลง
 ทั้งนี้ ในปี 2558 ปตท. และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจาก 
การด้อยค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 36,070 ล้านบาท โดยหลักจาก  
บรษิทั ปตท.สาํรวจและผลติปโิตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) (ปตท.สผ.)  
ที่รับรู้ด้อยค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 17,097 ล้านบาท (ปี 2558:  
49,893 ล้านบาท, ปี 2557: 32,796 ล้านบาท) ในแหล่งสํารวจ 
และผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศที่ผลิตน้ํามันและคอนเดนเสท 
เป็นหลัก รวมถึง บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จํากัด  
(PTTER) รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ในธุรกิจถ่านหิน
จํานวน 20,275 ล้านบาท และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) (PTTGC) รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 
Myriant จํานวน 2,531 ล้านบาท 
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ในปี 2558 ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. มีเหตุการณ์ที่สำาคัญ (Non-Recurring Items) ดังนี้

 มกราคม 2558 • คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มมีตปิรับโครงสร้างราคา LPG เพื่อให้สะท้อนต้นทุนแท้จรงิ 
   โดยกําหนดต้นทุนเฉลี่ยของราคา LPG จาก 3 แหล่งผลติใหม่ที่ 488 เหรยีญสหรัฐ/ตัน (16.11 บาท/กก.) 
   โดยปรับขึ้นราคา LPG หน้าโรงแยกจากเดมิที่ 333 เหรยีญสหรัฐ/ตัน เป็น 498 เหรยีญสหรัฐ/ตัน 
   ขณะที่ราคาขายปลกียังคงเดมิที่ 24.16 บาท/กก. มผีลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
	 	 •	 กบง.	มมีตปิรับราคา	NGV	ขึ้น	0.50	บาท/กก.	ทั้งในส่วนของรถยนต์ส่วนบุคคลและกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ	
   โดยปรับขึ้นมาอยู่ที่ 13.00 บาท/กก. และ 10.00 บาท/กก. ตามลําดับ มผีลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2558

 กุมภาพันธ์ 2558	 •	 คณะกรรมการบรษิัท	ปตท.	มมีตอินุมัตขิายทรัพย์สนิและกจิการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมในหน่วยผลติ
   สาธารณูปการกลางสําหรับโรงกลั่นนํ้ามันบางจาก (BUP) ให้แก่ BCP คดิเป็นมูลค่ารวมสําหรับทรัพย์สนิหลัก 
   ไม่เกนิกว่า 1,343,469,367 บาท และมูลค่ารวมของอะไหล่สํารองประมาณ 37.08 ล้านบาท

 มีนาคม 2558	 •	 ปตท.	ทบทวนแผนการลงทุน	5	ป	ี(ปี	2558	-	2562)	ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกจิโลกที่เปลี่ยนแปลง	
   โดยอนุมัตปิรับลดแผนการลงทุนจาก 326,551 ล้านบาท ลงเหลอื 298,700 ล้านบาท

 เมษายน 2558	 •	 หน่วยปรับปรุงคุณภาพน�้ามันเตา	หรอื	Vacuum	Gas	Oil	Hydro	Treating	Unit	(VGOHT)	ของ	บรษิัท	ไออาร์พซี	ีจ�ากัด	
   (มหาชน) (IRPC) ได้กลับมาดําเนนิการผลติเชงิพาณชิย์หลังจากเกดิเพลงิไหม้ในปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2558 
	 	 •	 ปตท.	ขายหุ้น	BCP	ที	่ปตท.	ถอือยู่ทั้งหมดจ�านวน	374,748,571	หุ้น	หรอืคดิเป็นร้อยละ	27.22	ของจ�านวนหุ้น
   ที่ชําระแล้วทั้งหมดของ BCP ให้แก่กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ในสัดส่วนร้อยละ 15.25 และสํานักงานประกันสังคม
   ในสัดส่วนร้อยละ 11.96 ในราคาหุ้นละ 36 บาท

 พฤษภาคม 2558	 •	 บรษิัท	ปตท.	กรนี	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด	(PTTGE	SG)	ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น	(Sale	and	Purchase	Agreement)	
	 	 	 กับผู้ถอืหุ้นอกีฝ่าย	เพื่อขายหุ้นทั้งหมดที่ถอืใน	Chancellor	Oil	Pte.	Ltd.	ในสัดส่วนร้อยละ	77.56		
	 	 	 ซึ่งด�าเนนิธุรกจิปาล์มน�้ามันผ่านบรษิัท	PT.	First	Borneo	Plantations	(PT.FBP)	ในประเทศอนิโดนเีซยี
	 	 •	 บรษิัท	โกลบอล	เพาเวอร	์ซนิเนอร์ยี	่จ�ากัด	(มหาชน)	(GPSC)	เสนอขายหุ้นให้ประชาชนทั่วไป	(IPO)	
   ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ที่ราคา 27 บาท/หุ้น

 มิถุนายน 2558	 •	 PTTGE	SG	เสร็จสิ้นกระบวนการขายหุ้น	โอนหนี้	และเงนิลงทุนล่วงหน้าใน	PT.	Mitra	Aneka	Rezeki	(PT.MAR)	
	 	 	 ให้แก่	Harvey	Bay	Overseas	(HBO)	มูลค่าเทยีบเท่า	35	ล้านเหรยีญสหรัฐ	ในวันที	่9	มถิุนายน	2558
	 	 •	 PTTGC	จัดตั้งบรษิัท	PTTGC	America	Corporation	และ	PTTGC	America	LLC	เพื่อด�าเนนิการศกึษาจัดท�า	
	 	 	 Front	End	Engineering	Design	(FEED)	Study	และลงทุนโครงการ	Petrochemical	Complex	ในประเทศสหรัฐอเมรกิา	
	 	 	 เพื่อใช้ประโยชน์จากวัตถุดบิอเีทนจาก	Shale	gas

 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมขีาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 5,992 ลา้นบาท ขณะทีป่กีอ่นมกํีาไรจากอตัราแลกเปลีย่น 11,610 ลา้นบาท  
โดยหลักมาจาก	ปตท.	ที่มีผลก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการรับ-จ่ายลูกหนี้และเจ้าหนี้เงินตราต่างประเทศลดลง	 รวมทั้งบริษัท 
ในเครือกลุ่ม	ปตท.	มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู	้(Unrealized	Loss)	ของเงินกู้ยืมสกุลเงินต่างประเทศจากค่าเงินบาท 
ที่อ่อนค่าลง เมื่อเทียบกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ มีกําไรจากตราสารอนุพันธ์ลดลง 11,487 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น 
การลดลงของผลก�าไรจากสัญญาป้องกันความเสี่ยงส่วนต่างราคาน้�ามันส�าเร็จรูปและน้�ามันดิบ	ของบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี
และการกลั่น อย่างไรก็ดี ในปีนี้มีกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) และ SPRC 
 ปตท. และบริษัทย่อยมีภาษีเงินได้ลดลง 13,151 ล้านบาท จากผลการดําเนินงานที่ลดลงโดยเฉพาะภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
ของ ปตท.สผ. ทีล่ดลงเนือ่งจากกาํไรจากการขายปโิตรเลยีมในประเทศลดลง สง่ผลให ้ปตท. และบรษิทัยอ่ยมกํีาไรสทุธ ิ19,936 ลา้นบาท  
ลดลง 38,742 ล้านบาท จาก 58,678 ล้านบาท ในปี 2557
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 กรกฎาคม 2558	 •	 ปตท.	จ�าหน่ายหุ้น	บรษิัท	พทีที	ีโพลเีมอร์	โลจสิตกิส์	จ�ากัด	(PTTPL)	จ�านวนร้อยละ	49	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด	
   ให้กับ PTTGC และจํานวนร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทั้งหมดให้กับ บรษิัท โซลูชั่น ครเีอชั่น จํากัด 
   (บริษัทย่อยของ PTTGC) 

 สิงหาคม 2558	 •	 คณะกรรมการ	ปตท.	อนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส�าหรับผลประกอบการครึ่งแรกของปี	2558	
   ในอัตรา 6.00 บาท/หุ้น หรือร้อยละ 37.3 ของกําไรสุทธขิองงบการเงนิรวม
	 	 •	 ปตท.	จัดตั้งบรษิัท	โอจพี	ีเอนเนอร์ยี่	โซลูชั่นส์	จ�ากัด	(OGP)	โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบรษิัท	ปตท.ธุรกจิค้าปลกี	จ�ากัด	
	 	 	 (PTTRB)	(บรษิัทย่อยของ	ปตท.)	กับ	บรษิัท	โอซาก้า	แก๊ส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(OGT)	โดยถอืหุ้นในสัดส่วน
	 	 	 ร้อยละ	40	และ	60	ตามล�าดับ	มวีัตถุประสงค์เพื่อด�าเนนิธุรกจิ	Energy	Service	Solution	
	 	 	 ท�าหน้าที่บรหิารจัดการด้านพลังงานแก่ลูกค้าแบบครบวงจร	(One-Stop	Service)
	 	 •	 การจ�าหน่ายเงนิลงทุนและการโอนหนี้ในบรษิัท	PT	Az	Zhara	แล้วเสร็จเมื่อวันที	่31	สงิหาคม	2558	
   มีมูลค่ารายการทั้งหมดเป็นเงนิจํานวน 6.8 ล้านเหรยีญสหรัฐ
	 	 •	 PTTGC	อนุมัตโิครงการซื้อหุ้นคนืของบรษิัทฯ	เพื่อบรหิารทางการเงนิ	(Treasury	Stocks)	ภายในวงเงนิสูงสุดไม่เกนิ	
   4,500 ล้านบาท และจํานวนหุ้นที่จะซื้อคนืเท่ากับประมาณร้อยละ 2 ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
   และมีกําหนดระยะเวลาซื้อคนื 6 เดอืน นับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2558 ถงึวันที่ 7 มนีาคม 2559

 กันยายน 2558	 •	 กบง.	มมีตปิรับราคา	NGV	ขึ้น	0.50	บาท/กก.	ในส่วนของรถยนต์ส่วนบุคคล	โดยปรับขึ้นมาอยู่ที่	13.50	บาท/กก.	
   มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2558

 ตุลาคม 2558	 •	 ปตท.	ได้ด�าเนนิการจัดหาเงนิกู้	โดยการออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสทิธ	ิไม่มปีระกัน	เสนอขายแก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป	
   วงเงินรวม 4,200 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558

 ธันวาคม 2558	 •	 ปตท.	ขายหุ้น	SPRC	ต่อประชาชนท�าให้สัดส่วนการถอืหุ้นของ	ปตท.	ใน	SPRC	ลดลงจากร้อยละ	36	ของจ�านวนหุ้น
   ที่มสีทิธอิอกเสยีงทั้งหมด เหลอืร้อยละ 5.4 ของจํานวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทั้งหมด 
   เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558
	 	 •	 การจ�าหน่ายเงนิลงทุนและการโอนหนี้ในบรษิัท	PTT	Green	Energy	(Netherlands)	Cooperatief	U.A.	(PTTGE	COOP)	
	 	 	 ซึ่งถอืหุ้น	KPI	Project	แล้วเสร็จเมื่อวันที่	23	ธันวาคม	2558	มมีูลค่ารายการทั้งหมดเป็นเงนิจ�านวน	
   86.65 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 มกราคม 2559	 •	 กบง.	ประกาศลอยตัว	NGV	เมื่อวันที่	21	มกราคม	2559	ในส่วนของรถยนต์ส่วนบุคคล	แต่ยังคงให้	ปตท.	ขาย	NGV	
   ได้ที่ราคาไม่เกนิ 13.50 บาท/กก. ไป 6 เดอืนจนถงึเดอืนกรกฎาคม 2559

วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงาน
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 ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่) ปี 2558 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 

ผลการดำาเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อย สำาหรับปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 แยกตามธุรกิจสรุปได้ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

ยอดขาย 2,605,062 2,026,912 (22.2)

•	 ส�ารวจและผลิตฯ 242,071 185,770 (23.3)

• ก๊าซ1/ 581,116 542,799 (6.6)

• นํ้ามัน 638,409 511,530 (19.9)

• การค้าระหว่างประเทศ 1,596,030 949,933 (40.5)

• ปิโตรเคมีและการกลั่น 1,105,011 874,195 (20.9)

• ถ่านหิน 20,557 13,633 (33.7)

• อื่น ๆ 5,192 4,870 (6.2)

EBITDA 275,450 284,828 3.4

•	 ส�ารวจและผลิตฯ 174,557 132,653 (24.0)

• ก๊าซ 55,283 45,622 (17.5)

• นํ้ามัน 11,577 14,583 26.0

• การค้าระหว่างประเทศ (3,822) 3,315 >100.0

• ปิโตรเคมีและการกลั่น 31,390 81,954 >100.0

• ถ่านหิน 4,471 2,725 (39.1)

• อื่น ๆ 1,444 3,894 >100.0

EBIT  139,887 141,067 0.8

•	 ส�ารวจและผลิตฯ 91,380 39,831 (56.4)

• ก๊าซ 39,795 29,765 (25.2)

• นํ้ามัน 8,716 11,607 33.2

• การค้าระหว่างประเทศ   
	 -	 ไม่รวมผลกระทบจาก	FX.	 (3,858)	 3,282	 >100.0
	 -		 รวมผลกระทบจาก	FX.	 4,083	 5,517	 35.1

• ปิโตรเคมีและการกลั่น 3,540 54,379 >100.0

• ถ่านหิน (238) (167) 29.8

• อื่น ๆ 0 2,285 >100.0

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 135,563 143,761 6.0
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์  (38,085) (74,155) 94.7
ต้นทุนทางการเงิน 33,033 30,089 (8.9)
กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 11,610 (5,992) >(100.0)
ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมและการร่วมค้า 860 6,032 >(100.0)
ภาษีเงินได ้ 38,006 24,855 (34.6)

กำาไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 58,678 19,936 (66.0)

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 20.34 6.73 (66.9)

1/  รวมธุรกจิโครงสร้างพื้นฐาน
หมายเหตุ: ผลการด�าเนินงานงวดปี 2557 ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม และมาตรฐานการรายงาน 
 ทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน ซึ่งมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
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ผลการด�าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อยจ�าแนกตามกลุ่มธุรกิจ

 รายละเอียดยอดขาย EBITDA และ EBIT ของผลการดําเนินงานปี 2558 แยกตามกลุ่มธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ

ธุรกิจส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม: บมจ. ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ.
 

ยอดขาย EBITDA 
และ EBIT ของ
ผลการดำาเนินงาน
ปี 2558
หน่วย: ล้านบาท

หมายเหตุ: * ธุรกิจถ่านหินและอื่น ๆ

6% 18%
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47%
28%

2%

29%

16%

47%

6%

1%

39%

21%
28%

11%

ก๊าซธรรมชาติ

ปิโตรเคมีและการกลั่น

นำ้ามันและการค้าระหว่างประเทศ

ปตท.สผ.

อื่น ๆ*

2,026,912 284,828 141,067

Revenue EBITDA EBIT

 ปี 2557 (ปรัปรุงใหม่) ปี 2558 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 

ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย	(เหรียญสหรัฐ/BOE)	 63.7	 45.3	 (28.9)

ปริมาณขายเฉลี่ย	(BOED)	 312,569	 322,167	 3.1

 ในปี 2558 ปตท.สผ. มีรายได้จากการขายจํานวน  
185,770 ล้านบาท ลดลง 56,301 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.3  
สาเหตหุลกัมาจากราคาขายเฉลีย่ผลติภณัฑป์รบัลดลงรอ้ยละ 28.9  
จาก 63.7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบในปี 2557 
เหลือ 45.3 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบในปี 2558 
ขณะทีป่รมิาณขายยงัคงเตบิโตตอ่เนือ่ง โดยปรมิาณขายในป ี2558 
ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จาก 312,569 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบ 
ต่อวัน ในปี 2557 เป็น 322,167 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน  
ส่วนใหญ่มาจากโครงการซอติก้าที่เริ่มขายก๊าซฯ	 ในประเทศ 
เมยีนมาตัง้แตเ่ดอืนมนีาคม 2557 และเริม่ผลติเตม็กาํลงัพรอ้มทัง้ 
ส่งก๊าซฯ	ออกมาขายในประเทศไทย	ตั้งแต่เดือนสิงหาคม	2557

 EBITDA ในปี 2558 มีจํานวน 132,653 ล้านบาท ลดลง  
41,904 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก 
รายได้จากการขายที่ลดลงดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัท 
มีมาตรการลดต้นทุนตามโครงการ	 SAVE	 to	 be	 SAFE	 ส่งผล 
ให้ต้นทุนขายต่อหน่วยลดลง นอกจากนั้น ค่าภาคหลวงและ 
คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงานปรบัลดลงตามยอดขาย  และคา่ใชจ้า่ย 
ในการสํารวจลดลงเชน่เดยีวกนั  เนือ่งจากปกีอ่นมกีารตดัจําหนา่ย
หลุมสํารวจของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย โครงการ 
เคนยา แอล 10 เอ และ แอล 28/48 ขณะที่ปีนี้ตัดจําหน่ายหลุม 
ในเมียนมาและบราซิล
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 EBIT ในปี 2558 มีจํานวน 39,831 ล้านบาท ลดลง 51,549 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.4 เป็นผลจากค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น  
ตามสินทรัพย์พร้อมใช้งานของโครงการคอนแทร็ค 4 โครงการอาทิตย์ โครงการเอส 1 และโครงการซอติก้า ตามปริมาณการผลิต 
ที่เพิ่มขึ้น 
 นอกจากนั้น ในปี 2558 ปตท.สผ. มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์จํานวน 49,893 ล้านบาท (หรือจํานวน  
46,597 ล้านบาท เมื่อสุทธิภาษีเงินได้) เพิ่มขึ้น 17,097 ล้านบาท ขณะที่ปี 2557 มีขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 32,796 ล้านบาท  
จากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่อาจฟื้นตัวช้า โดยด้อยค่าสินทรัพย์ในแหล่งสํารวจและผลิต 
ปิโตรเลียมในต่างประเทศที่ผลิตน้ํามันและคอนเดนเสทเป็นหลัก

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติแต่ละชนิด เป็นดังนี้

 ปี 2557 ปี 2558 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ  

หน่วย: ตัน

LPG 2,738,633 2,737,866 (0.0)

Ethane	 2,105,650	 2,199,323	 4.4

Propane	 819,349	 765,063	 (6.6)

NGL1/ 728,542 720,568 (1.1)

รวม 6,392,174 6,422,820 0.5

หมายเหตุ: 
1/  รวมผลิตภัณฑ์ Pentane (เริ่มขายตั้งแต่เดอืนกุมภาพันธ์ 2558) 

รายละเอียดราคาผลิตภัณฑ์อ้างอิงของโรงแยกก๊าซธรรมชาติแต่ละชนิด เป็นดังนี้

 ปี 2557 ปี 2558 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ  

หน่วย: เหรียญสหรัฐต่อตัน

LPG1/, 4/ 799 424 (46.9)

Ethylene2/ 1,395 1,104 (20.9)

Propylene2/ 1,245 774 (37.8)

HDPE2/ 1,544 1,238 (19.8)

PP2/ 1,553 1,155 (25.6)

Naphtha3/ 786 438 (44.3)

หมายเหตุ: 
1/ เป็นราคา Contract Price (CP) 60 : 40 
2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ (South East Asia - Spot)
3/ ราคาตลาดจรของประเทศสงิคโปร์ (MOP’S)
4/  มต ิกพช. วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เห็นชอบแนวทางปรับราคา LPG มผีลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป โดยให้ยกเลกิการก�าหนดราคา ณ โรงแยกก๊าซ 
 ธรรมชาตทิี่ระดับ 333 เหรยีญสหรัฐต่อตัน และก�าหนดหลักเกณฑ์การค�านวณราคา LPG Pool ซึ่งเป็นราคาซื้อตั้งต้นของ LPG ที่สะท้อนต้นทุนจรงิในการผลติ 
 และจัดหา (โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน�้ามันเชื้อเพลิง และโรงอะโรเมติกส์และน�าเข้า) เฉลี่ยแบบถ่วงน�้าหนักตามปริมาณการผลิตและจัดหาย้อนหลัง  
 3 เดอืน
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 ในปี 2558 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีรายได้จากการขายจํานวน 542,799 ล้านบาท ลดลง 38,317 ล้านบาท หรือลดลง 
ร้อยละ 6.6 จากปี 2557 โดยหลักจาก 

การจัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ

	 หน่วยธุรกิจก๊าซฯ	ของ	ปตท.	ด�าเนินธุรกิจจัดหา	ขนส่งและจัดจ�าหน่ายก๊าซฯ	มีรายได้จากการขายลดลง	จากราคาขายเฉลี่ย 
ลดลงในทกุกลุม่ลกูคา้ โดยเฉพาะราคาขายลกูคา้อตุสาหกรรมทีป่รบัตวัลงตามสตูรราคาทีอ่า้งองิราคาน้าํมนัเตาทีป่รบัลดลงเมือ่เทยีบ 
กับปีก่อน	แม้ว่าปริมาณจ�าหน่ายก๊าซฯ	 เฉลี่ย	 (ที่ค่าความร้อน	1,000	บีทียูต่อ	 1	ลูกบาศก์ฟุต)	 เพิ่มขึ้น	 119	ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	 
(MMSCFD) จาก 4,688 MMSCFD ในปี 2557 เป็น 4,807 MMSCFD ในปี 2558 หรือร้อยละ 2.5 โดยหลักจากปริมาณความต้องการ 
ใช้ไฟฟ้าของลูกค้ากลุ่ม	 IPP	 และ	 SPP	 เพิ่มสูงขึ้นโดยมีโรงไฟฟ้าใหม่	 IPP	 ที่เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม	 2557	 
และมิถุนายน	2558	ส่วนโรงไฟฟ้าใหม่	SPP	เริ่มทยอยด�าเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่	2/2558	(Q2/2558)

ผลิตภัณฑ์โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

	 ธรุกจิโรงแยกกา๊ซฯ	มรีายไดจ้ากการขายทีล่ดลง	จากราคาขายผลติภณัฑท์ีอ่า้งองิราคาผลติภณัฑใ์นตลาดโลกลดลง	ในป	ี2558	 
แม้ว่าปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวม	 (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวของก๊าซฯ)	 จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก	 
6,392,174 ตัน ในปี 2557 เป็น 6,422,820 ตัน ในปี 2558 หรือร้อยละ 0.5 โดยหลักจากปริมาณขายผลิตภัณฑ์อีเทน ในขณะที่ 
ปริมาณขายผลิตภัณฑ์โพรเพนและ	NGL	ลดลง	

	 EBITDA	ของกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ	ในปี	2558	มีจ�านวน	45,622	ล้านบาท	ลดลง	9,661	ล้านบาท	หรือร้อยละ	17.5	โดยหลักจาก 
ก�าไรขัน้ตน้ของหนว่ยธรุกจิกา๊ซฯ	ของ	ปตท.	ทีล่ดลง	โดยเฉพาะจากก�าไรขัน้ตน้ของธรุกจิการจดัหา	ขนสง่และจดัจ�าหนา่ยกา๊ซธรรมชาต	ิ
เนื่องจากราคาขายลูกค้าอุตสาหกรรมของธุรกิจจัดจ�าหน่ายก๊าซฯ	ที่ปรับตัวลดลงตามสูตรราคาที่อ้างอิงราคาน้�ามันเตาที่ปรับตัวลง	 
ในขณะทีต่น้ทนุราคากา๊ซฯ	ปรบัลดลงชา้กวา่	รวมทัง้ก�าไรขัน้ตน้ทีล่ดลงของธรุกจิโรงแยกกา๊ซฯ	จากราคาขายผลติภณัฑ	์ทีป่รบัตวัลดลง 
ดงักลา่วขา้งตน้	รวมถงึธรุกจิระบบทอ่สง่กา๊ซฯ	มกีารช�าระเงนิชดเชยคา่กอ่สรา้งทอ่เสน้ที่	4	ลา่ชา้	แมว้า่ธรุกจิ	NGV	จะขาดทนุลดลงจาก
การปรับเพิ่มขึ้นของราคาขายเป็น 13.50 บาทต่อกิโลกรัม สําหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป และ 10.00 บาทต่อกิโลกรัม สําหรับกลุ่มลูกค้าบัตร
เครดติพลงังาน (รถแทก็ซี ่รถโดยสารสาธารณะ) ทัง้นี ้EBIT ในป ี2558 อยูท่ี ่29,765 ลา้นบาท ซึง่ลดลงรอ้ยละ 25.2 ตาม EBITDA ทีล่ดลง

	 ส�าหรับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานในปี	 2558	 มีผลประกอบการดีขึ้น	 โดย	 GPSC	 ขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าศรีราชา	
เนื่องจากมีการหยุดซ่อมบํารุงในปี 2557 ขณะที่ปีนี้มีค่าใช้จ่ายดําเนินงานเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม GPSC ได้รับเงินปันผลรับจาก RPCL  
และส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเพิ่มขึ้น 
  
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

กลุ่มธุรกิจน�้ามัน

 ปี 2557 ปี 2558 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ  

หน่วย: ล้านลิตร

ปริมาณขายเฉลี่ย 24,657 25,268 2.5
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และผลการดําเนินงาน

 ในปี 2558 กลุ่มธุรกิจน้ํามันมีรายได้จากการขายจํานวน 511,530 ล้านบาท ลดลง 126,879 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.9  
เป็นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์ที่ลดลง โดยราคาเฉลี่ยของน้ํามันดิบดูไบลดลงจาก 96.7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2557  
เหลือ 50.9 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2558 ในขณะที่ปริมาณขายเพิ่มขึ้น 611 ล้านลิตร หรือร้อยละ 2.5 จาก 24,657 ล้านลิตร 
หรือเทียบเท่า 424,907 บาร์เรลต่อวัน ในปี 2557 เป็น 25,268 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 435,443 บาร์เรลต่อวัน ในปี 2558 ทั้งนี้  
ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายในกลุ่มดีเซล เบนซิน และอากาศยาน ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ํามันตกต่ํา  
EBITDA ในปี 2558 มีจํานวน 14,583 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,006 ล้านบาท หรือร้อยละ 26 โดยปรับเพิ่มขึ้นจากกําไร 
จากการขายกลุ่มเบนซิน	หล่อลื่น	 และ	 LPG	 โดยหลักจากราคาต้นทุนที่ปรับตัวลงตามราคาน้�ามันในตลาดโลก	 รวมถึง	 stock	 gain	 
จาก LPG ส่งผลให้ EBIT ในปี 2558 อยู่ที่ 11,607 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,891 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่ปรับเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น
 
กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 

 ปี 2557 ปี 2558 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ  

หน่วย: ล้านลิตร

ปริมาณขายเฉลี่ย 78,595 81,285 3.4

 ในปี 2558 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีรายได้จากการขายจํานวน 949,933 ล้านบาท ลดลง 646,097 ล้านบาท  
หรือร้อยละ 40.5 เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์ปรับตัวลงตามราคาน้ํามันในตลาดโลก ในขณะที่ปริมาณขายในปีนี้เพิ่มขึ้น  
2,690 ล้านลิตร หรือร้อยละ 3.4 จาก 78,595 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 1,354,404 บาร์เรลต่อวัน ในปี 2557 เป็น 81,285 ล้านลิตร 
หรือเทียบเท่า	1,400,756	บาร์เรลต่อวัน	ส่วนใหญ่จากปริมาณการค้าน�าเข้า	(Out-In	Trading)	และในประเทศ	(In-In	Trading)	ที่เพิ่มขึ้น	 
โดยเฉพาะจากน้ํามันดิบและคอนเดนเสท จากการที่โรงกลั่นน้ํามันในกลุ่ม ปตท. ไม่มีการปิดซ่อมบํารุงครั้งใหญ่ในงวดนี้ ในขณะที่
ปริมาณการค้าต่างประเทศ	(Out-Out	Trading)	ลดลง	จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายน�าเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของรัฐบาลอินโดนีเซีย
 EBITDA ในปี 2558 มีจํานวน 3,315 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,137 ล้านบาท และ EBIT ที่รวมผลจากอัตราแลกเปลี่ยนในงวดนี้มีกําไร 
5,517 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,434 ล้านบาท จากปีก่อนโดยมีสาเหตุหลักจากธุรกรรมของบริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จํากัด 
(PTTT) 

 ปี 2557 ปี 2558 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ  

หน่วย: เหรียญสหรัฐต่อตัน

HDPE	 1,544	 1,238	 (19.8)

PP  1,553 1,155 (25.6)

BZ	-	Cond	 375	 238	 (36.5)

PX	-	Cond	 400	 383	 (4.3)

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
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 ในปี 2558 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น มีรายได้จาก
การขายจํานวน 874,195 ล้านบาท ลดลง 230,816 ล้านบาท  
หรือร้อยละ 20.9 ส่วนใหญ่มาจากราคาขายผลิตภัณฑ์น้ํามัน
สาํเรจ็รปูและปโิตรเคมปีรบัตวัลดลงตามราคาน้าํมนัดบิ เนือ่งจาก
อุปทานน้ํามันดิบที่ล้นตลาด แม้อัตราการใช้กําลังผลิตของ 
โรงกลั่นจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้การขายปิโตรเคมีที่ลดลง 
มีผลมาจากการนําเข้าของประเทศจีนที่ลดลงตามเศรษฐกิจ 
ที่ชะลอตัว และค่าเงินหยวนที่อ่อนค่าลง
 แม้รายได้จากการขายจะลดลง แต่ผลการดําเนินงาน 
ปรับตัวดีขึ้นโดย EBITDA ในปี 2558 มีจํานวนรวม 81,954  
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50,564 ล้านบาท จากปี 2557 ที่มีจํานวน  
31,390 ล้านบาท และ EBIT จํานวน 54,379 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
50,839 ล้านบาท สาเหตุหลักดังนี้
	 •	 ผลการดําเนินงานในส่วนของโรงกลั่นดีขึ้นมาก โดย
สว่นหนึง่เปน็ผลมาจากสว่นตา่งราคาน้าํมนัสาํเรจ็รปูและน้าํมนัดบิ 
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะสว่นตา่งราคาน้าํมนัเบนซนิและน้าํมนัเตา  
ราคาน้ํามันที่ลดลงได้ส่งผลกระทบทางบวกต่อต้นทุนน้ํามันดิบ 
และเชื้อเพลิงที่ใช้ในการกลั่นและส่วนที่สูญหาย	(Fuel	and	Loss)	
ของโรงกลั่นลดลงด้วย ประกอบกับมีอัตราการใช้กําลังการกลั่น
ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีโรงกลั่นในกลุ่ม ปตท. มีการปิด
ซ่อมบํารุงใหญ่หลายโรง รวมถึงผลขาดทุนสต๊อกน้ํามันที่ลดลง  
จากราคาน้ํามันดิบที่ค่อนข้างทรงตัวไม่ลดลงอย่างรวดเร็ว 
เมื่อเทียบกับปลายปี 2557 

	 •	 ผลการดําเนินงานของโรงปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์
โดยรวมดีขึ้นจากปีก่อน โดย P2F เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากต้นทุน
พลงังานทีใ่ชใ้นระบบและสว่นทีส่ญูหาย	(Fuel	and	Loss)	ลดต่�าลง
ตามราคาน้าํมนัดบิ คอนเดนเสททีป่รบัตวัลดลงรวมถงึผลขาดทนุ
จากสตอ๊กลดลง แมว้า่สว่นตา่งระหวา่งราคาผลติภณัฑก์บัวตัถดุบิ 
(Spread	Margin)	 ได้ปรับตัวลดลงทั้งในส่วนของ	 PX	 และ	 BZ	 
โดยเฉพาะ	BZ	เนื่องจากสภาวะอุปทานล้นตลาดในภูมิภาคเอเชีย	
ประกอบกับอุปสงค์ในจีนที่ลดลงตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ที่ลดต่ําลง สําหรับกลุ่มโอเลฟินส์นั้น ผลการดําเนินงานโดยรวม 
ลดลงจากปีก่อน สาเหตุหลักจาก P2F ลดต่ําลง เนื่องจากราคา
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกส่วนใหญ่ปรับลดลง ถึงแม้ปริมาณ 
จําหน่ายและอัตราการใช้กําลังการผลิตจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม 
 สาํหรบัสว่นแบง่กําไรในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ของกลุม่
ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ปรับเพิ่มขึ้น 4,762 ล้านบาท เป็น  
4,004 ล้านบาท ในปี 2558 ส่วนใหญ่มาจากส่วนแบ่งกําไรจาก  
SPRC		(มกราคม	-	พฤศจกิายน	2558)	ปรบัตวัดขีึน้	เนือ่งจากอตัรา 
การใช้กําลังการกลั่นที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี 2557 ที่มีการปิด 
ซ่อมบ�ารุงครั้งใหญ่ตามแผนงาน	 ประกอบกับ	 Market	 GRM	 
ที่เพิ่มขึ้น และขาดทุนจากสต๊อกน้ํามันที่ลดลง 
 นอกจากนี้ ในปี 2558 มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า 
ของบริษัท Myriant (บริษัทย่อยของ PTTGC) จํานวน 2,531  
ล้านบาท (หรือจํานวน 2,056 ล้านบาท เมื่อสุทธิภาษีเงินได้)  
ในขณะที่ปีก่อนไม่มีรายการดังกล่าว

หมายเหตุ: 
-	 GRM ค�านวณจากโรงกลั่นน�้ามันของ TOP, IRPC, SPRC และ PTTGC 
- โรงกลั่น SPRC ค�านวณผลการด�าเนนิงาน 11 เดอืน ปี 2558 (มกราคม - พฤศจกิายน 2558) เนื่องจาก ปตท. ขายหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.59  

 ปี 2557 ปี 2558 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ  

หน่วย: เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

Market	GRM	 4.43	 6.71	 51.5

Inventory	gain	(loss)	 (4.02)	 (1.41)	 64.9

Accounting	GRM	 1.06	 5.76	 >100.0

อัตราการใช้กําลังการกลั่น (ร้อยละ) 92.4 96.8 4.8

วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงาน
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กลุ่มธุรกิจถ่านหิน

 ปี 2557 ปี 2558 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ  

 ในปี 2558 มีรายได้จากการขายจํานวน 13,633 ล้านบาท ลดลง 6,924 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.7 สาเหตุหลักมาจาก 
ปริมาณขายถ่านหินที่ลดลงร้อยละ	 25.5	 โดยหลักจากแหล่ง	 Sebuku	 รวมทั้งราคาขายถ่านหินเฉลี่ยลดลง	 9.6	 เหรียญสหรัฐต่อตัน	 
หรือร้อยละ 15.1
 EBITDA ในปี 2558 มีจํานวน 2,725 ล้านบาท ลดลง 1,746 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.1 สาเหตุหลักมาจากปริมาณขาย 
และราคาขายถ่านหินเฉลี่ยที่ลดลงดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม EBIT ในปี 2558 มีผลขาดทุน 167 ล้านบาท ลดลง เมื่อเทียบกับ 
ปี 2557 ที่มีขาดทุนจํานวน 238 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่ายที่ลดลงจากปริมาณการผลิตที่ลดลง  
ประกอบกับการปรับปรุงกระบวนการผลิต และการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนดําเนินงานที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐ 
ลดลง
 นอกจากนี้ ปี 2558 PTTER มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์เหมืองจํานวน 20,275 ล้านบาท ดังที่ได้กล่าวข้างต้น 
 

ก�าไรสุทธิปี 2558 จ�านวน 19,936 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จ�านวน 58,678 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 66

 ในปี 2558 ปตท. และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิ  19,936 ล้านบาท ลดลง 38,742 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 66.0 จาก 58,678 
ล้านบาท ในปี 2557 สาเหตุหลักจากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับลดลงตั้งแต่ปลายปี 2557 ต่อเนื่องมาจนปลายปี 2558 ซึ่งราคา 
ปรับลดลงต่ํากว่า 40 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ต่ําสุดในรอบ 11 ปี ส่งผลให้ในปี 2558 ปตท. และบริษัทย่อย รับรู้ขาดทุนจาก 
การด้อยค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่จาก ปตท.สผ. รับรู้ด้อยค่าสินทรัพย์เพื่อการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม และ PTTER รับรู้ 
ด้อยค่าสินทรัพย์ในธุรกิจถ่านหิน อีกทั้งการลดลงของราคาน้ํามันดังกล่าวทําให้ผลการดําเนินงานของ ปตท.สผ. และ ปตท. ลดลง  
โดยเฉพาะธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	ทั้งในส่วนการขายก๊าซฯ	ให้ลูกค้าอุตสาหกรรมและการขายผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซฯ	อย่างไรก็ตาม	
กลุ่มปิโตรเคมีและการกลั่นมีผลการด�าเนินงานดีขึ้น	 ในส่วนของโรงกลั่นและปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์	 ที่ค่าการกลั่น	 (Accounting	 
GRM)	และก�าไรขั้นต้นต่อหน่วยผลิตภัณฑ์	(Product	to	Feed	Margin:	P2F)	เพิ่มขึ้นเนื่องจากส่วนต่างของน้�ามันส�าเร็จรูปกับน้�ามันดิบ 
ที่ปรับสูงขึ้น และต้นทุนที่ใช้ในการผลิตที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ผลการดําเนินงานของโรงปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ลดลง จากราคา 
เม็ดพลาสติกที่ลดลงตามราคาน้ํามันดิบ นอกจากนั้นผลกระทบของเงินบาทที่อ่อนค่าลงจากสิ้นปีก่อนส่งผลให้ กลุ่ม ปตท. ขาดทุน 
จากอัตราแลกเปลี่ยน
 

ราคาอ้างอิงนิวคาสเซิล (เหรียญสหรัฐต่อตัน) 70.9 59.2 (16.5)

ราคาขายเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐต่อตัน) 63.6 54.4 (14.5)

ปริมาณขาย (ล้านตัน) 9.8 7.3 (25.5)

วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงาน
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วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงาน

 ในปี 2558 มีส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
และการร่วมค้าจํานวน 6,032 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,172 ล้านบาท  
โดยหลักมาจากผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นของโรงกลั่น SPRC  
(มกราคม	-	พฤศจกิายน	2558)	เนือ่งจากคา่การกลัน่ทีส่งูขึน้	รวมถงึ 
อัตรากําลังการกลั่นที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีการปิดซ่อม
บาํรงุครัง้ใหญต่ามแผนงาน และผลขาดทนุจากสตอ๊กน้าํมนัลดลง
 ในปี 2558 ปตท. และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากด้อยค่า
สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 36,070 ล้านบาท จาก
 •	 ปตท.สผ. รบัรูด้อ้ยคา่สนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ 17,097 ลา้นบาท 
(ปี 2558: 49,893 ล้านบาท, ปี 2557: 32,796 ล้านบาท)  
ในแหล่งสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศที่ผลิตน้ํามัน 
และคอนเดนเสทเป็นหลัก 
 •	 PTTER รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ในธุรกิจ
ถ่านหิน 20,275 ล้านบาท จากราคาถ่านหินที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
 •	 PTTGC รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ Myriant 
2,531 ล้านบาท 
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายเพิ่มขึ้น 8,198 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 6 จาก 135,563 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 143,761 
ล้านบาท ในปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจําหน่ายที่เพิ่มขึ้นของ ปตท.สผ. จากโครงการคอนแทร็ค 4 
โครงการอาทิตย์ และโครงการเอส 1 ตามสินทรัพย์พร้อมใช้งาน 
ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงโครงการซอติก้าที่มีปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น 
จากการผลิตเต็มกําลังตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557

 ในป ี2558 มขีาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 5,992 ลา้นบาท  
ขณะที่ปีก่อนมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 11,610 ล้านบาท  
โดยหลักมาจาก ปตท. ที่มีผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก 
การรับ-จ่ายลูกหนี้และเจ้าหนี้เงินตราต่างประเทศลดลง	 รวมทั้ง
บริษัทในเครือกลุ่ม ปตท. มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยัง
ไม่รับรู้	 (Unrealized	 Loss)	 ของเงินกู้ยืมสกุลเงินต่างประเทศจาก 
ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง เมื่อเทียบกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐ
 นอกจากนี ้ในชว่งป ี2558 มกีาํไรจากตราสารอนพุนัธล์ดลง 
11,487 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของผลกําไรจากสัญญา
ป้องกันความเสี่ยงส่วนต่างราคาน้�ามันส�าเร็จรูปและน้�ามันดิบ	
(Crack	 Spread	Hedging)	 ของบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี
และการกลั่น อย่างไรก็ดี ในปีนี้มีกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
ใน BCP และ SPRC 
 ภาษเีงนิไดล้ดลง 13,151 ลา้นบาท จากผลการดาํเนนิงาน
ที่ลดลงโดยเฉพาะภาษีเงินได้ปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. ที่ลดลง
เนื่องจากกําไรจากการขายปิโตรเลียมในประเทศลดลง

อื่น ๆ

ก๊าซธรรมชาติ

นำ้ามัน

ปิโตรเคมีและการกลั่น

ส่วนแบ่งกำาไร 
(ขาดทุน) 
จากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม 
และการร่วมค้า
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หน่วย: ล้านบาท

6,032

70

812

-261

4,004

1,425

-758

864

860

736

2557 2558

>100%



รายงานประจําปี 2558
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

093

สินทรัพย์

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัย์
รวมทั้งสิ้นจํานวน 2,173,996 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2557 จํานวน 76,355 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.4  
เป็นผลจาก
 •	 สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลง 24,436 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 3.5 สาเหตุหลักมาจาก
	 	 -	 สินค้าคงเหลือลดลง	 35,710	 ล้านบาท	 ส่วนใหญ่ 
มาจากราคาและปรมิาณสนิคา้คงเหลอืกลุม่ผลติภณัฑป์โิตรเลยีม
ลดลง เนือ่งจากราคาตลาดและปรมิาณสํารองตามกฎหมายลดลง 
	 	 -		ลกูหนีก้ารคา้ลดลง	34,555	ลา้นบาท	โดยหลกัเกดิจาก 
การลดลงของราคาผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2557 
	 	 -		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุน
ชั่วคราวเพิ่มขึ้น 29,968 ล้านบาท โดยหลักเป็นผลมาจากเงินสด
รับจากการดําเนินงาน และการขายเงินลงทุน BCP และ SPRC  
ในขณะที่มีจ่ายชําระหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวในระหว่างงวด  
และการจ่ายเงินปันผล

วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงาน

	 •	 เงินลงทุนระยะยาว ลดลง 26,812 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 25.7 ส่วนใหญ่จากการขายเงินลงทุนใน BCP เมื่อวันที่  
30	เมษายน	2558	และ	SPRC	เมื่อวันที	่3	ธันวาคม	2558	(IPO	 
วันที่ 8 ธันวาคม 2558)
	 •	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง 13,634 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 7.7 และสินทรัพย์เหมืองลดลง 12,532 ล้านบาท หรือ  
ร้อยละ 38.6 โดยหลักเนื่องจากการรับรู้ด้อยค่าสินทรัพย์ 
ในการสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรและเหมืองถ่านหิน 
 •	 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 13,530 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 1.2 โดยหลักจากการซื้อที่ดินเพิ่ม การก่อสร้างของ
โครงการท่อก๊าซเส้นที่ 4 โครงการท่อนครสวรรค์ และโครงการ 
ท่อนครราชสีมาของ ปตท. งานระหว่างการก่อสร้างของโครงการ 
เพิ่มมูลค่าเพื่อผลิตภัณฑ์สะอาด	 (UHV)	 ของ	 IRPC	 และงาน
ก่อสร้างโครงการ	LNG	terminal	phase	2	ของ	PTTLNG	รวมถึง
งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กแห่งใหม	่ (New	SPPs)	 ของ	TOP	
ทัง้นี ้ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณบ์างสว่นลดลง จากการที ่ปตท.สผ. 
รับรู้การด้อยค่าของสินทรัพย์เพื่อการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ปตท. และบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย: ล้านบาท

การวิเคราะห์
ฐานะทางการเงิน 
ปตท. และบริษัทย่อย

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนในการร่วมค้า 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และเงินลงทุนระยะยาวอื่น 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

2,250,351

336,912

104,154

704,138

31 ธ.ค. 2557

1,105,147

2,173,996

679,702

77,342

298,275

1,118,677

31 ธ.ค. 2558

2,250,351

1,054,694

697,000

307,095

191,562

2,173,996

260,767

632,833

1,087,687

192,709

31 ธ.ค. 2558

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เงินกู้ยืมระยะยาว 
(รวมส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระใน 1 ปี)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์รวม หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธ.ค. 2557

-3.4% -3.4%
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หนี้สิน

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีหนีส้ินรวมจาํนวน 1,086,309 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
จํานวน 109,348 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.1 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 
	 •	 เงินกู้ยืมระยะยาว (รวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี) ลดลง 64,167 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.2 
ส่วนใหญ่มาจากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและการไถ่ถอนหุ้นกู้รวมจํานวน 136,890 ล้านบาท หลัก ๆ จาก ปตท. ปตท.สผ.  
PTTGC	และ	 TOP	นอกจากนี้	 ระหว่างงวดมีการกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นรวมจ�านวน	 48,141	ล้านบาท	ส่วนใหญ่จาก	PTTGC,	 IRPC	 
และ	 TOP	 รวมถึงมีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี	 2557	 ท�าให้เงินกู้เพิ่มขึ้นจ�านวน	 24,075	 
ล้านบาท
	 •	 หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 46,328 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 ส่วนใหญ่จากเจ้าหนี้การค้าที่ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจาก
ราคาก๊าซและน้ํามันที่ลดลงตามราคาตลาดโลก รวมถึงปริมาณการซื้อวัตถุดิบที่ลดลง ณ สิ้นปี 2558
  
ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจํานวนรวม 1,087,687 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 จํานวน  
32,993 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.1 เป็นผลมาจาก
	 •	 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 26,261 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงินที่เพิ่มขึ้น จากการอ่อนค่าลงของเงินบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2557
	 •	 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ้น 19,133 ล้านบาท 
	 •	 กําไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรลดลง 12,447 ล้านบาท โดยหลักจากผลประกอบการของ ปตท. และบริษัทย่อย สําหรับปี 2558 
ลดลงเหลือจํานวน 19,936 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2557 และสําหรับ 
ผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2558 อีกจํานวน 31,401 ล้านบาท

สภาพคล่อง

 สภาพคล่องของ ปตท. และบริษัทย่อยสําหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจํานวน  
5,766 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิต้นงวด จํานวน 234,212 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดสุทธิปลายงวดเท่ากับ 239,978 ล้านบาท ทั้งนี้ 
รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้

ปี 2558

กระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมดําเนนิงาน 293,285
กระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุน (133,043)
กระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (163,813)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (762)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 9,872
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดที่ถูกจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์เพื่อขาย 227

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึ้นระหว่างงวด-สุทธ	ิ 5,766
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นงวด 234,212

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันปลายงวด 239,978

หน่วย: ล้านบาท

วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงาน
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 ธุรกิจสำารวจและผลิตปิโตรเลียม  ร้อยละ

บรษิัท ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด  PTTEP 65.29
 (มหาชน) 

 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  ร้อยละ

บรษิัท	ทรานส	์ไทย-มาเลเซยี	(ประเทศไทย)		 TTM(T)	 50.00
 จํากัด 

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

บรษิัท	ปตท.จ�าหน่ายก๊าซธรรมชาต	ิจ�ากัด	 PTTNGD	 58.00

บรษิัท	พทีที	ีแอลเอ็นจ	ีจ�ากัด	 PTTLNG	 100.00

 ธุรกิจนำ้ามัน  ร้อยละ

PTT (Cambodia)	Limited	 PTTCL 100.00

Subic	Bay	Energy	Co.,	Ltd.	 SBECL	 100.00

บรษิัท ปตท.ธุรกจิค้าปลกี จํากัด  PTTRB 100.00

บรษิัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จํากัด  TLBC 48.95

KELOIL	-	PTT	LPG	Sdn.Bhd.	 KPL	 40.00

บรษิัท	ปิโตรเอเซยี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	 PA	(Thailand)	 35.00

บรษิัท	ปิโตรเอเซยี	(Maoming)	จ�ากัด	 PA	(Maoming)	 20.00

บรษิัท	ปิโตรเอเซยี	(Sanshui)	จ�ากัด	 PA	(Sanshui)	 25.00

บรษิัท	ท่อส่งปิโตรเลยีมไทย	จ�ากัด	 THAPPLINE	 40.40

บรษิัท บรกิารน้ํามันอากาศยาน จํากัด IPS 16.67

บรษิัท บรกิารเชื้อเพลงิการบนิกรุงเทพ จํากัด BAFS 7.06
 (มหาชน)

บรษิัท ขนส่งนํ้ามันทางท่อ จํากัด FPT 0.00024

บรษิัท	พทีที	ีแทงค์	เทอร์มนิัล	จ�ากัด	 PTT	TANK	 100.00

PTT	Oil	Myanmar	Co.,	Ltd.	 PTTOM	 100.00

 ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ  ร้อยละ

บรษิัท พทีที ีเอ็นเนอร์ยี่ รซีอร์สเซส จํากัด PTTER 100.00

PTT	Green	Energy	Pte.	Ltd.	 PTTGE	 100.00

 ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  ร้อยละ

PTT	International	Trading	Pte.	Ltd.	 PTTT	 100.00

 ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น  ร้อยละ

บรษิัท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากัด (มหาชน) PTTGC1/ 48.89

บริษัท พทีที ีโพลเีมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด PTTPM 50.00

บริษัท พทีที ีอาซาฮ ีเคมคิอล จํากัด PTTAC 48.50

บริษัท	เอ็ชเอ็มซี	โปลเีมอส์	จ�ากัด	 HMC	 41.44

บรษิัท พทีที ีโพลเีมอร์ โลจสิตกิส์ จํากัด PTTPL 50.00

บริษัท พทีที ีเอ็มซซี ีไบโอเคม จํากัด PTTMCC 50.00

บริษัท พทีที ีพเีอ็มเอ็มเอ จํากัด PTTPMMA 100.00

บริษัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)	 TOP	 49.10

บรษิัท ไออาร์พซี ีจํากัด (มหาชน) IRPC 38.51

บรษิทั สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จาํกดั SPRC 5.41
 (มหาชน)

 ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน  ร้อยละ

บรษิัท พทีที ีเมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจเินยีรงิ PTTME 40.00
 จํากัด

บรษิัท พทีที ีเอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จํากัด PTTES 40.00

บริษัท	ผลติไฟฟ้าและน�้าเย็น	จ�ากัด	 DCAP	 35.00

บรษิัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จํากัด TP 26.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จํากัด  GPSC 22.58
 (มหาชน)

บรษิัท	เอนเนอร์ยี่	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด	 EnCo	 50.00

 ธุรกิจอื่น ๆ  ร้อยละ

บรษิัท บซิเินส เซอร์วสิเซส อัลไลแอนซ์ จํากัด BSA2/ 25.00

บริษัท พทีที ีไอซที ีโซลูชั่นส์ จํากัด PTTICT 20.00

บริษัท ทพิยประกันภัย จํากัด (มหาชน) TIP 13.33

PTT	Regional	Treasury	Center	Pte.	Ltd.	 PTTRTC	 100.00

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในกลุ่ม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ: 
1/ PTTGC ได้ท�าการซื้อหุ้นคนืในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างปี 2558 ท�าให้ ปตท. มสีัดส่วนความเป็นเจ้าของร้อยละ 49.34 
2/ ปตท. ถอืหุ้นสามัญของ BSA ทั้งหมด จงึมสีัดส่วนความเป็นเจ้าของร้อยละ 100.00

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในกลุ่ม
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โครงสร้างรายได้ของ ปตท. 
และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ 

โครงสร้างรายได้ของ ปตท. 
และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ 

    ร้อยละ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
 ผลิตภัณฑ์/ บริการ ดำาเนินการโดย การถือหุ้น  (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบ)
   ของบริษัท 

ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ

1. ผลติภัณฑ์ก๊าซ บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาต)ิ  490,481.29 17.02 425,928.38 16.03 382,374.58 18.58

   บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจนํ้ามันและหน่วยธุรกจิ  83,948.22 2.91 85,825.23 3.23 86,417.98 4.20

   การค้าระหว่างประเทศ)  

   บมจ. ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม (PTTEP)  65.29 101,955.11 3.54 117,986.25 4.44 120,691.68 5.87

	 	 	 บจ.	ปตท.จ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ	(PTTNGD)		 58.00	 10,154.87	 0.35	 10,313.01	 0.39	 7,966.37	 0.39

	 	 	 บจ.	ผลติไฟฟ้าและพลังงานร่วม	(CHPP1/)	 	 182.13	 0.01	 -	 -	 -	 -

   หัก  รายได้ค่าก๊าซส่วนที่ PTTEP   (97,325.70) (3.38) (110,838.79) (4.17) (107,743.35) (5.24)

   ขายให้ บมจ. ปตท.  

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ก๊าซ  589,395.92   20.45   529,214.08   19.92   489,707.26   23.80

2. ผลติภัณฑ์นํ้ามัน บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกจินํ้ามันและหน่วยธุรกจิ  1,646,289.35 57.11 980,375.98 36.89 643,755.90 31.28

   การค้าระหว่างประเทศ)  

                บมจ. ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม (PTTEP)  65.29 118,381.95 4.11 119,610.42 4.50 61,034.68 2.97

   หัก รายได้ค่านํ้ามันดบิส่วนที่ PTTEP   (84,399.51) (2.93) (93,635.66) (3.52) (50,685.20) (2.46)

   ขายให้ บมจ. ปตท.  

	 	 	 PTT	International	Trading	Pte.	Ltd.	(PTTT)	 100.00	 322,417.32	 11.19	 258,278.62	 9.72	 183,336.31	 8.91

   บมจ. พีทที ีโกลบอล เคมคิอล (PTTGC5/)	 48.89	 -	 -	 16,655.40	 0.63	 32,852.68	 1.59

	 	 	 บมจ.	ไทยออยล	์(TOP5/)	 49.10	 -	 -	 206,755.38	 7.78	 140,262.71	 6.82

   บมจ. ไออาร์พซี ี(IRPC5/)	 38.51	 -	 -	 145,626.70	 5.48	 110,141.22	 5.35

	 	 	 PTT	(Cambodia)	Co.,	Ltd.	(PTTCL)	 100.00	 7,330.44	 0.25	 7,715.74	 0.29	 6,396.54	 0.31

   บจ. ปตท. ธุรกิจค้าปลกี (PTTRB2/)  100.00 38,247.88 1.33 63,773.05 2.40 50,138.95 2.44

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

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์นำ้ามัน  2,069,440.36   71.79   1,706,168.81   64.21   1,177,233.79   57.21

3. ผลติภัณฑ์ บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจนํ้ามันและหน่วยธุรกจิ  46,579.53 1.62 28,451.58 1.07 15,647.43 0.76

 ปิโตรเคมี การค้าระหว่างประเทศ)  

   บมจ. พีทที ีโกลบอล เคมคิอล (PTTGC5/)	 48.89	 -	 -	 105,986.61	 3.99	 120,598.30	 5.86

	 	 	 บมจ.	ไทยออยล	์(TOP5/)	 49.10	 -	 -	 -	 -	 15,174.03	 0.74

   บมจ. ไออาร์พซี ี(IRPC5/)	 38.51	 -	 -	 63,853.23	 2.40	 50,773.08	 2.46

   บจ. พีทที ีโพลเีมอร์ มาร์เก็ตติ้ง (PTTPM)  50.00 76,300.43 2.65 89,757.64 3.38 75,349.14 3.66

	 	 	 PTT	International	Trading	Pte.	Ltd.	(PTTT)	 100.00	 -	 -	 21,376.28	 0.80	 30,185.37	 1.47

	 	 	 บจ.	เอ็ชเอ็มซ	ีโปลเีมอส์	(HMC5/)	 41.44	 10,741.38	 0.37	 -	 -	 -	 -

   บจ. พทีที ีอาซาฮ ีเคมคิอล (PTTAC5/)	 48.50	 4,828.14	 0.17	 -	 -	 -	 -

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคม ี  138,449.48   4.81   309,425.34   11.64   307,727.35   14.95

4.  ผลติภัณฑ์เหมอืง บจ. พทีที ีเอ็นเนอร์ยี่ รซีอร์สเซส (PTTER3/) 100.00 24,977.75 0.87 20,436.37 0.77 13,632.79 0.66

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

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์เหมือง   24,977.75   0.87   21,041.84   0.79   13,632.79   0.66 

5.	 ผลติภัณฑ์อื่น	ๆ	 บมจ.	ปตท.	(หน่วยธุรกจิโครงสร้างพื้นฐาน)	 	 -	 -	 0.05	 -	 1.99	 -

	 	 	 PTT	Green	Energy	Pte.	Ltd.	(PTTGE)	 100.00	 532.08	 0.02	 600.57	 0.02	 228.37	 0.01

	 	 	 บจ.	บซิเินส	เซอร์วสิเซส	อัลไลแอนซ	์(BSA)	 25.00	 8.60	 										-			 	 9.84	 -	 4.44	 0.00

	 	 	 บมจ.	ไทยออยล	์(TOP5/)	 49.10	 -	 -	 -	 -	 636.67	 0.03

   บมจ. ไออาร์พซี ี(IRPC5/)	 38.51	 -	 -	 180.89	 0.01	 178.36	 0.01

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  540.68   0.02   791.35   0.03   1,049.83   0.05
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โครงสร้างรายได้ของ ปตท. 

และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ 

    ร้อยละ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
 ผลิตภัณฑ์/ บริการ ดำาเนินการโดย การถือหุ้น  (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบ)
   ของบริษัท 

ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ

หมายเหตุ:
1/ ปตท. ถอืหุ้นใน CHPP ด้วยสัดส่วนร้อยละ 100 จนถงึวันที่ 24 ธันวาคม 2556 จงึจ�าหน่ายเงนิลงทุนใน CHPP ในส่วนที่ถอือยู่ทั้งหมดให้แก่ บจ. โกลบอล เพาเวอร์  
 ซนิเนอร์ยี่ (GPSC)         
2/ ปตท. ปรับโครงสร้างการถอืหุ้นของบรษิัทย่อยของ SBECL โดยโอนมาให้ PTTRB เป็นผู้ถอืหุ้นแทนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ รายได้จากการขายของ  
 PTTRB ได้รวมรายได้จากการขายของบริษัทย่อยดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557    
3/  เดมิชื่อ บจ. พทีที ีอนิเตอร์เนชั่นแนล (PTTI)        
4/  ปตท. ถอืหุ้นใน TSR ด้วยสัดส่วนร้อยละ 40 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 จนถงึวันที่ 24 ธันวาคม 2556 จงึจ�าหน่ายเงนิลงทุนใน TSR ในส่วนที่ถอือยู่ 
 ทั้งหมดให้แก่ GPSC         
5/  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป กลุ่ม ปตท. ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม และมาตรฐาน 
 การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน ส่งผลให้ PTTGC, TOP, IRPC, GPSC, PTTES และ PTTICT เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็น 
 บริษัทย่อย และส่งผลให้การจัดท�างบการเงินรวมของการร่วมค้า ได้แก่ HMC, PTTAC, DCAP, PTTMCC, TTM(T) และ TTM(M) เปลี่ยนจากวิธีการรวม 
 ตามสัดส่วนเป็นวธิรีับรู้ตามส่วนได้เสยี        
6/  ปตท. ได้ขาย PTTPL ในสัดส่วนร้อยละ 49 และร้อยละ 1 ให้แก่ PTTGC และ Solution Creation ตามล�าดับ  

6.	 รายได้	 บมจ.	ไทยออยล	์(TOP5/)	 49.10	 -	 -	 1,043.19	 0.04	 980.26	 0.05

 สาธารณูปโภค บมจ. ไออาร์พซี ี(IRPC5/)	 38.51	 -	 -	 3,479.35	 0.13	 3,183.68	 0.15

   บมจ. โกลบอล เพาวอร์  ซินเนอร์ยี่ (GPSC5/)	 22.58	 -	 -	 14,343.01	 0.54	 13,698.17	 0.67

	 	 	 บจ.	เอนเนอร์ยี	่คอมเพล็กซ์	(EnCo)	 50.00	 48.50	 -	 36.33	 -	 11.95	 -

	 	 	 บจ.	ผลติไฟฟ้าและน�า้เย็น	(DCAP5/)	 35.00	 1,002.38	 0.03	 -	 -	 -	 -

   บจ. ไทย โซล่าร์ รีนวิเอเบลิ (TSR4/)	 -	 65.73	 -	 -	 -	 -	 -

รวมรายได้สาธารณูปโภค  1,116.61   0.03   18,901.88   0.71   17,874.06   0.87

7. รายได้ บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกจินํ้ามันและหน่วยธุรกจิ  4,109.00 0.14 4,669.14 0.17 5,499.12 0.27

 จากธุรกจิเสรมิ การค้าระหว่างประเทศ)

   บจ. ปตท. ธุรกจิค้าปลกี (PTTRB2/)  100.00 4,765.56 0.17 4,833.01 0.18 4,833.04 0.23

	 	 	 PTT	(Cambodia)	Limited	(PTTCL)	 100.00	 6.79	 -	 33.76	 -	 105.72	 0.01

รวมรายได้จากธุรกิจเสริม  8,881.35   0.31   9,535.91   0.35   10,437.88   0.51 

8.	 รายได้	 บมจ.	ปตท.	(หน่วยธุรกจิโครงสร้างพื้นฐาน)	 	 -	 -	 -	 -	 28.33	 0.00

 จากการให้บริการ บมจ. ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม (PTTEP)  65.29 4,635.63 0.16 4,474.74 0.17 4,044.20 0.20

   บมจ. พีทที ีโกลบอล เคมคิอล (PTTGC5/)	 48.89	 -	 -	 1,166.92	 0.04	 2,804.83	 0.14

	 	 	 บมจ.	ไทยออยล	์(TOP5/)	 49.10	 -	 -	 623.86	 0.02	 (133.00)	 (0.01)

   บมจ. ไออาร์พซี ี(IRPC5/)	 38.51	 -	 -	 734.71	 0.03	 517.07	 0.03

   บจ. ปตท.ธุรกิจค้าปลกี (PTTRB2/)  100.00 395.40 0.01 420.23 0.02 564.52 0.03

   บจ. พทีที ีไอซที ีโซลูชั่นส์ (PTTICT5/)	 20.00	 -	 -	 35.76	 -	 262.48	 0.01

	 	 	 บจ.	พทีทีี	แทงค์	เทอร์มนิัล	(PTT	TANK)	 100.00	 380.37	 0.01	 732.08	 0.03	 715.82	 0.03

   บจ. พทีที ีโพลเีมอร์ โลจสิตกิส์ (PTTPL6/) 50.00 1,154.85 0.04 1,113.01 0.04 133.32 0.01

   บจ. พทีที ีเอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ (PTTES5/)	 40.00	 -	 -	 4.58	 -	 57.80	 -

	 	 	 บจ.	เอนเนอร์ยี	่คอมเพล็กซ์	(EnCo)	 50.00	 568.55	 0.02	 131.82	 -	 243.84	 0.01

   บจ. บิซเินส เซอร์วสิเซส อัลไลแอนซ์ (BSA) 25.00 817.70 0.03 543.75 0.02 6.94 0.00

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

	 	 	 PTT	Oil	Myanmar	Co.,	Ltd.	(PTTOM)	 100.00	 -	 -	 1.71	 -	 2.46	 -

	 	 	 บจ.	ทรานส	์ไทย-มาเลเซยี	(ประเทศไทย)	(TTM(T)5/)		 50.00	 1,501.98	 0.05	 -	 -	 -	 -

	 	 	 Trans	Thai-Malaysia	(Malaysia)	Sdn.Bhd.	(TTM(M)5/)	 50.00	 151.42	 0.01	 -	 -	 -	 -

รวมรายได้จากการให้บริการ   9,606.16   0.33   9,983.17   0.37   9,248.61   0.45

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ  2,842,408.31   98.61   2,605,062.38   98.02   2,026,911.57   98.50

9.  อื่น ๆ        

     9.1 รายได้อื่น ๆ   14,027.21 0.49 40,012.36 1.51 30,784.17 1.50

     9.2 กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ   (210.37) (0.01) 11,610.31 0.44 (5,992.73) (0.29)

รวมรายได้อื่น   13,816.84   0.48   51,622.67   1.95   24,791.44   1.21

10.  ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม  26,356.15 0.91 860.02 0.03 6,031.70 0.29

รวมรายได้   2,882,581.30   100.00   2,657,545.07   100.00   2,057,734.71   100.00
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รายการระหว่างกันสัญญา

รายการระหว่างกันดังกล่าวเกิดจากสัญญาต่าง ๆ 
ซึง่มลีกัษณะของรายการและสญัญาโดยสรปุดงัตอ่ไปนี้

 1. รายการระหว่าง ปตท. กับรัฐวิสาหกิจท่ีถือหุ้นโดยรัฐบาล

 ลักษณะของรายการ

 ปตท. มสีถานะเปน็บรษิทัน้าํมนัแหง่ชาตซิึง่รฐับาลไดม้นีโยบาย
โดยมีมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 ให้ส่วนราชการ
และรฐัวสิาหกจิทีจ่ะซือ้น้าํมนัเชือ้เพลงิจาํนวนตัง้แต ่10,000 ลติรขึน้ไป
ใหซ้ือ้ จาก ปตท. ดงันัน้ในป ี2558 ปตท. จงึมกีารขายผลติภณัฑน์้าํมนั
เชื้อเพลิงให้รัฐวิสาหกิจ	 ได้แก่	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย 
อย่างไรก็ตาม หากรัฐวิสาหกิจมียอดค้างชําระค่าซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง  
ปตท. สามารถคิดดอกเบี้ยจากยอดค้างชําระดังกล่าวได้ ทั้งนี้   
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการนโยบายพลังงาน 
แห่งชาติมีมติยกเว้นให้ EGAT ไม่ต้องซื้อน้ํามันกับ ปตท. ในกรณีที่ซื้อ
เกินกว่า 10,000 ลิตร 

 2. รายการระหว่าง ปตท. กับ บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) (PTTEP) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย

 ลักษณะของรายการ

 ผลิตภัณฑ์ที่ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยทําการผลิตเพื่อจําหน่ายมี 4 ชนิด คือ น้ํามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ LPG  
และคอนเดนเสท โดย ปตท. เป็นผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย (คิดเป็นร้อยละ 86  
ของผลติภณัฑข์อง ปตท.สผ. ในป ี2558) สาํหรบัการซือ้ขายกา๊ซธรรมชาต ิปตท. ไดท้าํสญัญาซือ้ขายกา๊ซธรรมชาตริะยะยาว 
กับ	 ปตท.สผ.	 อายุสัญญาประมาณ	25	 -	 30	 ปี	 มีการก�าหนดปริมาณซื้อขายขั้นต่�าเป็นรายปี	 ส่วนการซื้อขายน้�ามันดิบ 
และคอนเดนเสทจะอิงราคาน้ํามันในตลาดโลก ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ํามันดิบที่ผลิตได้ เพื่อให้สามารถสะท้อนมูลค่า 
ของผลิตภัณฑ์ได้ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดย ปตท. ทําสัญญาซื้อขายน้ํามันดิบและคอนเดนเสทกับ ปตท.สผ. เช่นเดียวกัน

รายการระหว่างกัน
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 3. รายการระหว่าง ปตท. กับบริษัทในเครือ
  กลุ่มปิโตรเคมีและการกลั่น

  ลักษณะของรายการ

 ปตท. ทาํสญัญาจดัหาน้าํมนัดบิและรบัซือ้ผลติภณัฑน์้าํมนั
สําเร็จรูปกับบริษัทโรงกลั่นน้ํามันในเครือ โดย ปตท. จะจัดหา 
น้าํมนัดบิและรบัซือ้ผลติภณัฑน์้าํมนัสําเรจ็รปูตามสดัสว่นการถอืหุน้ 
ที่ ปตท. ถือหุ้นอยู่ในโรงกลั่นน้ํามันนั้น ๆ ลักษณะของสัญญา 
ทีส่าํคญัสามารถสรปุแยกในแตล่ะบรษิทัตามรายละเอยีดดา้นลา่ง  
นอกจากนี้ ปตท. ยังได้ทําสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์กับ 
บริษัทโรงกลั่นน้ํามันในเครือ ในการบริหารความเสี่ยงด้านราคา
ของน้ํามันดิบและผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูปเพื่อลดผลกระทบ 
จากความผันผวนของราคา อย่างไรก็ตาม การบริหารความเสี่ยง
ด้านราคาดังกล่าวขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทนั้น ๆ
 
 ลักษณะของสัญญากับ บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) 
 (TOP)
 
 ปตท. จดัหาน้าํมนัดิบและรบัซือ้ผลิตภณัฑน์้าํมนัสาํเรจ็รปู
จาก	 TOP	 ในสัดส่วนขั้นต่�าร้อยละ	 49.99	 ของก�าลังการกลั่น 
ในราคาตลาด โดยสัญญานี้มีระยะเวลาขั้นต่ํา 10 ปี นับจาก
ปี 2557 โดยหลังจากระยะเวลา 10 ปี คู่สัญญาสามารถที่จะขอ 
ยกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 12 เดือน ตามข้อกําหนดและเงื่อนไข
ตามที่ระบุไว้ในสัญญา	POCSA		
	 ปตท.	 จัดหาก๊าซธรรมชาติให้	 TOP	 เพื่อใช้ในโรงกลั่น 
ของบริษัทฯ	 ตามปริมาณในสัญญาในราคาตลาดตามปกติของ
ธรุกจิ	โดยสญัญามรีะยะเวลา	10		ป	ี(1	มกราคม	2557	-	31	ธนัวาคม	 
2566)
 นอกจากนี้ ปตท. ยังได้ทําสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 
ในการบริหารความเสี่ยงด้านราคาของน้ํามันดิบและผลิตภัณฑ์
น้ํามันสําเร็จรูปเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา 
อย่างไรก็ตาม การบริหารความเสี่ยงด้านราคาดังกล่าวขึ้นกับ
นโยบายของ	TOP

 ลกัษณะของสญัญากบั บรษิทั สตาร ์ปโิตรเลยีม รีไฟนน์ิง่ จำากดั 
 (มหาชน) (SPRC)
 
 ผู้ถือหุ้นของ SPRC จะจัดหาน้ํามันดิบตามสัดส่วน 
การถอืหุน้ โดย ปตท. จดัหาในสดัสว่นรอ้ยละ 36 ของกาํลงัการกลัน่ 
ในราคาตลาด และรับซื้อผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูปที่ได้จาก
โรงกลั่น ในปริมาณขั้นต่ําไม่น้อยกว่าร้อยละ 36 ของร้อยละ 70 
ของกําลังการกลั่นที่ 126,000 บาร์เรลต่อวัน ตามราคาตลาด 
ในประเทศ ปรมิาณสว่นเกนิจากการผลติดงักลา่ว SPRC จะใหส้ทิธ ิ 
ปตท. และ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด ในการพิจารณารับซื้อ 
สว่นเกนิตามราคาทีต่กลงกนักอ่นทีจ่ะนาํไปเสนอขายใหแ้กบ่คุคล
ที่สาม ทั้งนี้ ปตท. ได้ทําการจําหน่ายหุ้น SPRC ต่อประชาชน
ทั่วไปเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 
3 ธันวาคม 2558 ทําให้สัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท. ใน SPRC  
ภายหลงัการจาํหนา่ยหุน้ตอ่ประชาชนในครัง้นีล้ดลงจากรอ้ยละ 36  
เหลือร้อยละ 5.4 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ปตท. มีสิทธิ 
ในการเสนอขายน้ํามันดิบในสัดส่วนประมาณร้อยละ 20
 ปตท. จัดหาก๊าซธรรมชาติให้ SPRC เพื่อใช้ในโรงกลั่น 
ของบริษัทฯ	 ตามปริมาณในสัญญาในราคาตลาดตามปกติ 
ของธุรกิจ โดยสัญญาทั้ง 2 ฉบับมีระยะเวลา 10 ปี (1 มกราคม 
2552	-	31	ธันวาคม	2561	และ	17	มีนาคม	2552	-	16	มีนาคม	
2562)
 ปตท. มีสัญญาระยะสั้นในการฝากเก็บน้ํามันเพื่อเก็บเป็น
น้ํามันสํารองตามกฎหมาย  
 
 ลักษณะของสัญญากับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด 
 (มหาชน) (BCP)

 ปตท. จัดหาน้ํามันดิบทั้งหมดให้ BCP ตามสัญญาจัดหา
น้�ามันดิบ	 (Feedstock	 Supply	 Agreement)	 และได้ท�าสัญญา 
การรบัซือ้ผลติภณัฑน์้�ามนัส�าเรจ็รปู	(Product	Offtake	Agreement)	
โดย ปตท. จะรบัซือ้ผลติภณัฑน์้าํมนัสาํเรจ็รปูจาก BCP ไมน่อ้ยกวา่ 
ร้อยละ 30 ของปริมาณการผลิต (ไม่รวมน้ํามันเครื่องบินและ 
น้ํามันเตา) หรือตามแต่ตกลงกัน ซึ่งราคาซื้อขายน้ํามันดิบและ
ผลติภณัฑเ์ปน็ไปตามราคาตลาด ทัง้นี ้สญัญาทัง้ 2 ฉบบัจะสิน้สดุ 
ในระยะเวลา	 12	 ปี	 นับตั้งแต่วันที่โครงการ	 Product	 Quality	 
Improvement	เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี	2553
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	 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 336,000 2563

 แอลพีจี > 156,000 2564

	 เอ็นจีแอล	 380,000	-	470,000	 2564

 วัตถุดิบ ปริมาณการจัดหาตามสัญญา (ตันต่อปี) ปีที่สิ้นสุดสัญญา (พ.ศ.)

 ปตท. จัดหาก๊าซธรรมชาติให้ BCP เพื่อใช้ในกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและการผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	 
(Cogeneration)	รวมระยะเวลา	10	ป	ี(3	สงิหาคม	2552	-	2	สงิหาคม	
2562)	และระยะเวลา	15	ปี	(3	ธันวาคม	2552	-	2	ธันวาคม	2567)	
โดยราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเป็นไปตามที่กําหนดในสัญญา 
และเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ 
 ปตท. ได้ทําสัญญาการใช้บริการคลังปิโตรเลียมศรีราชา 
โดยสญัญานีม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2552 และสิน้สดุ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมระยะเวลา 15 ปี อัตราค่าบริการ 
เป็นไปตามที่กําหนดในสัญญา
 ทั้งนี้ ปตท. ได้ทําการจําหน่ายหุ้นใน BCP ที่ ปตท. ถืออยู่ 
ทั้งหมดจํานวนทั้งสิ้น 374,748,571 หุ้น ให้แก่กองทุนรวม 
วายุภักษ์ หนึ่ง และสํานักงานประกันสังคมแล้ว เมื่อวันที่ 30 
เมษายน 2558 ปัจจุบันจึงไม่ถือว่าเป็นรายการระหว่างกัน

 ลักษณะรายการและสัญญากับ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด 
 (มหาชน) (IRPC) 

 ปตท. จดัหาน้าํมนัดบิให ้IRPC ตามสญัญาจดัหาน้าํมนัดบิ 
แบบ	 Term	และ	 Spot	 โดยจะมีการเจรจาต่ออายุสัญญาปีต่อปี	 
ซึ่งราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด 
 ปตท. ทําสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูปกับ IRPC  
ที่คลังของ IRPC ซึ่งตั้งอยู่ที่ระยองและชุมพร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีการเจรจาต่ออายุ
สัญญาปีต่อปี ซึ่งราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด 
 ปตท. จัดทําสัญญาจําหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับ IRPC 
เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและพลังความร้อนร่วม	มีระยะ
เวลาสัญญา	 10	ปี	 (14	มกราคม	 2554	 -	 13	มกราคม	 2564)	 
และเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ มีระยะเวลาสัญญา  

4	 ปี	 (10	พฤศจิกายน	 2558	 -	 31	 ธันวาคม	 2562)	 โดยราคา 
ซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด
 นอกจากนี้ ปตท. ยังได้ทําสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 
ในการบริหารความเสี่ยงด้านราคาของน้ํามันดิบและผลิตภัณฑ์
น้ํามันสําเร็จรูปเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา 
อย่างไรก็ตาม การบริหารความเสี่ยงด้านราคาดังกล่าวขึ้นกับ
นโยบายของ IRPC

 ลกัษณะรายการและสญัญากบั บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 
 จำากัด (มหาชน) (PTTGC)

 PTTGC เป็นบริษัทที่ เกิดขึ้นจากการควบรวมบริษัท 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ระหว่าง
บริษัท	 ปตท.	 เคมิคอล	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (PTTCH)	 กับ	 บริษัท	
ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จํากัด (มหาชน) (PTTAR) โดยได้ 
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 และได้รับมา
ซึ่งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ 
ทัง้สองบรษิทัดงักลา่ว โดยภายหลงัจากการควบรวมบรษิทัระหวา่ง 
PTTCH	กับ	PTTAR	แล้วนั้น	บริษัทใหม่ได้คงไว้ซึ่งกิจการเดิมของ
ทั้งสองบริษัท โดยกลุ่มธุรกิจที่มีรายการและสัญญาระหว่างกัน 
มีดังต่อไปนี้
 
 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

 ปตท. เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
ให้กับ PTTGC ได้แก่ ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG)	และกา๊ซโซลนีธรรมชาต	ิ(NGL)	โดยรายละเอยีดของสญัญา
ซื้อขายวัตถุดิบหลักที่สําคัญประกอบด้วย 

รายการระหว่างกัน
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 โดยสัญญาซื้อขายวัตถุดิบหลักนี้ โครงสร้างราคาวัตถุดิบ
กา๊ซอเีทนแปรผนัตามราคาผลติภณัฑเ์มด็พลาสตกิ	HDPE	ประเภท 
ฟิล์ม	 (HDPE	 Film	 Grade)	 ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 
ซึ่งจะสะท้อนภาวะของตลาดปิโตรเคมีทั้งสายไปถึงตลาดเม็ด
พลาสติก	HDPE	 ส่วนโครงสร้างราคาวัตถุดิบก๊าซโพรเพนและ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แปรผันตามราคาผลิตภัณฑ์เม็ด
พลาสติก	 PP	 ประเภทฟิล์ม	 (PP	 Film	Grade)	 ในตลาดเอเชีย 
ตะวนัออกเฉยีงใต ้สว่นราคาวตัถดุบิอืน่เปน็ไปตามราคาทีต่กลงกนั
ซึ่งอิงกับราคาตลาดทั่วไป นอกจากนี้ ในส่วนของการเรียกเก็บเงิน 
เข้ากองทุนน้ํามันจากภาคปิโตรเคมีที่ใช้ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน  
และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นวัตถุดิบนั้น เดิมภาครัฐ 
ได้เรียกเก็บในอัตรา 1 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
วันที่ 13 มกราคม 2555 โดย PTTGC เป็นผู้รับภาระในการชําระ
ค่ากองทุนฯ	ดังกล่าว	ต่อมาในปี	2558	ภาครัฐได้ประกาศยกเลิก
การเรยีกเกบ็เงนิเขา้กองทนุน้าํมนัจากภาคปโิตรเคมทีีอ่ตัรา 1 บาท 
ต่อกิโลกรัม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป 
 สัญญาซื้อขายวัตถุดิบดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดแล้วสามารถ 
ต่ออายุสัญญาได้อีก 5 ปี ทั้งนี้ ขึ้นกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแต่ละ
สัญญา
 ปตท. ทําสัญญาจัดหาคอนเดนเสทให้กับ PTTGC  
โดยทําเป็นสัญญาซื้อขายระยะยาวที่อิงกับตะกร้าราคาน้ํามันดิบ 
(Basket	of	Crude	Oil	Prices)	ในปริมาณ	4.6	-	6.1	ล้านตันต่อปี
 ปตท. ทําสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และแนฟทา
ที่ผลิตจากโรงอะโรเมติกส์ของ PTTGC เพื่อจําหน่ายให้แก่ลูกค้า
ส่งออก โดยเป็นสัญญาระยะยาวนับตั้งแต่ปี 2544 ภายใต้เงื่อนไข 
Evergreen	Basis	โดยหลังจากปี	2556	ให้ถือว่าสัญญามีผลต่อไป
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เว้นแต่จะมีการบอกกล่าวล่วงหน้า
 ปตท. มีสัญญาระยะสั้นในการฝากเก็บน้ํามันเพื่อเก็บเป็น
น้ํามันสํารองตามกฎหมาย 
 
 กลุม่ธรุกจิการกลัน่น้ำามนัและจดัหาผลติภณัฑป์โิตรเลยีม
 สำาเร็จรูป

 ปตท. จัดหาน้ํามันดิบตามสัญญาจัดหาน้ํามันดิบและ
วัตถุดิบอื่น	 (Feedstock	 Supply	 Agreement)	 โดยมีผลบังคับใช้ 
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่ง ปตท. จะจัดหาตามชนิด 
และปริมาณที่ PTTGC กําหนดด้วยราคาตลาด ทั้งการนําเข้า 
จากต่างประเทศและน้ํามันดิบที่ผลิตได้ในประเทศ

 ปตท. รับซื้อผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูปที่ได้จากการกลั่น 
ในปริมาณขั้นต่ําไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ 
ตามราคาตลาดในประเทศ สัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์มีระยะเวลา  
18 ปี มีผลบังคับตั้งแต่วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2549 หลังจาก  
18 ปี ให้ถือว่าสัญญามีผลต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เว้นแต่ 
จะมีการบอกกล่าวล่วงหน้า
 ปตท. จัดทําสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูป 
ของโครงการขยายการลงทุน	 (New	Complex	 Product	Offtake	
Agreement)	 กับ	 PTTGC	 เป็นระยะเวลา	 18	 ปี	 ตั้งแต่วันที่	 9	
กุมภาพันธ์ 2549 หลังจาก 18 ปี ให้ถือว่าสัญญามีผลต่อไป 
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เว้นแต่จะมีการบอกกล่าวล่วงหน้า โดย ปตท.  
จะรับซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ PTTGC  
ผลิตได้จาก	Upgrading	Complex	โดย	ปตท.	จะรับซื้อผลิตภัณฑ์
อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจํานวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในราคาตลาด
ในประเทศ 
 ปตท. ทําสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ PTTGC เพื่อใช้ 
ในกระบวนการผลิตน้�ามันส�าเร็จรูปและการผลิตไฟฟ้า	ซึ่งสัญญา
จะสิ้นสุดลงในปี 2561 
 นอกจากนี้ ปตท. ยังได้ทําสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 
ในการบริหารความเสี่ยงด้านราคาของน้ํามันดิบและผลิตภัณฑ์
น้ํามันสําเร็จรูปเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา 
อย่างไรก็ตาม การบริหารความเสี่ยงด้านราคาดังกล่าวขึ้นกับ
นโยบายของ PTTGC

 ลกัษณะรายการและสญัญากบั บรษิทั เอช็เอม็ซ ี โปลเีมอส ์จำากดั 
 (HMC)

 ปตท. ทําสัญญาจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ให้แก่	HMC	 โดยท�าสัญญาซื้อขายวัตถุดิบก๊าซโพรเพนระยะยาว	
มีอายุสัญญา 15 ปี นับตั้งแต่เริ่มเดินเครื่องปี 2553 และสามารถ
ต่ออายุได้คราวละ 5 ปี โดยโครงสร้างราคาจะแปรผันตามราคา
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก	 PP	 ประเภทฟิล์ม	 (PP	 Film	 Grade)	 
ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ในปี 2551 ปตท. ได้แก้ไขคุณภาพของผลิตภัณฑ์โพรเพน  
และจุดส่งมอบ	 (Delivery	 Point)	 จากเดิมส่งมอบ	ณ	ด้านหน้า
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง โดยเปลี่ยนเป็นส่งมอบ  
ณ	 โรงงาน	 HMC	 แทน	 จึงได้แก้ไขโครงสร้างราคาวัตถุดิบ 
ก๊าซโพรเพนให้สะท้อนต้นทุนการจัดส่งวัตถุดิบก๊าซโพรเพน  
โดยเพิ่มเติมค่าผ่านท่อ	 (Pipeline	 Transportation	 Charges)	 
ส่งผลให้ราคาของผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงขึ้น
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 ในปี 2556 ปตท. ได้แก้ไขสัญญาฯ โดยระบุวันที่สัญญาฯ  
มีผลบังคับใช้และวันสิ้นสุดสัญญาฯ อย่างชัดเจน คือ วันที่ 19 
มกราคม 2553 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2568 แต่ยังคงสามารถ 
ต่ออายุได้คราวละ 5 ปี เช่นเดิม นอกจากนี้ ยังแก้ไขราคาซื้อขาย 
วัตถุดิบก๊าซโพรเพน โดยสัญญามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 
ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป ซึ่งสัญญายังคงมีโครงสร้างราคา
วตัถดุบิกา๊ซโพรเพน แปรผนัตามราคาผลติภณัฑเ์มด็พลาสตกิ PP  
ประเภทฟลิม์ (PP Film Grade) เชน่เดมิ แตเ่ปลีย่นแปลงสมมตฐิาน
ให้สะท้อนภาพปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ราคาของผลิตภัณฑ์ 
มีมูลค่าสูงขึ้น นอกจากนี้ ในส่วนของการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุน 
น้ํามันจากภาคปิโตรเคมีที่ใช้ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน และ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นวัตถุดิบ เดิมภาครัฐได้เรียกเก็บ 
ในอัตรา 1 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13  
มกราคม 2555 โดย HMC เป็นผู้รับภาระในการชําระค่ากองทุนฯ 
ดังกล่าว ต่อมาในปี 2558 ภาครัฐได้ประกาศยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินเข้ากองทุนน้ํามันจากภาคปิโตรเคมีที่อัตรา 1 บาทต่อกิโลกรัม 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป 
 ปตท. จัดหาก๊าซธรรมชาติให้ HMC เพื่อใช้ในกระบวนการ
ผลิต ตามปริมาณในสัญญาในราคาตลาดตามปกติของธุรกิจ  
โดยสัญญามีระยะเวลา 10 ปี (30 ตุลาคม 2552 - 29 ตุลาคม 
2562)

 ลักษณะรายการและสัญญากับ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล 
 จำากัด (PTTAC)

 ปตท. จัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้แก่ PTTAC 
ตัง้แตป่ ี2551 โดยทาํสญัญาซือ้ขายวตัถดุบิกา๊ซโพรเพนระยะยาว  
มีอายุสัญญา 15 ปี นับตั้งแต่โรงงานเริ่มดําเนินการผลิต และ
สามารถต่ออายุได้คราวละ 5 ปี โดยโครงสร้างราคาจะแปรผัน 
ตามราคาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP ประเภทฟิล์ม (PP Film 
Grade) ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 ในปี 2556 ปตท. แก้ไขโครงสร้างราคาซื้อขายวัตถุดิบ
ก๊าซโพรเพน โดยเพิ่มเติมในส่วนของการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุน
น้ํามันจากภาคปิโตรเคมีที่ใช้ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน และ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นวัตถุดิบ ซึ่งภาครัฐได้เรียกเก็บ 
ในอัตรา 1 บาทต่อกิโลกรัม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 
2555 โดย PTTAC เปน็ผูร้บัภาระในการชาํระคา่กองทนุฯ ดงักลา่ว
 ต่อมาในปี 2558 ภาครัฐได้ประกาศยกเลิกการเรียกเก็บ
เงินเข้ากองทุนน้ํามันจากภาคปิโตรเคมีที่อัตรา 1 บาทต่อกิโลกรัม  
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป 
 ปตท. จดัหากา๊ซธรรมชาตใิห ้PTTAC เพือ่ใชใ้นกระบวนการ
ผลิตตามปริมาณในสัญญาในราคาตลาดตามปกติของธุรกิจ  
โดยสัญญามีระยะเวลา 15 ปี (21 มีนาคม 2554 - 20 มีนาคม 
2569)

 4.	 รายการระหว่าง	ปตท.	กับบริษัทในเครือ
	 	 กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน	

 ลักษณะรายการและสัญญากับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
 ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน) (GPSC)
 
 ปตท. ทําสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
ที่สําคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจําหน่าย ซึ่งเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ ทั้งนี้ ปตท. เป็นผู้ขายก๊าซธรรมชาติให้
แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแต่เพียงรายเดียวในประเทศ  
โดยมีราคาและเงื่อนไขการรับซื้อก๊าซธรรมชาติตามสัญญาซื้อ
ขายก๊าซธรรมชาติ โดย ปตท. และ โรงไฟฟ้าของ GPSC มีสัญญา 
ซื้อขายก๊าซ ดังนี้ 
 1) โรงไฟฟ้าศรีราชา มีการเข้าทําสัญญาซื้อขายก๊าซ
ธรรมชาติกับ ปตท. เป็นระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดในปี 2568 ที่ราคา
ก๊าซสําหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP Gas Price) โดย
บริษัทสามารถส่งผ่านค่าเชื้อเพลิงรวมอยู่ในค่าพลังงานไฟฟ้า 
(Energy Payment) ไปยัง กฟผ. ทั้งนี้ กรณีที่ ปตท. ไม่สามารถ 
จัดส่งปริมาณก๊าซธรรมชาติได้ตามสัญญาดังกล่าวและ กฟผ.  
สั่งให้บริษัทเดินเครื่องด้วยเชื้อเพลิงสํารอง กฟผ. จะเป็นผู้ชดเชย
ค่าเชื้อเพลิงส่วนที่เพิ่มขึ้นให้แก่บริษัท โดยโรงไฟฟ้าศรีราชาได้
ทําสัญญาซื้อขายน้ํามันดีเซลกับ TOP เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสํารอง 
ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาก๊าซธรรมชาติได้ โดยสัญญามีระยะ
เวลา 25 ปี สิ้นสุดในปี 2568 
 2) โรงผลิตสาธารณูปการ 1 (Central Utility Plant 1:  
CUP-1) ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยมี
การเข้าทําสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. เป็นระยะเวลา 
15 ปี สิ้นสุดปี 2564 
 3) โรงผลิตสาธารณูปการ 2 (Central Utility Plant 2:  
CUP-2) ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าโดยมี 
การเข้าทําสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. เป็นระยะเวลา 
15 ปี สิ้นสุดในปี 2565 
 4) โรงผลิตสาธารณูปการ 3 (Central Utility Plant 3: 
CUP-3) โรงผลิตสาธารณูปการ 3 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
ในการผลิตไอน้ําโดยมีการเข้าทําสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ 
ปตท. เป็นระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2566 

รายการระหว่างกัน
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รายการระหว่างกัน 

ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำารายการ
ระหว่างกัน

 สําหรับการเข้าทํารายการซื้อสินค้า วัตถุดิบ และ/หรือ  
รับบริการจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันในการดําเนินธุรกิจภายในกลุ่ม ปตท. 
และเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ โดยเป็น 
การดําเนินตามธุรกิจปกติ โดยที่ปริมาณสินค้าหรือวัตถุดิบ 
ที่บริษัทฯ ซื้อ/ขาย หรือบริการที่บริษัทฯ ให้/ได้รับจากบริษัท 
ที่เกี่ยวข้องนั้นสอดคล้องกับความต้องการและการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ราคาที่รับซื้อ/ขาย หรือให้/รับบริการจากบริษัท
ที่เกี่ยวข้องมีลักษณะเป็นไปตามที่ตกลงกันในสัญญาซึ่งก่อให้ 
เกิดประโยชน์ทางการค้าแก่ทั้งบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง  
โดยที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน  
หรือมีรายการใด ๆ เป็นพิเศษ

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต

 รายการระหว่างกันของ ปตท. ในอนาคต จะเป็นรายการ 
ที่ดําเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ 
ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง ปตท. บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น ส่วนนโยบายการกําหนดราคา
ระหวา่ง ปตท. กบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั กําหนดจากราคาตามปกต ิ
ของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กําหนดให้กับบุคคล/ กิจการอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน สําหรับราคาสินค้าที่ซื้อจากบริษัทย่อยจะเป็น 
ไปตามราคาจําหน่ายของบริษัทย่อยที่อ้างอิงจากราคาตลาด  
การเปิดเผยรายการที่ เกี่ยวโยงกันจะเป็นไปตามระเบียบ 
ของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่อง 
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน  
ซึ่งกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี



รายงานประจําปี 2558
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

104

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทรัพย์สินหลักที่ ปตท. และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าสุทธิ 
หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า จํานวน 1,118,677  ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 
จํานวน 163,154 ล้านบาท และสินทรัพย์เหมืองสุทธิ จํานวน 19,935 ล้านบาท (รายละเอียดตามหมายเหต ุ
ประกอบงบการเงินสําหรับปี ของ ปตท. และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ข้อ 16 เรื่องที่ดิน  
อาคารและอุปกรณ์ ข้อ 17 เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และข้อ 18 เรื่องสินทรัพย์เหมือง ตามลําดับ)

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
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 จากการบรหิารความเสีย่งของ ปตท. ทีดํ่าเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง  
ทําให้ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่ปรากฏในปีที่ผ่านมาได้รับการบริหาร 
จัดการจนสามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่ง รวมกับปัจจัยเสี่ยงใหม่ 
ทีไ่ดด้าํเนนิการภายใตแ้ผนบรหิารความเสีย่งในปปีจัจบุนั ปตท. จงึทาํ 
การปรับปรุงหัวข้อปัจจัยเสี่ยงที่ปรากฏต่อผู้ลงทุนให้สอดคล้องกัน 
ปัจจัยเสี่ยงหลัก ๆ สามารถจําแนกได้ดังนี้

1.  ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์

1.1 ความเสี่ยงจากกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ

 การเติบโตทางธุรกิจของกลุ่ม ปตท. เกิดจากการลงทุนขยาย
ธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ ซึ่งธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ 
ที่ใช้เงินลงทุนสูง เป็นการลงทุนล่วงหน้าในระยะยาว และต้องใช้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง ทําให้ ปตท. ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน 

ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง 

ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจต่าง ๆ เช่น ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ เหตุการณ์ความไม่สงบต่าง ๆ  
ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานพลังงาน ความผันผวนของราคาปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ความต้องการ 
ที่หลากหลายของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น จึงอาจเกิดความเสี่ยงที่ทําให้ ปตท. ไม่สามารถบรรลุตาม 
เป้าหมายการด�าเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าว	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ	 ปตท.	 และอัตรา 
ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้
 ปตท. จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม ปตท. ทั้งในระดับผู้บริหารสูงสุดของ 
กลุ่ม	ปตท.	ที่เรียกว่า	Top	Executive	Thinking	Session	(TTS)	และในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของ	ปตท.	ที่เรียกว่า	
Strategic	Thinking	Session	(STS)	ทุกป	ีเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตของสภาพแวดล้อมทางด้านธุรกิจ	สังคม 
และสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและปรับปรุงทิศทางและกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งบูรณาการกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอน 
ต่าง ๆ โดยได้มีการจัดทําแผนธุรกิจควบคู่กับแผนบริหารความเสี่ยงโดยการประเมินผลกระทบในด้านต่าง ๆ  
และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงรองรับ 
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1.2 ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพ
 การลงทุน

 ปตท. มีการลงทุนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งในส่วนของธุรกิจที่ ปตท. ดําเนินการเอง และธุรกิจ 
ที่ ปตท. ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ซึ่ง ปตท. ต้องเผชิญ
กับความเสี่ยงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการลงทุน  
ทั้งจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย	การด�าเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนงาน	
และเงินลงทุนโครงการสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้
 ปตท. ไดบ้รหิารจดัการเพือ่ลดความเสีย่งทีส่ง่ผล 
ต่อประสิทธิภาพการลงทุน โดยจัดทําระเบียบและ 
ข้อกําหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์การลงทุนของบริษัท 
ในกลุม่ ปตท. และแนวทางการกาํกบัดแูลบรษิทัที ่ปตท.  
ถือหุ้น มาใช้ในการกลั่นกรองการตัดสินใจ ติดตาม  
และกํากับดูแลการลงทุนของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม  
โดยมีกระบวนการบริหารการลงทุนเชิงกลยุทธ์   
(Strategic	 Investment	 Management:	 SIM)	 ที่มี 
คณะกรรมการบรหิารการลงทนุ ประกอบไปดว้ยผูบ้รหิาร 
ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทําหน้าที่พิจารณา 
กลัน่กรอง ตดิตามรายงานการลงทนุของ ปตท. ประกอบ
การตัดสินใจของคณะกรรมการจัดการ ปตท. และ 
คณะกรรมการ ปตท. เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจวา่เงนิลงทนุ
ขององคก์รทีม่จีาํกดัจะเกดิประโยชนแ์ละมปีระสทิธภิาพ
สูงสุด การบริหารการลงทุนของคณะกรรมการ SIM  
จะมีการทํางานใน 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นวางแผน 
การลงทุน ขั้นวิเคราะห์การลงทุน ขั้นดําเนินการลงทุน 
และขัน้ดําเนนิการเชงิพาณชิย ์อกีทัง้ภายหลงัการลงทนุ 
ได้รับอนุมัติดําเนินการแล้วนั้น ปตท. จะมีการติดตาม 
ผลการด�า เนินงานของการลงทุนและเฝ้าระวั ง 
การเปลีย่นแปลงของปจัจยัตา่ง ๆ  ทีจ่ะทําใหผ้ลตอบแทน
จากการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างสม่�าเสมอ	
ทําให้การแก้ไขปัญหาสามารถทําได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ

1.3  ความเสี่ยงในการพัฒนาบุคลากร
 เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ

 ปตท. มกีารขยายตวัอยา่งรวดเรว็ จากการขยาย 
การลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และการแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจโดยลงทุนในธุรกิจใหม่ ความพร้อม
ของบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจจึงเป็น
ปัจจัยแห่งความสําเร็จที่สําคัญ หาก ปตท. ไม่สามารถ
จัดเตรียมและพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ได้เพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อ 
ธุรกิจและการบรรลุเป้าหมายในระยะยาว	

 ปตท. ดําเนินการลดความเสี่ยงด้านการเตรียม
บุคลากรโดยใช้กลไกการบริหารสายอาชีพ แบ่งเป็น  
2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร ใช้การบริหารจัดการ 
ในรูปแบบกลุ่ม ปตท. โดยมีคณะกรรมการบริหาร 
และพัฒนาผู้บริหารของกลุ่ม ปตท. เป็นผู้ดูแล เพื่อ
รองรบัความตอ้งการผูบ้รหิารระดบัสงูทัง้ในเชงิปรมิาณ
และคุณภาพ และกลุ่มพนักงาน เป็นการบริหารจัดการ
ภายในสายงาน โดยใช้แนวคิดการบริหารสายอาชีพ
เช่นเดียวกับระดับผู้บริหาร ดูแลโดยคณะกรรมการ 
ทีป่รกึษาสายอาชพี ทัง้นี ้ในแตล่ะสายอาชพีจะมกีารจดั
ทําแผนกําลังคน กําหนดตําแหน่งงานสําคัญ และแผน
พัฒนารายบุคคล นอกจากนี้ ปตท. ได้มีโครงการเพื่อ
พฒันาบคุลากรใหเ้ปน็ผูบ้รหิารทีม่คีวามพรอ้มในการไป 
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ และ/หรือภายในประเทศ 
(Young	People	to	Global:	YP2G)	อีกทั้งยังมีการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาเฉพาะทาง	 (Functional	 Academy)	
เพือ่พฒันาบคุลากรของสายอาชพีใหเ้กดิความชาํนาญ
ทั้งในด้านเทคนิคและตามรูปแบบของงาน และจัดตั้ง 
PTT	 Leadership	 and	 Learning	 Institute	 เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพสูงสุด โดยมุ่งพัฒนา 
ภาวะผู้นําและส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้  เตรียม 
ความพรอ้มสําหรบัผูท้ีจ่ะเปน็ผูบ้รหิารในอนาคต เพือ่ให ้
มั่นใจว่า ปตท. จะมีผู้บริหารและพนักงานที่มีคุณภาพ
และเพียงพอในระบบอย่างต่อเนื่อง

1.4  ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร 

 ความคาดหวังที่หลากหลายของกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสียต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์และประเด็นข่าวต่าง ๆ  
ที่ส่งผลในเชิงลบต่อ ปตท. ที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ  
ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ภาพลกัษณอ์งคก์ร ความเชือ่มัน่ 
ของสาธารณชนทีม่ตีอ่ ปตท. และกอ่ใหเ้กดิอปุสรรคตอ่ 
การดาํเนนิงานและการขยายธรุกจิของ ปตท. ในอนาคต 
 ปตท. ไดบ้รหิารจดัการความเสีย่งโดยการทบทวน 
การดําเนินธุรกิจของ ปตท. ในปัจจุบัน และกําหนด
ทิศทางการดําเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อสร้างสมดุลและ
คุณค่าเพิ่มร่วมกันระหว่างธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้แนวคิด	 Creating	 Shared	 Value	 (CSV)	 
การบริหารจัดการกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	 (Stakeholder	 
Management)	อยา่งเปน็ระบบ	เพือ่ใหส้ามารถตอบสนอง 
ต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่าง ๆ  
อย่างสมดุล อีกทั้งมีการกําหนดแนวทางการสื่อสาร
องค์กรและการบริหารภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับ
ทศิทางองคก์ร การบรหิารประเดน็โดยการวเิคราะหแ์ละ
คาดการณ์ประเด็นล่วงหน้า การบริหารฐานข้อมูลและ
พัฒนาช่องทางการสื่อสารให้สามารถอธิบายประเด็น
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และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยมุ่งเน้นการสื่อสาร
เชิงรุกผ่านสื่อกระแสหลัก สื่อออนไลน์ สถานีบริการ  
รา้นกาแฟคาเฟอ่เมซอน ตลอดจนขยายผลผา่นเครอืขา่ย 
ต่าง ๆ รวมถึงการชี้แจงข้อเท็จจริงของผู้บริหารต่อ
สือ่มวลชนและการเขา้รว่มในเวทเีสวนาตา่ง ๆ  เพือ่สรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเรือ่งพลงังาน สนิคา้ บรกิาร 
และการดําเนินธุรกิจของ ปตท. ไปสู่สาธารณชน

1.5  ความเสี่ยงจากปริมาณการผลิต
 ก๊าซธรรมชาติลดลง และราคา
 ก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มสูงขึ้น

 ปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่มี 
แนวโน้มลดลง อีกทั้งแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและ
แหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชในอ่าวไทยจะสิ้นสุดอายุ
สัมปทานในช่วงปี	 2565	 -	 2566	 รวมถึงต้นทุนราคา 
กา๊ซธรรมชาตใินระยะยาวมแีนวโนม้ทีจ่ะปรบัเพิม่สงูขึน้ 
จากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการจัดหา	 LNG	 และ
ต้นทุนในการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศที่มี 
แนวโน้มเพิ่มสูงกว่าในปัจจุบัน อาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของก๊าซธรรมชาติเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัเชือ้เพลงิชนดิอืน่ และกระทบตอ่ปรมิาณ
และราคาของวัตถุดิบของโรงแยกก๊าซธรรมชาติและ
อตุสาหกรรมปโิตรเคม ีอาจทําใหต้อ้งลดกาํลงัการผลติ 
และต้นทุนของโรงแยกก๊าซธรรมชาติและอุตสาหกรรม
ปโิตรเคมเีพิม่สงูขึน้ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการ
และการเติบโตในระยะยาวของกลุ่ม ปตท. 
	 ปตท.	จดัหากา๊ซธรรมชาตเิหลว	(Liquid	Natural	 
Gas:	 LNG)	 มาทดแทนก๊าซธรรมชาติที่จัดหามา
จากแหล่งในอ่าวไทยที่จะลดลงเพื่อให้สามารถตอบ
สนองต่อความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศ 
อีกทั้งได้ดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ 
วตัถดุบิทางเลอืกและการนําเขา้วตัถดุบิจากตา่งประเทศ
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมทั้งศึกษาความพร้อม
ของโครงสร้างพื้นฐาน โดยพิจารณาความคุ้มค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์และห่วงโซ่การผลิตของกลุ่ม ปตท. เพื่อ
หาแนวทางดําเนินการที่จะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 นอกจากนี้  ภาครัฐได้มีนโยบายส่ง เสริม 
การแข่งขันในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ โดยกําหนดให้มี 
การเปดิใหบ้คุคลทีส่าม สามารถใชบ้รกิารโครงขา่ยระบบ 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีกักเก็บและแปรสภาพ 
LNG	 จากของเหลวเป็นก๊าซ	 (Third	 Party	 Access:	 
TPA) ซึ่งส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง 
ของการดําเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย 
ในภาพรวม อาจจะส่งผลกระทบให้ ปตท. สูญเสีย 

ส่วนแบ่งตลาดก๊าซธรรมชาติทั้งในส่วนกลุ่มลูกค้าผลิต
ไฟฟ้าและกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ด�าเนินธุรกิจ 
กา๊ซธรรมชาตริายใหม ่เพือ่ลดความเสีย่งในการสญูเสยี
สว่นแบง่ตลาด ปตท. ไดป้ระสานกบัลกูคา้เพือ่ดําเนนิการ 
ต่อสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติก่อนที่สัญญาเดิม 
จะหมดอายุ

2.  ความเสีย่งในการประกอบธรุกจิ
 
2.1 ความเสี่ยงจากราคาปิโตรเลียม
 และปิโตรเคมีที่ลดลงอยู่ในระดับต�่า
 และมีความผันผวนสูง

 ราคาวัตถุดิบและราคาจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท น้ํามันดิบ น้ํามันสําเร็จรูป 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์
และวัตถุดิบ	 (Spread)	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง 
ตามตลาดโลกอย่างผันผวนและมีแนวโน้มที่จะอยู่ 
ในระดบัต่าํเปน็เวลานาน อกีทัง้สถานการณร์าคาน้าํมนั
ทีล่ดลงอยา่งรวดเรว็ สง่ผลใหร้าคาตน้ทนุกา๊ซธรรมชาติ
ทีอ่า้งองิราคาน้�ามนัยอ้นหลงั	6	-	21	เดอืน	ปรบัตวัต่�าลง 
ช้ากว่าราคาขายผลิตภัณฑ์บางชนิดที่อ้างราคาน้ํามัน 
ทีเ่ปน็ปจัจบุนัมากกวา่ อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลดําเนนิงาน  
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคตของ ปตท. 
และบริษัทในกลุ่ม 
 เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงด้านราคาเป็นไป
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ปตท. ไดก้าํหนดแผนบรหิารจดัการ
เพื่อรองรับผลกระทบจากแนวโน้มราคาพลังงานต่ํา 
ในระยะเวลานาน โดยมุง่เนน้การปรบัปรงุประสิทธิภาพ 
การลดตน้ทนุการดําเนนิงาน  การทบทวนแผนการลงทนุ 
และการตัดสินใจการลงทุนที่สําคัญ นอกจากนี้ ปตท.  
ได้มีการจัดทําแผนธุรกิจในรูปแบบที่รองรับหลาย 
สถานการณ์	(Scenario	Planning)	ในสถานการณร์ะดบั
ราคาน้ํามันต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่ม ปตท. มีแผนธุรกิจและ
การลงทุนที่เหมาะสมในการรองรับการเปลี่ยนแปลง
และความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่าง 
ทันท่วงที อีกทั้งมีการตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
ราคา เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ความเคลื่อนไหวราคา
น้าํมนัในตลาดโลก และเขา้ดาํเนนิการบรหิารความเสีย่ง
ด้านราคาวัตถุดิบและราคาผลิตภัณฑ์ร่วมกันในกลุ่ม 
ปตท. ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ ปจัจบุนั ปตท. ไดดํ้าเนนิการ 
บริหารความเสี่ยงด้านราคาโดยการทําสัญญาซื้อขาย 
ตราสารอนุพันธ์กับบริษัทคู่ค้า โดยมีการกําหนด 
เปา้หมายในการด�าเนนิการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม 
และสอดคล้องกับแผนธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ซึ่งการเข้า
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ซื้อขายตราสารอนุพันธ์ในตลาดการค้าอนุพันธ์ทุกครั้ง 
จะดําเนินการตามนโยบายขององค์กร ในแนวทาง 
การบรหิารความเสีย่งดา้นราคาใหค้วบคูแ่ละสอดคลอ้ง 
ไปกบัปรมิาณซือ้ขายวตัถดุบิและผลติภณัฑข์องกลุม่ ปตท.  
เพื่อบริหารต้นทุนซื้อและราคาขาย และลดผลกระทบ 
จากความผันผวนของราคาที่มีต่อผลประกอบการ
ของกลุ่ม ปตท. อีกทั้งมีการจัดวางโครงสร้างและ
กระบวนการในการกาํกบัดแูลการบรหิารความเสีย่งและ
การตรวจสอบถ่วงดุลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

2.2  ความเสี่ยงจากปริมาณการจัดหา
 ก๊าซธรรมชาติอาจไม่สอดคล้องกับ
 ปริมาณความต้องการ
 
  ปตท. ดําเนินการเจรจาจัดหาก๊าซธรรมชาติ 
เพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ ในประเทศ และการเจรจา
จัดหาก๊าซธรรมชาติในรูปก๊าซธรรมชาติเหลวจากกลุ่ม
ผู้ขายในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นการทําสัญญา
ซื้อก๊าซธรรมชาติรองรับความต้องการใช้ในปัจจุบัน 
และความต้องการก๊าซธรรมชาติที่คาดว่าจะขยายตัว 
เพิ่มขึ้นในอนาคตตามสภาพเศรษฐกิจ 
 ในสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจะมีการกําหนด
ปริมาณซื้อก๊าซธรรมชาติขั้นต่ํารายปีที่ ปตท. จะต้อง
รับซื้อ โดยหากในปีสัญญาใด ปตท. ไม่สามารถรับ
ก๊าซธรรมชาติได้ครบตามปริมาณขั้นต่ําที่กําหนดไว้ 
ในสัญญา ปตท. จะต้องชําระค่าก๊าซธรรมชาติในส่วน
ที่ไม่ได้รับนั้นด้วย	(Take-or-Pay)	โดยมีสิทธิรับปริมาณ
ก๊าซธรรมชาติที่ได้ชําระไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับนั้นในปี 
ตอ่	ๆ 		ไป	(Make-Up)	ทัง้นี	้ในปทีี	่ปตท.	จะใชส้ทิธใินการรบั 
ปริมาณก๊าซธรรมชาติดังกล่าว ปตท. จะต้องรับซื้อ 
ก๊าซธรรมชาติให้ได้ครบตามปริมาณซื้อก๊าซธรรมชาติ
ขั้นต่ําตามสัญญาในปีนั้น ๆ ก่อน นอกจากนี้ สําหรับ
สญัญาซือ้	LNG	ประเภท	Spot	Cargo	และสญัญาระยะสัน้	 
หาก	ปตท.	 ไม่สามารถรับ	 LNG	 ได้ตามสัญญา	ผู้ขาย 
จะน�า	LNG	ไปขายใหล้กูคา้รายอืน่	ซึง่	ปตท.	มคีวามเสีย่ง 
ที่จะต้องจ่ายเงินส่วนต่างราคาให้ผู้ขาย หากผู้ขาย 
ขายได้ในราคาที่ต่ํากว่าสัญญาที่ทําไว้กับ ปตท.
 ความไม่แน่นอนในภาวะเศรษฐกิจโลกและ
ประเทศไทย	ความผันผวนของราคาน้�ามันและ	 LNG	 
ในตลาดโลก รวมถงึการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม 
ในการดําเนินธุรกิจ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่ง 
ผลกระทบต่อการจัดหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เช่น 
การไม่สามารถส่งก๊าซธรรมชาติให้ได้ตามปริมาณ 
ที่ระบุในสัญญาของผู้ขาย ปริมาณความต้องการ 
กา๊ซธรรมชาตใินอนาคตอาจไมเ่ปน็ไปตามทีค่าดการณ ์
ความไม่แน่นอนของกําหนดแล้วเสร็จของการก่อสร้าง

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติหรือโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะใช้ 
กา๊ซธรรมชาต ิการลดลงของปรมิาณสาํรองกา๊ซธรรมชาต ิ 
การนําเข้าก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคมีความไม่แน่นอน 
เพิ่มขึ้น	ภาวะตลาด	LNG	ที่ไม่เอื้ออ�านวยต่อการจัดหา 
ไดต้ามปรมิาณหรอืคณุภาพทีต่อ้งการ การเปลีย่นแปลง
ของสภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจ รวมถึง 
ความผันผวนของราคาน้ํ ามันจะส่งผลต่อราคา 
ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 
 ในการรองรับความเสี่ยงข้างต้น ปตท. ได้มี 
การติดตามความเคลื่อนไหวของการจัดหาและ 
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ก๊ า ซ ธ ร ร ม ช า ติ ต า ม แ น ว โ น้ ม 
การเปลี่ยนแปลงราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลก 
และนโยบายของภาครัฐ รวมทั้งได้มีการประสานงาน
กับกลุ่มผู้ขายและลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อทบทวน 
และปรับปรุงแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติและ	 LNG	 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างสม่ําเสมอ ให้สามารถ 
รองรับกับสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามแผน รวมถึง 
ผลกระทบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤต

2.3 ความเสี่ยงจากการด�าเนินการ
 ของรัฐบาลที่อาจก่อให้เกิด
 ผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ
 ของ ปตท.

 จากการที่ ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มี 
รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงพลังงาน  
รวมทั้งการทําธุรกิจพลังงานอยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
(กพช.) ภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ดังนั้นภาครัฐยังคง
สามารถกํากับดูแลการดําเนินการใด ๆ ของ ปตท. 
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายพลังงาน เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ และ กพช. สามารถอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติฯ	 ในการเสนอแนะนโยบาย 
แ ล ะ แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร พ ลั ง ง า น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ต่ อ 
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ในการกําหนดราคาพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบาย 
และแผนการบริหารพลังงานของประเทศ อีกทั้ง
ภาครัฐอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ที่ สํ าคัญ เช่น  ร่ างพระราชบัญญัติปิ โตร เลียม  
ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา กํากับดูแลและบริหาร
รฐัวสิาหกจิ รา่งพระราชบญัญตัจิดัซือ้จดัจา้งและบรหิาร
พัสดุภาครัฐ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนิน
ธุรกิจของ ปตท. 

ปัจจัยความเสี่ยง
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 นอกจากนี้ แล้ วการกําหนดนโยบายและ
มาตรการด้านพลังงานของภาครัฐ อาจส่งผลกระทบ 
ต่อผลประกอบการของ ปตท. เช่น การควบคุมราคา 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ
ส�าหรับยานยนต์	 (NGV)	 เป็นต้น	 ซึ่ง	 ปตท.	 ยังคง 
มีความเสี่ยงที่จะต้องรับภาระในการชดเชยราคา  
LPG ให้กับผู้มีรายได้น้อยซึ่งอาจจะมีการใช้สิทธิ์
จํานวนมากขึ้นในอนาคตหรือต้องรับภาระอย่าง 
ต่อเนื่องต่อไป รวมถึงยังคงมีความเสี่ยงในด้านความ
ต่อเนื่องของนโยบายการก�าหนดราคา	NGV	ให้สะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริง 
 ปตท. มีการติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบ 
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและมาตรการ
ของภาครัฐ  รวมทั้ งการติดต่อประสานงานกับ 
หน่ วยงานราชการอย่ าง ใกล้ชิด  เพื่ อ ให้ ข้ อมูล 
ทําความเข้าใจ และกําหนดมาตรการรองรับ เพื่อลด 
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
 
3. ความเสี่ยงทางด้านปฏิบัติการ

3.1 ความเสี่ยงจากการหยุดชะงัก
 ของการผลิตและการด�าเนินธุรกิจ

 ปตท. ดําเนินธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ครบวงจรและมีการดําเนินงานในหลายพื้นที่ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ มีโอกาสได้รับผลกระทบจาก
จากการหยุดชะงักของการผลิตและการดําเนินธุรกิจ 
ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร อุบัติเหตุ 
อุปกรณ์เครื่องจักรขัดข้อง ภัยธรรมชาติ ภัยจาก 
ความไม่สงบทางการเมือง ภัยจากการก่อการร้าย และ
ภัยอันตรายอื่น ๆ ที่ยากต่อการคาดการณ์ได้ ซึ่งอาจ 
ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมีนัยสําคัญต่อ ปตท. 
 เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบจากภัย
คกุคามดงักลา่ว ปตท. กําหนดใหผู้บ้รหิารและพนกังาน
ของทุกหน่วยธุรกิจต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วม 
ในการดําเนินการ สนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบาย 
การจัดการสภาวะวิกฤติและการบริหารความต่อเนื่อง 
ทางธุรกิจ โดยยึด “มาตรฐานระบบการบริหาร 
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 กลุ่ม	 ปตท.	 (PTT	 Group	 
Business	Continuity	Management	System	Standard:	 
BCMS)” และ “มาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง 
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม กลุม่ ปตท.  
(PTT	Group	Security,	Safety,	Health	and	Environment	 
Management	 Standard:	 SSHE	MS)”	 เพื่อใช้เป็น
แนวทางให้หน่วยธุรกิจ หน่วยงานสนับสนุน ตลอดจน

บริษัทในกลุ่มร่วมกันพัฒนาและเชื่อมโยงระบบโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อปกป้องกิจกรรมที่สร้างมูลค่าตลอด
สายโซ่ทางธุรกิจของ ปตท. ให้สามารถดําเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง	 อีกทั้งมีการด�าเนินโครงการ	 Zero	
Unplanned	 Shutdown	 โดยส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่ม
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเทียบเท่าระดับสากล 
และปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิการหยดุชะงกัของธรุกจิ	นอกจากนี	้
ปตท. ไดม้ีการซือ้ประกนัภยัคุม้ครองความเสีย่งสําหรบั
ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการดําเนินธุรกิจทั้งหมดตามที่
บริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
พึงปฏิบัติ และได้ทําประกันภัยเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัท
ต้องหยุดด�าเนินการ	(Business	Interruption)
 
3.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
 ข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 และความปลอดภัย

 การดาํเนนิธรุกจิของกลุม่ ปตท. ตอ้งปฏบิตัติาม 
กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยและ 
สิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด มีบทบัญญัติที่ให้หน่วยงาน 
ภาครฐัสามารถกาํกบัดแูลไดอ้ยา่งชดัเจน โดยในอนาคต
มีแนวโน้มที่กลไกการกํากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ
มีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ซับซ้อนและเข้มงวด 
มากยิง่ขึน้ อาจทาํใหเ้กิดขอ้จาํกดัตอ่การประกอบธรุกิจ
ของ ปตท. หรอือาจทาํใหต้น้ทนุในการดาํเนนิการเพิม่ขึน้ 
อย่างมีนัยสําคัญได้ นอกจากนี้ โครงการต่าง ๆ ของ 
ปตท. อาจเกิดความเสี่ยงในประเด็นของระยะเวลาและ
เงื่อนไขการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพิจารณา 
ใหค้วามเหน็ชอบรายงานการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
(EIA) หรือรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบ 
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
ในชุมชน	 (EHIA)	 รวมถึงขบวนการมีส่วนร่วมและ 
การยอมรับของชุมชนที่อาจจะก่อให้เกิดความล่าช้า 
ของการดําเนินโครงการไม่แล้ว เสร็จตามเวลา 
ที่กําหนด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและ 
ความสามารถในการเพิ่มรายได้ของ ปตท. ในอนาคต 
 ปตท. ได้มีการบริหารความเสี่ยงในประเด็น 
ดงักลา่ว โดยกาํหนดใหท้กุพืน้ทีป่ฏบิตังิานมกีารตดิตาม 
ตรวจวดัและประเมนิความสอดคลอ้งของการดาํเนนิการ 
ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
หากพบพื้นที่ใดมีแนวโน้มปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ 
กฎหมาย	จะเรง่ก�าหนดมาตรการแกไ้ขและปอ้งกนัอยา่ง 
เร่งด่วน นอกจากนั้น ได้มีการพัฒนาระบบการติดตาม 
และจัดการกฎหมายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย  
อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มขึน้ เพือ่เปน็ระบบฐานขอ้มลู 
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กฎหมายและขอ้ปฏบิตัทิีเ่ปน็ฐานขอ้มลูเดยีวกนัทัง้ ปตท. 
ทําให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบกฎหมาย และ 
ข้อปฏิบัติได้อย่างทันท่วงที สามารถนําไปจัดทําแผน 
การปฏิบัติตามกฎหมายและประเมินความสอดคล้อง
กฎหมายได้ครบถ้วน ตลอดจนยังมีการติดตาม 
และวิเคราะห์ผลกระทบต่อการดําเนินงานของ ปตท. 
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ 
ความปลอดภัย รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับ 
หน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อนําข้อมูลมา 
วางแผนงานหรือกําหนดมาตรการรองรับ และจัดให้มี
การดาํเนนิงานมวลชนสมัพนัธโ์ดยมุง่เนน้การมสีว่นรว่ม
ของชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

3.3 ความเสี่ยงในการก่อสร้างโครงการ
 ที่อาจแล้วเสร็จไม่เป็นไปตามแผน

 ปตท. มีการลงทุนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งแต่ละโครงการมีความเสี่ยงที่จะทําให้การก่อสร้าง
แล้วเสร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด และ/หรือ  
เกนิงบประมาณทีต่ัง้เอาไว ้โดยปจัจบุนั ปตท. มโีครงการ 
สําคญั  ๆ   เชน่  โครงการตามแผนระบบรบัสง่และโครงสรา้ง
พืน้ฐานกา๊ซธรรมชาตเิพือ่ความมัน่คง สว่นที ่1: โครงการ 
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในระยะที่	1	(ปี	2558	-	2562)	 
และระยะที่	2	(ปี	2558	-	2564)	ซึ่งการพัฒนาโครงการ 
ต่าง ๆ อาจล่าช้ากว่าแผนที่ประมาณการไว้จากสาเหตุ
หลายประการ เช่น สถานะทางด้านการเงินของบริษัท 
ผู้รับเหมา สภาพภูมิอากาศ การขออนุมัติการก่อสร้าง 
จากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง การคัดค้านจากเจ้าของ 
ที่ดินเอกชนในการเข้าพื้นที่ก่อสร้าง การคัดค้าน 
การดําเนินการก่อสร้างจากชุมชน การขัดขวาง 
การดาํเนนิงานของผูม้อีทิธพิลในพืน้ที ่ การจดัซือ้อปุกรณ ์
ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดหาและขนส่งนาน ราคา 
ตน้ทนุของวตัถดุบิ อตัราแลกเปลีย่น และความไมแ่นน่อน 
ของสภาพอากาศ ดงันัน้หากโครงการตา่ง ๆ  ไมแ่ลว้เสรจ็ 
ตามเวลาที่กําหนด อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทาง 
การเงินและผลการดําเนินงานของ ปตท. ได้ 
 เพือ่ใหโ้ครงการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาทีกํ่าหนด  
อยูภ่ายใตง้บประมาณ ใหไ้ดค้ณุภาพทีเ่หมาะสมและให ้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่กําหนด ปตท.  
ได้ให้ความสําคัญกับการบริหารงานที่มีความสําคัญ

ต่อการแล้วเสร็จของโครงการ	 (Critical	 Path)	 เพื่อลด
ระดับความเสี่ยงของการพัฒนาโครงการให้อยู่ภายใต้ 
การควบคมุใหม้ากทีส่ดุ เชน่ การจดัหาทมีงานทีม่คีวามรู้ 
ความสามารถมาปฏิบัติงานควบคุมและตรวจสอบงาน
กอ่สรา้ง การจดัเตรยีมมาตรการในการลดผลกระทบตอ่ 
สิ่งแวดล้อม การติดตามกฎหมายและกฎระเบียบใหม่
อย่างต่อเนื่อง การติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานโครงการ การพัฒนากระบวนการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งการจัดเตรียมแผนงาน 
และมาตรการรองรับเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น  
หากกาํหนดแลว้เสรจ็ของโครงการลา่ชา้กวา่แผนทีว่างไว ้

4.  ความเสี่ยงทางการเงิน

4.1 ความเสี่ยงจากความผันผวน
 ของค่าเงินบาท

 การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทต่อเงินสกุล
เหรียญสหรัฐ จะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
ต่อรายได้ส่วนใหญ่ของ ปตท. และยังส่งผลกระทบต่อ
กําไรขาดทุนสุทธิทางบัญชีของ ปตท. จากการที่ ปตท. 
และบริษัทย่อยมีภาระหนี้เงินกู้ต่างประเทศคงค้างอยู่  
ดั งนั้นความผันผวนของค่าเงินบาทต่อเงินสกุล 
ต่างประเทศ รวมถึงนโยบายทางเศรษฐกิจ การเงิน 
และการคลังของประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะ
ทางการเงินและผลประกอบการโดยรวมของ ปตท. ได้
 เพื่ อลดผลกระทบจากความผันผวนของ 
ค่าเงินบาท ปตท. ได้ดําเนินการจัดโครงสร้างของเงินกู้ 
ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศให้มีสัดส่วนสมดุลกับรายได้ 
ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ	 (Natural	 Hedge)	 รวมทั้ง 
การบริหารเงินในบัญชีเงินฝากที่เป็นสกุลต่างประเทศ 
(Foreign	Currency	Deposit)	การใชอ้นพุนัธท์างการเงนิ 
เพื่อแปลงเงินกู้สกุลต่างประเทศ	 (Participating	Swap)	
และการซือ้-ขายเงนิสกลุตา่งประเทศลว่งหนา้	(Forward)	 
เพื่อเตรียมการชําระหนี้เงินกู้สกุลต่าง ๆ และธุรกรรม
การค้า นอกจากนี้ ปตท. ได้ดําเนินการจัดทํานโยบาย
ทางการเงินและสินเชื่อ	 (Treasury	 and	Credit	 Policy)	
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารการเงินของ ปตท.  
และบริษัทในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน โดยรวมถึงข้อกําหนดในเรื่อง 
การบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ
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4.2 ความเสี่ยงจากการให้การสนับสนุน
 ทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่ม ปตท.

 ปตท. มีการลงทุนโครงการใหม่ ขยายธุรกิจ  
หรือปรับปรุงการดําเนินงาน เพื่อให้บริษัทมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง และในบางครั้งการลงทุนดังกล่าวอาจ
ลงทุนผ่านบริษัทที่จัดตั้งใหม่ และ/หรือร่วมทุนกับ
พันธมิตร	 (Strategic	 Partner)	 และ/หรือผ่านบริษัท
ในกลุ่ม ปตท. ซึ่งบริษัทบางแห่งยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น
โครงการ หรืออยู่ในวัฏจักรขาลงของธุรกิจ หรือฐานะ 
การเงนิไม่แขง็แกร่งเพยีงพอ ผูถ้อืหุน้รวมถงึ ปตท. จงึยงั 
ต้องให้การสนับสนุนทางการเงินในช่วงการก่อสร้าง
โครงการ	(Cost	Overrun	Support)	เพือ่ให้บรษิทัดงักล่าว 
สามารถดําเนินการได ้ตามกลยุทธ ์และนโยบาย 
การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในภาพรวม นอกจากนี้ 
ในบางกรณีบริษัทอาจประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
ในช่วงด�าเนินการเชิงพาณิชย์	 (Cash	 Deficiency	 
Support)	ซึ่งอาจเกดิจากเหตุสุดวสิัย	จงึมคีวามจ�าเป็น
ต้องรับการสนับสนุนทางการเงินจากผู ้ถือหุ ้น ทั้งนี้  
ปตท. จะพิจารณาให้ความสนับสนุนทางการเงินในรูป 
ของเงินกู ้ และ/หรือสินเชื่อทางการค้าเป็นรายกรณ ี 
ซึ่ง ปตท. มีความเชื่อว่านโยบายและการดําเนินการ 
ดังกล่าวจะสามารถสร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน 
ให้กับบรษิัทในกลุ่ม ปตท. ได้ 
 ในการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท 
ในกลุ่มเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของหนี้ด้อยสิทธิ
หรือสินเชื่อทางการค้าหรือการให้เงินกู้จากผู้ถือหุ้น 
ปตท. ไม่สามารถยืนยันได้ว่าบริษัทเหล่านี้จะสามารถ
ชําระคืนเงินให้แก่ ปตท. หรือบริษัทเหล่านี้จะไม่ประสบ
กับปัญหาทางการเงินอีก หรือไม่ต้องการการสนับสนุน
ทางการเงินจาก ปตท. อีก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของ ปตท. 
นอกจากนี ้หาก ปตท. หรอืบรษิทัในกลุม่ตกเปน็ผูผ้ดินดั 
(Default)	 ภายใต้สัญญาข้อตกลงการให้การสนับสนุน
จากผู้ถือหุ้นอาจส่งผลให้เจ้าหนี้บางรายเรียกให้หนี้ 
ถึงก�าหนดช�าระโดยพลันได้	 (Acceleration)	 จึงไม่ 
สามารถยืนยันได้ว่า ปตท. จะไม่เพิ่มสัดส่วนการลงทุน 
มากขึ้น หรือเพิ่มสัดส่วนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 50  
หรือเข้าควบคุมการบริหารบริษัทในกลุ่มเหล่านี้   

หาก ปตท. เห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะเป็น 
ประโยชน์มากกว่า กรณีที่ ปตท. ตัดสินใจเข้าควบคุม 
การบริหารบริษัทในกลุ่มเหล่านี้ ภายใต้มาตรฐาน 
การบัญชีไทยกําหนดให้ ปตท. จะต้องมีการรวม 
งบการเงนิของบรษิทัในกลุม่เขา้กบังบการเงนิของ ปตท.  
ตั้งแต่วันที่มีอํานาจในการควบคุมด้วย ซึ่งการรวม 
งบการเงินนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน
รวมของ ปตท.

4.3 ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุน
 ส�าหรับการด�าเนินการตามแผน

 ธรุกจิของ ปตท. โดยเฉพาะอยา่งยิง่ธรุกจิสํารวจ
และผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
และธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งธุรกิจปิโตรเคมี
เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูงและเป็นการลงทุนล่วงหน้า  
ในทางปฏิบัติถึงแม้ ปตท. จะมีการติดตามและบริหาร
ความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด แต่การใช้เงินทุน 
ดังกล่าวยังอาจคลาดเคลื่อนไปจากแผนที่วางไว้
เนือ่งจากหลากหลายปจัจยัซึง่อยูน่อกเหนอืการควบคมุ
ของ ปตท. ซึง่อาจมผีลกระทบตอ่ความสาํเรจ็และตน้ทนุ
โครงการของ ปตท.
 จากการประกอบธุรกิจของ ปตท. ที่มุ่งเน้น 
การสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวและ 
การเป็นบริษัทที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทําให้ 
ปตท. มีแผนงานลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่างระมัดระวัง
โดยคํานึงถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัด
โครงสร้างเงินทุนที่สามารถดํารงอัตราส่วนทางการเงิน
ที่สําคัญต่าง ๆ ให้อยู่ระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับ 
บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งจากการติดตาม 
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา 
เงนิทนุอยา่งตอ่เนือ่ง ปตท. จงึมคีวามเชือ่วา่จะสามารถ
จัดหาเงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่าง 
เพียงพอ ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม
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หลักทรัพยของ ปตท.

หุนสามัญ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,572,457,250 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,857,245,725 หุ้น มูลค่า

ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและชําระแล้ว 28,562,996,250 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,856,299,625 หุ้น

พันธบัตรและหุนกู

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินกู้ยืมในประเทศที่อยู่ในรูปพันธบัตร ปตท. ที่คํ้าประกันโดยกระทรวงการคลังจํานวน 

3,000 ล้านบาท และที่อยู่ในหุ้นกู้ ปตท. กระทรวงการคลังไม่คํ้าประกันจํานวน 167,503 ล้านบาท รวมพันธบัตรและหุ้นกู้ ปตท. 

ในประเทศ ท้ังสิ้น 170,503 ล้านบาท และบริษัทมีเงินกู้ยืมต่างประเทศในรูปหุ้นกู้ ปตท. สกุลเงินเหรียญสหรัฐและสกุลเงินเยน 

กระทรวงการคลังไม่คํ้าประกัน จํานวนเทียบเท่า 62,585 ล้านบาท โดยรายละเอียดสําคัญของพันธบัตรและหุ้นกู้ สามารถสรุปได้ดังนี้

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.

โครงสร้างเงินทุน

 พันธบัตร ปตท. คํ้าประกันโดยกระทรวงการคลัง

  • พันธบัตรในประเทศ 3,000 ปี 2559 - 2563 ไม่มี

 หุ้นกู้ ปตท. กระทรวงการคลังไม่คํ้าประกัน   

  • หุ้นกู้ในประเทศ1/ 4/ 167,503 ปี 2559 - 2653 ไม่มี

  • หุ้นกู้ต่างประเทศ2/ 3/ 4/ 62,585 ปี 2559 - 2585 ไม่มี  

  รวม 230,088  

รวมพันธบัตรและหุนกู ปตท. 233,088

 พันธบัตรและหุนกู จํานวน วันครบกําหนดไถถอน หลักประกัน
  (ลานบาท)

โครงสรางเงินทุน
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หุนกูในประเทศไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ

โครงสร้างเงินทุน

PTTC165A 3,000 ปีที่ 1 - 6 ร้อยละ 5.00 ปีที่ 7 - 12 ร้อยละ 5.95 อายุ 12 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2559  

  จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี 

PTTC165B 2,970 ร้อยละ 6.17 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 10 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2559

PTTC167A 17,100 ปีที่ 1 - 5 ร้อยละ 4.25  ปีที่ 6 - 7 ร้อยละ 5.25 อายุ 7 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2559  

  จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี 

PTTC16OA 8,000 ร้อยละ 5.79 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 10 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2559

PTTC172A 2,6361/ ร้อยละ 4.10 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 7 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2560

PTTC17DA 1,500 ร้อยละ 5.87 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 10 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2560

PTTC17DB 4,0002/ ปีที่ 1 - 4 ร้อยละ 3.20 ปีที่ 5 - 6 ร้อยละ 4.20 อายุ 7 ปี 15 วัน กําหนดไถ่ถอนปี 2560

  ปีที่ 7 ร้อยละ 5.00 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี 

PTTC18DA 500 ร้อยละ 5.91 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 11 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2561

PTTC18NA 18,0493/ 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 กําหนดไถ่ถอนปี 2561 

PTTC195A 1,000 ร้อยละ 5.90 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 15 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2562

PTTC195B 15,000 ปีที่ 1 - 4 ร้อยละ 4.10  ปีที่ 5 - 6 ร้อยละ 5.10  อายุ 6 ปี 11 เดือน 24 วัน 

  จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี  กําหนดไถ่ถอนปี 2562

PTTC195C 10,000 ปีที่ 1 - 4 ร้อยละ 4.10 ปีที่ 5 - 6 ร้อยละ 5.10      อายุ 6 ปี 9 เดือน 15 วัน  

  จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี  กําหนดไถ่ถอนปี 2562

PTTC20NA  22,000 ร้อยละ 4.75 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 6 ปี 11 เดือน 19 วัน

    กําหนดไถ่ถอนปี 2563

PTTC208A 4,118 ร้อยละ 5.95 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 15 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2563

PTTC215A  1,030 ร้อยละ 6.53 จา่ยดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 15 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2564

PTTC21NA 10,000 ร้อยละ 4.00 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 6 ปี 11 เดือน กําหนดไถ่ถอนปี 2564

PTTC21NB 4,200 ร้อยละ 3.50 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 6 ปี 27 วัน กําหนดไถ่ถอนปี 2564

PTTC222A 4,0004/ ร้อยละ 4.50 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 12 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2565

PTTC239A 10,000 ร้อยละ 6.58 จ่ายดอกเบี้ยครั้งเดียว อายุ 10 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2566

  ในวันครบกําหนดไถ่ถอน

 หุนกู จํานวน อัตราดอกเบี้ยตอป อายุ/ กําหนดการไถถอน
  (ลานบาท) 
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PTTC243A 15,000 ปีที่ 1 - 5 ร้อยละ 5.00 ปีที่ 6 - 8 ร้อยละ 6.20    อายุ 15 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2567

  ปีที่ 9 - 15 ร้อยละ 6.80 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี (ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกําหนดได้ 

    ณ สิ้นปีที่ 8)

PTTC247A 9,400 ปีที่ 1 - 5 ร้อยละ 4.25  ปีที่ 6 - 10 ร้อยละ 5.50 อายุ 15 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2567

  ปีที่ 11 - 15 ร้อยละ 5.75 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี (ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกําหนดได้

    ณ สิ้นปีที่ 10)

PTTC10DA 4,000 ร้อยละ 5.90 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 100 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2653 

    (ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกําหนดได้ 

    ณ สิ้นปีที่ 50 และ 75 และกรณีอื่นที่ระบุ

    ในข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่

    ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้)

รวม 167,503 

USD Bond ปี 2005 12,430 ร้อยละ 5.875 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 30 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2578

Samurai Bond ปี 2007 10,5325/ ร้อยละ 2.71 ของเงินต้นสกุลเยนญี่ปุ่น  อายุ 10 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2560

  จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี  

USD Bond ปี 2012 18,0856/ ร้อยละ 3.375 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 10 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2565

USD Bond ปี 2012 21,5387/ ร้อยละ 4.50 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 30 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2585

รวม 62,585 

หุนกูตางประเทศไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ

โครงสร้างเงินทุน

 หุนกู จํานวน อัตราดอกเบี้ยตอป อายุ/ กําหนดการไถถอน
  (ลานบาท) 

 หุนกู จํานวน อัตราดอกเบี้ยตอป อายุ/ กําหนดการไถถอน
  (ลานบาท) 
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หมายเหตุ:
1/ ปตท. ได้ทาํสญัญาแลกเปลีย่นสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุ้นกูส้กลุบาท จํานวน 2,636 ล้านบาท เป็นสกุลเหรียญสหรัฐ จํานวน 79.45 ล้านเหรียญสหรฐั 

 ที่อัตราลอยตัว LIBOR บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐ

2/ ปตท. ได้ทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุ้นกู้สกุลบาท จํานวน 3,000 ล้านบาท เป็นสกุลเหรียญสหรัฐ จํานวน 99 ล้านเหรียญสหรัฐ

 ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ตั้งแต่ปีที่ 3 - 4 ร้อยละ 1.375 ต่อปี ปีที่ 5 - 6 ร้อยละ 2.64 ต่อปี ปีที่เหลือ ร้อยละ 3.44 ต่อปี ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐ

3/ ปตท. ได้ทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุ้นกู้สกุลบาท จํานวน 9,000 ล้านบาท เป็นสกุลเหรียญสหรัฐ จํานวน 285 

 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่อัตราลอยตัว LIBOR บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐ

4/ ปตท. ได้ทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุ้นกู้สกุลบาท จํานวน 4,000 ล้านบาท เป็นสกุลเหรียญสหรัฐ จํานวน 120.55 

 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่อัตราลอยตัว LIBOR บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐ

5/ ปตท. ได้ทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุ้นกู้สกุลเยน จํานวน 36,000 ล้านเยน เป็นสกุลเหรียญสหรัฐ จํานวน 290.51 

 ล้านเหรียญสหรัฐ และได้ใช้อนุพันธ์ทางการเงินมาช่วยลดต้นทุนทางการเงิน (Switchable Swap และ Cross Currency Swap Linked to LIBOR) ดังนี้ 

 จํานวน 96.84 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราคงที่ร้อยละ 4.975 ต่อปี โดยคู่สัญญาอนุพันธ์มีสิทธิเปลี่ยนเป็นอัตราลอยตัวท่ีร้อยละ LIBOR+0.65 ต่อปี 

 และจํานวน 96.84 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราลอยตัวที่ร้อยละ LIBOR+0.20 ต่อปี กรณีที่ LIBOR มากกว่าร้อยละ 4.25 ต่อปี หรือร้อยละ 5.50 ต่อปี กรณีที่ 

 LIBOR น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 4.25 ต่อปี และจํานวน 96.84 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราคงที่ร้อยละ 5.37 ต่อปี โดยคู่สัญญาอนุพันธ์มีสิทธิเปลี่ยนเป็น

 อัตรา LIBOR+0.20 ต่อปี

6/ ปตท. ได้ทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) จากหุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐ จํานวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ จากอัตราดอกเบี้ยคงที่ 

 เป็นอัตราดอกเบ้ียลอยตัว LIBOR บวกอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี ของเงินต้นสกลุเหรียญสหรัฐ โดยสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียดังกล่าวจะสิน้สุดอายุสญัญา

 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561

7/ ปตท. ได้ทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) จากหุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐ จํานวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ จากอัตราดอกเบี้ยคงที่

 เป็นอัตราดอกเบ้ียลอยตัว LIBOR บวกอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี ของเงินต้นสกลุเหรียญสหรัฐ โดยสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียดังกล่าวจะสิน้สุดอายุสญัญา

 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ทําการซื้อหุนสามัญของ ปตท.

 การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. 

และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหน่งงานของ ปตท. จํานวน 60,000,000 หน่วย แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ 

รุ่นที่ 1 (PTT-W1) จํานวน 40,000,000 หน่วย เสนอขายในปี 2548 และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 31 สิงหาคม 2553 และรุ่นที่ 2 

(PTT-W2) จํานวน 20,000,000 หน่วย เสนอขายในปี 2549 และใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย วันที่ 28 กันยายน 2554 ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

และยังไม่มีการขออนุมัติออก Warrant รุ่นใหม่

ตั๋วแลกเงินระยะสั้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไม่มียอดคงค้างตั๋วแลกเงินระยะส้ัน

 

ผูถือหุน 

 ปตท. มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2558 (วันที่ 15 กันยายน 2558) 

ดังนี้

โครงสร้างเงินทุน
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 ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 14 อันดับแรกของ ปตท. เป็นดังนี้ (ณ วันที่ 15 กันยายน 2558)

 ทุนจดทะเบียน 2,857.2 28,572 -

 ทุนชําระแล้ว (ณ วันที่ 15 กันยายน 2558) 2,856.3 28,563 99.967  

 •  กระทรวงการคลัง 1,459.9 14,599 51.111

 • กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 212.7 2,127 7.448 

 • กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 212.7 2,127 7.448 

 • สถาบันและนักลงทุนทั่วไป 970.9 9,709 33.993

 ทุนยังไม่ชําระ 0.9 9 0.033

 1. กระทรวงการคลัง  1,459,885,575 51.111

 2. กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)  212,730,000 7.448

 3. กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  212,730,000 7.448

 4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด  145,843,367 5.106

 5. CHASE NOMINEES LIMITED 94,260,308 3.300

 6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 31,274,940 1.095

 7. สํานักงานประกันสังคม  26,560,500 0.930

 8. GIC PRIVATE LIMITED 26,273,200 0.920

 9. THE BANK OF NEW YORK MELLON 23,929,500 0.838

 10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 20,335,198 0.712

 11. EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD 19,096,000 0.669

 12. PEOPLES’S BANK OF CHINA 17,564,500 0.615

 13. กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (EQ-TH) 15,301,750 0.536

 14. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 14,470,337 0.507

  ยอดรวม 2,320,255,175 81.235

หมายเหตุ:
1.  ผู้ถือหุ้นลําดับที่ 5 และ 14 มีชื่อเป็นบริษัทนิติบุคคล หรือ NOMINEE ACCOUNT ซึ่ง ปตท. ได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

 (TSD) แล้ว ไม่สามารถตรวจสอบและเปิดเผย Ultimate Shareholder ได้ แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวที่เป็นตัวแทน

 ภาครัฐ ที่มีส่วนในการกําหนดนโยบายการจัดการ ปตท. โดยเสนอผู้แทนมาเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งรวมถึง

 ผู้ถือหุ้นลําดับที่ 5 และ 14 ไม่ได้มีพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการของ ปตท. เช่น ส่งผู้แทนมาเป็นกรรมการของ ปตท. เป็นต้น

2. ผู้ถือหุ้นใน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) ในรายการที่ 4 

 ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

 ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

โครงสร้างเงินทุน

 รายการ จํานวนหุน จํานวนเงิน รอยละ
   (ลานหุน) (ลานบาท)

 ลําดับที่ รายชื่อ จํานวนหุน รอยละของ
    จํานวนหุนทั้งหมด
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นโยบายการจายเงินปนผล

นโยบายจายเงินปนผลของ ปตท.

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย

และบริษทัได้กาํหนดไว้ โดยพิจารณาจากกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั อย่างไรกต็าม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กบั

แผนการลงทุน ความจําเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจําปีแล้ว

จะต้องนําเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติ

ให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายจายเงินปนผลของบริษัทยอย 

 สาํหรบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย บริษทัย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลือ

เทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้น ๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทย่อยมีเพียงพอและได้ตั้งสํารองตามกฎหมายแล้ว 

บริษัทย่อยนั้น ๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

นโยบายจายเงินปนผลของ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

 หากไม่มีความจําเป็นอันใดคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น

เป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ือหุน้

เป็นครั้งคราวได้ ส่วนในกรณีของบริษัทย่อยนั้น บริษัทไม่ได้กําหนดนโยบายจ่ายเงินปันผล

โครงสร้างเงินทุน
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โครงสร้างการจัดการ

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 โครงสร้างการจัดการ บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบด้วย

คณะกรรมการ ปตท. และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่อง จํานวน 5 คณะ ช่วยกล่ันกรองงานที่มี

ความสําคัญ ได้แก่  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ บริหารจัดการ 

ผ่านคณะกรรมการจัดการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท 

ประกอบด้วย 21 คณะ

โครงสรางการจัดการ
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หมายเหตุ: ผู้ช่วย กผญ. = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ผู้ช่วย กผญ.

การเงินองค์กร

สํานักตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วย กผญ.

แผนกลยุทธ์และบริหารการลงทุน

ผู้ช่วย กผญ.

นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน

ผู้ช่วย กผญ.

บัญชีองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.

สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม

สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

และเลขานุการบริษัท

ผู้ช่วย กผญ.

ทรัพยากรบุคคลองค์กร

สํานักกฎหมาย

1. ผู้ช่วย กผญ. วางแผน

2.  ผู้ช่วย กผญ.   

 แยกก๊าซธรรมชาติ

3.  ผู้ช่วย กผญ. จัดหา

 และตลาดก๊าซธรรมชาติ

4.  ผู้ช่วย กผญ. ระบบท่อส่ง

 ก๊าซธรรมชาติ

5.  ผู้ช่วย กผญ. ระบบท่อ

 จัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ

1. ผู้ช่วย กผญ. วางแผน

2. ผู้ช่วย กผญ. 

 การตลาดขายปลีก

3. ผู้ช่วย กผญ. 

 การตลาดพาณิชย์

 และต่างประเทศ

4.  ผู้ช่วย กผญ. ปฏิบัติการ

 คลังปิโตรเลียม

5.  ผู้ช่วย กผญ. ธุรกิจหล่อลื่น

1. ผู้ช่วย กผญ. 

 แผนกลุ่มธุรกิจ

 ปิโตรเลียมขั้นปลาย

2.  ผู้ช่วย กผญ. 

 บริหารความร่วมมือ

 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

 ขั้นปลาย

1. ผู้ช่วย กผญ. 

 การค้าระหว่างประเทศ

2. ผู้ช่วย กผญ. วางแผน

 และควบคุมความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
กลุมธุรกิจ

ปโตรเลียมขั้นปลาย

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตน

และกาซธรรมชาติ

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
กลุมธุรกิจโครงสรางพื้นฐาน
และบริหารความยั่งยืน

ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน

ผูตรวจสอบบัญชี ผูถือหุน

คณะกรรมการ

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
(บริหารจัดการผ่านคณะกรรมการ 21 คณะ)

รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลยุทธองคกร

รองกรรมการผูจัดการใหญ
ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองคกร

รองกรรมการผูจัดการใหญ
หนวยธุรกิจ

การคาระหวางประเทศ

รองกรรมการผูจัดการใหญ
บริหารกลยุทธ

กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย

รองกรรมการผูจัดการใหญ
หนวยธุรกิจนํ้ามัน

รองกรรมการผูจัดการใหญ
หนวยธุรกิจ
กาซธรรมชาติ

1. ผู้ช่วย กผญ. 

 บริหารความยั่งยืน

2.  ผู้ช่วย กผญ. 

 วิศวกรรม

 และบริหารโครงการ 

3. ผู้ช่วย กผญ. 

 ก๊าซธรรมชาติ

 สําหรับยานยนต์

4.  ผู้ช่วย กผญ. 

 สถาบันวิจัย

 และเทคโนโลยี ปตท. 
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โครงสร้างการจัดการ

องคประกอบของคณะกรรมการ

 ตามข้อบังคับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังนี้

 • มีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน

 • มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. กําหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง)

 • กรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน

 ทัง้นี ้ปัจจบุนัคณะกรรมการของ บริษทั ปตท. จํากดั (มหาชน) ตามหนงัสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ลงวันที ่3 พฤศจิกายน 2558 

มีจํานวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 ท่าน (เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 11 ท่าน ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ)

 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

 รายชื่อคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย

 ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหนง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2559 วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ 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 (วาระที่ 1)

   กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 10 เมษายน 2555 (วาระที่ 2)

    9 เมษายน 2558 (วาระที่ 3) 
 

 4. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม*  กรรมการ/ ประธานกรรมการ 7 กรกฎาคม 2557 (วาระที่ 1)

  (ลาออก มผีลวันที ่8 กุมภาพนัธ์ 2559) กําหนดค่าตอบแทน 9 เมษายน 2558 (วาระที่ 2) 
 

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

   ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
 

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

   บริหารความเสี่ยงองค์กร/ กรรมการสรรหา 9 เมษายน 2558 (วาระที่ 2) 
 

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

    9 เมษายน 2558 (วาระที่ 2) 
 

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

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

 10. นายสมชัย สัจจพงษ์  กรรมการ/ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 1 พฤศจิกายน 2558 (วาระที่ 1) 
 

 11. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ กรรมการอิสระ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  22 เมษายน 2558 (วาระที่ 1) 
 

 12. นายดอน วสันตพฤกษ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 26 กรกฎาคม 2557 (วาระที่ 1) 
 

 13. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการอิสระ/  11 เมษายน 2556 (วาระที่ 1)

   กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 

 14. นายชวลิต พิชาลัย  กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 18 สิงหาคม 2558 (วาระที่ 1) 
 

 15. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 10 กันยายน 2558 (วาระที่ 1)

   (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   และกรรมการผู้จัดการใหญ่)
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท

 อํานาจของคณะกรรมการบริษัท

 • คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจดูแลและจัดการบริษัท

ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอ้บังคับและมตขิองทีป่ระชมุ

ผู้ถือหุ้น

 • คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง

เป็นประธานกรรมการ และจะแต่งตั้งรองประธานกรรมการก็ได้ 

ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

 • คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง

เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

และเลขานุการคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 • คณะกรรมการมหีนา้ทีต่ามขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึง่รวมถงึ

การดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 • กาํหนดวิสยัทศัน ์ทิศทาง กลยทุธ ์นโยบายและแผนงาน

ที่สําคัญของบริษัท รวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารจะสามารถนําวิสัยทัศน์ ทิศทาง

และกลยทุธท์ีก่าํหนดขึน้ไปปฏบิตัใิห้เกดิผลได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ

 • ควบคุม ติดตาม ดูแลให้มีการดําเนินการตามกลยุทธ์

และนโยบายที่สําคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน

และแผนงานบริษัท งบประมาณของบริษัท ที่กําหนด

 • จดัใหม้รีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิและการสอบ

บัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 • สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 • กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง

ครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบ หรือกระบวนการที่มี

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง

 • ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

ระดับสูงที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจท้ังในระยะสั้นและ

ระยะยาว

 • ทําการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่และกาํหนดค่าตอบแทนใหส้อดคล้อง

กับผลการดําเนินงาน

 • ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่างเหมาะสม

 • ให้มกีารเปดิเผยขอ้มูลที่ถกูต้อง ชดัเจน โปรง่ใส น่าเชื่อถอื

และมีมาตรฐานสูง

 • เป็นผู้นําและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี

โครงสร้างการจัดการ

หมายเหตุ:  คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและลาออกในปี 2558 ดังนี้

 บุคคลลําดับที่ 10 นายสมชัย สัจจพงษ์ ดํารงตําแหน่งแทนนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

 บุคคลลําดับที่ 11 นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ดํารงตําแหน่งแทนนายมนตรี โสตางกูร ซึ่งพ้นจากตําแหน่งกรรมการ 

  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557

 บุคคลลําดับที่ 14 นายชวลิต พิชาลัย ดํารงตําแหน่งแทนนายทวารัฐ สูตะบุตร ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 

 บุคคลลําดับที่ 15 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ดํารงตําแหน่งแทนนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ซึ่งพ้นจากตําแหน่งกรรมการเนื่องจากหมดวาระ

  การดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามสัญญาจ้าง มีผลวันที่ 10 กันยายน 2558

 * นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ได้แจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป
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การแตงตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท

 1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และมีกรรมการ

ที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และ

กรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชี

และการเงิน โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและ

ข้อบังคับกําหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา คณะกรรมการ 

ปตท. ได้มีมติเห็นชอบให้กําหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ

เพิ่มเป็นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และถือปฏิบัติต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

ณ วันที่  1 กุมภาพันธ์  2559 มีกรรมการอิสระ 11 คน 

โดยกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และมีกรรมการ

ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน 5 คน คือ นายสมชัย 

สัจจพงษ์ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค นายอารีพงศ์ ภู่ช อุ่ม 

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช  

 2. ใหท้ีป่ระชมุผู้ถอืหุน้เลอืกตัง้กรรมการ ซึ่งคณะกรรมการ

สรรหาเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ต่อคณะกรรมการ ปตท. ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้น

   ที่ตนถือ

  (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด

   ตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

   เปน็กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ด

   มากน้อยเพียงใดไม่ได้

  (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา

   เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจํานวน

   กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

  (4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในลําดับ

   ถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจํานวนกรรมการ

   ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ให้ผู้เป็น

   ประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 3. ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปทีกุครัง้ ให้กรรมการ

ออกจากตําแหน่งตามวาระหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจํานวน

กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจาก

ตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน 

ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก สว่นในปีทีส่ามและปหีลัง ๆ  

ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก

ตําแหน่ง

โครงสร้างการจัดการ

 นอกจากนี้ มีอํานาจดําเนินการของคณะกรรมการ
 บริษัท กลาวโดยสังเขปไดดังนี้

 • อํานาจอนุมัติการนําเงินไปลงทุนระยะยาวต่าง ๆ เช่น 

การลงทุนในหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ พันธบัตร หุ้นกู้ และใบสําคัญ

แสดงสิทธิ (Warrant) หรือตราสารทางการเงินอื่น

 • อํานาจอนุมัติให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท

ที ่ปตท. ถือหุน้ (ไมว่า่จะเปน็การถือหุน้ทางตรงและ/หรือทางออ้ม) 

ในรูปแบบการให้เงินทุน ท้ังในรูปหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ การให้

เงินกู้ หรือการให้การสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบอื่น ๆ ตาม

ความเหมาะสม

 • อนุมัติในกรณีที่จําเป็นต้องก่อหนี้ผูกพันหรือจ่ายเงิน

เกินกว่าหรือนอกเหนือจากงบประมาณประจําปีหรืองบประมาณ

เพิ่มเติม

 • พิจารณางบประมาณประจําปี

 • อนมุตัจิดัหาพัสด ุรวมถงึการอนุมตัเิรือ่งตา่ง ๆ  ที่เกีย่วขอ้ง

กบัการจดัหาพัสดุ ในวงเงนิสว่นทีเ่กนิอํานาจกรรมการผู้จดัการใหญ่

 • เห็นชอบในการจําหน่ายพัสดุซึ่งเป็นที่ดินหรือที่ดิน

พร้อมสิ่งปลูกสร้าง

 • ให้ความเห็นชอบการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อน

ระดับพนักงานระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า

ขึ้นไป

 • แต่งตั้งเลขานุการบริษัท

 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

 ตามข้อบังคับบริษัทได้กําหนดกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

แทนบรษิทั ซึง่ ณ วนัที ่3 พฤศจกิายน 2558 (ปจัจบุนั) ประกอบดว้ย 

(1) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท 

หรือ (2) นายวัชรกิติ วัชโรทัย นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ หรือ 

นายชวลิต พิชาลัย กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ

ประทับตราสําคัญของบริษัท 
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 4. ในกรณตํีาแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตุอืน่นอกจาก

ถึงคราวออกจากตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกต้ังบุคคลซึง่มี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับบริษัทเข้าเป็น

กรรมการแทนในตาํแหน่งที่วา่งในการประชมุคณะกรรมการ ปตท. 

คราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ง

จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยคณะกรรมการต้องมีคะแนนเสียง

แต่งต้ังไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจํานวนกรรมการที่ยงัเหลอือยู ่ท้ังนี้

บคุคลทีเ่ข้าเปน็กรรมการแทนดังกลา่วจะอยูใ่นตาํแหนง่กรรมการ

ได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

 5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง่ใหย้ืน่ใบลาออก

ต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

 6. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อน

ถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่

ของจํานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้น

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คุณสมบัติของกรรมการ

 มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 และมติ

คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ

 • มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

 • ไม่ เป็นกรรมการในรั ฐวิ สาหกิจหรือนิติ บุคคล

ที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 3 แห่ง ท้ังนี้ นับรวมการเป็น

กรรมการโดยตําแหน่งและการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการ

แทนในตําแหน่งกรรมการด้วย

 • กรรมการอิสระตอ้งมคีณุสมบตัเิกีย่วกบัความเปน็อสิระ

ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติ

และขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 • ไมเ่คยไดร้บัโทษจาํคกุโดยคาํพพิากษาถงึที่สดุให้จาํคกุ 

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ

 • ไม่เป็นข้าราชการการเมอืง เวน้แต่เป็นการดาํรงตําแหน่ง

กรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

 • ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือ

เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

 • ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะ

ทุจริตต่อหน้าที่

 • ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้น หรือผู้ถือหุ้นของ

นติบิคุคลที่รฐัวสิาหกจินัน้ถอืหุ้น (ยกเวน้ กรรมการของรัฐวสิาหกจิ 

ทีไ่มเ่ปน็ขา้ราชการ พนักงาน หรอืลกูจา้งทีม่ตีาํแหนง่ หรอืเงนิเดอืน

ประจําตําแหน่งของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้น

ไม่เกินกว่าร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งตนเป็น

กรรมการหรอืนติบิคุคลทีร่ฐัวสิาหกจิซึ่งตนเป็นกรรมการถอืหุ้นอยู)่

 • ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจน้ัน

เป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมาย

ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือดํารงตําแหน่งอื่นในนิติบุคคล

ที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น

 • ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการ

จัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน

ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้ เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของ

รัฐวิสาหกิจน้ัน เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือ

ผู้บริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น

 ในคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3 

ได้กําหนดเรื่องการดํารงตาํแหน่งของกรรมการ ดังนี้

 1. ดํารงตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือ 

นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง

 2. ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดไ้มเ่กนิ 5 แห่ง ทัง้นี ้การดาํรงตาํแหนง่

กรรมการตามความในข้อ 2 นี้ จะต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ในข้อ 1 

ดว้ย ทัง้นี ้การดาํรงตาํแหนง่กรรมการตามความในขอ้ 1 และขอ้ 2 

รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง

 3. กรรมการอิสระและกรรมการเฉพาะเรื่องไม่สามารถ

ดํารงตําแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่อง

 อีกท้ัง ปตท. กาํกบัดแูลให้มบีคุคลในบัญชรีายชื่อกรรมการ

ที่กระทรวงการคลังจัดทําขึ้น ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน

กรรมการทั้งหมด เพื่อเป็นไปตามกฎหมายด้วย โดย ณ วันที่ 1 

กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการ ปตท. รวม 15 ท่าน เป็นกรรมการ

อยู่ในบัญชีรายชื่อ Director’s Pool ของสํานักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จํานวน 9 ท่าน 
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การประชุมของคณะกรรมการ ปตท.

 ปตท. มีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการ ปตท. 

ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี โดยในปี 2558 กําหนด

การประชุมเดือนละ 1 คร้ังในทุกวันศุกร์ สัปดาห์สุดท้ายของ

เดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติม

ตามความเหมาะสม ซึ่งสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และ

เลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการ

ประชุมที่มีรายละเอียดและเหตุผลครบถ้วน และเอกสารประกอบ

การประชุมที่มีเนื้อหาที่จําเป็นและเพียงพอในการตัดสินใจ 

ให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 7 วัน 

เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม 

 ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน การประชุมคณะกรรมการ 

ปตท. ได้จัดในรูปแบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มีการส่งระเบียบ

วาระการประชุมในรูปแบบแผ่น CD และต้ังแต่ปี 2556 ได้มี

การพัฒนาผ่านระบบ Application Software ของอุปกรณ์ iPad 

ซึ่งช่วยอํานวยความสะดวกและลดการใช้เอกสารประกอบวาระ

การประชุมได้เป็นจํานวนมาก รวมถึงสามารถลดข้ันตอนและ

ระยะเวลาในการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ ช่วยให้การทํางานของกรรมการเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

 ปี 2558 มีการประชุมรวม 16 ครั้ง เป็นการประชุมนัดปกติ 

12 คร้ัง และการประชุมนัดพิเศษ 4 คร้ัง โดยหนึ่งในการประชุม

นดัพเิศษเปน็วาระการกาํหนด/ ทบทวน/ อนมุตัวิสิยัทัศนแ์ละภารกจิ 

ทิศทางและกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ กลุ่ม ปตท. (5 ปี rolling) 

ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ

และผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์

และภารกิจ และอนุมัติทิศทางและกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของ 

กลุม่ ปตท. เพือ่ใช้เป็นกรอบและแนวทางให้หน่วยธุรกจิ บรษิทัย่อย 

บริษัทร่วมใช้ในการจัดทําแผนวิสาหกิจและงบประมาณประจําปี 

2559 - 2563 นอกจากนี้ มีการประชุมกรรมการโดยไม่มี

ผู้บริหาร 1 คร้ัง ในหัวข้อวาระเรื่อง “บทบาทของกรรมการ

ในการสร้าง ETHICS เพือ่ความยัง่ยนืขององคก์ร” ซึ่งคณะกรรมการ

ได้ให้ความสําคัญกับการสร้างจรรยาบรรณ และการกํากับดูแล

ให้มีการดําเนินการเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณที่กําหนด อีกท้ัง

ยังได้หารือการปรบัปรุงการประชุมและการดําเนินการต่าง ๆ เพื่อ

พฒันาการทํางานอกีด้วย รวมท้ังการประชุมกรรมการอสิระ 1 ครัง้ 

ในหัวข้อวาระเรื่อง “การกําหนดเป้าหมายการปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการเป็นตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPI)” ซึ่งทําให้กรรมการ

อิสระได้หารือกําหนดมาตรฐานการทํางาน รวมถึงการปรับปรุง

นโยบายหรือแนวปฏิบัติของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ 

ในการประชุมทุกครั้ง ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้กรรมการเสนอ

ความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและมีอิสระเสรี 

 นอกจากนี้ ในปี 2558 คณะกรรมการยังกําหนดให้จัดทํา

วาระสบืเนื่อง โดยเปน็การรายงานความคบืหนา้ของการดําเนนิการ

ตามวาระที่มานาํเสนอคณะกรรมการ และติดตามการดําเนินการ

ตามข้อสังเกต/ ข้อคิดเห็นของที่ประชุม รวมถึงเป็นการติดตาม

ดแูลให้มีการนาํกลยุทธข์องบริษัทไปปฏิบัติ โดยใหจ้ดัทาํเป็นวาระ

รายงานในที่ประชุมทุกเดือนด้วย 

 คณะกรรมการกําหนดเป็นนโยบายว่าในวาระใด

หากกรรมการเขา้ขา่ยมีผลประโยชน์ทีอ่าจขดัแยง้กบัผลประโยชน์

ของ ปตท. ฝ่ายเลขานุการฯ จะไม่จัดส่งวาระการประชุมให้

กรรมการท่านนั้น และกรรมการดังกลา่วจะไม่เข้าร่วมประชุมและ

งดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ  การบันทกึรายงานการประชมุแต่ละวาระ

สําหรับการจัดทํารายงานการประชุมจะประกอบด้วยข้อคิดเห็น/ 

ข้อสังเกต เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุม

ที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ ปตท. เพื่อให้กรรมการ

และผูเ้กี่ยวข้องตรวจสอบได้ ทัง้นี้ การประชมุคณะกรรมการ ปตท. 

แต่ละครั้งใช้เวลาประชุมประมาณ 3 ชั่วโมง โดยสรุปการประชุม

ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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โครงสร้างการจัดการ

สรุปการเขาประชุมในป 2558 ของคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 5 คณะ 

รายชื่อกรรมการ
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แต่งตั้งมีผลวันที่ 

22 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

แต่งตั้งมีผลวันที่ 

22 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

ลาออกมีผลต้ังแต่วันที่ 

1 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

ลาออกมีผลต้ังแต่วันที่ 

1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

 1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ / / / / / / / / / / / / / / / / 

 2. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ / / / / / / / / / / / / / / / / 

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

 4. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม X / / / / / X / / / / X / X X / 

 5. พล.อ. ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข X / / / X / / / / / / / / / / / 

 6. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ / / / / / / / / / / / / / / / / 

 7. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค / X / X X / / / / / / / / / / / 

 8. นายวิชัย อัศรัสกร / / / / / / / X / / / / / X / / 

 9. พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ์ / / / / / / / / / / / / / / / / 

 X นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ / X / / / / / / X / / / 

 

 10. นายสมชัย สัจจพงษ์        แต่งตั้งมีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป    / X / 

 11. นายดอน วสันตพฤกษ์ / / / / / / / / / / / / / / / / 

 12. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ      / / / / / / / / / X /

 

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

 X นายคุรุจิต นาครทรรพ               ลาออกมีผลต้ังแต่วันที่ 13 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 

 X นายทวารัฐ สูตะบุตร      / / / / / 

 14. นายชวลิต พิชาลัย       แต่งตั้งมีผลวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป   / / / / / / 

 X นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร / / / / / / / / / / /    ครบวาระตามสัญญาจ้าง 

 15. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช    แต่งตั้งมีผลวันที่ 10 กันยายน 2558 เป็นต้นไป   / / / / / 

 รวมกรรมการที่เข้าประชุม 11 11 13 12 11 15 14 14 14 15 15 14 14 13 12 15 

 จํานวนกรรมการทั้งหมด 13 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15
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 1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 16/16      - 

 2.  นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์   16/16 17/17     - 

  3. นายวัชรกิติ วัชโรทัย 16/16  3/3 5/5 1/1  - 

  4. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 11/16      - 

 5. พล.อ. ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 14/16  4/4    - 

 6. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ 16/16   1/1 1/1 4/4 - 

 7. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค 13/16 15/17     - 

 8. นายวิชัย อัศรัสกร 14/16 15/17     - 

 9. พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ์ 16/16   5/5   - 

 10. นายสมชัย สัจจพงษ์ 2/3      1 พฤศจิกายน 2558

         (แทนนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)

 11. นายดอน วสันตพฤกษ์ 16/16  4/4    - 

  12. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ 10/11  1/1    22 เมษายน 2558

         (แทนนายมนตรี โสตางกูร) 

  13. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 16/16     4/4 - 

  14. นายชวลิต พิชาลัย 6/6     2/2 18 สิงหาคม 2558

         (แทนนายทวารัฐ สูตะบุตร) 
 

 15. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 5/5      10 กันยายน 2558

         (แทนนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) 

การดํารงตําแหนง
กรรมการระหวางป

การประชุมคณะกรรมการในป 2558

คณะกรรมการ
ปตท.

รวม 16 ครั้ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
รวม 17 ครั้ง

คณะกรรมการ
กํากับดูแล
กิจการที่ดี
รวม 4 ครั้ง

คณะกรรมการ
สรรหา

รวม 5 ครั้ง

คณะกรรมการ
กําหนด

คาตอบแทน 

รวม 1 ครั้ง

คณะกรรมการ 

บริหาร
ความเสี่ยง
องคกร

 รวม 4 ครั้ง

รายชื่อกรรมการ

สรุปการเขาประชุมในป 2558 ของคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 5 คณะ 

โครงสร้างการจัดการ
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 1. นายคุรุจิต นาครทรรพ 0/0      ลาออกวันที่ 13 มกราคม 2558 

  2. นายทวารัฐ สูตะบุตร 5/5     0/1 ลาออกวันที่ 1 สิงหาคม 2558 

 3. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 11/11   3/3   พ้นจากตําแหน่งเนื่องจาก

         ครบวาระตามสัญญาจ้าง 

         มีผลวันที่ 10 กันยายน 2558 
 

 4. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์  10/12    1/1  ลาออกวันที่ 1 ตุลาคม 2558 

การดํารงตําแหนง
กรรมการระหวางป

การประชุมคณะกรรมการในป 2558

คณะกรรมการ
ปตท.

รวม 16 ครั้ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
รวม 17 ครั้ง

คณะกรรมการ
กํากับดูแล
กิจการที่ดี
รวม 4 ครั้ง

คณะกรรมการ
สรรหา

รวม 5 ครั้ง

คณะกรรมการ
กําหนด

คาตอบแทน 

รวม 1 ครั้ง

คณะกรรมการ 

บริหาร
ความเสี่ยง
องคกร

 รวม 4 ครั้ง

รายชื่อกรรมการ

สรุปการเขาประชุมของคณะกรรมการครบวาระ/ ลาออก ระหวางป 2558 (รวม 4 ทาน)

หมายเหตุ:  ในปี 2558 มีการประชุม คณะกรรมการ ปตท. รวม 16 ครั้ง เป็นการประชุมตามปกติ 12 คร้ัง และประชุมนัดพิเศษ 4 คร้ัง 

 * สาเหตุส่วนใหญ่ที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดไปต่างประเทศและติดราชการ โดยกรรมการจะแจ้งการลาล่วงหน้า และส่ง

  หนังสือลาประชุมให้กับประธานกรรมการ

 1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช1/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 2. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์2/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 

 3. นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 4. นายชวลิต พันธ์ทอง3/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน

 5. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน  

 6. นายกฤษณ์ อิ่มแสง4/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร 

 7. นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์5/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร 

 8. นายนพดล ปิ่นสุภา6/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

 9. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์7/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ํามัน 

 10. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร8/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 11. นางบุบผา อมรเกียรติขจร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

ผูบริหาร  

รายชื่อผูบริหาร ณ ปจจุบัน (1 กุมภาพันธ 2559)

 (โครงสร้างการจัดการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (organization chart) ได้รายงานในหัวข้อ “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” แล้ว)

 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง

โครงสร้างการจัดการ
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หมายเหตุ:
รายชื่อ 1 - 5 คือผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1/  แต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 แทนนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ซึ่งครบกําหนดตามสัญญาจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่

2/  แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 แทนนายณัฐชาติ จารุจินดา ซึ่งเกษียณอายุ

3/  แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 แทนนายสุรงค์ บูลกุล ซึ่งเกษียณอายุ

4/  แต่งต้ังเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 แทนนายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ ซึ่งเดิมดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันต้นและ

 ก๊าซธรรมชาติและรักษาการแทนรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร

5/  แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 แทนนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ซึ่งไปดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย

6/  แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 แทนนายชาครีย์ บูรณกานนท์ ซึ่งเกษียณอายุ

7/  แต่งต้ังเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 แทนนายชวลิต พนัธ์ทอง ซ่ึงไปดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการกลุม่ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานและบริหารความยัง่ยืน

8/  แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 แทนนายสรากร กุลธรรม ซึ่งเกษียณอายุ

9/  แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 แทนนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ซึ่งไปดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

10/  แต่งต้ังเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 แทนนางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ซึ่งไปปฏิบัติงาน Secondment ในบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม 

 จํากัด (มหาชน) 

 12. นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย9/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  

 13. นายอธิคม เติบศิริ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) 

 14. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  

 15. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

   บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)  

 16. นายสัมฤทธิ์ สําเนียง10/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินองค์กร  

 17. นางนิธิมา เทพวนังกูร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีองค์กร 

 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง

อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ 
(กรรมการผูจัดการใหญ)

 ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอํานาจ

และหน้าที่ เกี่ยวกับการบริหารบริษัท ตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย และจะต้องบรหิารบรษัิทตามแผนงานหรอืงบประมาณ

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต

และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดี

ที่สุด อํานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้รวมถึงเรื่อง

หรือกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

 • ดาํเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจาํวันของบริษทั

 • บรรจุ  แ ต่งตั้ ง  ถอดถอน โยกย้าย  เ ล่ือน ลด 

ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจ้าง 

ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตําแหน่งตามระเบียบ

ที่คณะกรรมการกําหนด 

 • ดาํเนินการใหมี้การจดัทาํและสง่มอบนโยบายทางธุรกิจ

ของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ

เพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและ

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุก ๆ 

3 เดือน

 • ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย 

แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

โครงสร้างการจัดการ
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 คณะกรรมการ ปตท. ได้มอบอํานาจในการบริหารจัดการ

บรษิทัใหก้รรมการผู้จดัการใหญ ่โดยมหีลักการและขอบเขตอาํนาจ 

ดังต่อไปนี้

 • เป็นผู้มีอํานาจในการบริหารกิจการของบริษัทตาม

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่งและมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทุกประการ

 • เป็นผู้มีอํานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ 

ดําเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสาร

คาํสัง่หนงัสอืแจ้งหรอืหนงัสอืใด ๆ  ที่ใชติ้ดตอ่กบัหนว่ยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และบุคคลอื่น ตลอดจนให้มีอํานาจกระทําการใด ๆ 

ที่จําเป็นและสมควร เพื่อให้การดําเนินการข้างต้นสําเร็จลุล่วงไป

 • เป็นผู้มีอํานาจในการบงัคับบัญชาพนกังานและลกูจ้าง

ทุกตําแหน่งรวมถึงการบรรจุ แต่งต้ัง ถอดถอน เลื่อน ลด 

ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย ตลอดจนให้ออกจาก

ตําแหน่งตามระเบียบ ข้อกําหนดหรือคําส่ังที่คณะกรรมการ

ของบริษัทกําหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั้นที่ปรึกษา 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และ

ให้มีอํานาจกําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจ้าง 

และออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือ

แย้งกับระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําส่ังที่คณะกรรมการบริษัท

กําหนด

 • ใหม้อีาํนาจในการมอบอาํนาจชว่ง และ/หรอืมอบหมาย

ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอํานาจ

ช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขต

แห่งการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจดังกล่าว และ/หรือ

ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของ

บริษัท และ/หรือบริษัทกําหนดไว้

 ทั้งนี้ การใช้อํานาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าว

ข้างต้นไม่สามารถกระทําได้ หากกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนได้

ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะ

ใด ๆ กับบริษัทในการใช้อํานาจดังกล่าว โดยในปี 2558 ไม่มี

การดําเนินการใด ๆ ที่นอกเหนือขอบเขตอํานาจดังกล่าว

 ชื่อตําแหนง ตําแหนง

 1.  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการ 

 2.  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ กรรมการ 

 3.  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย กรรมการ 

 4.  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน กรรมการ 

 5.  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน  กรรมการ 

 6.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร กรรมการ 

 7.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กรรมการ 

 8.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ํามัน กรรมการ 

 9.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย กรรมการ 

 10.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กรรมการ 

 11.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร กรรมการและเลขานุการ 

 โดยมีผู้จัดการฝ่ายสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 คณะกรรมการจัดการฯ มีกําหนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง โดยในปี 2558 มีการประชุมรวม 34 คร้ัง (นัดปกติ 

32 ครั้ง และนัดพิเศษ 2 ครั้ง)

คณะกรรมการจัดการของ ปตท.

 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการของ ปตท. (PTT Management Committee: PTTMC) เพื่อทํา

หน้าที่บริหารจัดการ ปตท. ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบด้วยผู้บริหาร 11 ตําแหน่ง ดังนี้

โครงสร้างการจัดการ
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 หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ
 ของ ปตท.

 ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการตัดสินใจในประเด็น

ที่สําคัญต่อกลยุทธ์ ทิศทางการดําเนินธุรกิจ แผนการดําเนิน

งานในระยะยาว ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน งบประมาณ 

การจัดสรรทรัพยากรให้กับ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น 

รวมท้ังบริหารจัดการให้เกิดระบบการทํางานของบริษัทที่ ปตท. 

ถือหุ้น ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ให้รวมถึงการให้คําปรึกษา 

ข้อเสนอแนะ ผลักดัน และส่งเสริมการดําเนินงานในเรื่อง

ดังต่อไปนี้

 • การกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของ กลุ่ม ปตท.

 • การกําหนดทิศทางกลยุทธ์องค์กร และเป้าหมาย

การดําเนินธุรกิจของ กลุ่ม ปตท. ตลอดจนผลการดําเนินงาน

ของกลุ่มธุรกิจและ กลุ่ม ปตท. โดยรวม

 • การพิจารณากล่ันกรองถึงโครงสร้างการจัดสรร

งบประมาณและทรัพยากร เพื่อการลงทุนและการสนับสนุน

การดาํเนินธุรกิจของ ปตท. และ กลุม่ ปตท. (PTT Group’s Capital 

Allocation Structure)

 • การพิจารณากลั่นกรองการบริหารการลงทุนของ ปตท. 

และ กลุ่ม ปตท. (PTT Group’s Portfolio Management)

 • การพจิารณากลัน่กรอง และตดิตามการขยายการลงทนุ

ในต่างประเทศของ กลุ่ม ปตท.

 • การกําหนดนโยบาย/ การตัดสินใจด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้บริหาร

ของ กลุ่ม ปตท. ต้ังแต่ระดับ 10 ขึ้นไป ให้เป็นระบบและ

มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับภารกิจของ กลุ่ม ปตท. ในอนาคต 

(Leadership Affl iliation & Alignment Program)

 • การพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับ

มาตรฐาน/ การสร้างกลไกการบรหิารจดัการ ระบบทรัพยากรบุคคล 

ระบบข้อมูล รวมทั้งโครงสร้างองค์กรใน ปตท. และ กลุ่ม ปตท. 

เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

 • การพิจารณา กลั่นกรอง กําหนดนโยบายและหลักการ

การกํากับดูแลแบบ กลุ่ม ปตท. (PTT Way of  Conduct) รวมทั้ง

ผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว้ 

 • การจัดลําดับความสําคัญในการจัดสรรทรัพยากร

บุคคลและการเงินให้แก่ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น

 • การหาข้อยุติร่วมในประเด็นข้อขัดแย้งที่สําคัญระหว่าง

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

 • การติดตามความคืบหน้าและผลการดําเนินงานของ

กลุ่ม ปตท. เทียบกับเป้าหมายที่กําหนด (PA & KPIs)

 • การพิจารณาก ล่ันกรองการบริหารความเสี่ยง

ในการดําเนินธุรกิจของ กลุ่ม ปตท.

 • การกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการ ปตท.

 • การจัดลําดับความสําคัญของผลการตัดสินใจของ

คณะกรรมการ ปตท. เพื่อนําไปสูก่ารดาํเนนิการอย่างมปีระสทิธผิล

 • การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะทํางาน 

เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ 

 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย

 นอกจากคณะกรรมการจัดการของ ปตท. ตามข้างต้น 

เพื่อให้การบริหารจัดการ กลุ่ม ปตท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถผลักดันกลยุทธ์ และการดําเนินธุรกิจภายในกลุ่ม 

ให้บรรลุผลตามเป้าหมายได้ ปตท. ได้มีจัดแบ่งกลุ่มของ

คณะกรรมการเป็น 3 ประเภทหลัก ประกอบด้วย

 1. คณะกรรมการผลักดันกลยุทธองคกร 
  (Strategy Committees) ประกอบด้วย

  1.1 คณะกรรมการจัดการ กลุ่ม ปตท. (PTT Group 

   Management Committee: PTTGMC)

  1.2 คณะกรรมการจัดการของ   ปตท.  (PTT  Management 

   Committee: PTTMC) (ที่กล่าวข้างต้น)

โครงสร้างการจัดการ
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 2. คณะกรรมการประสานและตัดสินใจระหวางธุรกิจ 

  (Coordination Committees) ประกอบด้วย

  2.1 คณะกรรมการบริหารความร่วมมอืของกลุ่มธุรกจิ

   ปิโตรเลยีมข้ันตน้และกา๊ซธรรมชาต ิ(Upstream & 

   Gas Business Group Alignment & Coordination 

   Management Committee: UAC)

  2.2 คณะกรรมการบริหารความร่วมมอืของกลุ่มธุรกจิ

   ปิโตรเลียมข้ันปลาย (Downstream Business 

   Group Alignment & Coordination Committee: 

   DAC)

  2.3 คณะกรรมการบริหารความร่วมมอืของกลุ่มธุรกจิ

   โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Business 

   Group Alignment & Coordination Committee: 

   IAC)

  2.4 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือเทคโนโลยี 

   กลุ่ม ปตท. (Technology Alignment Committee: 

   TAC)

  2.5 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือการดําเนิน

   ธุรกิจอย่างยั่งยืน กลุ่ม ปตท. (Sustainability 

   Alignment Committee: SAC)

  2.6 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

   (Gas Business Strategic Alignment Committee: 

   GBSC)

  2.7 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ธุรกิจน้ํามัน (Oil 

   Business Strategic Alignment Committee: 

   OBSC)

  2.8 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ธุรกิจปิโตรเคมีและ

   การกลั่น (Petrochemicals & Refi ning Business 

   Strategic Alignment Committee: PRSC)

  2.9 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ธุรกิจการค้าระหว่าง

   ประเทศ (Trading Business Strategic Alignment 

   Committee: TBSC)

 3. คณะกรรมการบริหารองคกร (Support Committees) 

  ประกอบด้วย

  3.1 คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ (Corporate Plan 

   Committee: CPC)

  3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

   ภายใน (Risk Management and Internal Control 

   Committee: RMCC)

  3.3 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่ม

   ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Group 

   Alignment & Coordination Management 

   Committee: HRAC)

  3.4 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่ม

   การเงินและบัญชี (Finance & Accounting 

   Group Alignment & Coordination Management 

   Committee: FAAC)

  3.5 คณะกรรมการจัดการความรู้ กลุ่ม ปตท. (PTT 

   Group KM Committee) 

  3.6 คณะกรรมการบริหารจัดการด้านการตรวจสอบ

   ภายใน กลุ่ม ปตท. (PTT Group Internal Audit 

   Management Committee)

  3.7 คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   กลุ่ม ปตท. (PTT Group ICT Committee)

  3.8 คณะกรรมการนโยบายและการจัดหาเชิงกลยุทธ์

   ระหว่างบริษัทใน กลุ่ม ปตท. (PTT Group Policy 

   & Strategic Sourcing Committee)

  3.9 คณะกรรมการนโยบาย คุณภาพ ความม่ันคง 

   ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

   กลุ่ม ปตท. (PTT Group Quality, Security, Safety, 

   Health, and Environment Management 

   Committee: QSHEGMC)

  3.10 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี กลุ่ม ปตท. 

   (PTT Group Corporate Governance Committee)

โครงสร้างการจัดการ
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เลขานุการบริษัท 

 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และตาม

ข้อกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ปตท. จึงได้แต่งต้ังเลขานุการบริษัทขึ้น โดยมีภาระ

หน้าที่ในการให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ การจัดการประชุม รวมทั้ง

ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ปตท. รวมท้ังการจัดทําและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ 

รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจาํปขีองบริษทั หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ และเกบ็รกัษา

รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

 โดยคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2551 มาเป็นลําดับ จนถึงปัจจุบันได้แต่งตั้งนางวันทนีย์ จารึก 

ซึ่งดํารงตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท และปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 

1 ธันวาคม 2556 เป็นต้นมา

โครงสร้างการจัดการ

ประวัติเลขานุการบริษัท

นางวันทนีย จารึก  

เลขานุการบริษัท

(ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 - ปัจจุบัน)

  

อายุ 55 ป

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ร้อยละ 0.000780

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมดานเลขานุการบริษัท
• 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 Company Secretaries, Trueeventus ประเทศฟิลิปปินส์ (2013)

• หลักสูตร Leadership Development Program ของสถาบัน Centre for Creative 

 Leadership ประเทศสิงคโปร์ (2015)

ประสบการณการทํางาน
2545 - 2548   : ผู้ชํานาญการ สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

   และเลขานุการบริษัท ปตท.

2549 - 2556   : หัวหน้าทีม สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

   และเลขานุการบริษัท ปตท. 

2556 - ปัจจุบัน   : ผู้จัดการฝ่ายสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

   และเลขานุการบริษัท ปตท.

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของ
• ไม่มี

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ
• กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไม่มี
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คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร

 ปตท. ได้กาํหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการทีเ่ปน็ธรรม

และสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าที่

ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระ

ความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและ

เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน โดยกําหนด

ค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและโบนัส อนึ่ง กรรมการที่ได้รับ

มอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ 

ก็ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ท้ังนี้ 

คา่ตอบแทนกรรมการได้รบัการขออนุมติัจากที่ประชุมผูถ้อืหุ้นแล้ว

ดังนี้

 

คาตอบแทนกรรมการ

 คาตอบแทนกรรมการ 

 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 

2558 เมือ่วันพฤหัสบดทีี่ 9 เมษายน 2558 มมีตอินุมตัคิา่ตอบแทน

กรรมการ แยกเป็นดังนี้

 1. คาเบี้ยประชุม 

  1.1 เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย

   • เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท 

    (เท่ากับอัตราเดิม) 

   • เบีย้ประชุม เฉพาะกรรมการทีเ่ข้าประชุมคร้ังละ 

    50,000 บาท (เท่ากับอัตราเดิม) โดยจํากัด

    การจ่ายเบี้ยประชุม ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง

  1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการอื่น ที่คณะกรรมการ 

   ปตท. แต่งตั้ง ได้แก่

   1.2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ

    • เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 

     15,000 บาท 

    • เบี้ยประชุมคร้ังละ 15,000 บาท 

     (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และ

     เลขานุการฯ ได้รับเบี้ยประชุมเดือนละ 

     7,500 บาท

   1.2.2 สําหรับคณะกรรมการอ่ืน คือ คณะกรรมการ

    สรรหา คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

    คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

    คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 

    และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมี

    การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

    ตามความจาํเป็นและเหมาะสมในอนาคต 

    กําหนดเบี้ยประชุมครั้งละ 24,000 บาท 

    (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 

  1.3 ประธานกรรมการของทุกคณะฯ ให้ได้รับสูงกว่า

   กรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

 เงินโบนัสคณะกรรมการ ปตท. ประจําป 2558

 กาํหนดค่าตอบแทนที่เปน็เงนิโบนัสใหส้ะทอ้นและเชือ่มโยง

กับผลประกอบการหรือกําไรสุทธิของ ปตท. ในอัตราเท่ากับ

ร้อยละ 0.05 ของกําไรสุทธิประจําปี 2558 และให้คํานวณจ่าย

ตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง แต่กําหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 

3,000,000 บาทต่อคนต่อปี (เท่ากับอัตราเดิม) และประธาน

กรรมการ ปตท. ได้รับสูงกว่ากรรมการฯ ในอัตราร้อยละ 25 

โครงสร้างการจัดการ
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 1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 365 830,684.07 1,387,500.00 - 1,387,500.00 2,218,184.07 

 2. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์2/ 365 664,547.25 1,110,000.00 615,750.00 1,725,750.00 2,390,297.25 

 3. นายวัชรกิติ วัชโรทัย2/ 365 664,547.25 1,110,000.00 294,000.00 1,404,000.00 2,068,547.25

 4. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 365 664,547.25 910,000.00 - 910,000.00 1,574,547.25 

 5. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข2/ 365 664,547.25 1,010,000.00 192,000.00 1,202,000.00 1,866,547.25 

 6. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ2/ 365 664,547.25 1,110,000.00 192,000.00 1,302,000.00 1,966,547.25 

 7. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค 365 664,547.25 960,000.00 405,000.00 1,365,000.00 2,029,547.25 

 8. นายวิชัย อัศรัสกร2/ 365 664,547.25 1,060,000.00 537,000.00 1,597,000.00 2,261,547.25 

 9. นายสมชัย สัจจพงษ์ 61 111,061.32 110,000.00 - 110,000.00 221,061.32 

 10. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ ์ 365 664,547.25 1,110,000.00 120,000.00 1,230,000.00 1,894,547.25 

 11. นายดอน วสันตพฤกษ์ 365 664,547.25 1,110,000.00 96,000.00 1,206,000.00 1,870,547.25 

 12. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ 254 462,452.06 699,000.00 24,000.00 723,000.00 1,185,452.06 

 13. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  365 664,547.25 1,110,000.00 96,000.00 1,206,000.00 1,870,547.25 

 14. นายชวลิต พิชาลัย 136 247,612.13 383,548.39 48,000.00 431,548.39 679,160.52 

 15. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช3/ 113 205,736.55 311,000.00 - 311,000.00 516,736.55 

  รวมทั้งสิ้น  8,503,018.63 13,491,048.39 2,619,750.00 16,110,798.39 24,613,817.02 

คาตอบแทนที่กรรมการไดรับเปนรายบุคคล ป 2558 

   จํานวนวัน   โบนัส เบี้ยประชุม เบี้ยประชุม รวม รวม
  ลําดับ รายนาม ม.ค. - ธ.ค.  ป 2558

1/
 กรรมการฯ  กรรมการฯ คาเบี้ยประชุม คาตอบแทน

   2558  (รวมเบี้ยรายเดือน) เฉพาะเรื่อง 

หนวย: บาท

หมายเหตุ: 
1/  รวมโบนัสกรรมการปี 2558 ที่จ่ายงวดหลัง 

2/  รวมค่าเบี้ยประชุมในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการกําหนดค่าตอบแทนในกระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

3/  ค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดของนายเทวินทร์ วงศ์วานิช นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้ส่งคืนให้กับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
 สัญญาจ้างบริหารในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2558
 นอกจากนี ้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ได้ส่งคนืเงินค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ และหรอืกรรมการ ทีไ่ด้รบัค่าตอบแทน
 กรรมการจากบริษัทในกลุ่มอีก 2 บริษัท ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ช่วงระหว่าง
 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2558 เป็นจํานวนเงิน 360,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ช่วงระหว่าง
 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 เป็นจํานวนเงิน 263,226.00 บาท เรียบร้อยแล้วตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหารฯ
 บุคคลลําดับที่ 9  นายสมชัย สัจจพงษ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

 บุคคลลําดับที่ 12  นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2558

 บุคคลลําดับที่ 14  นายชวลิต พิชาลัย ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2558

 บุคคลลําดับที่ 15  นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2558 

 

 ทั้งนี้ บริษัทจัดหารถสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ให้กับประธานกรรมการใช้ในขณะดํารงตําแหน่ง เพื่ออํานวยความสะดวก

ในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น

โครงสร้างการจัดการ
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โครงสร้างการจัดการ

 1. นายคุรุจิต นาครทรรพ  12 21,848.13 11,612.90  -   11,612.90 33,461.03 

 2. นายทวารัฐ สูตะบุตร 101 183,888.42 349,000.00  -   349,000.00 532,888.42 

 3. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 252 458,810.71 799,000.00 72,000.00 871,000.00 1,329,810.71 

 4. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์2/ 273 497,044.93 770,000.00 120,000.00 890,000.00 1,387,044.93 

  รวมทั้งสิ้น  1,161,592.19 1,929,612.90 192,000.00 2,121,612.90 3,283,205.09 

กรรมการครบวาระและลาออกระหวางป 2558

   จํานวนวัน   โบนัส เบี้ยประชุม เบี้ยประชุม รวม รวม
  ลําดับ รายนาม ม.ค. - ธ.ค.  ป 2558

1/
 กรรมการฯ  กรรมการฯ คาเบี้ยประชุม คาตอบแทน

   2558  (รวมเบี้ยรายเดือน) เฉพาะเรื่อง 

หนวย: บาท

หมายเหตุ: 
1/  รวมโบนัสกรรมการปี 2558 ที่จ่ายงวดหลัง  

2/  รวมค่าเบี้ยประชุมในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการกําหนดค่าตอบแทนในกระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

 บุคคลลําดับที่ 1 นายคุรุจิต นาครทรรพ ดํารงตําแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และลาออกมีผลวันที่ 13 มกราคม 2558 

 บุคคลลําดับที่ 2 นายทวารัฐ สูตะบุตร ดํารงตําแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2558 และลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 

  2558 เป็นต้นไป

 บุคคลลําดับที่ 3  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร พ้นจากตําแหน่งกรรมการเนื่องจากหมดวาระการดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

  ผู้จัดการใหญ่ ตามสัญญาจ้าง มีผลวันที่ 10 กันยายน 2558

 บุคคลลําดับที่ 4  นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ดํารงตําแหน่งกรรมการต้ังแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 และลาออกจากการเป็นกรรมการ ต้ังแต่วันที่ 

  1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

คาตอบแทนกรรมการอิสระที่ไดรับจากการเปนกรรมการอิสระในบริษัทยอยระหวางป 2558 

 ไม่มี

 เงินเบี้ยประชุม 14 11,316,572.58 15 16,324,759.22 14 17,632,709.70 15 18,232,411.29 

 โบนัสรวม 14 30,122,950.82 15 45,129,452.06 14 27,680,910.81 15 9,664,610.82 

 รวม  41,439,523.40  61,454,211.28  45,313,620.51  27,897,022.11 

สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ ป 2555 - 2558 

  ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558*

 

คาตอบแทน
 จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน

หนวย: บาท

* รวมโบนัสกรรมการปี 2558 ที่จ่ายงวดหลัง
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คาตอบแทนผูบริหาร  

คาตอบแทนผูบริหาร

 ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กรรมการ ปตท. กําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของ 

ปตท. ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (Performance Agreement: PA) กําหนดโดยกระทรวงการคลังซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารทุกระดับร่วมกันกําหนดตัวชี้วัดและต้ังค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicators: KPIs) 

ไว้แต่ละปี เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจและนําไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารทุกระดับ โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้สะท้อนถึง

ผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจช้ันนําประเภทเดียวกัน พร้อมทั้ง

นําเสนอหลักการและจํานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของ ปตท. 

ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. เปลี่ยนแปลง เนื่องจาก ปตท. มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ จึงมีผลให้จํานวนผู้บริหารตาม

คําจํากัดความของสํานักงาน ก.ล.ต. มีจํานวน 5 ท่าน (ก่อนการปรับโครงสร้าง คือ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2557 มีจํานวน 10 ท่าน)  

ซึ่งไม่รวมผู้บริหารระดับสูง ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ที่มาปฏิบัติงาน

ที่ ปตท. ได้รับค่าตอบแทนจาก ปตท. ตามรายละเอียดดังนี้ 

โครงสร้างการจัดการ

ป 2558

ผูบริหาร (ตามเกณฑ ก.ล.ต.)

จํานวนราย
คาตอบแทน

รวม

จํานวนเงิน จํานวนราย
(รวมประธาน

เจาหนาที่บริหาร
และกรรมการ
ผูจัดการใหญ)

จํานวนเงิน

 เงินเดือนรวม 24,063,596.00 4    27,622,740.00  5 51,686,336.00  

 โบนัสรวม 8,458,219.00 4    8,700,040.00  5  17,158,259.00  

 รวม 32,521,815.00  36,322,780.00    68,844,595.00 

คาตอบแทนรวมของผูบริหาร ปตท. ป 2558 (แยกคาตอบแทน ปธบ./ กผญ.)

หนวย: บาท

ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ*

หมายเหตุ: 
* - ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดํารงตําแหน่งช่วงวันที่ 1 มกราคม 2558 - 9 กันยายน 2558 

  และนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ดํารงตําแหน่งช่วงวันที่ 10 กันยายน 2558 - 31 ธันวาคม 2558

 - เงินเดือนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในส่วนของนายเทวินทร์ วงศ์วานิช รวมค่าตอบแทนที่ ปตท. จ่ายให้เนื่องจากปฏิบัติงาน

  เพิ่มเติม ได้แก่ การเป็นประธานกรรมการ และ/หรือกรรมการ บริษัทใน กลุ่ม ปตท. ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

  ผู้จัดการใหญ่ ได้ส่งคืนค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ และ/หรือกรรมการ ที่ได้รับจาก ปตท. บริษัท ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

  และ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ให้กับ ปตท. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหารฯ
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 ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีดังนี้

 ไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทําความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ 

 1) การถูกพิพากษาว่ากระทําผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือ

  ความผิดในทํานองเดียวกัน 

 2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 

 3)  การเป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุในบรษิทั หรอืหา้งหุน้สว่นทีถ่กูพพิากษาใหเ้ปน็บคุคลลม้ละลาย หรอืถูกพทัิกษท์รพัย์

พนักงาน  

 บคุลากรของ ปตท. ทุกคน ถือเปน็ทรพัยากรทีส่าํคัญที่สดุในการดาํเนินธุรกิจ โดยมีความเชือ่ม่ันว่า การเจริญเติบโตขององค์กร

ขึน้อยูก่บัพนกังานท่ีมีคณุภาพ ดงันัน้ ปตท. จึงมีนโยบายมุง่เนน้ทีจ่ะพฒันาและปรับปรงุระบบการบริหาร และระบบการพฒันาบคุลากร

ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานเป็นท้ังคนดี 

และคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นกลไกหลักในการพัฒนา

ให้ ปตท. ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความความยั่งยืน (Sustainability Organization) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร มุ่งไปสู่การเป็นบริษัทที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศชาติ

จํานวนบุคลากรและคาตอบแทนบุคลากร 

 จํานวนพนักงาน ปตท. (รวมพนักงานที่ไปปฏิบัติงาน Secondment ในบริษัทใน กลุ่ม ปตท.) ปี 2558 เท่ากับ 4,382 คน 

และทั้งนี้ ปตท. ยังคงดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังคนให้สอดคล้องต่อการดําเนินธุรกิจ ภายใต้ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ 

โดยให้ความสําคัญกับการจัดสรรทรัพยากรในจุดที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หรือมีความจําเป็นต่อเนื่องจากการลงทุน นอกจากน้ัน ยังได้

จัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างจริงจังในทุกระดับ ตลอดจนปรับข้ันตอนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

โครงสร้างการจัดการ

 เงินเดือนรวม 9 62,769,000.00 10 69,023,520.00 10/5 56,454,960.00 5 51,686,336.00 

 โบนัสรวม 9 23,993,379.77 10 30,772,449.50 10/5 34,428,132.00 5  17,158,259.00 

 รวม  86,762,379.77  99,795,969.50  90,883,092.00   68,844,595.00

คาตอบแทนรวมของผูบริหาร ปตท. ป 2555 - 2558  

  ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558

 

คาตอบแทน
 จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน

หนวย: บาท

 เงินสมทบกองทุน 9 6,276,900.00 9 6,652,851.60 9/4 4,937,228.80 4 5,086,634.00

 สํารองเลี้ยงชีพ 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบริหารของ ปตท. ป 2555 - 2558

  ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558

 

คาตอบแทน
 จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน

หนวย: บาท
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 เงินเดือนรวม 3,311,831,273.00 3,549,202,456.00 3,729,946,652.00 4,000,980,185.00 

 โบนัสรวม 1,653,647,970.00 1,756,840,371.00 1,869,490,435.00 1,647,437,327.00 

 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 318,714,613.00 415,284,584.00 434,836,637.00 468,316,181.00 

 อื่น ๆ (ถ้ามี) 2,331,060,076.00 2,364,683,270.00 2,750,517,905.00 2,676,017,663.00 

 รวม 7,615,253,932.00 8,086,010,681.00 8,784,791,629.00 8,792,751,356.00

 จํานวนบุคลากรแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ปี 2555 - 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 

โครงสร้างการจัดการ

หนวย: คน

ปตท. กลุม ปตท. ปตท. กลุม ปตท. ปตท. กลุม ปตท. ปตท. กลุม ปตท.

กลุมธุรกิจ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558

หมายเหตุ: 
1/  ไม่รวมพนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ

2/  พนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ

 1. ก๊าซธรรมชาติ 1,367 - 1,424 - 1,323 - 1,289 - 

 2. นํ้ามัน 1,296 - 1,496 - 1,409 - 1,465 - 

 3. ปิโตรเคมีและการกล่ัน 103 - 95 - 93 - 83 - 

 4.  กลุ่มธุรกิจโครงสร้าง

     พื้นฐาน - - - - 201 - 342 - 

 5. สนับสนุน และปฏิบัติงาน

  ในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น 1,1971/ 2652/ 1,0981/ 2822/ 1,2181/ 2722/ 1,2031/ 2782/ 

 6. บริษัทย่อยและกิจการ

  ร่วมค้า  - 20,551 - 24,969 - 25,714 - 24,512 

  รวม 3,963 20,816 4,113 25,251 4,244 25,986 4,382 24,790

 ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง) ปี 2555 - 2558 มีรายละเอียดดังนี้

 คาตอบแทน ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558

หนวย: บาท
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คาตอบแทนอื่น ๆ

 ปตท. ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือ

จากเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้กับ

ผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ 

การดํารงชีพ ตลอดจนมาตรฐานของกลุ่มบริษัทในธุรกิจชั้นนํา

ประเภทเดียวกัน อาทิเช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัด 

ค่าล่วงเวลา เป็นต้น โดยในปี 2556 ปตท. ได้มีการปรับปรุง

โครงสร้างเงินเดือนของ ปตท. ให้สามารถแข่งขันได้ นอกจากนั้น 

ปตท. มีกลยุทธ์และนโยบายในการสร้างแรงจูงใจแก่พนักงาน

ทั้งในรูปแบบของตัวเงิน และไม่ใช่รูปแบบของตัวเงิน อาทิเช่น 

นโยบายสวัสดิการทางเลือก (Flexible Benefi t) เพื่อเปิดโอกาส

ให้พนักงานไดม้สีทิธิเ์ลอืกใชส้วัสดกิารทีเ่หมาะสมกบัรูปแบบการใช้

ชวีติของตนเอง นโยบายด้านการพัฒนาบคุลากร การตรวจสุขภาพ

ของผู้ปฏิบัติงานที่ทํางานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง และการปรับปรุง

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

 ทั้งนี้ ปี 2557 มีการปรับอัตราค่าเล่าเรียนบุตรใหม่ 

ตามประกาศกรมบัญชีกลาง สําหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตเฉลี่ย 

2,832.29 บาทตอ่คนตอ่ปี และคา่รักษาพยาบาลที่ ปตท. จา่ยเปน็

สวัสดิการให้พนักงานและครอบครัวทั้งระบบสวัสดิการที่ ปตท. 

บรหิารและระบบประกนัสขุภาพ เฉลีย่ 98,561.31 บาทตอ่คนตอ่ปี

 ปี 2558 มีการปรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล โดยเพิ่ม

วงเงินค่าคลอดบุตร สําหรับระบบประกันสุขภาพ และปรับเพิ่ม

อัตราค่าเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (Continuous Positive 

Airway Pressur: CPAP) ให้แก่พนักงานและครอบครัวสําหรับ

ค่าเบี้ยประกันชีวิตเฉลี่ย 2,829.90 บาทต่อคนต่อปี และค่ารักษา

พยาบาลท่ี ปตท. จ่ายเป็นสวัสดิการให้พนักงานและครอบครัว

ทั้งระบบสวัสดิการที่ ปตท. บริหารและระบบประกันสุขภาพ เฉลี่ย 

79,325.89 บาทต่อคนต่อปี 

 

การพัฒนาและปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล

 เพื่อให้องค์กรพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความย่ังยืน   

ปตท. ยังคงพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ได้ใช้

ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อนําพาให้องค์กร

บรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการมีโอกาส

ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเติบโตไปพร้อม ๆ กับความสําเร็จ

ขององค์กรด้วย

 ปตท. ได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับ

ร่วมกันกําหนดแผนงานให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมาย

ขององค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การดําเนินธุรกิจท่ัวท้ังองค์กรมุ่งไปสู่

จุดหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารระดับสูง

ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งสายงาน

สนับสนุน มาร่วมประชุมหารือและกําหนดวิสัยทัศน์และทิศทาง

ขององค์กรร่วมกัน และถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวไปสู่หน่วยงาน

ภายในสายงานต่าง ๆ จากกลยุทธ์ธุรกิจเป็นแผนธุรกิจ และ

แผนการใช้งบประมาณที่มีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน 

พนักงาน ปตท. ทุกระดับได้กําหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (Key 

Performance Indicators: KPIs) ที่ถ่ายทอดลงมาตามลําดับเป็น

รายบุคคล ต้ังแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน ลงมาจนถึงพนักงาน 

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่พนักงานกําหนดน้ัน จะใช้เป็น

กรอบการปฏิบัติงานและมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถสะท้อนความแตกต่าง

ของผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้

 ปตท. ได้นําแนวทางในการบริหารสายอาชีพ (Career 

Management) มาใช้เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพนักงาน

ทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ให้เป็นไปตาม

รูปแบบ (Model) ที่องค์กรกําหนดขึ้น เพื่อรองรับภารกิจและสร้าง

คุณค่าให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เป็นกรอบและแนวทาง

หลักของการบริหารและพัฒนาพนักงานในทุกระดับ การกําหนด

สายอาชีพของ ปตท. ขึ้นอยู่กับทิศทางการดําเนินธุรกิจที่มุ่งสร้าง

ให้องคก์รมีขดีความสามารถในการแขง่ขัน โดยแบ่งการดําเนนิงาน

เป็น 2 กลุม่ คอื กลุม่ผู้บรหิารระดบัสูง และกลุ่มพนักงาน ที่เชื่อมโยง

กันอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือก 

ประเมินศักยภาพ และจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 

Development Plan) อย่างเป็นระบบโดย

 • กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (ระดับเทียบเท่าผู้จัดการฝ่าย

ขึ้นไป) เป็นการบริหารจัดการในรูปแบบ กลุ่ม ปตท. (Group 

Leader Development) เพื่อรองรับความต้องการผู้บริหารระดับ

สูงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีคณะผู้บริหารระดับ CEO ของ

กลุ่ม ปตท. เรียกวา่ คณะกรรมการจัดการ กลุม่ ปตท. (PTT Group 

Management Committee: PTTGMC) มหีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ในการกําหนดทิศทางและนโยบายการดําเนินงานในเรื่อง

การบริหารสายอาชีพกลุ่มผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการ

บรหิารความร่วมมอืของกลุม่ทรพัยากรบคุคล (Human Resources 

Group Alignment & Coordination Management Committee: 

HRAC) มีหน้าที่ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะให้แก่รองกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ทรัพยากรบคุคลและศักยภาพองค์กร ในการตดัสนิใจ

ประเด็นความร่วมมือที่สําคัญต่อกลยุทธ์และทิศทางในการกํากับ

ดแูลด้านทรพัยากรบุคคลของ กลุ่ม ปตท. ใหส้อดคลอ้งกับทิศทาง

ของ กลุ่ม ปตท. 
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 • กลุ่มพนักงาน (ระดับผู้จัดการส่วนหรือเทียบเท่าลงมา) 

เป็นการบริหารและพัฒนาพนักงานตามความจําเป็นของ

การดําเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทในกลุ่ม เพื่อรองรับทิศทาง

การดําเนินธุรกิจในอนาคต สําหรับ ปตท. ได้กําหนดให้จัดต้ัง

คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล (Corporate Human 

Resources Committee: HRC) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

ในการส่งเสริมผลักดันและควบคุมติดตามการดําเนินงานในเรื่อง

การบริหารสายอาชีพกลุ่มพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ

กลุ่มที่ปรึกษาประจําสายอาชีพ (Career Counseling Team: 

CCT) รวม 15 สายอาชีพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหาร

สายอาชีพกลุ่มพนักงาน ให้คําปรึกษา ชี้แนะ ควบคุมและติดตาม

การดําเนินงาน ท้ังนี้ วัตถุประสงค์ในการบริหารสายอาชีพน้ัน 

เป็นกลไกให้พนักงานต้ังเป้าหมายและวางแผนพัฒนาตนเอง 

เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและสร้างคุณค่าในงานที่รับผิดชอบ 

ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางขององค์กร ทั้งในรูปแบบ

การฝึกอบรมทีเ่หมาะสมตาม Success Profi le รวมถงึการหมนุเวยีน

เปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ ตาม Career Path เพื่อให้พนักงาน

สามารถพฒันาทักษะ ความชํานาญ จากประสบการณ์ในตาํแหนง่

หน้าที่ใหม่ ตลอดจนการแต่งตั้ง เลื่อนระดับพนักงานให้เหมาะสม

กบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและศักยภาพของพนักงาน ซึง่การพฒันา

พนักงานให้เหมาะสมตามความสามารถและความต้องการของ

พนกังานและองค์กรน้ัน นอกจากพนกังานจะมคีวามพรอ้มสําหรับ

การเตบิโตเปน็ผู้บรหิารระดับสูงของ กลุ่ม ปตท. แล้ว ยังจะนาํ ปตท. 

ไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในที่สุด

 นอกจากการมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรตามแนวทางข้างต้น

แล้ว ปตท. ยังใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดการอบรม

หลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานที่ทํางานเกี่ยวข้องและ

ผู้สนใจ เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีความตระหนักถึงความสําคัญ

ในเรื่องดังกล่าว โดยในปี 2558 ได้มีการจัดหลักสูตรอบรมฯ 

รายละเอียดดังตาราง

 1. Environmental Impact Assessment (EIA) 25/9/2015 25/9/2015 ปตท.สนญ 78 
 

 2. Basic Safety, Occupational Health 

  and Environment Management 2/1/2015 31/12/2015 ปตท.สนญ 103 
 

 3. Contractor SSHE Mgt. 24/3/2015 14/9/2015 ปตท.สนญ 147 
 

 4. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

  ในที่ทํางาน SSHE Training 1 1/1/2015 31/12/2015 ปตท.สนญ 515  
 

  Total    843

 No. Name of the business event Start date End date Location Attendess

 ในปี 2558 ปตท. ยังคงจัดให้มีโครงการ Young People to Globalize: YP2G เป็นปีที่สาม เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีความพร้อม

ไปปฏิบัติงานต่างประเทศตามกลยุทธ์ของ ปตท. พนักงานดังกล่าวจะได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อม โดยจะได้รับมอบหมาย

ให้รับผิดชอบงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ (International Business Development) หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของ ปตท. 

ในต่างประเทศ (International Related Business) ซึ่งจะทําให้พนักงานได้เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้าน Business Acumen 

จากการปฏิบัติงานจริง ในรูปแบบ On the Job Training: OJT นอกจากนี้ ในปี 2557 ปตท. ได้เพิ่มการบริหารสายอาชีพ คุณภาพ 

มาตรฐานและงานวิศวกรรม (Quality Assurance and Engineering Career) เพื่อรองรับกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานของ ปตท.

 ปตท. ยังคงให้ความสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน (Career and Competency Management) โดยมี

การจัดทําและทบทวน Success Profi le รวมทั้ง Career Path ของแต่ละตําแหน่งงาน และผลักดันให้มีการประเมิน Success Profi le 

เพื่อให้สอดรับกับ Performance Cycle ที่พนักงานต้องหารือกับผู้บังคับบัญชา (Two-Way) ถึงงานที่ต้องรับผิดชอบต้ังแต่ต้นปี 

เพื่อติดตามและประเมินผลปลายปี ตั้งการจัดทําแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ในระบบ COACH 

พร้อมทั้งปรับปรุงคู่มือการใช้งานเพื่อพัฒนาพนักงานตามสายอาชีพที่กําหนด และสอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจขององค์กร 
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 กลุ่ม ปตท. ได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ 

ตอบสนองกลยุทธข์ององคก์รที่ตอ้งการเปลี่ยนจาก Resource-Based 

เป็น Knowledge-Based โดยท่ี ปตท. กําลังเขา้สู่สงัคมอุดมปญัญา 

(Knowledge Society) ซึ่งความท้าทายในการก้าวสู่ยุคสังคม

อุดมปัญญา หัวใจสําคัญอยู่ที่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพราะ

เป็นหนทางนําไปสู่การอยู่รอดที่แท้จริง กลุ่ม ปตท. ในฐานะ

องค์กรพลังงานแห่งชาติ ซึ่งดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรู้

และนวัตกรรม จึงได้ริเริ่มเคลื่อนยุทธศาสตร์ “3 ประสาน

แห่งการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืนของ กลุ่ม ปตท.”   

 เน้นการสร้างองค์ความรู้และคนคุณภาพ เพื่อเป็นกําลัง

สําคัญในการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างม่ันคง โดยส่งเสริม

และผลักดันให้เกิดหน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ 

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ การจัดตั้งสถาบันวิทยาการ

พลังงาน โรงเรียนกําเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี

 สําหรับการเรียนรู้ของพนักงานภายในองค์กร ได้จัดต้ัง 

“สถาบันพฒันาผู้นาํและการเรียนรู้ กลุ่ม ปตท.” (PTT Leadership 

and Learning Institute: PLLI) เพื่อทําหน้าที่เป็นศูนย์กลาง

แห่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้นําและพนักงาน เพื่อให้

เป็นทรัพยากรบุคคลที่ทั้ง “ดีและเก่ง” มีภาวะผู้นํา มีความพร้อม

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นต้นทุนที่มีคุณค่าขององค์กร 

ด้วยความเชื่อม่ันใน “พลังความรู้” และ “พลังของการพัฒนา

ทุนมนุษย์” เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

โดย ปตท. เปิดกว้างให้พนกังานทกุคนไดร้บัโอกาสเรยีนรู้ตลอดเวลา 

ทั้งในสายอาชีพและนอกสายอาชีพ ซึ่งพนักงานทุกคนจะได้

เขา้รบัการเรียนรู ้พัฒนา ตลอดชีวิตการทาํงาน ผา่นกลุม่หลักสตูร 

ที่ PLLI ดําเนินการ ดังนี้

 1. หลักสูตร Leadership Acceleration Program เป็น

หลักสูตรเตรยีมความพรอ้มและเร่งพัฒนาผูบ้รหิารของ กลุม่ ปตท. 

     2. กลุ่มหลักสูตร Core Course สําหรับพนักงานทุกคน 

เป็นกลุ่มหลักสูตรหลักที่ออกแบบเชื่อมโยงกับเป้าหมาย นโยบาย 

และความรู้ขององค์กร รวมถึงหลักสูตรที่อยู่บนพ้ืนฐานของ 

Competency-Based ซึ่งจะช่วยพัฒนาด้าน Business/ People 

Management ตลอดจนด้าน Soft Skills ที่ช่วยเสริมพฤติกรรม

ให้เป็นไปตามสมรรถนะหลกั (Core Competency) ตามความจาํเปน็

ของพนักงานแต่ละระดับ 

   3.  กลุ่มหลักสูตร Function Course เป็นหลักสูตรของ

สายอาชีพต่าง ๆ ที่มุ่งพัฒนาพนักงานภายในสายอาชีพ ต้ังแต่

ระดับแรกเริ่มจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ 

 สาํหรบักลุม่หลกัสูตร Function Course นี ้ PLLI ดาํเนนิการ

ร่วมกับกลุ่ม Functional Academy ที่ ปตท. จัดต้ังขึ้น เพื่อ

พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กรให้เป็นระบบ โดยส่งเสริมให้เกิด

การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ภายในหน่วยงานตาม

แต่ละสายอาชีพ และส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นข้ันตอน ทําให้

พนักงานจากแต่ละสายอาชีพมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนา

ศักยภาพตามขีดความสามารถของแต่ละบุคคล ตั้งแต่ระดับ

เริ่มต้นจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ รวมท้ังยังเปิดโอกาสให้พนักงาน

สายอาชีพอื่นเข้าร่วมเรียนรู้หัวข้อที่สนใจได ้

STRONG

มั่นคง

Breadth of Knowledge

BIG

มั่งคั่ง

All Round

LONG

ยั่งยืน

Depth of Knowledge

Energy Literacy for 

the World

Toward Knowledge Base Organization

’s Learning Triad for Sustainabiltiy

PTT Leadership

Learning Institute

New Frontier

Knowledge for

Thailand

3 ประสานแหงการเรียนรู สูความยั่งยืนของ กลุม ปตท.

TEA/ YTEA PLLI VISTEC/ KVIS

IBG
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 นอกจากนี้ ปตท. ยังมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

(Learning Organization) ที่ทําธุรกิจบนฐานองค์ความรู้ ผ่าน

การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ (Knowledge 

Management) ตาม Functional Excellence ใน PTT Way ซึ่งเป็น

หัวข้อองค์ความรู้ที่สําคัญขององค์กร มีการประเมินประสิทธิผล

การจัดการความรู้ทั้งเชิงคุณภาพผ่าน PTT Group KM Maturity 

Assessment และเชิงปริมาณผ่าน KM Dashboard อีกท้ัง

มี BRIGHT หรือ PTT Group Knowledge Center เป็นศูนย์กลาง

ทีร่วบรวมองค์ความรูท้ีส่าํคัญ ผนวกกบัการสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร

และพนักงานทุกระดับเกิดเป็นวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในวิถีการทํางาน ที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาศักยภาพ

ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านการเรียนรู้ และการแก้ไขปัญหา

ตา่ง ๆ  อยา่งมปีระสทิธภิาพ  รวมทัง้นาํองคค์วามรูไ้ปพัฒนาตอ่ยอด 

เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเลิศและต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ 

ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญในการผลักดันให้ ปตท. แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน ทั้งนี้ ปตท. มีโปรแกรมอบรมและพัฒนาให้กับผู้บริหารและ

พนกังานอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตแ่รกเขา้จนถึงเกษียณอายกุารทาํงาน 

เพ่ือเตรียมความพร้อมและสร้างขีดความสามารถตามทิศทาง

ขององค์กรและหน่วยงานต้องการ สร้างพนักงานให้เป็น คนเก่ง 

คนดี และมีความรับผิดชอบ ขององค์กรและสังคม

 นอกเหนือจากระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้น

พัฒนาพนักงาน ปตท. ให้เป็นคนเก่ง หรือเป็นผู้ที่มีศักยภาพ

สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังขององค์กรในการดําเนิน

ธุรกิจ (High Performance Organization) ได้แล้ว ปตท. ยังให้

ความสาํคญัตอ่การพฒันาพนกังานใหเ้ปน็คนด ีมคีวามรบัผดิชอบ 

โดยมี ส่วนร่วมในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

(Corporate Social Responsibility) รวมทั้งยึดหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดี (Corporate Governance) เป็นกรอบให้ผู้บริหารและ

พนักงานถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ปตท. มีความเชื่อม่ันว่าการพัฒนา

พนักงานให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความรับผิดชอบนั้น จะช่วยให้

องค์กรเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

 พนักงาน 60.1 63.0 35.24* 55.11

 ผู้บริหาร 41.8 43.0 22.61 30.02

 จํานวนชั่วโมงอบรมตอคนตอป ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558

หนวย: ชั่วโมงตอคนตอป

สรุปตัวเลขการพัฒนาพนักงาน

 พนักงานและผู้บริหาร 54,611.00 58,000.00 55,435.37 34,476.36

 คาใชจายอบรมตอคนตอป ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558

หนวย: บาทตอคนตอป

* ตัวเลขค่าใช้จ่ายอบรมต่อคนต่อปี ลดลงจากปี 2557 เนื่องจากนโยบายรัฐบาลที่งดการอบรมในต่างประเทศ
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การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูบริหาร
และพนักงานเพื่อเปาหมายเดียวกัน

 ปตท. ได้จัดให้มีรูปแบบการสื่อความระหว่างผู้บริหาร

และพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบถึงแนวทาง

การดําเนนิงานขององคก์ร อปุสรรคหรอืผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึ้น 

และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม

ในการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพการดาํเนนิงานขององคก์ร

ในแต่ละป ีนอกเหนอืจากการประชุมคณะกรรมการกจิการสมัพนัธ ์

ปตท. ที่กําหนดวาระการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งคร้ัง ยังมี

การประชุมคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ (Joint Consultation 

Committee: JCC) ทีก่าํหนดใหม้กีารประชมุร่วมกันระหวา่งผู้บรหิาร

และพนกังานในหนว่ยงานภมูิภาคทัว่ประเทศ นอกจากนี ้ประธาน

เจา้หนา้ทีบ่รหิาร/ กรรมการผู้จดัการใหญ ่ยังไดจ้ดัประชุมสือ่ความ

กบัพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะมาโดยตลอด และมกีารสํารวจ

ความพึงพอใจและความผกูพันของพนกังานต่อองคก์รเปน็ประจํา

ทุกปี เพื่อรับทราบระดับความพึงพอใจและระดับความผูกพัน

ในปัจจัยต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุง โดย ปตท. 

มคีวามเชือ่มัน่วา่การสือ่ความที่ด ีและการแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ 

ระหว่างผู้บริหารและพนักงานจะนําไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง

ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และทําให้บรรลุเป้าหมายของ

องค์กรร่วมกัน รวมท้ังได้ดําเนินการ สอบทานความต้องการ

พื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารและพนักงานผ่าน

การดําเนินงานของคณะกรรมการหลายคณะ เช่น คณะกรรมการ

จัดการทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ปตท. 

และคณะกรรมการบริหารสายอาชีพ เป็นต้น และมีการสํารวจ

ความคิดเห็นของพนักงานโดยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้าน

การบริหารทรัพยากรบุคคลภายนอกจํานวน 1 ครั้ง นอกจากนี้

ยงัมกีารร่วมมอืกับบรษัิทใน กลุม่ ปตท. เพือ่พัฒนาระบบฐานขอ้มูล

ผู้บริหารของกลุ่ม และจัดทําแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของ 

กลุ่ม ปตท. ร่วมกัน 

การกําหนดใหมีคานิยมรวมของ กลุม ปตท. 

(PTT Group Core Values)

 ค่านิยม กลุ่ม ปตท. คือ SPIRIT อันเป็นวิถีการทํางาน 

ซึ่งหากผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทาง

ในการดํารงชีวิตด้วยแล้ว จะทําให้เป็นคนเก่ง คนดี และมี

ความรับผิดชอบ เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รักของทุกคน และ

จะช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ของ กลุ่ม ปตท. ในความเป็นองค์กร

ทีน่า่เชื่อถอืและไวว้างใจไปสูส่งัคมภายนอก ชมุชน และประเทศชาต ิ

อยา่งเด่นชดัตอ่ไป เมือ่พนักงาน กลุม่ ปตท. ทุกระดับมีวถิกีารทํางาน

ที่สอดคล้องกัน ที่นอกเหนือจากความเป็นคนเก่งแล้ว ยังมุ่ง

เน้นในความเป็นคนดี มีความรับผิดชอบก็จะช่วยเสริมสร้าง

ความแขง็แกร่งใหก้บัองค์กรและนาํพาไปสูค่วามสําเรจ็ตามกรอบ

กลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนของ กลุ่ม ปตท. ซึ่งค่านิยม SPIRIT 

ประกอบด้วย: 

Responsibility

for Society

Trust and

Respect

Integrity and

Ethics

+

+ +

HPO

เกง

CG

ดี
CSR

รับผิดชอบ

Performance

ExcellenceSynergy Innovation
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 อีกทั้งค่านิยม SPIRIT รากฐานสําคัญที่หล่อหลอมให้ผู้บริหารและพนักงาน กลุ่ม ปตท. เป็นคนเก่ง คนดี และมีความรับผิดชอบ

ต่อองค์กรและสังคมภายนอก เพื่อสามารถนํา กลุ่ม ปตท. ไปเป็น Pride & Treasure of Thailand ตามปณิธานของ ปธบ./ กผญ. 

เพื่อให้ กลุ่ม ปตท. เป็นที่ศรัทธา เป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจของประชาชนคนไทย โดยในปี 2558 ได้เพิ่มการมุ่งเน้นในความเป็น 

RIT ให้มากยิ่งขึ้น โดยที่ยังคงความสําคัญของ SPI ไว้ไม่ได้ละเลยไป เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของ กลุ่ม ปตท. ในความเป็นคนดี

และมีความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน ออกไปสู่สายตาผู้มีส่วนได้เสียภายนอกให้เด่นชัดมากยิ่งข้ึน รวมถึงมีการทบทวนและปรับปรุง

แก้ไขนโยบาย ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงระบบและกระบวนการทํางานต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรเป็นไป

ด้วยความโปร่งใส โดยเริ่มต้ังแต่นโยบาย CG นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) ระบบตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) ฯลฯ ตลอดจนเชื่อมโยงกระบวนการการทํางานที่คํานึงถึง

ความรับผิดชอบของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ผ่านหลักการบริหารความย่ังยืน (Sustainability Management) และ CSR 

ของ กลุ่ม ปตท. เพื่อประโยชน์ต่อสังคมภายนอก ชุมชน และประเทศชาติ ตลอดจนสร้างคุณค่าร่วมระหว่างสังคมและธุรกิจ 

เช่น การพัฒนาสังคมภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อได้รับการยอมรับในวงกว้างจากสังคม ชุมชน 

และประชาชนคนไทย

การสืบทอดตําแหนงสําหรับผูบริหาร

 เนือ่งจาก ปตท. มีสถานะเปน็รัฐวิสาหกิจ ดงัน้ันการสรรหา

และแต่งตั้งตําแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงต้องเป็นไป

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ โดยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 8 ตรี และดําเนิน

กระบวนการสรรหาตามมาตรา 8 จัตวา โดยคณะกรรมการ ปตท. 

แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณะหนึง่จาํนวน 5 คน ทีม่คีณุสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ทําหน้าที่สรรหาบุคคล

ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมสําหรับ

เป็นผู้บริหาร ปตท. โดยตอ้งมีคณุสมบติัและไมมี่ลักษณะตอ้งห้าม

ตามกฎหมาย ไม่เป็นกรรมการของ ปตท. ยกเว้นเป็นผู้บริหาร 

ซึ่งเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และมีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์

ในวันยื่นใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการสรรหาสรรหาผู้ที่มี

ความเหมาะสมแล้วให้เสนอต่อผู้มีอํานาจพิจารณาแต่งตั้ง 

โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้บริหาร

เดิมพ้นจากตําแหน่ง สัญญาจ้างมีระยะเวลาคราวละไม่เกิน 

4 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการจะจ้างผู้บริหารเดิมต่อหลังจาก

ครบกําหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ไม่ต้องดําเนินการกระบวนการ

สรรหาใหม่ แต่จะจ้างเกินสองคราวติดต่อกันไม่ได้ ซึ่งในปี 2558 

คณะกรรมการ ปตท. ได้ดําเนินการกระบวนการสรรหากรรมการ

ผู้จัดการใหญ่คนใหม่เพื่อทําหน้าที่แทนนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 

ซึ่ งครบวาระตามสัญญาจ้างในวันที่  9  กันยายน 2558 

โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่

BBBaaallaannnnccinnngg bbbeettweenn tthhhhee ttwwwoo roooleeesss

• Country Energy Security (NOC)

• Public Trust

• Business Transparency

• Corporate Governance

• Public Wealth Community 

 & Environment

Pride

• Top Class Energy Company

• Sustainable Growth

• High Performance Org.

• Knowledge-Based Company

Treasure
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ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ มีผู้สนใจสมัครและมีคุณสมบัติครบถ้วนจํานวน 

4 คน โดยแบ่งเป็นผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. 3 คน และบุคคลภายนอก 

1 คน ซึ่งกระบวนการสรรหาดําเนินการด้วยความโปร่งใสภายใต้

แนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุด ตามมาตรา 8 วรรค 3 

แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 ซึ่งคณะกรรมการ

สรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร

ที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณา คือ 

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ทั้งนี้ เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2558 

คณะกรรมการ ปตท. ไดมี้มติเหน็ชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหา

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เสนอและแต่งตั้ง นายเทวินทร์ 

วงศ์วานชิ ใหด้าํรงตาํแหนง่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนใหม่ ต่อจาก นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 

โดยเข้ารับตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 10 กันยายน 2558 และมีวาระ

การดํารงตําแหน่ง 2 ปี 11 เดือน นับจากวันที่ได้รับการแต่งต้ัง 

(เนื่องจาก นายเทวินทร์ วงศ์วานิช จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561)

 ปตท. ได้ดาํเนินการพฒันาผู้บริหารระดบัสูงอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้มีผู้บริหารขององค์กรเป็นหนึ่งในผู้มีคุณสมบัติที่พร้อม 

สมัครเข้าคัดเลือกในการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ครั้งต่อไป 

โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อทดแทนผู้บริหาร

ระดับสูงทีจ่ะเกษียณอายุ ในระหว่างป ี2558 - 2562 และนโยบาย/

แนวทางการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของ กลุ่ม ปตท. รวมทั้ง

การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล คือ Management Pool 

ประกอบด้วยผู้บริหาร 320 คน และ Potential Pool ของตําแหน่ง 

Key Area ไว้เรียบร้อยแล้ว 

 การบริหารดังกล่าว ดําเนินการมาต้ังแต่ปี 2550 โดย 

ปตท. มีระบบ “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Group Leadership 

Development Program: GLDP)” เพื่อเป็นการวาง Succession 

Plan สําหรับเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมขึ้นดํารงตําแหน่ง

ที่สูงขึ้นเมื่อมีตําแหน่งว่างของ กลุ่ม ปตท. ได้แก่ ตําแหน่งต่าง ๆ 

ดังนี้

 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ (President)

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า 

  (Senior Executive Vice President: SEVP)

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า 

  (Executive Vice President: EVP)

 • ผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า (Vice President: VP)

 โดยมีกลไกการบริหารดังนี้

 • คณะกรรมการจัดการ กลุ่ม ปตท. 

  (PTT Group Management Committee: PTTGMC)

 • คณะกรรมการจัดการ กลุ่ม ปตท. - Minor 

  (PTT Group Management Committee - Minor: 

  PTTGMC-Minor)

 • คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มทรัพยากร

  บุคคล (Human Resources Group Alignment 

  & Coordination Management Committee: HRAC)

 • คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล

  ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

  (Human Resources Management Committee: HRMC)

 • คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล 

  (Corporate Human Resources Committee: HRC)

 ผลการดําเนินการ ป 2558

 • การเตรียม SEVP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหาร

  ระดับ EVP ที่มีความพร้อมและศักยภาพ (กลุ่ม ปตท.)  

  - จํานวน Pool Member 39 ราย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

   2558)

  - Pool Member ได้รับการแต่งต้ังให้ขึ้นดํารงตําแหน่ง 

   23 ราย (ปี 2551 - 2558)

 • การเตรียม EVP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหาร

  ระดับ VP ที่มีความพร้อมและศักยภาพ (กลุ่ม ปตท.)  

  - จํานวน Pool Member 120 ราย 

   (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

  - Pool Member ได้รับการแต่งต้ังให้ขึ้นดํารงตําแหน่ง 

   31 ราย (ปี 2552 - 2558)

 • การเตรียม VP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหาร

  ระดับ ผจ.ส่วน ที่มีความพร้อมและศักยภาพ (ปตท.)

  - จํานวน Pool Member  161 ราย  

   (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

  - Pool Member ได้รับการแต่งตั้งให้ขึน้ดํารงตําแหน่ง 

   102 ราย (ปี 2552 - 2558)

ขอพิพาทดานแรงงาน

 ปตท. ไม่มขีอ้พพิาทด้านแรงงานทีม่นียัสําคัญในระยะเวลา 

3 ปีที่ผ่านมา
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 ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติและบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ปตท. ตระหนกัถึงพนัธกิจสาํคญั

ในการสร้างความเชื่อม่ันในการดําเนินธุรกิจโดยมีระบบบริหาร

จัดการที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังน้ัน 

สิง่ทีจ่ะทําให้ผูถ้อืหุ้นไว้วางใจ และมัน่ใจในการลงทุนกบัธรุกจิของ ปตท. 

คือ การมีนโยบายและการดําเนินงานที่รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้น

พึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายกําหนด หรือมากกว่าน้ัน 

รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

ที่ดีที่สุด เป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่เสมอ

 นับตั้งแต่แปลงสภาพเป็น บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

และกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปลายปี 2544 

ปตท. ให้ความสําคญัในด้านการกํากบัดแูลกจิการที่ดมีาโดยตลอด โดย

กําหนดให้ ปตท. “ต้องจัดทํานโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ ผู้บริหาร

ระดบัสูง ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ตามระบบการกํากับดูแลกจิการที่ด ี

การกํากับดูแลกิจการ

เพือ่เปน็แนวทางปฏิบตัิขององค์กรที่ไดม้าตรฐานและเปน็แนวทางที่ถกูตอ้ง” ไว้ในข้อบงัคบัของ บริษทั ปตท. จํากดั 

(มหาชน) รวมท้ังได้กําหนดระเบียบบริษัทว่าด้วยการกํากับดูแลกิจการที่ดีในปี 2544 ซึ่งได้มีการแก้ไขทบทวน

ในปี 2557 และจัดทําคู่มือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ทุกคน ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ เป็นครั้งแรกในปี 2546 และต่อมา คณะกรรมการ ปตท. จัดให้มีการปรับปรุง

อย่างต่อเนื่องอีกจํานวน 3 ฉบับ ในปี 2548 ปี 2552 และปรับปรุงครั้งที่ 3 ในปี 2556 - 2558 เพื่อให้เป็นไปตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน

ขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะจากรายงาน Corporate Governance Assessment Report ของสมาคมสง่เสรมิกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) 

และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทชั้นนําในระดับสากล โดยแก้ไขชื่อคู่มือเป็น “คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐาน

ทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)” สาระสําคัญที่ปรับปรุง

ในคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ ฉบับนี้ คือ

การกํากับดูแลกิจการ
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การกํากับดูแลกิจการ

 • เพิ่มเติมสาระเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อ

ให้คู่มือ CG ของ ปตท. มีสถานะเป็นประมวลจริยธรรมตาม

รัฐธรรมนูญ

 • เพิ่มเติมกลไกและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับคู่มือ CG เพื่อให้

มีความชัดเจนในการปฏิบัติและการลงโทษเมื่อมีการฝ่าฝืน

หรือละเว้น

 • เพิ่มเติมการดํารงตําแหน่งของกรรมการ ปตท. ดังนี้

  1. ดํารงตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือ

   นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง 

  2. ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

   ในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยไดไ้มเ่กนิ 5 แห่ง 

   ทัง้นี ้การดาํรงตาํแหนง่กรรมการตามความในข้อ 2 นี ้

   จะต้องไม่ขดัต่อหลกัเกณฑข์อ้ 1 ดว้ย อนึ่ง การดาํรง

   ตําแหน่งกรรมการในข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันแล้ว

   ต้องไม่เกิน 5 แห่ง

  3. กรรมการอสิระและกรรมการเฉพาะเรือ่งไม่สามารถ

   ดํารงตําแหน่งเกิน 9 ปี ต่อเนื่อง 

 • เพิ่มเติมหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 • เพิ่มเติมจรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ เพื่อ

ให้ครอบคลุมการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มเจ้าหนี้ให้ชัดเจนขึ้น

 • เพิ่มเติมนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท.

 • เพิ่มเตมินโยบายเกี่ยวกบัการพจิารณาลงมตใินที่ประชมุ

คณะกรรมการ จํานวนองค์ประชุมข้ันตํ่าจะต้องมีกรรมการอยู่

ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มาประชุม

 • เพิ่มเติมคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา

ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท

 • เพิม่เตมิหลักการการไปดาํรงตาํแหนง่ตา่ง ๆ  ของผูบ้รหิาร

บริษัท กลุ่ม ปตท.

 ทัง้นี้ ปตท. กาํหนดใหก้ารกาํกับดูแลกจิการที่ดเีป็นส่วนหนึง่

ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร โดยมีเป้าหมาย

ที่จะให้ ปตท. เป็นบริษัทที่เจริญเติบโตอย่างย่ังยืน (Sustainable 

Growth Strategy) โดยผลักดันให้เป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติ

ชั้นนํา เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นเลิศ (High Performance 

Organization: HPO) มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) และ

สร้างประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย บนหลัก

การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG)

  

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
(Corporate Governance Policy) 

 ปตท. มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคู่มือการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีตามโอกาส เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

ทางเศรษฐกจิ และสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป และกาํหนดใหก้รรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติ

เป็นส่วนหนึ่งในการทํางาน เพื่อให้เห็นถึงคํามั่นสัญญาในการนํา

นโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจฯ 

ไปปฏิบัติอยา่งเปน็รปูธรรม โดยคณะกรรมการได้กาํหนดนโยบาย

การกาํกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ไว้ดังนี้

 1. คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 

มุง่ม่ันที่จะนําเอาหลักสําคัญในการกํากับดูแลกจิการที่ดขีอง ปตท. 

ทั้ง 6 ประการ คือ Accountability, Responsibility, Equitable 

Treatment, Transparency, Vision to Create Long-term Value 

และ Ethics มาใช้ในการดําเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารที่มี

ความสมัพันธ์กนัระหวา่งคณะกรรมการ ปตท. ผู้บรหิาร และผู้ถอืหุน้

อย่างเป็นธรรม 

 2. คณะกรรมการ ปตท. จะปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความทุ่มเท

และรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่

ระหวา่งประธานกรรมการกบัประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน

 3. คณะกรรมการ ปตท. มีบทบาทสําคัญในการกําหนด

วิสยัทัศน์ กลยุทธ ์นโยบายและแผนงานท่ีสาํคญัของ ปตท. โดยจะ

ตอ้งพิจารณาถึงปจัจยัเส่ียงและวางแนวทางการบริหารจดัการท่ีมี

ความเหมาะสม รวมทั้งต้องดําเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี 

รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ 

 4. คณะกรรมการ ปตท. จะตอ้งเปน็ผูน้าํในเรือ่งจรยิธรรม 

เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีของ ปตท. และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 5. คณะกรรมการ ปตท. อาจแต่งต้ังคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากล่ันกรอง

งานที่มีความสําคัญอย่างรอบคอบ

 6. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีการประเมินผล

ตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการ 

 7. คณะกรรมการ  ปตท. เป็นผูพ้จิารณากาํหนดจรรยาบรรณ

ของ ปตท. เพือ่ใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน รวมถึงลูกจ้าง

ทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับ

และระเบียบของ ปตท. 
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 8. มีการเปิดเผยสารสนเทศของ ปตท. ท้ังในเรื่องทาง

การเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ 

และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. ได้รับ

สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และ

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับ

นักลงทุนและประชาชนทั่วไป

 9. ผู้ถือหุ้น ปตท. จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 

มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการสื่อสาร

กับ ปตท. ที่เหมาะสม

 10. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ

ในตําแหน่งบริหารที่สําคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และ

มีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

 11. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุน

การต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า

ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการต่อต้าน

การคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

 ปตท. ได้เผยแพร่คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐาน

ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ บริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 บนระบบเครือข่าย 

PTT Intranet และบนเว็บไซต์ของ ปตท. แล้ว

 โดยสรุปสาระสําคัญการดําเนินการด้านการกํากับดูแล

กิจการเป็นดังนี้ 

1. สิทธิของผูถือหุน

 ในฐานะเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิกําหนดทิศทาง

การดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบ

อย่างมีนัยสําคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสําคัญ

สําหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ติดต่อซักถาม และ

พิจารณาลงคะแนนเสียงชี้ขาด และคัดเลือกคณะกรรมการ เพื่อ

ทําหน้าที่กํากับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิ

โดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีเวลาเพียงพอสําหรับ

การพิจารณา และรับทราบผลการประชุม

 1.1 กําหนดการจัดประชุมผูถือหุน

 ปตท. ได้กําหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละคร้ัง 

ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ ปตท. 

และในกรณีท่ีมีความจาํเปน็เรง่ด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ 

ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้อง

ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

 ทั้งนี้ ในปี 2558 ปตท. ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 ณ ห้องจัดงาน EH 106 ชั้น 1 

ศนูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค เลขที ่88 ถนนบางนา-ตราด 

(กม. 1) บางนา กรุงเทพฯ และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้น 

 

 1.2 การแจงเชิญประชุมลวงหนา
 

 ในปี 2558 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุม ครั้งที่ 

2/2558 เม่ือวนัที ่19 กมุภาพันธ ์2558 มีมติใหมี้การจดัการประชมุ

สามัญผู้ถือหุ้นประจําปีในวันที่ 9 เมษายน 2558 โดยได้เปิดเผย

มติการประชุม วันประชุม และระเบียบวาระการประชุมและ

แจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติก่อน

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดย บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ ปตท. 

จะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระ

การประชมุ ข้อมลูประกอบที่สาํคญัและจําเปน็สาํหรบัการตดัสนิใจ/ 

ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมี

รายละเอียดครบถ้วน รายงานประจําปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบ

การประชุม เอกสารที่ตอ้งใช้ในการมอบฉันทะ และระบุวธิกีารใช้ไว้

ชดัเจนตามที ่ปตท. กาํหนด โดยจดัส่งใหผู้ถ้อืหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 

14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 18 

มีนาคม 2558 และได้ทําการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน

ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ ติดต่อกัน

ต่อเนื่องฉบับละ 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน (วันที่ 3 - 5 เมษายน 

2558) เพื่อบอกกล่าวเรยีกประชุมผูถ้อืหุ้นเป็นการลว่งหน้าเพยีงพอ

สําหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม 

 ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปตท. ได้นําข้อมูล

หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต ์

ของ ปตท. ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 34 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 

มีนาคม 2558)

การกํากับดูแลกิจการ
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 1.3 การดําเนินการประชุมผูถือหุน

 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคร้ัง ประธานที่ประชุม

จะแนะนาํคณะกรรมการ คณะผู้บรหิาร ผู้สอบบญัชขีองบรษัิท และ

ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทําหน้าที่เป็นคนกลางให้ที่ประชุมรับทราบ 

แล้วจึงชี้แจงกติกาท้ังหมด รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของ ปตท. รวมถึงการใช้

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และเมื่อมี

การให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถาม

คาํถามในแตล่ะวาระ และให้เวลาอภปิรายอยา่งเหมาะสมเพยีงพอ 

จากน้ัน ประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน 

ตรงประเด็น และให้ความสําคัญกับทุกคําถาม แล้วจึงให้ที่ประชุม

ออกเสียงลงมติในวาระนั้น ๆ สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ 

ประธานฯ จะดําเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล

 ประธานฯ จะดาํเนนิการประชุมตามลาํดับวาระการประชุม 

และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม 

หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน

หุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น

นอกจากที่กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อที่ประชุมได้

พิจารณาระเบียบวาระที่กําหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่

กาํหนดไว้ในข้อบังคับของ ปตท. ท้ังนี้ ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญั

ประจาํปี 2558 ไมม่กีารเปลี่ยนลําดับระเบยีบวาระ และไมม่กีารขอ

ให้ทีป่ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กาํหนดไว้ในที่ประชุมอย่างใด

 อนึ่ง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงาน

การประชมุอยา่งถกูตอ้งครบถว้น และสรปุดว้ยการลงมตพิรอ้มกับ

นบัคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแตล่ะ

ครั้งประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจําปี 2558 ได้กําหนดการประชุมเวลา 09.30 น. โดยเริ่มรับ

ลงทะเบียนเวลา 07.30 น. โดย ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้น

เข้าร่วมการประชุมรวมจํานวนท้ังสิ้น 3,942 ราย โดยมาประชุม

ด้วยตนเอง 1,305 ราย และรับมอบฉันทะ 2,637 ราย รวมจํานวน

หุ้นทั้งสิ้น 2,360,177,057 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.63 ซึ่งเกิน

กวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ที่จําหน่ายไดท้ัง้หมดของ ปตท. จาํนวน

ทั้งสิ้น 2,856,299,625 หุ้น โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมและชี้แจง

ข้อมูลประกอบด้วย 

กรรมการ

 1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์   ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 

  2. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  3.  นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์  กรรมการ/ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

  4.  นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์    กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

  5.  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

  6.  นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ  กรรมการอิสระ/ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน/ 

   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

  7.  นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม    กรรมการ

  8.  นายวัชรกิติ วัชโรทัย  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา/ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน/ 

   กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

  9.  พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์  กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา 

 10.  นายวิชัย อัศรัสกร  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

 11.  นายดอน วสันตพฤกษ์  กรรมการอิสระ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 12.  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการสรรหา/

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 กรรมการ 1 ท่าน คือ พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ติดภารกิจราชการต่างประเทศ 

การกํากับดูแลกิจการ
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ผูบริหาร

 1.  นายสุรงค์ บูลกุล  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

  2.  นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ

  3.  นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

 4.  นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

 นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารจากบริษัท กลุ่ม ปตท. 

ที่อยู่ด้านหน้าเวที พร้อมที่จะชี้แจง และให้ข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รายย่อยด้วย

ผูสอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย (ทําหน้าที่ตรวจสอบและสอบและการลงคะแนนเสียงกรณีมีข้อโต้แย้งตลอดการประชุม)

ผูถือหุน (ณ ตอนปิดประชุม เวลา 12.56 น.)

 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 6,030 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 2,224 ราย และรับมอบฉันทะ 3,806 ราย

 รวมเป็นจํานวนหุ้นทั้งสิ้น 2,425,104,863 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.90 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

  1.  นางสาวมะยุรีย์ จันทะมาตย์ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

  2.  นางสาวกุลปราโมทย์ อดิศราลักษณ์ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

  3.  นางสาวจิราวัฒน์ พฤกษาสวย  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 1.  นางสาวเพียงพะนอ บุญกล่ํา บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์และเพียงพนอ จํากัด  

  2.  นายธีรศักดิ์ เพ็ชรไพบูลย์  บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์และเพียงพนอ จํากัด  

  3.  นายสถาพร จําสุข บริษัทสํานักกฎหมาย เซ้าส์ เอเชีย จํากัด

  4.  นายกันย์ วัชระกร บริษัทสํานักกฎหมาย เซ้าส์ เอเชีย จํากัด

การกํากับดูแลกิจการ
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 1.4 แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัความขดัแยงของผลประโยชน
   สําหรับการประชุม

 คูม่อืการกาํกับดูแลกจิการทีด่ขีอง ปตท. กาํหนดใหก้รรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จัดทํารายงานความขัดแย้งของ

ผลประโยชน์ทั้งที่เป็นแบบรายงานประจําปี และแบบรายงานใหม่

ระหว่างปีกรณีมีการเปลี่ยนแปลง และในการประชุมใด ๆ   ผู้มีส่วน

ได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับ ปตท. จะต้องแจ้งให้

ที่ประชุมทราบ และไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องนั้น ๆ

 ในการประชมุผู้ถือหุน้ หากมีกรรมการทา่นใดมีสว่นไดเ้สีย

หรอืมสีว่นเกีย่วข้องในวาระใด กรรมการทา่นนัน้จะแจง้ต่อที่ประชมุ

เพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ 

 1.5  การเปดเผยผลการประชุมผูถือหุน

 ในปี 2558 ปตท. จะจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติ

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม 

(วันที่ 9 เมษายน 2558) และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

(ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุม โดยแยกวาระชัดเจน ระบุจาํนวน

กรรมการที่เข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและ

ข้อชี้แจงของคณะกรรมการ วิธีการนับคะแนนเสียง และผล

การนับคะแนนในแต่ละวาระไวอ้ยา่งครบถ้วน) ให้ตลาดหลักทรัพยฯ์ 

และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน

กาํหนด 14 วัน รวมทัง้ไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชมุ วดีทิศัน ์ภาพ 

และเสียงของการประชุมบนเว็บไซต์ของ ปตท. ไว้แล้วด้วย

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 ปตท. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกัน (แม้ว่า

จะถือหุ้นไม่เท่ากันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากัน ตามจํานวนหุ้น

ที่ถือ) ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน 

โดยไมค่าํนงึถงึ เพศ อาย ุเชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา ความเชือ่ ฐานะ

ทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง โดยในวัน

ประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. จะจัดเตรียมที่นั่งสําหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ 

และหญงิมคีรรภ์ไวใ้นจดุทีส่ะดวกที่สดุ รวมทัง้จดัเจา้หน้าทีไ่วค้อย

อํานวยความสะดวก ทั้งนี้ ปตท. ได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุม

ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและ

จดัทาํเป็นภาษาองักฤษเผยแพร่พรอ้มภาษาไทย รวมท้ังกาํหนดให้

กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุม

พิจารณาในวาระน้ัน ๆ ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมอื่น ๆ สําหรับ

ผู้ถือหุ้น ปตท. ก็เปิดโอกาสให้โดยไม่มีข้อจํากัด

  2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม
   และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ
 

 ปตท. กําหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนแนวทาง

การพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ และ/หรือ

ชื่อบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการล่วงหน้าให้คณะกรรมการ 

ปตท. พจิารณากําหนดเปน็ระเบยีบวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุ้น 

พื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกํากับดูแลบริษัท และ

การคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหุ้นและผูม้สีว่นได้

ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่านเดียวหรือหลายท่าน

ที่มีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น เสนอวาระการประชุม

หรือเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

ปตท. ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีในช่วงไตรมาส

สุดท้ายของปี

 สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 ปตท. ได้นํา

หลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท. และแจ้งข่าว

ประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี

ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2557 แล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ

ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลา

ดงักล่าว ซึง่เลขานุการบรษัิทได้รายงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ 

ปตท. รับทราบแล้ว

            

 2.2 การอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน
   ในการประชุมผูถือหุน 

 เชน่เดียวกบัการดําเนินการทีผ่า่นมา ในการจดัการประชมุ

ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ปตท. ได้อํานวยความสะดวกให้กับ

ผู้ถือหุ้นทุกราย ตั้งแต่การเลือกสถานที่จัดการประชุมให้สะดวก 

เพียงพอกับจํานวนผู้ถือหุ้นที่จะมาเข้าร่วมประชุม รวมท้ังจัดให้

มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ 

สามารถอาํนวยความสะดวกใหก้บัผู้สงูอายุและผู้พกิารทีใ่ช้รถเข็น 

การจดัห้องประชมุสาํรองและระบบการถ่ายทอดสญัญาณโต้ตอบ

ระหว่างห้องประชุม การเตรียมการรักษาความปลอดภัยและแผน

รับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม การเปิด

บรกิารตรวจรบัเอกสารลงทะเบยีนลว่งหน้า 5 วนั การจดัเจ้าหน้าที่

ให้บริการถ่ายเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง การขยาย

ระยะเวลารับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาวาระ

การประชุมสุดท้าย การนําเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น 

ด้วยการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและการลงคะแนน

เสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งการจัดให้มีการเลี้ยงรับรอง

สําหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม 
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 แม้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญ

ประจําปีของ ปตท. เป็นคนไทย และดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

เป็นภาษาไทย แต่ ปตท. ได้จัดทําเอกสารประกอบการประชุม

ผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ สําหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ และ

จัดทําเว็บไซต์ของ ปตท. เป็น 2 ภาษา รวมท้ังจัดให้มีพนักงาน

ที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาคอยให้ความสะดวกในการประชุม

ผูถื้อหุ้น ทัง้นี้ ในกรณทีี่มผีูถ้อืหุ้นที่ไม่สามารถสือ่สารเปน็ภาษาไทย

ซักถามข้อสงสัยหรืออภิปรายในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. จะจัด

ให้มกีารสื่อสารที่เหมาะสมและมกีารแปลเปน็ภาษาไทยทัง้คําถาม

และคําตอบสําหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นในที่ประชุม เพือ่รักษา

ประโยชน์ และอํานวยความสะดวกในการสื่อสารสําหรับผู้ถือหุ้น

ชาวตา่งชาติ

 

 2.3 การมอบฉันทะ
 

 เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุม ประจําปี 

2558 ด้วยตนเอง ผู้ถอืหุน้สามารถมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่หรอืกรรมการ

อิสระของ ปตท. ท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วม

ประชุมท้ังหมด ซึ่ง ปตท. จะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด เพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุม

และออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ ในกรณี

ที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น ปตท. จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อ

ผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง นอกจากนี้ ปตท. 

ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบ พร้อมท้ังรายละเอียด 

และขั้นตอนต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของ ปตท. ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้ง

ทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

    

3.  บทบาทตอผูมีสวนไดเสีย 

 ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ได้ให้ความสําคัญ

ในการดูแลและคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายใน

และภายนอกบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิง่แวดลอ้ม โดยแบง่กลุ่มผูม้สีว่นได้เสยีของ ปตท. ออกเปน็ 6 กลุม่ 

และกําหนดพันธกิจเป็นเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มอย่างสมดุลดังต่อไปนี้

ตอประเทศ   สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว 

     โดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ 

     มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน และราคาทีเ่ป็นธรรม 

     เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ตอสังคมชุมชน เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดําเนินธุรกิจ

     ที่มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อ

     สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล 

     และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     ที่ดีแก่สังคมชุมชน

ตอผูถือหุน    ดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้าง

     ผลตอบแทนที่ดี และมีการขยายธุรกิจ

     ให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 

ตอลูกคา   สร้างความพงึพอใจและความผูกพันแก่ลกูค้า 

     โดยผ่านการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ

     ที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล

     ด้วยราคาเป็นธรรม  

ตอคูคา    ดําเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของ

     ความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ 

     ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี  

     เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ

     ในการดําเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

ตอพนักงาน  สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ

     การทํางานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง 

     ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทํางาน

     ของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนํา 

     เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

 3.1 การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทั้ง 6 กลุม
 

 3.1.1  ประเทศ  

 ปตท. ในฐานะองค์กรพลังงานของชาติ  มี พันธกิจ

ในการตอบสนองความต้องการของประเทศตามวิสัยทัศน์

ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” เพื่อไปสู่การวางรากฐาน

การพัฒนาประเทศที่แข็งแกร่ง โดยการสร้างความมั่นคงด้าน

พลังงานในระยะยาว ให้ประชาชนคนไทยมีพลังงานใช้อย่าง

เพียงพอ ทั่วถึง เท่าเทียม และยั่งยืน 
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 ปตท. มนีโยบายการดําเนนิธุรกจิทีส่อดคล้องกบันโยบายรัฐ

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และทิศทาง

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงาน โดยมุ่งเน้นในเรื่องการจัดหา

พลังงานให้เพียงพอ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในราคา

ที่เหมาะสม เป็นธรรม และการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย ปตท. มีบทบาทในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1)  ด้านการสร้างความม่ันคงทางพลังงาน (Security) 

โดยการใช้เงินลงทุนมากกว่าร้อยละ 50 ของเงินลงทุนท้ังหมด 

เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงาน เช่น ระบบท่อ

ส่งก๊าซธรรมชาติ สถานีรับก๊าซธรรมชาติ (LNG Receiving 

Terminal) LPG Import Facilities คลังน้ํามัน และสถานีบริการ

นํ้ามัน เป็นต้น ทางด้านการจัดหาพลังงาน ปตท. มีการบริหาร

จดัการความเสี่ยงในการจดัหาพลงังานจากแหล่งต่าง ๆ  ในปรมิาณ

ที่เพียงพอ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการ

พลังงานของประเทศ เช่น การจัดหาก๊าซธรรมชาติที่ครอบคลุม

การจัดหาจากแหล่งในประเทศ การนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 

และในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ Liquefied Natural Gas 

(LNG) เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานของประเทศ  

 2)  ด้านการสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ (Economy) 

โดยการลงทุนจัดหาพลังงานในต้นทุนพลังงานที่ เหมาะสม 

ประชาชนและธุรกิจยอมรับได้ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

พลังงาน และสร้างมลูค่าเพิม่ใหก้บัทรพัยากรปโิตรเลยีม ผา่นธรุกจิ

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ํามัน และธุรกิจปิโตรเคมี ที่ทําให้

เกิดการพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องอีกมากมาย รวมถึงการส่งเสริม

การนําเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนา

ขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการ ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

 3)  ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Ecology) โดย

ส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมและพลาสติกชีวภาพ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับผลิตผลชุมชนทางการเกษตร 

 3.1.2   สังคม ชุมชน 

 ปตท. ให้ความสําคัญต่อการดูแลชุมชนและสังคม โดย

คํานึงถึงการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐาน

สากล และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงให้แก่สังคมไทย 

ด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี

ของชุมชนและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้

เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการส่งเสริม

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 อนึ่ง รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวปรากฏอยู่ในหัวข้อ 

“พลงังานไทย ความภาคภมูใิจของคนไทย” และรายงานความยัง่ยนื

ปี 2558 (Corporate Sustainability Report 2015)

 3.1.3   ผูถือหุน 

 กลยุทธ์การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth 

Strategy) ถูกนํามาใช้ในการบริหารจัดการ ปตท. ให้เป็นองค์กร

ที่มีความเป็นเลิศในด้านการดําเนินงาน (High Performance 

Organization) โดยตั้งมั่นอยู่บนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(Corporate Governance) ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้นักลงทุน

มั่นใจว่า ปตท. จะเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนที่ดี มีความยั่งยืน 

เป็นองค์กรที่อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

 

 กิจกรรมสําหรับผู้ถือหุ้นสามัญ

 ปตท. ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีโอกาสเยี่ยมชมการดําเนิน

งาน รับทราบข้อมูล พบปะกับคณะผู้บริหาร ปตท. และมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัด

ระยอง ของ ปตท. อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา 

 สําหรับปี 2557 ปตท. งดการจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชม

กิจการ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง และในปี 

2558 ปตท. ได้มีกําหนดแผนงานจะจัดกิจกรรมในวันที่ 18 - 19 

พฤศจิกายน 2558 โดย ปตท. นําส่งหนังสือเชิญและเอกสาร

ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อ

พักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 

2558 (วันที่ 9 มีนาคม 2558) โดยทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

แจ้งความประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. อนึ่ง 

เนื่องจากมผีูใ้ห้ความสนใจและแจง้ความประสงคท์ีจ่ะเขา้เยีย่มชม

กิจการของ ปตท. จํานวนมากถึง 2,000 คน ปตท. จึงกําหนด

ให้ใช้วิธีการจับสลากในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าเยี่ยมชมกิจการ

เช่นเดียวกับที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารและคณะทํางานการกํากับ

ดแูลกิจการท่ีดีเปน็สักขีพยาน กําหนดจับฉลากในวันที ่13 ตุลาคม 

2558 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. 

บนเว็บไซต์ของ ปตท. เจ้าหน้าที่ของ ปตท. ได้ดําเนินการแจ้ง

ผู้มีสิทธิเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. ทางโทรศัพท์เพื่อยืนยัน

การตอบรับเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. โดยกิจกรรมดังกล่าว

จะจัดให้ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยเขา้เยีย่มชมกจิการ ณ นเิวศอตุสาหกรรม

วนารมย ์กลุ่ม ปตท. หรอื PTT WEcoZI เยีย่มชมพ้ืนที่โครงการ LNG 

Receiving Terminal บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (เป็นการนั่งรถ

เยี่ยมชมบรเิวณโดยรอบ โดยมเีจา้หนา้ที่ของโรงแยกกา๊ซธรรมชาติ

ระยอง เป็นผู้แนะนําและตอบข้อซักถาม) และสวนสมุนไพร

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีและทัศนศกึษา

การทํา CSR ของ ปตท. ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง จํานวน 360 คน โดยแบ่งเป็น 

2 รุ่น  รุ่นละ 180 คน เช่นปีที่ผ่านมา

 สําหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการในคร้ังต่อไป 

(ประจําปี 2559) สามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียด

โครงการได้บนเว็บไซต์ของ ปตท. โดย ปตท. ขอสงวนสิทธิ์สําหรับ

ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

การกํากับดูแลกิจการ
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 กิจกรรมสําหรับผู้ถือหุ้นกู้ 

 ปตท. ได้จัดกิจกรรมสําหรับผู้ถือหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่

ป ี2553 เปน็ต้นมา โดยมวัีตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการรักษา

ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ปตท. กับผู้ถือหุ้นกู้ของ ปตท. และ

เพื่อเป็นการตอบแทนความเชื่อมั่นที่ได้ลงทุนในหุ้นกู้ของ ปตท. 

ในระยะยาว ทั้งนี้ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นมีความหลากหลายเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผูถ้อืหุ้นกู้ทีม่จีาํนวนกวา่ 28,000 ราย 

อาทิ นิตยสารรายไตรมาส Happiness กิจกรรมเยี่ยมชม

กิจการ ปตท. (ในปี 2558 ได้จัดขึ้น 2 คร้ัง คือ ครั้งที่ 1 

เดือนมีนาคม เยี่ยมชมโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และสวนสมุนไพร

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  จงัหวัดระยอง 

และครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม เยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) 

โรงเรียนกําเนิดวิทย์ (KVIS) และโครงการป่าวังจันทร์ จังหวัด

ระยอง) กจิกรรมสานสมัพันธ์ครอบครวั กจิกรรมเวร์ิกชอปประเภท

ต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมวาไรตี้คอนเสิร์ตที่ยังคงได้รับ

การตอบรับที่ดีเสมอมา โดยในปี 2558 ปตท. ได้จัดคอนเสิร์ต 

รวม 3 รอบ ที่ผู้ถือหุ้นกู้สามารถเลือกได้ตามความชอบของตนเอง

ภายใต้ชื่อ “Your Concert” และ ปตท. ยังคงมีแผนการพัฒนา

รูปแบบการดําเนินการจัดกิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง

 กิจกรรมสําหรับนักลงทุนสถาบัน  

 ในปี 2558 นอกเหนือจากกิจกรรมผู้บริหารพบนักลงทุน 

เพื่อชี้แจงข้อมูลผลประกอบการประจําไตรมาสแล้ว ปตท. ได้จัด

ให้นักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เยี่ยมชมกิจการ

และพบผู้บริหารเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นประจําปีในช่วง

เดือนกุมภาพันธ์ และจัดให้มีการเยี่ยมชมการดําเนินงานของ

โรงแยกกา๊ซฯ หน่วยที่ 6 จังหวัดระยอง อยา่งอบอุน่และเปน็กันเอง 

โดยในการเยี่ยมชมดังกล่าวนักลงทุนและนักวิเคราะห์มีโอกาส

ทราบถึงทิศทางและโอกาสในการดําเนินธุรกิจของ กลุ่ม ปตท. 

จากผู้บริหารโดยตรง 

              

 3.1.4  ลูกคา 

 ปตท. ดําเนินธุรกิจใน 2 ตลาดหลัก คือ ตลาดในประเทศ

และตลาดต่างประเทศ จําหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ 

และผลติภัณฑ์ปโิตรเลยีมให้กบัลกูคา้ 2 กลุม่หลัก คอื Business to 

Business: B2B และ Business to Consumer: B2C 

 ปตท. รับฟังความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

ผ่านช่องทางหลากหลายที่ได้รับการประเมินแล้วว่าเป็นช่องทาง

ที่สามารถให้สารสนเทศที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการนําไป

ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการได้ตรงตามความต้องการ และ

ความคาดหวังของลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพ ปริมาณ และราคา

ที่เหมาะสม/ เป็นธรรม เช่น การออกเยี่ยม การสัมมนา การสํารวจ

ความคิดเห็น ฯลฯ จากการประเมินประสิทธิภาพของช่องทาง

การรับฟังลูกค้าอยา่งสมํ่าเสมอ ส่งผลใหม้กีารปรับเปลี่ยนชอ่งทาง

การรับฟังลูกค้าให้มีความสะดวกและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

มีการเพิ่มช่องทางการรับฟังลูกค้าผ่าน Social Media เช่น 

Website, Facebook, Line Group เป็นต้น นอกจากนี้ ปตท. 

ยังรับฟังสารสนเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากความต้องการและ

ความคาดหวงัของลูกค้า อาท ิแนวโน้มเทคโนโลย ีสภาพการแข่งขัน 

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสังคม ชุมชน รูปแบบการใช้

ชวีติของผู้บรโิภค ฯลฯ เพื่อนํามาประมวลผลร่วมกบัความตอ้งการ

ของลูกค้า และใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

และบริการที่ดึงดูดใจลูกค้าของคู่แข่ง รวมถึงลูกค้าที่มีศักยภาพ

ในการเป็นลูกค้าของ ปตท. ในอนาคต

 ปตท. พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับ

ลูกค้าในการทําธุรกรรมกับ ปตท. อย่างต่อเนื่อง เช่น การรับคําสั่ง

ซื้อผ่านศูนย์รับคําสั่งซื้อ ระบบ e-Order/ e-Billing/ e-Payment/ 

Direct Approved ฯลฯ เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของศูนย์

รบัข้อรอ้งเรยีน ดว้ยการสรา้งระบบ iMind เชือ่มโยง รวมศนูย์ขอ้มลู

ที่เกี่ยวข้อง เช่น อีเมล เว็บไซต์ ข้อมูลสมาชิกบัตร PTT Blue Card 

ฯลฯ เพื่อให้พนกังานที่ทาํหน้าทีร่บัขอ้รอ้งเรียนสามารถตอบสนอง

ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยํา

 ปตท. จัดทําคู่มือการดําเนินงาน (Procedure Manual) 

และคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) นําคู่มือสู่

การปฏบิตั ิและมกีารทวนสอบมาตรฐานตามระบบ QMS ISO 9000, 

ISO 14000, TIS 18000 เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบคุลากรท้ังหมดของ ปตท. 

สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ที่ดีให้แก่

ลูกค้าได้ตรงตามมาตรฐานที่กําหนดไว้อย่างสม่ําเสมอ 

 ปตท. พฒันาวธิกีารสร้างความสัมพนัธก์บัลกูคา้ให้เหมาะสม

กับแต่ละวงจรชีวิตของลูกค้า เพื่อนําไปสู่การซื้อซํ้า และบอกต่อ

อันเป็นระดับความสัมพันธ์ เป้าหมายขั้นสูงสุดมีการประเมิน

ความพงึพอใจและความผูกพันของลกูค้าที่มตีอ่ ปตท. เปรยีบเทยีบ

คู่แข่งผ่านการสํารวจความพึงพอใจประจําปี มีการพัฒนาวิธีการ

สํารวจและข้อคําถามเพื่อให้ผลการสํารวจสะท้อนข้อเท็จจริงมาก 

และสามารถมองเห็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจได้ชัดเจนมากข้ึน 

มีการปรับแนวทางการวัดความไม่พึงพอใจ ให้สามารถทราบถึง

สัญญาณชี้บ่ง เพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ป้องกัน

การสูญเสียลูกค้า

การกํากับดูแลกิจการ
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 ปตท. จัดกลุ่มประเภทข้อร้องเรียนตามความรุนแรงของ

ผลกระทบ มีการกําหนด Service Level Agreement สําหรับ

ข้อร้องเรียนแต่ละประเภท ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องแก้ไข

ปัญหาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ข้อร้องเรียน

ทุกประเภทจะต้องได้รับการตอบสนองเบื้องต้นภายใน 24 ชั่วโมง 

และมีการสอบถามกลับไปยังลูกค้าทุกรายภายหลังการแก้ไข

ข้อร้องเรียน เพื่อสอบถามถึงความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหา

ของ ปตท. ที่มีต่อข้อร้องเรียนน้ัน ๆ ท้ังนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า ลูกค้า

ได้รับการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม มีความพึงพอใจต่อการแก้ไข

ปัญหา และจะยังคงซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของ ปตท. ต่อไป

ในอนาคต

 ทั้งนี้ ในปี 2558 ปตท. ได้ดําเนินโครงการหรือกิจกรรม

รว่มกบัลูกค้าอยา่งตอ่เนื่อง เชน่ โครงการ PTT Tune Up ใหบ้ริการ

ตรวจเช็กเครื่องยนต์ และปรับจูนเครื่องยนต์ฟรีในช่วงเทศกาล 

เพื่อสร้างจิตสํานึกด้านการประหยัดพลังงานและการตระหนัก

ถึงความปลอดภัยในการเดินทาง การออกแบบสถานีบริการ

ตามแนวคิด “Universal Design” เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่

ผู้พิการและผู้สูงอายุ การเปิดตัวโครงการ Crime Zero “กดปุ่ม

ฉบัไว ปลอดภัยในป๊ัม ปตท.” เป็นความร่วมมือกบัตาํรวจนครบาล 

โดยทําระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยตรงไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจ เมื่อ

เกดิเหตุการณ์ผดิปกตภิายในสถานบีรกิาร เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ให้กับผู้ใช้บริการ เป็นต้น

      

 3.1.5 คูคา  

 ผู้ค้าถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียสําคัญในการดําเนินธุรกิจร่วม

กัน ปตท. จึงให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ค้าอย่างเสมอภาค

บนหลักการของการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน 

สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี ปฏิบัติตามสัญญา

อย่างเคร่งครัด และการปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ซึ่งเป็นกระบวนการสําคัญในการควบคุม คุณภาพสินค้า บริการ 

ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการใน ปตท. จึงมีการกําหนด

หลักเกณฑ์และข้ันตอนการจัดหาพัสดุเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 นอกจากนัน้ ปตท. มคีวามมุ่งม่ันที่จะดาํเนนิธุรกจิให้เตบิโต

อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการกํากับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม 

และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุตามปณิธานที่ตั้งไว้ ปตท. จึงให้

ความสําคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและพัฒนา

ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้จัดทํากระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงและลดผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของผู้ค้า 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน

อยา่งยัง่ยนืให้ประสบความสําเรจ็ โดยมปัีจจยัหลกัในการขบัเคลือ่น  

3 ปัจจัยคือ

 1.  นโยบายและทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน 

 มีนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กรเป็นปัจจัยสําคัญที่สร้าง

ความตระหนักให้แกท่ัง้พนกังานภายในองค์กรและสังคมภายนอก

รับทราบถึงความมุ่งมั่น และทิศทางการดําเนินงานขององค์กร 

ดังนั้นในปี 2558 ปตท. จึงได้มีการออกนโยบายการจัดหาและ

บริหารงานผู้ค้าอย่างยั่งยืน กลุ่ม ปตท. 

 เพื่อให้ผู้ค้าของ ปตท. มีแนวทางปฏิบัติสําหรับผู้ค้า

ในการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารองค์กร

อย่างย่ังยืนและเหมาะสมมากขึ้น ปตท. จึงได้ทบทวน แนวทาง

การปฏบิตัอิยา่งย่ังยนืของผูค้า้ ปตท. (PTT Supplier Sustainable 

Code of Conduct: SSCoC) และประกาศใช้เป็นครัง้ท่ี 3 เมือ่วันท่ี 

3 สิงหาคม 2558 โดยกําหนดเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้

ข้อกําหนด ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเด็น

ที่ ปตท. ให้ความสําคัญ ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

 1.  จริยธรรมทางธุรกิจ 

 2.  ความรับผิดชอบต่อสังคม  

 3.  ความปลอดภัย  

 4.  การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 

 2.  การบริหารจัดการผู้ค้าอย่างยั่งยืน: 

 ปตท. มีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแล (Environment, Social, 

และ Governance/ Economics: ESG) และความเสี่ยงต่อผู้ซื้อ 

(Buyer Risk) ของกลุ่มงานสินค้าและบริการของ ปตท. ทั้งหมด 

โดยผลจากการประเมินจะนํามาใช้จัดกลุ่มและแบ่งระดับ

ในการบริหารผู้ค้า เป็น 3 ระดับ คือ 1. กลุ่ม Strategic/ Critical 

2. กลุ่ม Key และ 3. กลุ่ม Managed เรียงตามลําดับความรุนแรง

และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยผู้ค้าในแต่ละประเภทจะได้รับ

การบริหารจัดการตามความเหมาะสม โดยผู้ค้าที่อยู่ในกลุ่ม 

Strategic จะได้รับการบริหารจัดการอย่างเข้มข้นเพิ่มเติมจาก

กลุ่มอื่น กล่าวคือ ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมเสนอราคาเมื่อมีการประมูล

สินค้าหรือบริการกลุ่มงาน Strategic จะต้องตอบแบบประเมิน

การปฏิบติัอยา่งยัง่ยืน (Sustainability Performance Assessment) 

และหากผลการประเมินคะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กําหนดจะต้อง

จัดทําแผนงานและกรอบเวลาในการปรับปรุง (ESG Corrective 

Action Plan) ตามแบบฟอร์มทีก่าํหนดและส่งมาพรอ้มกบัเอกสาร

การประมูล ทั้งนี้ ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบผล

การดําเนินการด้านการปฏิบัติอย่างยั่งยืนตามความเหมาะสม

การกํากับดูแลกิจการ
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 3.  การพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 ความรู้ความเขา้ใจ ตลอดจนศักยภาพของบุคลากรทีม่สีว่น

เกี่ยวข้องเป็นอีกปัจจัยที่สําคัญในการขับเคลื่อนให้การดําเนินการ

ทั้งหมดนี้สัมฤทธิผล ปตท. จึงให้ความสําคัญในการพัฒนา

ศักยภาพด้านการจัดหาและบริหารงานผู้ค้าของผู้บริหาร และ

พนักงานภายในองค์กรอย่างเป็นระบบและเหมาะสม ผ่านการจัด

อบรม สื่อความ รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการองค์ความรู้ 

(Knowledge Management: KM) เพือ่ให้สามารถบรรลวุตัถุประสงค์

ด้านความยั่งยืนสู่การบริหารจัดการผู้ค้า 

 นอกจากนี้  ปตท. ได้สร้างความพร้อมและสื่อความ

ให้แก่ผู้ค้าควบคู่กันไป เพื่อให้มีการเตรียมการในการพัฒนา

การดําเนินงานธุรกิจของตนให้เป็นไปตามแนวทางความย่ังยืน 

หรือแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier 

Sustainable Code of Conduct) ที่ ปตท. ได้ประกาศใช้

 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่าง 

ปตท. กับผู้ค้า และพัฒนาศักยภาพของผู้ค้าให้พร้อมสนับสนุน

ความสาํเร็จของ ปตท. ท้ังในดา้นผลการดําเนนิการ ความตอ่เนือ่ง

ในการทําธุรกิจ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2558 

ปตท. ได้จดังานสัมมนาผูค้า้ (Supplier Relationship Management 

Seminar: SRM) ท้ังหมดจํานวน 9 ครั้ง โดยเป็นการจัดงาน

ของแต่ละหน่วยธุรกิจ/ สายงานจํานวน 8 ครั้ง ดังนี้

 กลุมคูคา วันที่จัดงาน

 ผู้ค้าของธุรกิจหล่อลื่น 30 มีนาคม 2558 

 ผู้ค้าของฝ่ายวิศวกรรมและบริการเทคนิคตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ 30 มีนาคม 2558 และ 18 ธันวาคม 2558

 ผู้ค้าของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 18 มิถุนายน 2558 

 ผู้ค้าของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 2 กรกฎาคม 2558 

 ผู้ค้าของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง 6 ตุลาคม 2558 

 ผู้ค้าของฝ่ายวิศวกรรมสถานีบริการ ธุรกิจน้ํามัน 16 ตุลาคม 2558 

 ผู้ค้าของหน่วยงานก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ (NGV) 22 ธันวาคม 2558 

 และงานสัมมนาผู้ค้าหลักจากทุกหน่วยงานที่ดําเนินการจัดหาพัสดุให้ ปตท. 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558

 โดยในการจัดสัมมนาผู้ค้าของ ปตท. จะมีการสื่อความ ถ่ายทอดทิศทางการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมตาม

กลุ่มผู้ค้า โดยมีหัวข้อการสื่อความและการจัดกิจกรรมสัมมนาที่ผ่านมาในปี 2558 ดังนี้

 • การสื่อความทิศทางการดําเนินธุรกิจของวิสัยทัศน์และพันธกิจของ ปตท. 

 • การสื่อความนโยบายและทิศทางการจัดหาพัสดุ ปตท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • การสื่อความการจัดหา การบริหารจัดการผู้ค้า และการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน

 • การสื่อความการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • การสื่อความงานทะเบียนผู้ค้า ปตท. (PTT AVL)

 • การจดักิจกรรมกลุม่ ทํากิจกรรมรว่มกนัระหว่างพนกังานจัดหาและผูค้า้ ให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเหน็ เพือ่นํามาปรับปรงุ

  กระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์ที่ดี และก่อเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน 

  (Sustainable Partnership) ต่อไป

 • การจัดทํา workshop การประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ให้แก่ผู้ค้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างแท้จริง

การกํากับดูแลกิจการ
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 ปตท. กําหนดใหผู้ท้ีจ่ะเขา้รว่มเสนอราคาจะตอ้งปฏบิตัติาม

กฎระเบียบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทํางานและการใช้

เครือ่งมอืตลอดจนระเบยีบข้อบังคับต่าง ๆ  อยา่งเครง่ครดั โดยเฉพาะ

ในการทํางานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมให้ระมัดระวังในการทํางานเป็นพิเศษ ท้ังนี้ 

ปตท. จะจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของผู้ค้า เพื่อประเมินถึง

ศักยภาพในการดําเนินงาน โดยเฉพาะด้านความมั่นคง ปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ พนักงานของบริษัท

ผู้ค้าต้องผ่านการเข้าอบรมการปฏิบัติตนและดําเนินการในพื้นที่

การทํางานของ ปตท. และปฏิบัติงานตามข้อกําหนดในการเข้า

ทาํงานในเขตปฏิบตัิงานซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบตัิตนตามแต่ละ

ลักษณะงานไว้ 

 ปตท. มีการจัดทําทะเบียนผู้ค้า (PTT Approved Vendor 

List; PTT AVL) เพ่ือประโยชนใ์นงานจัดหาพัสดดุว้ยวิธีประมลู โดย

มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหม้ัน่ใจวา่ภายใตก้ระบวนการกาํหนดกลุม่งาน

และขั้นตอนหรือวิธีการในการคัดเลือกผู้ค้าเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ค้า

กับ ปตท. นั้น จะได้ผู้ค้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบสินค้า/

บริการได้ตรงกับความต้องการขององค์กร และส่งเสริมความเป็น

พันธมิตร (Partnership) กับ ปตท. อย่างยั่งยืน โดยในปี 2558 นี้ 

มผีูค้า้ที่ได้รบัการอนุมตัใิหข้ึน้ทะเบยีนผู้คา้ ปตท. แล้วทัง้สิ้นจํานวน 

294 บริษัท จาก 29 กลุ่มงาน

 เพื่อให้การจัดทําทะเบียนผู้ค้าของ ปตท. เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ ปตท. ได้กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติ

ของผู้ค้าที่สมัครเพื่อคัดเลือกขึ้นทะเบียนผู้ค้าในแต่ละกลุ่มงาน 

โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้าจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

 1. ผูค้า้จะตอ้งไมเ่ป็นผู้ละทิ้งงานของ ปตท. หรอืสว่นราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ 

 2. กรณีที่เคยถูกเพิกถอนออกจากกลุ่มงานใดในทะเบียน

ผู้ค้าของ ปตท. จะไม่มีสิทธิยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ค้าฯ กับ ปตท. 

ในกลุ่มงานน้ัน ๆ  ในช่วงระยะเวลา 5 ปี นบัถัดจากวันที่ถกูเพิกถอน 

ยกเว้นกรณีถูกเพิกถอน เนื่องจากเป็นผู้ละทิ้งงานของ ปตท. 

หรือส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ปตท. 

จะไมร่บัเข้าเปน็ผู้คา้ในทะเบยีนผูค้า้ ปตท. จนกวา่จะมหีนงัสอืแจง้

แสดงหลักฐานการยกเลิกการถูกเพิกถอน 

 3. ผู้ค้าจะต้องเข้าใจและรับทราบแนวทางการปฏิบัติ

อย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of 

Conduct: SSCoC)

 นอกจากหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นแล้ว ปตท. ยังประเมิน

คณุสมบตัิผูค้า้ในด้านการดําเนินงานและด้านแนวทางการปฏิบตัิ

อย่างยั่งยืนของผู้ค้าควบคู่กันไปด้วย 

 หลงัจากที่ผูค้า้สง่มอบสินค้า/ บริการในแตล่ะงวดงานแลว้  

ปตท. จะทําการประเมินผู้ค้าพร้อมทั้งแจ้งผลการประเมินให้แก่

ผู้ค้าทราบถึงข้อดี/ ข้อควรปรับปรุงในการดําเนินงาน เพื่อที่ผู้ค้า

จะได้รับทราบและพิจารณานําไปปรับปรุงการดําเนินงานของ

ผู้ค้าเอง (Supplier Development) ให้ดียิ่งขึ้นไป 

 นอกจากนี้ ในการจัดหาพัสดุ ปตท. จะสนับสนุนผู้ค้า

ในประเทศก่อนเป็นอันดับแรก โดยเมื่อพิจารณาข้อมูลการจัดหา

ที่ผ่านมา พบว่า ปตท. มีการจัดหาสินค้าจากท้องถิ่นมากกว่า

รอ้ยละ 90 ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา รวมถงึสง่เสรมิใหม้กีารจดัหา

สินค้าจากในพื้นที่ที่สถานประกอบการ ปตท. ต้ังอยู่เป็นหลัก 

ซึง่ก่อใหเ้กิดการสรา้งเมด็เงินหมนุเวียนในระบบเศรษฐกิจของไทย 

อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน  

     3.1.6  พนักงาน

 (ได้รายงานหมวดโครงสร้างการจดัการ หัวขอ้ “พนักงาน” 
แล้ว)

  

 3.2  การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
   สากล 

 ปตท. กําหนด ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ 

ปตท. ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

วัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศที่ ปตท. เข้าไปลงทุน 

และเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัดตามหลัก

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ

การปฏบิตังิาน และไมส่นบัสนุนกจิกรรมที่เปน็การละเมดิหลกัสทิธิ

มนุษยชนสากล 

 ปตท. เป็นผู้นําและส่งเสริมบริษัทในกลุ่มให้นําหลักสิทธิ

มนุษยชนไปปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน 

กลุ่ม ปตท. โดย ปตท. ได้เข้าเป็นภาคีของ United Nations Global 

Compact (UNGC) ตัง้แตว่นัท่ี 1 มนีาคม 2555 อนัเปน็การประกาศ

เจตนารมณ์ที่จะนําหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน การรักษา

สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการคอร์รัปชันในระดับสากล 

มาเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ เพื่อควบคุม และป้องกัน

ความเสี่ยงดา้นสทิธมินุษยชน รวมถงึใชเ้ปน็แนวทางในการพัฒนา

การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นองค์กรที่ดีของสังคม 

มีความรับผิดชอบต่อการดําเนินงาน และการตัดสินใจทางธุรกิจ 

ปัจจุบัน บริษัทใน กลุ่ม ปตท. ที่เข้าร่วมเป็นภาคีข้อตกลงโลก

แห่งสหประชาชาติ ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโิตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด 

(มหาชน) อนึ่ง ข้อมูลการดําเนินการในปี 2558 ในเรื่องนี้ปรากฏ

อยู่ในรายงานความยั่งยืน ปี 2558 แล้ว
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 3.3  ขอพิพาทที่สําคัญกับผูมีสวนไดเสีย
 

 ปรากฏอยู่ใน “ข้อพิพาททางกฎหมาย” ซึ่งเปิดเผยในแบบ

แสดงรายการประจําปี (แบบ 56-1)

  

4.   การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีช้ีวัดความโปร่งใสในการดําเนินการ

ทีส่าํคญั เปน็ปจัจยัสาํคญัในการสรา้งความเชือ่มัน่ให้กบันกัลงทุน

และผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่าย ปตท. จึงให้ความสําคัญกับ

การเปดิเผยข้อมลูทีถ่กูตอ้ง แมน่ยาํ และสร้างช่องทางการเปดิเผย

ข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใสในการดําเนินงานและสร้างกลไกในการรับเรื่อง

ร้องเรียนที่เหมาะสมและเป็นธรรมสําหรับท้ังผู้ร้องเรียนและ

ผู้ถูกร้องเรียน ดังนี้

 4.1 การรายงานของคณะกรรมการ
   ทั้งที่เปนการเงินและไมใชการเงิน 

 ปตท. จัดทํารายงานความย่ังยืน ปี 2558 (Corporate 

Sustainability Report 2015) เพื่อสื่อสารนโยบาย แนวทาง

การบริหารจัดการ รวมถึงผลการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ Sustainability Reporting Guidelines 

และ Oil and Gas Sector Disclosure (OGSD) รุ่นที่ 4 (G4) ของ 

Global Reporting Initiative (GRI) เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูล

มีความเหมาะสมและเฉพาะเจาะจงกับธุรกิจมากขึ้น นอกจากนี้ 

ปตท. จดัใหม้กีารสอบทานขอ้มูลในรายงานโดยหนว่ยงานภายนอก

ตอ่เนือ่งเป็นปทีี ่5 เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าขอ้มลูมคีวามถกูตอ้ง ความโปร่งใส 

และเชื่อถือได้ และมีเป้าหมายให้มีการดําเนินการต่อเนื่องทุกปี 

ทั้งนี้ ปตท. จัดส่งรายงานความยั่งยืน ปี 2558 พร้อมกับรายงาน

ประจําปีให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้กับผู้ที่สนใจบนเว็บไซต์

ของ ปตท. www.pttplc.com

       

 4.2 ความสัมพันธกับผูลงทุน 

 ปตท. แปลงสภาพและกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยต้ังแต่เดอืนตุลาคม 2544 ปตท. จัดให้มหีน่วยงาน

ฝา่ยผู้ลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations Department) ท่ีทาํหน้าที่

เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสําคัญต่อผู้ลงทุนและดูแล

กระบวนการรายงานทางการเงนิ เชน่ การนําเสนอผลการดาํเนนิงาน 

งบการเงิน สารสนเทศที่ ปตท. แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง

มีการทําบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) 

รายไตรมาส ซึ่งแสดงสถานภาพผลการดําเนินงานและแนวโน้ม

ในอนาคตของ ปตท. ต่อผู้ถือหุ้นท้ังในประเทศและต่างประเทศ

ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน สมํ่าเสมอ และครบถ้วนตาม

ความเป็นจริง นอกจากนี้ ปตท. ได้จัดทํานิตยสารเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ 

ปตท. ภายใต้ชื่อ “Happiness” ออกเป็นรายไตรมาส เพื่อใช้

เป็นช่องทางในการสื่อความ ข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและ

ผลการดําเนินงานของ ปตท. ต่อผู้ถือหุ้นกู้ และจดหมายข่าว

รายไตรมาสเพื่อผู้ถือหุ้นสามัญ ปตท. ภายใต้ชื่อ “PTT Bizway” 

โดยจัดทําเป็น 2 ภาษา เพื่อสื่อความวิ สัยทัศน์  พันธกิจ 

ผลประกอบการรายไตรมาส การกํากบัดแูลกิจการที่ดี การบริหาร

จดัการสู่ความย่ังยนืของ ปตท. และกจิกรรมที่สาํคญัในชว่งเวลาน้ัน 

ทัง้นี้ ผูล้งทุนสามารถติดตอ่กบัหนว่ยงานได้โดยตรง หรือผ่านทาง

เว็บไซต์ของ ปตท. ซึ่งมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ประกอบด้วยข้อมูล

สําคัญ ๆ อาทิ

 • รายงานประจาํปี (แบบ 56-2)/ แบบแสดงรายการประจําป ี

  (แบบ 56-1)

 • ข้อมูลโครงการลงทุนที่สําคัญ

 • การจัดซื้อจัดจ้าง

 • การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร

 • การดําเนินการตามนโยบายรัฐ

 • แผนงานที่สําคัญ

 • นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและกิจกรรมส่งเสริม

 • ผลการดําเนินงานด้านการเงิน

 • ผลการดําเนินงานที่ไม่ใช่ด้านการเงิน

 • กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สําคัญ

การกํากับดูแลกิจการ
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 โดย ปตท. ได้ให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และท่ัวถึง รวมท้ังการนําเสนอผลงาน

และการแจ้งสารสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทั้งในทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด สรุปได้ดังนี้

 • ทางตรง: ปตท. มีการนําเสนอผลการดําเนินงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และพนักงาน เป็นระยะ ๆ อย่างสมํ่าเสมอ

ในรูปของ Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call การเข้าร่วม Conference ซึ่งจัดโดยสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งการร่วมกิจกรรม

พบนักลงทุนรายย่อยกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้เก่ียวข้องสามารถทําการนัดหมาย (Company Visit) เข้าพบผู้บริหาร ปตท. 

เพื่อสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดําเนินกิจการได้ตลอดเวลา

Roadshow ต่างประเทศ  12 9

Roadshow ในประเทศ  9 10

Analyst Meeting  4  4

Credit Rating Review  4  4

Company Visit/ Conference Call  65 79

ทางอีเมล/ โทรศัพท์  8 - 10 ครั้งต่อวัน  8 - 10 ครั้งต่อวัน

ร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์สัญจร และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพบนักลงทุน  3  3

นํานักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ  4  5

นํานักลงทุนรายย่อยพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ งดกิจกรรมเนื่องจาก กําหนดจัด 1 ครั้ง (2 รุ่น)

 เกิดเหตุการณ์ชุมนุม (18 - 19 พฤศจิกายน) 

 ทางการเมือง

กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นกู้  14  16

สรุปกิจกรรมหลักป 2557 - 2558 ดังนี้

 กิจกรรม กิจกรรมในป 2557  กิจกรรมในป 2558

  (จํานวนครั้ง) (จํานวนครั้ง) 

 • ทางอ้อม: ปตท. มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลการดําเนินงาน งบการเงิน และข้อมูลนําเสนอในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง

รายงานสารสนเทศที ่ปตท. แจง้ตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยผู้สนใจสามารถอา่นขอ้มลูไดท้างเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เว็บไซต์ของ ปตท. และนิตยสารเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. “Happiness” รวมทั้งจดหมายข่าวรายไตรมาส

เพื่อผู้ถือหุ้นสามัญ “PTT Bizway”

 • กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายังฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ ปตท. 

โทรศัพท์ 0-2537-3518-9 อีเมล: ir@pttplc.com หรือผ่านเว็บไซต์ของ ปตท. www.pttplc.com

การกํากับดูแลกิจการ
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 การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหน้าของการดําเนินงาน และโครงการต่าง ๆ รวมทั้ง

ใหบ้รกิารตอบคําถามและอาํนวยความสะดวกในการตดิตอ่แกส่ือ่มวลชนและสาธารณชนอยา่งตอ่เนือ่ง ในปี 2557 - 2558 มกีารดาํเนนิ

กิจกรรม สรุปได้ดังนี้

ทางอีเมล 108 144 

ข่าวแจก/ ภาพข่าว 237 316 

การแถลงข่าว 38 28 

นําสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดําเนินงาน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 10 19 

การให้การต้อนรับ/ ให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่มาเยี่ยมชม/  30 คณะ  55 คณะ 

ดูงานในด้านต่าง ๆ (เกิดเหตุการณ์ชุมนุม

 ทางการเมือง)

 กิจกรรม กิจกรรมในป 2557  กิจกรรมในป 2558

  (จํานวนครั้ง) (จํานวนครั้ง) 

 4.3 การแจงขอรองเรียนและการเขาถึงขอมูล 

 ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการติดต่อ 

การรับทราบข้อมูล การแจ้งข่าว/ เบาะแส ท้ังภายในองค์กร

โดยระบบ Intranet Webboard และจากภายนอกโดยผ่านช่องทาง

เว็บไซต์/ โดยทางโทรศัพท์/ โดยหนังสือแจ้ง/ โดยทางอีเมล 

แจ้งหน่วยงาน ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

และเลขานุการบริษทั ฝ่ายส่ือสารองค์กร หรือศนูย์บริหารคาํส่ังซ้ือ

และลูกค้าสัมพันธ์ ดังนี้

 • โทรศัพท์:  PTT Contact Center 1365, 0-2537-2000

 • เว็บไซต์:   www.pttplc.com

 • อีเมล:    - ศูนย์บริหารคําสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์: 

      1365@pttplc.com

                 - ฝ่ายสื่อสารองค์กร: 

      corporate@pttplc.com 

                  - สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

      และเลขานุการบริษัท: 

      corporatesecretary@pttplc.com 

                  - ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์: ir@pttplc.com 

                 - สายด่วน CG: cghelpdesk@pttplc.com

 ซึ่งข้อคําถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะส่งต่อ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขปรับปรุงผ่านระบบ

การจัดการเรื่องร้องเรียน โดยมีการติดตามความคืบหน้าผ่าน

การแจ้งเตือนในระบบอีเมล ทุก 3 วัน หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จ

จะแจ้งเตอืนไปยงัผู้บงัคับบัญชาที่สงูขึน้ไปอกีระดบัเพือ่ดําเนนิการ 

หากแล้วเสร็จ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะแจ้งผลการดําเนินงาน

ให้ผู้ติดต่อทราบ และมีการติดตามในภายหลังอีกคร้ังหนึ่งโดย

สอบถามความพึงพอใจจากการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ Contact 

Center ท้ังนี้ ผู้บริหารติดตามสารสนเทศท้ังหมดเป็นประจํา

ทุกเดือนเพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและนํากลับมาใช้

เป็นแนวทางปรบัปรุงกระบวนการ สนิคา้ และบรกิารเพือ่ตอบสนอง

ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ ในปี 2558  

มีข้อคําถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวม 145,975 เรื่อง 

โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องบัตร PTT Blue Card บัตรเครดิตพลังงาน 

NGV สถานที่ตั้งสถานีบริการ/ ร้านค้า และโครงการต่าง ๆ 

 สําหรับการร้องเรียน ปตท. เปิดโอกาสให้บุคคลท่ัวไป

สามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท. 

ต่อสํานักตรวจสอบภายใน สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และ

เลขานุการบริษัท และฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดย ปตท. จะรับฟัง

ทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้

ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการกําหนดระยะเวลาดําเนินการ

ที่ เหมาะสม มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

โดยในปี 2558 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมที่มีนัยสําคัญ 

และสอบสวนแล้วมีความผิดจริง  

การกํากับดูแลกิจการ
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คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  การประเมินผล
กรรมการ  การปฐมนิเทศกรรมการ 

การพัฒนากรรมการ

1.  คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

 คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสําคัญในการกํากับดูแล

กิจการที่ดี โดยในช่วงเริ่มแรกได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะ

เรื่องขึ้น 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหา และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการ

เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงในระดับ

คณะกรรมการด้วย

 ต่อมาในปี 2547 คณะกรรมการ ปตท. ได้จัดต้ัง

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เพื่อช่วยส่งเสริม

และกลั่นกรอง การดําเนินงานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ

และการบริหารจัดการให้ดีเลิศ และในปี 2556 คณะกรรมการ 

ปตท. ได้จัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ปตท. 

เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท. 

มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติและเป็นไปตามหลักการ

และแนวทางการกํากบัดแูลที่ดใีนรัฐวสิาหกจิป ี2552 ของสํานกังาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดงัน้ัน ในปัจจบุนั ปตท. 

จึงมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องรวม 5 คณะ เพือ่ชว่ยกล่ันกรองงาน

ที่มีความสําคัญอย่างรอบคอบ ภายใต้หลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดีมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย

คํานึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ทุกคณะประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติ 

หน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีการกําหนดบทบาทภาระหน้าที่

ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน ต้ังแต่ปี 

2552 เป็นต้นมา ได้มีการขยายอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีให้มีหน้าที่มอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และ

ติดตามการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน 

และสิง่แวดลอ้มเพิม่เตมิ เพือ่ใหค้ณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการที่ดี

สามารถดําเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างครบถ้วน

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงในปี 2556 คณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีได้มีอํานาจครอบคลุมถึงการวางกรอบแนวทาง

การกํากับดูแลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการ

ทุจริตของ ปตท. โดยในปี 2558 คณะกรรมการ ปตท. ได้มีการ

พิจารณาปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นด้วย  

 ทั้งนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้ง 5 คณะ มีบทบาท

หน้าที่และการดําเนินการ ดงันี้

 

 1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่สอบทานรายงาน

ทางการเงิน โดยมีหน่วยงานบัญชีและสํานักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินมาประชุมร่วมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อ

คณะกรรมการ ปตท. ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ ปตท. เป็น

ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของ ปตท. และบริษัทย่อย รวมท้ัง

สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงิน

ดังกล่าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบ

โดยสํานักงานการตรวจเงินแผน่ดิน การเปดิเผยขอ้มูลสารสนเทศ

ที่สําคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ดําเนินการ

บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ําเสมอด้วย

การกํากับดูแลกิจการ
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 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. 

ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด มีจํานวนอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

 โดยมผีูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาํนักตรวจสอบภายใน 

เป็นเลขานุการ

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 • จัดทํากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกบัขอบเขตความรับผดิชอบ

ในการดําเนินงานของ ปตท. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ ปตท. และมีการสอบทานความเหมาะสมของ

ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 • สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ

กาํกบัดแูลกจิการที่ด ี กระบวนการบรหิารความเสี่ยง  และกระบวนการ

ควบคุมภายใน

 • สอบทานให ้ปตท. มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง

และน่าเชื่อถือ

 • สอบทานการดําเนินงานของ ปตท. ให้ถูกต้องตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธี ปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี 

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศหรอืคําสัง่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการดาํเนนิงาน

ของ ปตท.

 • สอบทานให้ ปตท. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี 

พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็น

อิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน

 • พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจ

มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ปตท. โดยให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

 • เสนอขอ้แนะนาํต่อคณะกรรมการ ปตท. ในการพจิารณา

แต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง และประเมินผลงาน

ของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 • พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชีของ ปตท. ต่อคณะกรรมการ ปตท.*

 • ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี 

และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า

จําเป็น

 • รายงานผลการดําเนนิงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

ของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการ ปตท. อย่างน้อย

ไตรมาสละ 1 ครัง้ ยกเวน้รายงานผลการดาํเนนิงานในไตรมาสที่ 4 

ให้จัดทําเป็นรายงานผลการดําเนินงานประจําปี พร้อมทั้ง

สง่รายงานดงักล่าวใหก้ระทรวงเจา้สงักัดของ ปตท. และกระทรวง

การคลังเพื่อทราบ

 • ประเมนิผลการดําเนนิงานเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน

ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละ 1 คร้ัง 

ให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ

 • เปิดเผยรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรายงานประจําปีของ ปตท.

 

 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบ ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท.

หมายเหตุ: 
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัท 

1. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ต้ังแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 และเปลี่ยนแปลงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 

2. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2557

3.  นายวิชัย อัศรัสกร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557

 1. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

 2.  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการ กรรมการอิสระ 

 3.  นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการ กรรมการอิสระ 

การกํากับดูแลกิจการ

หมายเหตุ:  * ปตท. เข้าข่ายรัฐวิสาหกิจ ตามคํานิยามใน พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 4 ซึ่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน

  แผ่นดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 4 มาตรา 39 และมาตรา 42 กําหนดว่า สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีอํานาจหน้าที่ในการแสดงความเห็น

  ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
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 • ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับ

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย

 • ดําเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีกระบวนการรับและกํากับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน

 • กรณทีี่การดําเนนิงานตรวจสอบภายในเรือ่งใดหรอืการปฏบิตังิานอืน่ใดของคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามจําเป็นตอ้งอาศยั

ความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญ

หรือดําเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของ ปตท. ได้

 • เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําส่ัง ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ ปตท. ให้แจ้งต่อผู้บริหารสูงสุด เพื่อพิจารณา

สั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ ปตท. ดําเนินการแก้ไข

 • คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง ทั้งนี้ ต้องมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

โดยไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 • ให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 • ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย ทั้งนี้ ต้องอยู่ในขอบเขต หน้าที่ และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 โดยเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้ในระเบียบ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วย

ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557

 ในป ี2558 มีการประชมุ 17 ครัง้ (ปกติ 12 ครัง้ และนดัพิเศษ 5 ครัง้) โดยมีการรายงานตอ่คณะกรรมการ ปตท. และมีการประชมุ

ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและหน่วยงานบัญชีในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

        1.2 คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. 3 คน 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

 โดยมีผู้จัดการฝ่ายสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัททําหน้าที่เลขานุการ

 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการสรรหา ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท.

หมายเหตุ: 
1.  นายวัชรกิติ วัชโรทัย เปลี่ยนแปลงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 

2. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 

3. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2558

 1. นายวัชรกิติ วัชโรทัย ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

 2.  พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ กรรมการ กรรมการอิสระ 

 3. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ  กรรมการ กรรมการอิสระ 

การกํากับดูแลกิจการ
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 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
 ในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีการพิจารณา

ปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นปัจจุบัน

มากขึ้น ดังนี้

 1. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 

ปตท. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

 2.  คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็น

กรรมการใหม่ เมื่อมีตําแหน่งว่างลง (จากการลาออก หรือครบ

วาระ) เพื่อเสนอคณะกรรมการ ปตท. หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ

ดําเนินการแต่งต้ัง โดยคํานึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท. 

รวมทัง้ไมม่กีรณผีลประโยชนข์ดัแยง้กบั ปตท. (Confl ict of Interest) 

อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ต้องให้สอดคล้อง

กับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท

 3. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อทําหน้าที่กรรมการ

เฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ 

ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง และนํา

เสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาแต่งต้ัง ยกเว้น 

คณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. จะเป็นผู้พิจารณา

แต่งตั้ง

 4.  มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรง

ตามบทบาทหน้าที่และคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบ

ในการดําเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 5.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา 

และจัดให้มีการรายงานผลเพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการ 

ปตท. ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจําปี

 6. เปิดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการ

สรรหาไว้ในรายงานประจําปี

 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ปตท. 

มอบหมาย

 ทั้งนี้ ได้กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็น

กรรมการดังนี้

 1. คณะกรรมการสรรหากําหนดคุณสมบัติของกรรมการ

ที่ต้องการสรรหาทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติ

ตามกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์

และการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และกําหนดวิธีการเสนอรายชื่อ

ผู้มีคุณสมบัติ 

  ทั้งนี้ คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทาง

จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ได้ระบุคุณสมบัติ

ของคณะกรรมการไว้วา่  กรรมการแต่ละคนตอ้งมาจากผูท้รงคุณวฒุิ

หลากหลายสาขาอาชีพที่จําเป็นในการบริหารกิจการของ ปตท. 

ควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจพลังงานปิโตรเลียม

อย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน 

และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน (Board 

Composition)

 2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อ

ผูม้คีวามเหมาะสมทีจ่ะเปน็กรรมการ ปตท. พรอ้มเหตผุลประกอบ

และนําเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.

 3. คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ

เหมาะสมตามรายชื่อทีค่ณะกรรมการสรรหานาํเสนอเพื่อพจิารณา

แต่งตั้งเป็นกรรมการหรือเพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่ออนุมัติแต่งต้ังเป็นกรรมการต่อไป โดยรายชื่อบุคคลที่มี

ความเหมาะสมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 

อีกด้วย 

 ในปี 2558 มีการประชุม 5 คร้ัง โดยกรรมการสรรหา

ทุกท่านที่ดํารงตําแหน่งอยู่ขณะน้ันเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน 

และเลขานกุารบรษิทัปฏบัิตหินา้ทีเ่ลขานกุารคณะกรรมการสรรหา

 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหาแล้ว

  

การกํากับดูแลกิจการ
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 1.3  คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ 

ปตท. 3 ท่าน ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

 โดยมีผู้จัดการฝ่ายสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัททําหน้าที่เลขานุการ

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
 ในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีการพิจารณาปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนให้เป็น

ปัจจุบันและรัดกุมมากขึ้นดังนี้

 1. กําหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกําหนดค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สําหรับ

กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการ ปตท. และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 2. พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 3. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรและระดับงาน รวมทั้งการประเมินผลและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

 4. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าท่ีและคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบ

ในการดําเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 5. ประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  และจัดให้มกีารรายงานผลเพือ่รายงานผลใหค้ณะกรรมการ 

ปตท. ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจําปี 

 6. เปิดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจําปี

 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

 ในปี 2558 มีการประชุม 1 คร้ัง โดยกรรมการกําหนดค่าตอบแทนทุกท่านที่ดํารงตําแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบ

ทุกท่าน และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

 ทัง้นี้ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดร้ายงานผลการปฏบิติังานประจําปไีวใ้นรายงานของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน

แล้ว

 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท.

หมายเหตุ: 
1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 

 * นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

2.  นายวัชรกิติ วัชโรทัย ดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2557

3.  นายสมชัย สัจจพงษ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

 1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม* ประธานกรรมการ กรรมการ 

 2. นายวัชรกิติ วัชโรทัย  กรรมการ กรรมการอิสระ 

 3. นายสมชัย สัจจพงษ์ กรรมการ กรรมการ 

การกํากับดูแลกิจการ
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 1.4  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 คณะกรรมการ ปตท. ไดอ้นุมตัิจัดต้ังคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการทีด่ี เมือ่วันที่ 24 มิถนุายน 2547 โดยแตง่ต้ังจากกรรมการ 

ปตท. 3 ท่าน ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 โดยมีผู้จัดการฝ่ายสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัททําหน้าที่เลขานุการ

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
 ในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีการพิจารณาปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็น

ปัจจุบันมากขึ้น ดังนี้

 1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท

 2. ให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการ ปตท. ในเรื่องเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 4. ทบทวนแนวทางหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะ

ต่อคณะกรรมการ ปตท.

 5. มอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ให้คณะทํางานกํากับดแูลกิจการที่ดีของ ปตท.

 6. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustatinability Management: SM) 

ซึ่งรวมถึงการดําเนินงานด้านการดูแล สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)

 7. กําหนดนโยบายให้ ปตท. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ปตท. และการเสนอ

วาระสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 8. ติดตามการดําเนินงานด้าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. 

 9. วางกรอบแนวทางการกํากับดูแลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของ ปตท.

 ในปี 2558 มีการประชุม 4 ครั้ง โดยกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีทุกท่านที่ดํารงตําแหน่งอยู่ขณะน้ัน เข้าร่วมประชุมครบ

ทุกท่าน และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 ทั้งนี้ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการที่ดีแล้ว

 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท.

หมายเหตุ: 
1. พล.อ. ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ต้ังแต่วันที่ 4 กันยายน 2557

2.  นายดอน วสันตพฤกษ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ต้ังแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 

3.  นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ดํารงตําแหน่งกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ต้ังแต่วันที่ 26 กันยายน 2558

 1. พล.อ. ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

 2.  นายดอน วสันตพฤกษ์        กรรมการ กรรมการอิสระ 

 3.  นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ   กรรมการ กรรมการอิสระ

การกํากับดูแลกิจการ
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 1.5  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร

 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 และ 22 พฤศจิกายน 

2556 และ 31 มกราคม 2557 โดยแต่งต้ังจากกรรมการ ปตท. อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ท้ังนี้ 

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท.

หมายเหตุ: 
1. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร

 ความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2558 แทน นายคุรุจิต นาครทรรพ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ ปตท. ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2558

2.  นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

3.  นายชวลิต พิชาลัย ดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2558

 1. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  

 2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการ กรรมการอิสระ

 3. นายชวลิต พิชาลัย  กรรมการ กรรมการ 

 โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร มีภารกิจเป็น Chief Risk Offi cer (CRO) ทําหน้าที่เลขานุการ  

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร
 ในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีการพิจารณาปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้เป็น

ปัจจุบันมากขึ้น เป็นดังนี้

 • กําหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 • กํากับดูแลและสนับสนุนให้มีการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ

รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 • ให้ขอ้เสนอแนะแนวทาง ตดิตาม และประเมนิผล การบรหิารความเสี่ยงตอ่คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

(Risk Management and Internal Control Committee: RMCC (ระดับจัดการ) เพื่อนําไปดําเนินการ

 • พิจารณารายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์ร และให้ขอ้คิดเหน็ในความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมท้ังแนวทางการกําหนด

มาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่ RMCC เพื่อให้มี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 • สนับสนุนการดําเนินงานของ Chief Risk Offi cer (CRO) ให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 • รายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์รให้คณะกรรมการ ปตท. รับทราบ และในกรณีท่ีมีปัจจัย หรือเหตกุารณ์สาํคัญ ซึ่งอาจ

มีผลกระทบต่อ ปตท. อย่างมีนัยสําคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด 

 • พิจารณากล่ันกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่มีภาระผูกพันในระยะยาว มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจ และมีความเสี่ยงที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อ ปตท. อย่างมีนัยสําคัญ ก่อนที่จะนําเสนอวาระนั้น ๆ ต่อคณะกรรมการ ปตท.

 • ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

 • ปฎิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย 

 ทั้งนี้ การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร ยังคงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและสํานักตรวจสอบภายใน 

 โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีการประชุม 4 ครั้ง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรส่วนใหญ่

ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ขณะน้ันเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร ได้รายงานผลการปฏบิตังิานประจาํปไีวใ้นรายงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

องค์กรแล้ว

การกํากับดูแลกิจการ
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2.  การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ
 บริษัท

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครัง้ที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 

25 กันยายน 2558 มีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการ 

ปตท. ที่ได้ใช้ประเมินในปี 2557 ท้ัง 4 แบบ ประกอบด้วย แบบ

ประเมนิผลคณะกรรมการท้ังคณะ/ แบบประเมนิผลคณะกรรมการ

รายบุคคล (ประเมินตนเอง)/ แบบประเมินผลคณะกรรมการ

รายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)/ แบบประเมินผล

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ประเมินท้ังคณะ) ว่ายังคงมี

ความเหมาะสมสําหรับใช้ประเมินคณะกรรมการ ปตท. ประจําปี 

2558 โดยได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมบางรายการ ได้แก่ การขอให้

คณะกรรมการระบุหลักสูตรหรือความชํานาญเฉพาะด้าน

ที่กรรมการต้องการอบรมเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถจัดหาหลักสูตร

เพื่อตรงความต้องการของกรรมการแต่ละท่านอย่างชัดเจน โดย

แบบประเมินผลทั้ง 4 แบบ มีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละ

จากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

 มากกวา  85% = ดีเยี่ยม 

 มากกวา  75% = ดีมาก 

 มากกวา  65% = ดี 
 มากกวา  50% = พอใช 
 ตํ่ากวา  50% = ควรปรับปรุง 

 โดยสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

 1. แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย 

5 หัวข้อ คือ นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)/ โครงสร้าง

ของคณะกรรมการ (Board Composition)/ แนวปฏิบัติของ

คณะกรรมการ (Board Practices)/ การจัดเตรียมและดําเนินการ

ประชุม (Board Meeting)/ การอบรมและพัฒนา (Board Training 

and Development) 

  สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพ

รวม 5 หัวข้อ เห็นว่าการดําเนินการส่วนใหญ่จัดทําได้ดีเยี่ยม/

เหมาะสมที่สดุ มีคะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ดีเยีย่ม เท่ากบั 94.96%

 2. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมิน

ตนเอง)  ประกอบดว้ย 6 หวัข้อ คอื ความรบัผดิชอบตอ่การตัดสนิใจ

และการกระทําของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได้ 

(Accountability)/ ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)/ 

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และ

สามารถมีคําอธิบายได้ (Equitable Treatment)/ มีความโปร่งใส

ในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได ้และมีการเปดิเผยข้อมูล 

(Transparency)/ การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ

ในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)/ การมีจริยธรรม/

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics)

  สรุปผลการประเมินคณะกรรมการผลรายบุคคล 

(ประเมินตนเอง) ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่

ถือปฏิบัติเป็นประจํา คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ 

98.70%

 3. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมิน

กรรมการท่านอื่น)  ประกอบด้วย 6 หัวข้อ เหมือนกับแบบประเมิน

ผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เพื่อให้สามารถ

เปรียบเทียบผลกับที่กรรมการประเมินตนเอง

  สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล 

(ประเมินกรรมการท่านอื่น) รวมจํานวน 6 หัวข้อ เห็นว่ากรรมการ

ส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจํา คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

เท่ากับ 99.13% 

 4. แบบประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ประเมิน

ทัง้คณะ) ประกอบด้วย 4 หัวขอ้ คอื นโยบายคณะกรรมการ (Board 

Policy)/ โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Composition)/ 

แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices)/ การจัดเตรียม

และดําเนินการประชุม (Board Meeting) 

  สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

(ประเมนิท้ังคณะ) ทัง้ 4 คณะ รวมจํานวน 4 หัวข้อ เหน็ว่าดําเนนิการ

อย่างมีประสิทธิภาพ/ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ดังมีรายละเอียด ดังนี้

  4.1 คณะกรรมการสรรหา มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์

ดีเยี่ยม เท่ากับ 98.96% 

  4.2  คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน มคีะแนนเฉลี่ย

อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ 100.00%

  4.3  คณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการทีด่ ีมคีะแนนเฉลีย่

อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ 97.22%

  4.4  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร มคีะแนน

เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ 99.31%

 5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

  ตรวจสอบ  

  เพือ่ให้เปน็ไปตามระเบยีบ บรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน) 

ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน 

พ.ศ. 2557 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับ

คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ 

กระทรวงการคลัง และตามคู่มือปฏิบัติสําหรับผู้ตรวจสอบ

ภายในและกรรมการตรวจสอบเพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอนที่ 1.1 ภาระหน้าที่

ของคณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นราย

บคุคลและประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งคณะ รวมท้ังรายงานผลการประเมินปัญหาและอุปสรรค

ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดําเนินงานให้คณะกรรมการ ปตท. 

ทราบทุกปี โดยในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ 

คร้ังที่ 10/2558 วันที่ 15 ตุลาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้ใช้

การกํากับดูแลกิจการ
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แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยแบบ

ประเมนิผลรายบคุคล (ประเมนิตนเอง) แบบประเมนิผลรายบุคคล 

(ประเมนิไขว้) และแบบประเมนิผลคณะกรรมการตรวจสอบท้ังคณะ 

ซึง่มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏบิตัทิีด่ขีองสํานกังาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

คร้ังที่ 12/2558 วันที่ 15 ธนัวาคม 2558 มีมติเหน็ชอบการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2558 

ผลสรุปเป็นดังนี้

 • แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 

(ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ ความรู้ทางธุรกิจ/ 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน/ อํานาจหน้าที่/ ความเป็นอิสระและ

ความเที่ยงธรรม/ ความเข้าใจในหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ของกรรมการตรวจสอบ/ การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและ

การประชุม โดยมีเกณฑ์การประเมินผล 4 ระดับ คือ 4 = ดีเยี่ยม/ 

3 = ดีมาก/ 2 = ดี/ 1 = ควรปรับปรุง

  สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 

(ประเมินตนเอง) อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.78

 • แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 

(ประเมินไขว้) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ เหมือนแบบประเมินผลคณะ

กรรมการตรวจสอบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 

  สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 

(ประเมินไขว้) อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 

 • แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ 

ประกอบด้วย 7 หัวข้อ คือ องค์ประกอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ/ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/ บทบาทและ

หน้าที่ความรับผิดชอบ/ ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายในและ

ผูส้อบบญัชี/ ความสมัพันธก์บัฝา่ยบริหาร/ การรายงาน/ การรกัษา

คุณภาพ โดยมีเกณฑ์การประเมินผล 4 ระดับ คือ 4 = ปฏิบัติ

ครบถ้วน/ 3 = ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่/ 2 = ปฏิบัติบางคร้ัง/ 

1 = ยังไม่ปฏิบัติ สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งคณะ อยู่ในเกณฑ์ปฏิบัติครบถ้วน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.88

 อนึ่ง บริษัทจะทําการวิเคราะห์หัวข้อของการประเมินผล 

เพื่อมาพัฒนา/ ปรับปรุงการทํางานต่อไป เช่น ในหัวข้อการมี

สว่นรว่มในการวางแผนงาน สบืทอดตําแหนง่ของผู้บรหิารระดับสูง 

ที่ประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาปรับปรุงการดําเนินการ เช่น 

ในวาระการเสนอแต่งต้ังผู้บรหิารระดับรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

ซึ่งเป็นอํานาจของคณะกรรมการ ขอให้ฝ่ายจัดการนําเสนอ

ผูบ้รหิารที่เปน็ candidate อย่างนอ้ย 2 - 3 ท่าน เพือ่ใหค้ณะกรรมการ

ไดเ้หน็จดุเดน่/ จุดดอ้ยของ candidate แตล่ะทา่นกอ่นการพจิารณา

แต่งตั้ง เป็นต้น

3. การปฐมนิเทศกรรมการ 

 (Directors Orientation)

 สําหรับกรรมการที่เข้ารับตําแหน่งใหม่ในคณะกรรมการ 

ปตท.  ปตท. ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้

รับทราบนโยบายธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น 

โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดําเนินงาน ข้อมูลระบบต่าง ๆ ที่ใช้

งานภายใน ปตท. รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่ง

มอบคู่มือสําหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับ

การเป็นกรรมการ ปตท. ให้กับกรรมการ ทั้งน้ี คู่มือกรรมการ 

ประกอบด้วย

 คูมือกรรมการ: 
 1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด

 2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 3. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ

  กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 4. ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท

 5. หนังสือรับรองบริษัท

 6. วัตถุประสงค์ของบริษัท

 7. ข้อบังคับบริษัท

 8. ระเบียบบริษัท (15 ระเบียบ)

 9. คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

 10. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

 ขอมูลสําหรับกรรมการ: 
 1. Presentation แนะนําการดําเนินธุรกิจของ ปตท. 

  โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

  ผู้จัดการใหญ่

 2. รายชื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

  และผังโครงสร้างการจัดการ

 3. Director Fiduciary Duty Check List

 4. หลกัการกาํกับดูแลกจิการทีด่สีาํหรบับรษัิทจดทะเบยีน

 5. รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

 6. ข้อแนะนําการให้สารสนเทศสําหรับผู้บริหาร

  จดทะเบียน

 7. Company Profi le บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

  ฉบับย่อ

 8. รายงานประจําปี

 9. รายงานทางการเงิน 

 10. รายงานความยั่งยืน ปตท. 

 11. หนังสือธรรมาภิบาล

 12. หนังสือ PTT The S-Curve Story

 13. วารสารหุ้นกู้

 14. วารสารบ้านเรา (PTT Spirit)

การกํากับดูแลกิจการ
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 15. บทความ แฉ ความจริง…แปรรูปรัฐวิสาหกิจ

 16. PTT WAY OF CONDUCT

 17. FACT SHEET

 18. PLLI

 19. PTT Technology and Innovation Mangement Operating System

 ในปี 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นําเสนอข้อมูล ปตท. โดยบรรยายชี้แจงให้กับกรรมการใหม่

เกีย่วกับนโยบายธุรกิจของ ปตท. รวมท้ังขอ้มลูทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือนาํเสนอภาพรวมการดําเนินธรุกิจและผลการดําเนินงานใหก้รรมการใหม่

ได้เห็นภาพที่ชัดเจน พร้อมกับส่งมอบคู่มือกรรมการและข้อมูลสําหรับกรรมการตามรายการข้างต้น รวม 3 ครั้ง 

4. การพัฒนากรรมการ ปตท. 

 • การอบรม/ สัมมนา
 

 คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ําเสมอ (ดังรายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน) โดยกรรมการ 

ปตท. ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 93) มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดย ปตท.

ให้การสนับสนุนและดําเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่น ๆ 

ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงการจัดผู้เชี่ยวชาญ บริษัทที่ปรึกษา นําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับธุรกิจ

อย่างสม่ําเสมอ (In-house Briefi ng) ประมาณไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมทั้งจัดให้คณะกรรมการได้ดูงานจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น

ตามความเหมาะสม ทําให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของ ปตท. 

 ในปี 2558 มีกรรมการเข้ารับการอบรม/ สัมมนา ดังนี้

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ - Board Briefi ng

 - สัมมนา เรื่อง บทบาทและหน้าที่กรรมการรัฐวิสาหกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการ

  นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (5 มิ.ย. 2558)

 - รับฟังบรรยาย “แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ” (13 ก.ค. 2558)

 - เข้าร่วม PTT Group CG Day 2015 (25 ส.ค. 2558)

 - รับฟังบรรยาย “บทบาทของกรรมการในการสร้าง Ethics เพื่อความยั่งยืนขององค์กร” 

  โดย PwC (28 ส.ค. 2558)

 - สัมมนา Briefi ng on International Anti-Corruption...International Cases and Practices, IOD 

  (14 ต.ค. 2558)

 - สัมมนา Thailand’s 6th National Conference on Collective Action against Corruption 

  “Anti-Corruption in Thailand: Sustaining the Momentum” จัดโดย IOD (16 ต.ค. 2558)  

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 18/2015) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 - Board Briefi ng

 - สัมมนา เรื่อง บทบาทและหน้าที่กรรมการรัฐวิสาหกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการ

  นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (5 มิ.ย. 2558)

  - สัมมนา PTT Group AC Forum 2015 (6 ก.ค. 2558)

 - รับฟังบรรยาย “บทบาทของกรรมการในการสร้าง Ethics เพื่อความยั่งยืนขององค์กร” 

  โดย PwC (28 ส.ค. 2558)

 รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม/ หัวขอสัมมนา

การกํากับดูแลกิจการ
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 รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม/ หัวขอสัมมนา

นายวัชรกิติ วัชโรทัย  - Board Briefi ng

 - เข้าร่วม PTT Group CG Day 2015 (25 ส.ค. 2558)

 - รับฟังบรรยาย “บทบาทของกรรมการในการสร้าง Ethics เพื่อความยั่งยืนขององค์กร” 

  โดย PwC (28 ส.ค. 2558)

 - สัมมนา Briefi ng on International Anti-Corruption...International Cases and Practices, IOD 

  (14 ต.ค. 2558)  

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม -  Board Briefi ng

 - รับฟังบรรยาย “บทบาทของกรรมการในการสร้าง Ethics เพื่อความยั่งยืนขององค์กร” 

  โดย PwC (28 ส.ค. 2558)  

พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข  - Board Briefi ng 

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ - Board Briefi ng

 - สัมมนา เรื่อง บทบาทและหน้าที่กรรมการรัฐวิสาหกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการ

  นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (5 มิ.ย. 2558)

 - รับฟังบรรยาย “บทบาทของกรรมการในการสร้าง Ethics เพื่อความยั่งยืนขององค์กร” 

  โดย PwC (28 ส.ค. 2558) 

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค - Board Briefi ng

 - สัมมนา PTT Group AC Forum 2015 (6 ก.ค. 2558)

 - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 29/2015) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ระหว่างอบรม)

 - สัมมนา Briefi ng on International Anti-Corruption...International cases and practices, IOD 

  (14 ต.ค. 2558) 

 - สัมมนาหัวข้อ Global Financial Market Outlook 2016, IOD (17 พ.ย. 2558) 

นายวิชัย อัศรัสกร - Board Briefi ng

 - สัมมนา เรื่อง บทบาทและหน้าที่กรรมการรัฐวิสาหกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการ

  นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (5 มิ.ย. 2558)

 - สัมมนา Re-energizing Growth through Better Governance 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (18 มิ.ย. 2558)

 - สัมมนา PTT Group AC Forum 2015 (6 ก.ค. 2558)

 - รับฟังบรรยาย “แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ” (13 ก.ค. 2558)

 - รับฟังบรรยาย “บทบาทของกรรมการในการสร้าง Ethics เพื่อความยั่งยืนขององค์กร” 

  โดย PwC (28 ส.ค. 2558)

 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 7 ปี 2558 

  สถาบันวิทยาการพลังงาน (ระหว่างอบรม)

 - หลักสูตร Directors Certifi cation Program (DCP 212/2015) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ระหว่างอบรม)

 - สัมมนา Briefi ng on International Anti-Corruption...International cases and practices, IOD 

  (14 ต.ค. 2558)

  - สัมมนา CG Forum 4/2015-Thailand CG Forum “Governance as a Driving Force 

  for Business Sustainability” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  สํานักงาน ก.ล.ต. และ IOD (28 ต.ค. 2558) 

การกํากับดูแลกิจการ
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 รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม/ หัวขอสัมมนา

พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 117/2015), 

  Role of the Nomination & Governance Committee Program (RNG 7/2015) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 - Board Briefi ng

 - รับฟังบรรยาย “แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ” (13 ก.ค. 2558)

 - เข้าร่วม PTT Group CG Day 2015 (25 ส.ค. 2558)

 - รับฟังบรรยาย “บทบาทของกรรมการในการสร้าง Ethics เพื่อความยั่งยืนขององค์กร 

  โดย PwC (28 ส.ค. 2558) 

นายสมชัย สัจจพงษ์ - ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

(แต่งตั้งมีผลวันที่ 1 พ.ย. 2558)  

นายดอน วสันตพฤกษ์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 117/2015), 

  Role of the Nomination & Governance Committee Program (RNG 7/2015) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 6 ปี 2558 

  สถาบันวิทยาการพลังงาน

 - รับฟังบรรยาย “แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ” (13 ก.ค. 2558)

 - Board Briefi ng

 - เข้าร่วม PTT Group CG Day 2015 (25 ส.ค. 2558)

 - รับฟังบรรยาย “บทบาทของกรรมการในการสร้าง Ethics เพื่อความยั่งยืนขององค์กร” 

  โดย PwC (28 ส.ค. 2558)

  -   สัมมนา Briefi ng on International Anti-Corruption...International Cases and Practices, IOD 

  (14 ต.ค. 2558) 

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ - ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

(แต่งตั้งมีผลวันที่ 22 เม.ย. 2558) - Board Briefi ng

 - รับฟังบรรยาย “บทบาทของกรรมการในการสร้าง Ethics เพื่อความยั่งยืนขององค์กร” 

  โดย PwC (28 ส.ค. 2558)

 - สัมมนา Thailand’s 6th National Conference on Collective Action against Corruption 

  “Anti-Corruption in Thailand: Sustaining the Momentum” จัดโดย IOD (16 ต.ค. 2558)

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ - Board Briefi ng

 - รับฟังบรรยาย “บทบาทของกรรมการในการสร้าง Ethics เพื่อความยั่งยืนขององค์กร” 

  โดย PwC (28 ส.ค. 2558) 
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 รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม/ หัวขอสัมมนา

นายชวลิต พิชาลัย - ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

(แต่งตั้งมีผลวันที่ 18 ส.ค. 2558) - Board Briefi ng

 - เข้าร่วม PTT Group CG Day 2015 (25 ส.ค. 2558)

 - รับฟังบรรยาย “บทบาทของกรรมการในการสร้าง Ethics เพื่อความยั่งยืนขององค์กร”

  โดย PwC (28 ส.ค. 2558)

 -   สัมมนาหัวข้อ Global Financial Market Outlook 2016, IOD (17 พ.ย. 2558) 

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช  - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 15/2015)

(แต่งตั้งมีผลวันที่ 10 ก.ย. 2558)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 -   Board Briefi ng

 -   เข้าร่วม PTT Group CG Day 2015 (25 ส.ค. 2558)

 - สัมมนา Briefi ng on International Anti-Corruption...International Cases and Practices, IOD 

  (14 ต.ค. 2558) 

 - สัมมนา Thailand’s 6th National Conference on Collective Action against Corruption 

  “Anti-Corruption in Thailand: Sustaining the Momentum” จัดโดย IOD (16 ต.ค. 2558) 

 - สัมมนา CG Forum 4/2015-Thailand CG Forum “Governance as a Driving Force 

  for Business Sustainability” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  สํานักงาน ก.ล.ต. และ IOD (28 ต.ค. 2558)

 - สัมมนาหัวข้อ Global Financial Market Outlook 2016, IOD (17 พ.ย. 2558)

 นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการยังได้นําเสนอข้อมูลที่สําคัญ เช่น การดําเนินธุรกิจของหน่วยธุรกิจต่าง ๆ และบริษัทใน กลุ่ม ปตท. 

การจัดซื้อน้ํามันและการขายก๊าซ และสถานการณ์ราคานํ้ามันในตลาดโลก เป็นต้น โดยจัดเป็นการประชุมนําเสนอต่อคณะกรรมการ 

(Board Briefi ng 2558) อีกด้วย

 • การตรวจเยี่ยมการดําเนินธุรกิจ ทรัพยสิน พนักงานของบริษัทใน กลุม ปตท./ การศึกษากิจการพลังงาน 

 ปตท. มีนโยบายที่จะจัดให้มีการตรวจเยี่ยมการดําเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงาน ของบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ท้ังในประเทศ

และต่างประเทศให้กับกรรมการเป็นระยะ ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจธุรกิจยิ่งขึ้น สามารถนําความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับมาช่วย

ในการพิจารณาเรื่องพลังงานของ ปตท. และของประเทศได้ 

 ในปี 2558 การตรวจเยี่ยมการดําเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงานของบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ของคณะกรรมการ ปตท. ดังนี้

 1. การเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงาน ของบริษัท กลุ่ม ปตท. การศึกษากิจการพลังงาน รวมทั้ง  

การพบปะ แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทนํ้ามันแห่งชาติอื่น และองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน

ในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐมอลตา และรัฐสุลต่านโอมาน ดังนี้

  • การศึกษางาน Expo Milano 2015 สาธารณรัฐอิตาลี Theme งาน “Feeding The Planet, Energy for Life” โดยได้รับ

   ข้อมูลความรู้ว่าทุกประเทศทั่วโลกให้ความสําคัญเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า เนื่องจากแหล่งพลังงานที่ใช้กัน

   อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ส่วนมากเป็นพลังงานประเภทใช้แล้วหมดไป ดังน้ันพลังงานทางเลือกต่าง ๆ เช่น พลังงาน

   แสงอาทิตย์ พลังงานลม หรือพลังงานชีวภาพ จึงเข้ามามีบทบาทสําคัญ สําหรับการจัดนิทรรศการของแต่ละประเทศ 

   ได้มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดแสดง ซึ่งประเทศไทยควรนํามาประยุกต์ใช้

การกํากับดูแลกิจการ
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  • การพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร

   ของบริษัท Eni S.p.A.

   -  บริษัท Eni S.p.A. เป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ

    ของสาธารณรัฐอิตาลี ดําเนินธุรกิจปิโตรเลียม

    ครบวงจร ถือหุ้นโดยรัฐบาลอิตาลีร้อยละ 30 

    และมีธุรกิจเกี่ยวข้องใน 85 ประเทศท่ัวโลก โดยมี

    พนักงาน 82,300 คน 

   -  Eni S.p.A. นําเสนอข้อมูลภาพรวมบริษัท กลยุทธ์

    ในแตล่ะหน่วยธุรกจิของปี 2558 - 2561 โดยมุง่เนน้

    การลดตน้ทนุและพัฒนาประสิทธิภาพ และสรา้ง

    ผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน 

   - มกีารหารอืเกีย่วกบัการดําเนนิธุรกจิที่เกีย่วขอ้งกัน 

    รับทราบถึงกลยุทธ์ของ Eni ในการดําเนินธุรกิจ

    พลังงาน และหารือ แนวโน้มการดําเนินธุรกิจ

    ภายใต้สถานการณ์ราคาพลังงานที่ลดลง รวมท้ัง

    แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ 

    LNG ซึ่งจะเป็นพลังงานสําคัญในอนาคตอีกด้วย

  • การพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร

   ของมหาวทิยาลัยมอลตา้ (University of Malta) และ

   สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ (International 

   Ocean Institute: IOI) ที่สาธารณรัฐมอลตา 

   -  มหาวิทยาลัยมอลต้า (University of Malta) 

    ปัจจุบันมี 14 คณะ และมีนักศึกษาต่างชาติ

    ประมาณ 750 คน จาก 82 ประเทศทั่วโลก และ

    ได้ร่วมมือกับสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ 

    (International Ocean Institute: IOI) ซึ่งเป็น

    สถาบันที่ตั้ งขึ้นตั้ งแต่ปี  2515 ดําเนินงาน

    ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการศึกษา

    กฎหมายทะเล เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย 

    ก า ร ใ ช้ พื้ น ที่ ท รั พ ย า ก ร ท า ง ท ะ เ ล อ ย่ า ง มี

    ประสิทธิภาพ รวมท้ังการหาแนวทางป้องกัน

    และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยร่วมกัน

    จัดหลักสูตรที่น่าสนใจ คือ Master of Arts in 

    Ocean  Governance  ซึง่มจีดุมุง่หมายในการพฒันา

    การศึกษา วิจัย การจัดการทางทะเล และ

    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   - ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าเกี่ยวกับเทคโนโลยี

    ที่ ใช้ ในการเตือนภัยต่าง ๆ โดยดูจากการ 

    เปลี่ยนแปลงทางทะเล ตลอดจนตระหนักถึง

    ความสําคัญในการใ ส่ใจดูแลสิ่ งแวดล้อม 

    นอกจากนี้ ยังได้รบัทราบเกีย่วกับระบบการศกึษา

    ในเบื้องต้น ซึ่งสามารถนํามาปรับใช้กับสถาบัน

    วิทยสิริเมธีและโรงเรียนกําเนิดวิทย์ได้

  • การตรวจเยี่ยมการดําเนินธุรกิจและพบปะผูบ้ริหาร 

   และเจ้าหน้าที่พนักงานของ PTTEP Oman 

   Company Limited (PTTEP Oman) 

   -  PTTEP Oman เป็นบริษัทลูกของ บริษัท ปตท.

    สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

    (ปตท.สผ.) ณ รัฐสุลต่านโอมาน 

   - ได้รับทราบภาพรวมของการใช้พลังงานของรัฐ

    สุลต่านโอมาน 

   - การดําเนินธุรกิจของ PTTEP Oman ซึ่งก่อตั้ง

    มาแล้วเป็นเวลา 13 ปี โดยมีพนักงานของ 

    ปตท.สผ. ที่ Secondment ประมาณ 12 คน 

    มีการดําเนินโครงการโอมาน 44 เพื่อผลิต

    น้ํามันดิบและคอนเดนเสท

  อนึง่ การเดนิทางคร้ังนี้ ถอืเปน็การใหข้วัญและกําลังใจ

กับพนักงานที่ต้องทํางานในต่างแดน รวมทั้งทําให้คณะกรรมการ

ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้พัฒนาการทําธุรกิจของ ปตท. 

และกลุ่ม ปตท. ต่อไป

 

 นโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการได้เพิ่มพูนความรู้

เกี่ยวกับทิศทางการใช้พลังงานของประเทศต่าง ๆ ดังกล่าว

ข้างต้นนั้น ทําให้คณะกรรมการได้ศึกษาเปรียบเทียบกับ

การกําหนดนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย รวมทั้งเปิด

โอกาสให้กรรมการได้ติดตามข้อมูลและความก้าวหน้าในธุรกิจ

พลังงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญจาก

บริษัทพลังงานชั้นนําระดับโลกในต่างประเทศโดยตรง เพื่อเปิด

มุมมองในการขยายการลงทุนของ กลุ่ม ปตท. ในต่างประเทศ

ซึง่สอดคลอ้งกับทศิทางการดําเนนิธรุกจิของ กลุ่ม ปตท. ในอนาคต 

โดยข้อมูลความรู้และประสบการณ์ตรงที่คณะกรรมการได้รับ

จากกิจกรรมนี้จะมีส่วนช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ

พลังงานในระดับโลกได้เป็นอย่างดี และจะช่วยในการพิจารณา

กําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสมของ ปตท. และ

ประเทศได้ต่อไป 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการ ปตท. ยังได้มีโอกาสไปเข้าร่วม

งานเปิดสถานีบริการนํ้ามันครบวงจร PTT Life Station แห่งแรก 

เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา และในเมืองหลวงพระบาง 

สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว เปน็การสรา้งความสัมพันธ์

อันดีระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติให้แน่นแฟ้น และยังเตรียม

พร้อมการก้าวสู่เออีซี ปลายปี 2558 นี้ได้เป็นอย่างดี อันจะนํามา

ซึ่งการพัฒนาด้านพลังงานร่วมกันในระยะยาวต่อไป นอกจากนี้

คณะกรรมการยังได้มีโอกาสพบปะผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัท

ในกลุ่ม ซึ่งมีสํานักงานอยู่ในประเทศน้ัน ๆ เพื่อหารือ ดูกิจการ 

ร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพิจารณา

กลยุทธ์ของบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ต่อไป

การกํากับดูแลกิจการ
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 ทั้งนี้ ในปี 2558 คณะกรรมการยังได้ตรวจเยี่ยมกิจการ

ภายในประเทศดังนี้

 1.  คณะกรรมการ ปตท. เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชดําเนินทรงเปิด “โครงการป่าในกรุง” ถนนสุขาภิบาล 2 

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการป่าในกรุงจะช่วยสร้าง

ความตระหนักรู้ กระตุ้นให้คนเมืองหลวงได้รับรู้ถึงความสําคัญ

และร่วมมือร่วมใจในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

ไทยอย่างยั่งยืน

 2.  คณะกรรมการ ปตท. เยี่ยมชมการดําเนินงาน

การก่อสร้างโรงเรียนกําเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี อําเภอ

วังจันทร์ จังหวัดระยอง ในเดือนมกราคม 2558 และเมื่อ

วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ได้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชดําเนนิทรงเปิดโรงเรยีนกําเนดิวทิย์และสถาบันวทิยสริเิมธ ี

ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ดําเนินงานโดย กลุ่ม ปตท. บนพื้นที่

รวมขนาด 900 ไร่ เน้นการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้าน

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เพือ่มุ่งเน้นผลิตบลุคากรทีม่ีคณุภาพ

ระดับโลก และทรงเปิดโครงการป่าวังจันทร์ ของสถาบันปลูกป่า 

ปตท. ที่ตั้งภายในบริเวณเดียวกัน ซึ่งเป็นโครงการที่ทําขึ้นเพื่อ

สร้างห้องเรียนธรรมชาติขนาดใหญ่

 3. คณะกรรมการ ปตท. เข้ารว่มชมนิทรรศการมหัศจรรย์

ไมเ้มอืงหนาว คร้ังที ่5 “ทวิลปิบานที่ระยอง” ซึง่จดัขึน้ในระหว่างวันที ่

8 - 17 เมษายน 2558 ณ สวนสมนุไพรสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ
และผูบริหารระดับสูงสุด 

1.  กรรมการอิสระ

 1.1  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมคร้ังที่ 1/2556 เมื่อ

วันที่ 17 มกราคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีเสนอ คือ การกําหนดนิยามความเป็นอิสระ

ของกรรมการ ปตท. ใหม่ ซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกําหนดบทบาท

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระไว้ รวมทั้งได้จัดทํา

เปน็คูม่อืการปฏบัิตหินา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการอสิระ

ของ ปตท. ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 

2556 ดังนี้

 • คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
 (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดใน ปตท. บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

(ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หมายถงึ บุคคลตามมาตรา 258 แหง่ พ.ร.บ. หลักทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์)

 (2)  ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ พนักงาน/

ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือ ผู้มีอํานาจควบคุม

ของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับ

เดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบัน และช่วง 

2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) 

 (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจด

ทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 

รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ

ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือ

ผู้มีอํานาจควบคุมของ ปตท. หรือบริษัทย่อย 

     (4)  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท. 

  (ก) ลักษณะความสัมพันธ์

   • ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการ

    ทางวิชาชีพ

    o ลักษณะความสัมพันธ์: ผู้สอบบัญชี ผู้ให้

     บริการทางวิชาชีพอื่น เ ช่น ที่ปรึกษา 

     กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมิน

     ราคาทรัพย์สิน เป็นต้น

    o ระดับนัยสําคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ

     - กรณีผู้สอบบัญชี: ห้ามทุกกรณี

     - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น: 

      มูลค่ารายการเกิน 2 ลา้นบาทต่อปี

   • ความสัมพันธ์ทางการค้า/ ทางธุรกิจ (ใช้

    แนวทางในทํานองเดียว กับข้อกําหนด

    ว่าด้วยการทํารายการที่ เกี่ยวโยงกันของ

    ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

    o ลักษณะความสัมพันธ์: กําหนดครอบคลุม

     รายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่  

     รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ 

     ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ

     สินทรัพย์/ บริการ และรายการให้หรือรับ

     ความช่วยเหลือทางการเงิน

การกํากับดูแลกิจการ
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    o ระดับนัยสําคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ: มูลค่า

     รายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ ≥ 3% 

     ของ NTA ของ ปตท. แล้วแต่จํานวนใด

     จะตํ่ากว่า ท้ังนี้ ในการพิจารณามูลค่า

     รายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 

     6  เดือน ก่อนวันที่มีการทํารายการ

     ในครั้งนี้ด้วย

  (ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับ

   นิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ 

   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็น

   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ) และ

   ผู้บริหาร หรือ Partner ของนิติบุคคลนั้น

  (ค) กําหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม 

   (ก) และ (ข): ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับ

   การแต่งตั้ง

  (ง) ข้อยกเว้น:  กรณีมี เหตุจําเป็นและสมควร 

   ซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง 

   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ อาจมี

   ความสัมพันธ์เกินระดับนัยสําคัญที่กําหนด 

   ในระหว่างดํารงตําแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับ

   อนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท. ก่อนและ

   มติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ โดย ปตท. 

   ต้อง เปิด เผยความสัม พัน ธ์ดั งกล่ าวของ

   กรรมการรายน้ันไว้ในแบบแสดงรายการ

   ข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงาน

   ประจําปี (แบบ 56-2) ของ ปตท. และหาก

   ต่อมา ปตท. จะเสนอกรรมการอิสระนั้น เพื่อ

   ดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ปตท. จะต้อง

   เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าว

   ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกต้ัง

   กรรมการด้วย

 (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน

ของกรรมการของ ปตท. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น

ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท. 

 (6)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็น

อย่างเป็นอิสระได้

 (7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) - (6) อาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท. ให้ตัดสินใจในการดําเนิน

กิจกรรมของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย

ลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจ

ในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลําดับ

เดียวกัน ปตท. ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่ง

ดังกล่าวและค่าตอบแทนรวม ที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับ

ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย

 • บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ 
  ของ ปตท. 

 (1) เสนอแนะเรื่องที่สําคัญและเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. 

ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อคณะกรรมการ ปตท. และ/หรือ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จดัการใหญแ่ลว้แต่กรณี

 (2) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของ

คณะกรรมการ ปตท. ที่พึงปฏิบัติ รวมทั้งให้ความคิดเห็นตาม

บทบาทและหนา้ท่ีของกรรมการอิสระท่ีพึงปฏิบติัเพ่ือประโยชนต์อ่ 

ปตท.  ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย 

 (3) สอบทานให้ ปตท. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มี

ความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย 

 (4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. 

มอบหมายโดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

 (5) วาระของกรรมการอิสระเริ่มต้ังแต่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระในการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ของ ปตท. และพ้นจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อขาดคุณสมบัติ

ตามนิยามดังกล่าว หรือพ้นจากตําแหน่งกรรมการ ปตท. 

 (6) กรรมการอิสระต้องประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

 1.2 การแยกตําแหนงประธานกรรมการ
   และประธานเจาหนาที่บริหาร/ 

   กรรมการผูจัดการใหญ

 เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกําหนดนโยบาย

ของ ปตท. และการบริหารงานประจําของ ปตท. ออกจากกัน 

และเพื่อให้กรรมการทําหน้าที่สอดส่อง ดูแล และประเมินผล

การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปตท. จึงกําหนดให้

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ เป็นคนละบุคคลกันเสมอ ประธานกรรมการ

ต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้

คําแนะนํา ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวก่าย

ในการบริหารงานปกติประจําวัน โดยให้เป็นหน้าที่ของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ภายใต้กรอบอํานาจ

ที่ได้รับจากคณะกรรมการ

การกํากับดูแลกิจการ
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 ปจัจุบนัประธานกรรมการ ปตท. เปน็กรรมการอสิระ มภีาวะ

ผู้นําสูง ทําหน้าที่ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่าย

บริหาร โดยทําหน้าที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง ปฏิบัติ

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

 1.3  ความเปนอิสระของประธานกรรมการ 

 

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชมุนดัพเิศษคร้ังที ่1/2557 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 มมีตแิตง่ต้ัง นายปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน ์

กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามหลัก

การกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทําให้การทํางาน

ของประธานกรรมการมีความเป็นอิสระ รวมถึงเป็นการสร้าง

ความเชื่อมั่นในการดําเนินงานที่มีความโปร่งใส และดูแล

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรม 

2.   การสรรหากรรมการและผูบริหารระดบัสูงสุด

 2.1  การสรรหากรรมการ 

 (วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ รายงาน

ไวภ้ายใต้หมวดการกํากบัดแูลกจิการ หัวขอ้ “การปฏบัิตติอ่ผูถ้อืหุน้

อย่างเท่าเทียมกัน 2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการ” และ “คณะกรรมการ

เฉพาะรื่อง 1.2 คณะกรรมการสรรหา” แล้ว)

    

 2.2  การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด/ 

   การสืบทอดตําแหนง

 เนือ่งจาก ปตท. มีสถานะเปน็รัฐวิสาหกิจ ดงัน้ันการสรรหา

และแต่งต้ังตําแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงต้องปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ โดยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 8 ตรีและดําเนิน

กระบวนการสรรหาตามมาตรา 8 จัตวา โดยให้คณะกรรมการ 

ปตท. ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจํานวน 5 คน ที่มี

คณุสมบัตแิละไม่มลีกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย ทําหน้าทีส่รรหา

บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม

สําหรับเป็นผู้บริหาร ปตท. โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เป็นกรรมการของ ปตท. ยกเว้นเป็น

ผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และมีอายุไม่เกิน 58 ปี

บริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการสรรหาสรรหา

ผู้ที่มีความเหมาะสมแล้วให้เสนอต่อผู้มีอํานาจพิจารณาแต่งตั้ง 

โดยตอ้งดาํเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปี นับแตว่นัที่ผูบ้รหิารเดมิ

พ้นจากตําแหน่ง สัญญาจ้างมีระยะเวลาคราวละไม่เกิน 4 ปี 

ในกรณีที่คณะกรรมการจะจ้างผู้บริหารเดิมต่อหลังจากครบ

กาํหนดเวลาตามสัญญาจา้งไมต่อ้งดาํเนนิการกระบวนการสรรหา

ใหม่ แต่จะจ้างเกินสองคราวติดต่อกันไม่ได้ 

 ทัง้นี ้ข้อมลูการสืบทอดตาํแหน่งสาํหรับผูบ้รหิารไดร้ายงาน

ไวภ้ายใตห้มวดโครงสร้างการจดัการ หวัขอ้ “พนักงาน” ขา้งตน้แลว้

การกํากับดูแลการดําเนินงาน
ของบริษัทยอยและบริษัทรวม

กลไกการกํากับดูแล

 ปตท. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลการดําเนินงาน

ของบริษัท กลุ่ม ปตท. โดยจัดทําเป็นคู่มือ PTT Way และกําหนด

แนวปฏิบัติ PTT Way of Conduct ซึ่งเป็นการรวบรวม ประมวล 

กระบวนการทํางานในมิติต่าง ๆ ของบริษัทใน กลุ่ม ปตท. 

ให้สอดคล้องและประสานเป็นหนึ่งเดียวกันในกระบวนการ

ทํางาน โดยจะเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร ปตท. ที่ดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัทใน กลุ่ม ปตท. และผู้จัดการใหญ่บริษัทใน 

กลุ่ม ปตท. หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงานและเกิดความร่วมมือในการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทต่าง ๆ ใน กลุ่ม ปตท. ในทิศทางเดียวกัน สอดคล้อง

และสนับสนุนการทําธุรกิจซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างความได้เปรียบ

ในการแข่งขัน ซึ่งจะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวที่วางไว้

และประสบความสําเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

 รวมทั้งได้มีการกําหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคลากร

ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหาร อันเป็นแนวทาง

ในการปฏบัิตทิีค่วรยดึในการบรหิารงานบรษัิทต่าง ๆ  ใน กลุ่ม ปตท. 

เพื่อประโยชน์สูงสุดตามพันธกิจ 

 บทบาทหลักในการบริหารจัดการบริษัทใน กลุ่ม ปตท. 

ประกอบดว้ย

 บทบาทของคณะกรรรมการ ปตท. มีดังนี้

 • การกําหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์และนโยบาย

  • การแต่งตั้งฝ่ายบริหารรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจ 

 • การติดตามและรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท

โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่ส่วนได้เสีย

 • ตั้งมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

การกํากับดูแลกิจการ
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 บทบาทของฝ่ายจัดการจะมีหน้าที่

 • สร้างความเชื่อมโยงด้านกลยุทธ์และนโยบายของ 

กลุ่ม ปตท. กับบริษัทให้เป็นรูปธรรมทางปฏิบัติ 

 • บริหารจัดการบริษัทให้มีผลการดําเนินงานเป็นที่พอใจ

แก่ผู้ถือหุ้น

 บทบาทของเลขานุการบริษัทจะมีหน้าที่

 • ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและ

ผู้จัดการใหญ่

 • รั บ ผิ ด ช อ บ ง า น ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร บ ริ ษั ท 

(Compliance)

 • จัดทําระบบควบคุมภายใน (Internal Control) 

 บทบาทของผู้ถือหุ้นจะมีหน้าที่

 • เลอืกและตรวจสอบการปฏบัิติหนา้ทีข่องคณะกรรมการ

ของบริษัท

 • ร่วมกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินงานต่าง ๆ 

ของบริษัท

 การแบ่งกลุ่มงานในการบริหารจัดการแบ่งเป็น 2 ระดับ 

ได้แก่

 • ระดับองค์กร (Corporate Level) ประกอบด้วย

  - ระดับสํานักงานใหญ่ (Corporate Center) มุ่งเน้น

   ด้านการกํากับดูแล และ Share Service โดยกําหนด

   นโยบาย กลุ่ม ปตท. ให้มีความสอดคล้อง

  - ระดบัแกนนาํกลุม่ (COO/ BG) มบีทบาทในการกําหนด

   กลยุทธ์ เป้าหมาย ติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละ

   กลุ่มธุรกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะมุ่งสู่การปฏิบัติ

   ที่เป็นเลิศ สร้างพลังร่วม

 • ระดับปฏิบัติการ ใน กลุ่ม ปตท. ได้แก่ Business Unit 

และบริษัทภายใต้ Business Unit มุ่งปฏิบัติงานในธุรกิจตนเอง

ให้เป็นเลิศ บรรลุผลสําเร็จ นํานโยบายการกํากับดูแลของ 

กลุ่ม ปตท. ไปบูรณาการร่วมกับการปฏิบัติการของหน่วยงานของ

ตนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

 การบริหารจัดการระดับองค์กร (Corporate Level) และ

ระดับปฏิบัติการ (BU/Flagship) จะเชื่อมโยงกัน การกลไก

การกํากับดูแล ได้แก่           

 • ระเบียบบริษัท

 • การถ่ายทอดนโยบายฯ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติโดย

ผู้บริหาร ปตท. ดํารงตําแหน่งกรรมการ และ/หรือดํารงตําแหน่ง 

ผูบ้รหิารสงูสดุบรษิทัใน กลุม่ ปตท. หรอืพนกังาน ปตท. ปฏบัิตงิาน 

Secondment บริษัทใน กลุ่ม ปตท.

 • การเชื่อมโยงและผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมาย โดย

ผ่านคณะกรรมการต่าง ๆ

 • หน่วยงานบริหารบริษัทในเครือแต่ละหน่วยธุรกิจ จะทํา

หน้าที่ถ่ายทอด ติดตาม ให้คําปรึกษา และประเมินการผลักดัน

นโยบายต่าง ๆ กับบริษัทใน กลุ่ม ปตท.

 หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กําหนดบทบาท หน้าที่  และ

ความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงสุดของบริษัท 

ใน กลุ่ม ปตท. รวมถึง

 • หลักเกณฑ์ตามระเบียบของคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 • หลักการบริหารจัดการบริษัทใน กลุ่ม ปตท. 

 • หลักปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กํากับโดยคณะกรรมการ

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

นโยบายการไปดํารงตําแหนงกรรมการที่อื่น
ของกรรมการและผูบริหาร  

 ในปี 2558 ปตท. มีบริษัทในกลุ่มที่ไปลงทุนและถือหุ้นรวม 

42 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 7 บริษัท) 

ปตท. จึงได้ให้ความสําคัญและกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการ

ในลักษณะ กลุม่ ปตท. เพือ่สร้างให้เกดิพลังร่วมและมปีระสทิธภิาพ

ในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน (Synergy) ด้วยการเสนอแต่งตั้ง

ให้กรรมการหรือผู้บริหารของ ปตท. ไปเป็นกรรมการในบริษัทใน 

กลุ่ม ปตท. เพื่อกํากับดูแลให้บริษัทดังกล่าวกําหนดนโยบาย

และดําเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของ ปตท. ให้เกิด

ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ท้ังนี้ 

วัตถุประสงค์ของการเสนอบุคคลเพื่อไปเป็นกรรมการในบริษัท

อื่นมีดังนี้

 1) เพือ่กํากับดูแลการบรหิารจดัการให้เป็นไปตามนโยบาย

ของบริษัทใน กลุ่ม ปตท. และติดตาม ประเมินผลภาพรวม

การดําเนินธุรกิจของบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ให้สอดคล้องกับ

นโยบายของ ปตท. ในทิศทางเดียวกันกับ ปตท. และมีมาตรฐาน

ใกล้เคียงกัน

 2) เป็นการสร้าง Synergy ให้กับธุรกิจของบริษัทใน 

กลุ่ม ปตท. เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์และการสร้างมูลค่า

เพิ่มให้กับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเทศไทย

การกํากับดูแลกิจการ
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 3) เพื่อนําประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้านไป

ช่วยเหลือธุรกิจ เช่น การนําความรู้ด้านการเงินไปช่วยปรับปรุง

พัฒนาด้านบัญชี การเงิน ให้บริษัทน้ัน ๆ ดําเนินธุรกิจได้เติบโต

ต่อไปอย่างเข้มแข็ง ซึ่งรวมถึงการไปช่วยเหลือบริษัทที่ไม่ได้อยู่ใน 

กลุ่ม ปตท. รวมทั้งสามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไป

ทําหน้าที่เป็นกรรมการกํากับดูแลบริษัทช้ันนําเหล่าน้ันให้กลับมา

ช่วยเสริมประโยชน์ให้กับ ปตท. และเป็นการสร้างความสัมพันธ์

ที่ดี เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจให้กับ ปตท. ด้วย

 4) ถอืเป็นหนา้ทีห่นึง่ในการปฏบิตัหินา้ที่ของกรรมการและ

ผู้บริหาร

 ทั้งนี้ ปตท. กํากับดูแลให้มีการพิจารณาแต่งต้ังผู้บริหาร

หรอืบคุคลภายนอกจากบุคคลในบัญชรีายชื่อกรรมการที่กระทรวง

การคลัง (Director’s Pool) ในบริษัท กลุ่ม ปตท. ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ

ตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจฯ จัดทําขึ้น ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน

กรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 

ปตท. มีผู้บริหารอยู่ในบัญชีรายชื่อ Director’s Pool รวม 7 ราย 

และกํากับดูแลให้ผู้บริหาร ปตท. และบุคคลภายนอกที่ดํารง

ตาํแหนง่กรรมการในบริษทัที ่ปตท. ถือหุน้ ดาํรงตาํแหนง่ในบริษทั

ที ่ปตท. หรือรฐัวิสาหกจิอืน่ถือหุน้ไม่เกิน 3 แหง่ เพือ่ลดความเส่ียง

ด้านการขัดกันทางผลประโยชน์และกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติ

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริต

ของรัฐวิสาหกิจเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคล

ดํารงตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ตามข้อเสนอ

ของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบแห่งชาติ (ปปช.) 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีมติกําหนดแนวปฏิบัติ

หลักการการไปดาํรงตาํแหนง่ต่าง ๆ  ของผู้บรหิารบรษัิท กลุ่ม ปตท. 

โดยในปี 2558 คณะกรรมการได้มีมติให้ถือหลักการดังกล่าว 

เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ อีกด้วย

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

1.  ระบบการควบคุมภายใน    

 ปตท. ให้ความสําคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง 

โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุม

ทุกกิจกรรมและในหลายมิติอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ

การดําเนินธุรกิจเพื่อ 

 1. Operational Excellence: ให้มีการบริหารจัดการ 

การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลด ความผิดพลาด 

ความเสียหาย การรั่วไหล และการทุจริต 

 2. Reporting:  ให้การรายงานทางการเงินและรายงาน

อื่น ๆ ที่จัดทําขึ้นเพื่อใช้ภายในและภายนอกองค์กร เป็นไปอย่าง

ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา

 3. Compliance: ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทํางานขององค์กร รวมท้ังการปฏิบัติ

ตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่องคก์รกาํหนดขึน้ที่เกี่ยวขอ้ง

กับการดําเนินธุรกิจของ ปตท. อย่างเคร่งครัด

 ปตท. กําหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน

ควบคุมภายในเพื่อดําเนินการประเมินการควบคุมภายในของ

องค์กร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ปตท. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานการควบคมุภายใน การประเมนิผล และการรายงาน

เกี่ยวกับการควบคุมภายในของ ปตท. ในภาพรวม ตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ซึ่งกําหนดให้หัวหน้า

หน่วยงานท้ังราชการและรัฐวิสาหกิจรายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบ

เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง ท้ังนี้ คณะ

กรรมการ ปตท. ได้มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่

ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน ซึ่งจัดทําขึ้น

โดยฝ่ายบริหารและสํานักตรวจสอบภายในเป็นประจําทุกปีโดยมี

สาระสําคัญดังนี้ 

  (1) สภาพแวดลอมของการควบคุม
    (Control Environment)

 ในภาพรวม ปตท. มสีภาพแวดลอ้มของการควบคมุภายใน

ที่ดี มีความเหมาะสมเพียงพอต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการดําเนินธุรกิจ โดยผู้บริหารได้ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรม

องค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี 

(Role Model) และมีการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 • กําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์

อักษรเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม (Code of Conduct) 

โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้กําหนดนโยบาย

ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล รวมถึง

การเปิดเผยเกี่ยวกับการขัดกันในผลประโยชน์ส่วนตนกับกิจการ

ขององค์กร (Conflicts of Interest) เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจ

เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและไม่เหมาะสม 

มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคู่มือเป็นประจําทุกปี โดย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ลงนามรับทราบและ

ยดึถอืปฏบิตัเิปน็สว่นหนึ่งในการทาํงาน เพือ่ใหเ้หน็ถงึคํามัน่สญัญา

ในการนํานโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ

ธุรกิจฯ ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

การกํากับดูแลกิจการ
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 • การจัดโครงสร้างองค์กรที่มีลักษณะของการกระจาย

อํานาจ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว เหมาะสม

และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลงไป มีการมอบ

อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร โดย

มีการกําหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) 

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานและติดตาม

ผลการดาํเนนิงานเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายอยา่งสม่าํเสมอ รวมทัง้

มีการทบทวนเป้าหมายประจําปี ซึ่งพนักงานทุกคนทราบถึง

บทบาท อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตน 

 • กําหนดให้การกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร โดยมีเป้าหมายที่จะให้ 

ปตท. เป็นบริษัทที่เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth 

Strategy) โดยผลกัดันให้เป็นบรษัิทพลังงานไทยขา้มชาตชิัน้นํา เปน็

องค์กรที่มีศักยภาพเป็นเลิศ (High Performance Organization: 

HPO) มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

(Corporate Social Responsibility: CSR) และสร้างประโยชน์

ตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย บนหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) 

 (2)  จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

   (Code of Conduct)

 ปตท. กําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์

อักษรเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม (Code of Conduct) 

โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกจิการที่ดเีป็นผู้กาํหนดจรรยาบรรณ

ในการดาํเนินธรุกิจฯตามหลักมาตรฐานสากลไว้ในคูมื่อการกาํกับ

ดแูลกิจการท่ีดีฯ และกาํหนดให้การฝา่ฝืนจรรยาบรรณมีความผิด

ทางวินัย

 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. มีสาระสําคัญ

ดังนี้

 1. เคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

 2. เป็นกลางทางการเมือง 

 3. ไม่มีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน

 4. รักษาความลับ และไม่ใช้ข้อมูลภายใน

  เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

 5. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรับผิดชอบ

  ต่อผู้บริโภค 

 6. แข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม 

 7. มีกระบวนการการจัดซื้อที่โปร่งใส และปฏิบัติต่อ

  คู่ค้าอย่างเป็นธรรม 

 8. รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

 9. สนับสนุนสิทธิของพนักงาน และสร้างความผูกพัน

  ต่อองค์กร

 10. ปฏิบัติต่อเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้

  อย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกัน

 11. มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

  ที่มีประสิทธิภาพ

 12. มีแนวทางปฏิบัติในการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน 

  หรือประโยชน์อื่นใด

 13. รักษาความปลอดภัย ส่งเสริมสุขอนามัย 

  และรักษาสิ่งแวดล้อม

 14. เคารพทรัพย์สินทางปัญญา และใช้เทคโนโลยี

  สารสนเทศในทางที่ถูก 

 (3)  ความขัดแยงทางผลประโยชน 
   (Conflicts of Interest)

 ปตท. กาํหนดให้มีการเปดิเผยข้อมูลเพือ่ป้องกนัการขัดกัน

ของผลประโยชน์ส่วนตนกับบริษัท (Confl icts of Interest) เพื่อ

ป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ผิด

กฎหมายและไม่เหมาะสม โดยคณะกรรมการ ปตท. ได้กําหนด

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการ

ทีว่า่การตดัสนิใจใด ๆ  ของบุคลากรทุกระดบัในการดําเนนิกจิกรรม

ทางธุรกิจจะต้องทําเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ ปตท. เท่านั้น 

และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมีส่วน

เกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก

อื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ ปตท. ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิด

ความขัดแย้งในด้านความภักดีหรือผลประโยชน์หรือขัดขวาง

การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดให้ผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัท

ทราบถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวโยงของตนในรายการ

ดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึง ปตท. 

จะต้องดําเนินการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีอํานาจอนุมัติหรือ

เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น ๆ 

การกํากับดูแลกิจการ
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 (4)  การจัดทํารายงานเปดเผยรายการ
   ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับ ปตท. 

 ปตท. กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน 

ต้องจัดทํารายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กบั ปตท. โดยใช้แบบฟอรม์รายงานการเปิดเผยรายการ

ที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. 

และในการอนุมัติใด ๆ สําหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการ

ไม่ให้มีการกําหนดเงื่อนไขหรือข้อกําหนดพิเศษผิดไปจากปกติ 

ถือเปน็กระบวนการควบคมุภายในของ ปตท. รวมทัง้ได้กาํหนดให้

สาํนกัตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อดสอ่ง

ดแูลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชนด์งักล่าว 

ทั้งนี้ ในปี 2558 ได้ดําเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน

ทุกคนจัดทํารายงานในช่วงต้นปีซึ่งสรุปผลไม่พบรายการขัด

แย้งที่มีสาระสําคัญ โดยในแบบการเปิดเผยรายการขัดแย้งทาง

ผลประโยชนข์อง ปตท. จะเป็นการยนืยนัการรบัทราบว่า การฝ่าฝนื

ไม่ปฏิบัติตาม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ 

ปตท. เข้าลักษณะแห่งความผิดทางวินัย ต้องพิจารณาโทษวินัย

ตามขั้นตอนการลงโทษ และความร้ายแรงของการกระทํา

 (5) การจัดทํารายงานการมีสวนไดเสีย
   ของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคล
   ที่มีความเกี่ยวของ

 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 คณะกรรมการ ปตท. 

ได้จัดทําแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ เพื่อใช้

เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกํากับดูแลด้านการมี ส่วนได้ เสีย

ในระดบักรรมการ และเชน่เดยีวกบัผูบ้รหิารระดับสงูไดด้าํเนนิการ

จัดทําแบบรายงานดังกล่าวประจําปีครบทุกราย และจัดส่งให้

เลขานุการบริษัทจัดเก็บ รวบรวม พร้อมทั้งทําสําเนาส่งประธาน

คณะกรรมการ ปตท. และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกํากับดูแลด้านความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ อน่ึง ในระหว่างปีไม่มีการรายงานการมีส่วนได้

ส่วนเสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลเกี่ยวข้อง

 (6)  การจัดทํารายงานการเปล่ียนแปลง
   การถือหลักทรัพย

 เพื่อกํากับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน ปตท. ได้กําหนด

ให้คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรส

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือ

หลักทรัพย์ ปตท. จะต้องแจ้งให้ ปตท. ทราบ และรายงาน

การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้ง 

ปตท. ได้กําหนดนโยบายให้มีการเปิดเผย/ รายงาน การซื้อ/ ขาย/ 

โอน เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ต่อคณะกรรมการ ปตท. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการประชุม

ประจําเดือน โดยกําหนดเป็นวาระปกติในปฏิทินการประชุม

คณะกรรมการ ปตท. ไว้ล่วงหน้า

 อนึ่ง ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนวันปิดงบการเงินประจํา

ไตรมาสและประจําปี สาํนักกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการ

บริษัทจะทําหนังสือแจ้งกรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้

รับทราบข้อมูลภายใน (Insider) ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายใน

แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และห้าม

ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วัน สําหรับงบไตรมาส 

และ 60 วัน สําหรับงบประจําปี (ตั้งแต่วันปิดงบจนถึงวันแจ้งงบ

ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ) คือ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน  เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ใหน้าํขอ้มลูภายในไปใช้ในทาง

มิชอบ (Insider Trading) ทั้งนี้ ในปี 2558 กรรมการและผู้บริหาร

ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีการแจ้งกรรมการและผู้บริหาร 

จํานวน 4 ครั้ง คือ ห้ามซื้อ/ ขาย/ โอนหุ้น ปตท. (1) ระหว่างวันที่ 

1 มกราคม ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 (งบปี 2557) (2) ระหว่าง

วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 (งบไตรมาสที่ 1 

ปี 2558) (3) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 

(งบไตรมาสที่ 2 ปี 2558) (4) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 16 

พฤศจิกายน 2558 (งบไตรมาสที่ 3 ปี 2558)

การกํากับดูแลกิจการ
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 1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

 2. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

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

  คู่สมรสและบุตร - - - -  

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

 4. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

  คู่สมรสและบุตร - - - -  

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

 5. พล.อ. ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

  คู่สมรสและบุตร - - - -  

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

 6. นายชาญวิทย์ อมตะมาทชุาติ - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

  คู่สมรสและบุตร - - - -  

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

 7. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

  คู่สมรสและบุตร - - - -  

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 8. นายวิชัย อัศรัสกร - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

  คู่สมรสและบุตร - - - -  

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 9. พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ์ - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

  คู่สมรสและบุตร - - - -  

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ ปตท. ป 2557 และป 2558

 ลําดับที่ รายชื่อกรรมการ 

จํานวนหุน (หุน) 

หมายเหตุ

 

 ณ วันที่ ณ วันที่ เพิ่ม (ลด) 

  31 ธ.ค. 31 ธ.ค.  ระหวางป
 2557 2558 

การกํากับดูแลกิจการ
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 ลําดับที่ รายชื่อกรรมการ 

จํานวนหุน (หุน) 

หมายเหตุ

 

 ณ วันที่ ณ วันที่ เพิ่ม (ลด) 

  31 ธ.ค. 31 ธ.ค.  ระหวางป
 2557 2558 

 10. นายสมชัย สัจจพงษ์ - - - กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

      (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

  คู่สมรสและบุตร - - - -  

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 11. นายดอน วสันตพฤกษ์ - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

  คู่สมรสและบุตร - - - -  

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 12. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ - - - กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2558

      (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

  คู่สมรสและบุตร - - - -  

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

 13. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 130,800 - - (ในปี 2558 มีรายการโอนหุ้น ปตท. ให้คู่สมรส 

      จํานวน 130,800 หุ้น เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558) 

  คู่สมรส - 130,800 - - 

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

 14. นายชวลิต พิชาลัย - - - กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2558

      (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

  คู่สมรสและบุตร - - - -  

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

 15. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช  - - - แสดงข้อมูลไว้ในตารางการถือหลักทรัพย์

      ของผู้บริหาร ปตท. 

หมายเหตุ: คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการไม่มีการถือหุ้น ยกเว้นกรรมการ ลําดับที่ 13

การกํากับดูแลกิจการ
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 1. นายคุรุจิต นาครทรรพ - N/A N/A ลาออก เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558

      (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

 2. นายทวารัฐ สูตะบุตร - N/A N/A ลาออก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558

      (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 3. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร  60,000 N/A N/A พ้นวาระจากกรรมการเนื่องจากหมดวาระ

      การดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

      และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามสัญญาจ้าง 

      มีผลวันที่ 10 กันยายน 2558 

  คู่สมรส 2,000 N/A N/A - 

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -    

 4. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์  - N/A N/A ลาออก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

      (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

  คู่สมรสและบุตร - - - -  

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหวางป 2558

 ลําดับที่ รายชื่อกรรมการ 

จํานวนหุน (หุน) 

หมายเหตุ

 

 ณ วันที่ ณ วันที่ เพิ่ม (ลด) 

  31 ธ.ค. 31 ธ.ค.  ระหวางป
 2557 2558 

การกํากับดูแลกิจการ
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 1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 56,000 25,000 (31,000) เข้ารับตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

      และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามสัญญาจ้าง 

      ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2558

      (ในปี 2558 มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ดังนี้

      - ซื้อหุ้นเพิ่ม 10,000 หุ้น

      -  ขายหุ้นออกบางส่วน จํานวน  41,000 หุ้น) 

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

 2. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต 25,500 25,500 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2558) 

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

 3. นายสรัญ รังคสิริ 0 0 - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

 4. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ 4,334 4,334 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2558) 

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

 5. นายชวลิต พันธ์ทอง 0 0 - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

 6. นางบุบผา อมรเกียรติขจร 101,900 101,900 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2558) 

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

 7. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 0 0 - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

การถือหลักทรัพยของผูบริหาร ป 2557 และป 2558

การกํากับดูแลกิจการ

 ลําดับที่ รายชื่อผูบริหาร 

จํานวนหุน (หุน) 

หมายเหตุ

 

 ณ วันที่ ณ วันที่ เพิ่ม (ลด) 

  31 ธ.ค. 31 ธ.ค.  ระหวางป
 2557 2558 
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 ลําดับที่ รายชื่อผูบริหาร 

จํานวนหุน (หุน) 

หมายเหตุ

 

 ณ วันที่ ณ วันที่ เพิ่ม (ลด) 

  31 ธ.ค. 31 ธ.ค.  ระหวางป
 2557 2558 

 8. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 20,500 22,500 2,000 (ในปี 2558 มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ดังนี้

      - ซื้อหุ้นเพิ่ม 2,000 หุ้น) 

  คู่สมรส 2,300 3,800 1,500 (ในปี 2558 มีรายการซื้อหุ้น ปตท. ดังนี้

      - ซื้อหุ้นเพิ่ม จํานวน 2,100 หุ้น

      - ขายหุ้นออกบางส่วน จํานวน 600 หุ้น) 

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -  

 9. นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ N/A 0 - ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558

      (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2558) 

  คู่สมรส N/A 120,200 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2558) 

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -  

 10. นายนพดล ปิ่นสุภา N/A 13,600 - ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 

      (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2558) 

  คู่สมรส N/A 50,800 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2558) 

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -  

 11. นายกฤษณ์ อิ่มแสง N/A 10,000** N/A * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

      ** ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

 12. นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย N/A 0 - ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ปฏิบัติงาน Secondment 

      บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม 

      ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2558 

      (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2558) 

  คู่สมรส N/A 10,000 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2558) 

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -  

การกํากับดูแลกิจการ
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 ลําดับที่ รายชื่อผูบริหาร 

จํานวนหุน (หุน) 

หมายเหตุ

 

 ณ วันที่ ณ วันที่ เพิ่ม (ลด) 

  31 ธ.ค. 31 ธ.ค.  ระหวางป
 2557 2558 

 13. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ  2,000 2,000 - ปฏิบัติงาน Secondment ใน บมจ. ไออาร์พีซี 

      ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556

      (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2558) 

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

 14. นายอธิคม เติบศิริ 0 0 - ปฏิบัติงาน Secondment ใน บมจ. ไทยออยล์ 

      ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

 15. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 0 0 - ปฏิบัติงาน Secondment ใน บมจ. พีทีที โกลบอล 

      เคมิคอล ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 

      (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2558) 

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

 16. นางนิธิมา เทพวนังกูร  41,000 41,000 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2558) 

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

 17. นายสัมฤทธิ์ สําเนียง* N/A 7,000** - * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่

       มีผลต้ังแตว่ันที่ 1 มกราคม 2559 

      ** ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

หมายเหตุ: คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารไม่มีการถือหุ้น ยกเว้นผู้บริหาร ลําดับที่ 8, 9, 10 และ 12

การกํากับดูแลกิจการ
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 1. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร  60,000 N/A* - *  หมดวาระการดํารงตําแหน่ง

       ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  

       ตามสัญญาจ้าง มีผลวันที่ 10 กันยายน 2558 

       (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในปี 2558 

       ช่วงที่อยู่ในตําแหน่ง) 

  คู่สมรส 2,000 N/A* - - 

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

 2. นายสุรงค์ บูลกุล 118,183 N/A - เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

      (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในปี 2558 

      ช่วงที่อยู่ในตําแหน่ง) 

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

 3. นายณัฐชาติ จารุจินดา 63 N/A - เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

      (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในปี 2558 

      ช่วงที่อยู่ในตําแหน่ง) 

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

 4. นายชาครีย์ บูรณกานนท์ 44,108 N/A - เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

      (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในปี 2558 

      ช่วงที่อยู่ในตําแหนง่) 

  คู่สมรส 11,300 N/A - - 

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

 5. นายสรากร กุลธรรม 45,400 N/A (1,000) เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

       (ในปี 2558 มีรายการขายหุ้น ปตท. ดังนี้

      -  ขายหุ้นออกบางส่วน จํานวน 1,000 หุ้น) 

  คู่สมรส 11,000 N/A 2,000 (ในปี 2558 มีรายการซื้อหุ้น ปตท. ดังนี้

     -  -  ซื้อหุ้นเพิ่ม จํานวน  2,000 หุ้น) 

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

การถือหลักทรัพยของผูบริหารที่โยกยาย/ เกษียณอายุระหวางป 2557 และป 2558 

 ลําดับที่ รายชื่อผูบริหาร 

จํานวนหุน (หุน) 

หมายเหตุ

 

 ณ วันที่ ณ วันที่ เพิ่ม (ลด) 

  31 ธ.ค. 31 ธ.ค.  ระหวางป
 2557 2558 

การกํากับดูแลกิจการ
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 ลําดับที่ รายชื่อผูบริหาร 

จํานวนหุน (หุน) 

หมายเหตุ

 

 ณ วันที่ ณ วันที่ เพิ่ม (ลด) 

  31 ธ.ค. 31 ธ.ค.  ระหวางป
 2557 2558 

 6. นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์ 0 N/A - เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

      ปฏิบัติงาน Secondment ใน บจ.ฟีนอล 

      ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (ไม่มีรายการซื้อ/ 

      ขายหุ้น ปตท. ในปี 2558 ช่วงที่อยู่ในตําแหน่ง) 

  คู่สมรส 300 N/A - - 

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

 7. นางสาวพรรณนลิน  28,812 N/A 2,000 * ปฏิบัติงาน Secondment 

  มหาวงศ์ธิกุล*     ใน บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม 

       มีผลต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

        (ในปี 2558 มีรายการซื้อหุ้น ปตท. ดังนี้

       -  ซื้อหุ้นเพิ่ม จํานวน 2,000 หุ้น) 

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

 

 (7) การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอ ปปช.

 ตามพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2542 มาตรา 39 กาํหนดใหก้รรมการ

และผู้บริหารสูงสุดของ ปตท. รวมไปถึงกรรมการและผู้บริหารสูงสุดในนิติบุคคลที่ ปตท. ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 มีหน้าที่ยื่นบัญชี

แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ปปช. ทุกครั้งที่เข้ารับตําแหน่ง 

ทกุ ๆ  3 ปีทีด่าํรงตาํแหนง่ และเม่ือพน้จากตําแหนง่ 1 ปี โดย ปตท. จะมีหนงัสือแจง้เตือนกรรมการและผู้บริหารสงูสดุตามเวลาท่ีกาํหนด

 (8)  การแจงการมีสวนไดเสียในที่ประชุม

 คณะกรรมการฯ ได้กําหนดนโยบายในเรื่องในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ทุกครั้ง ประธานกรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุม

เพือ่ขอความร่วมมือกรรมการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกบัเรือ่งความขดัแยง้ของผลประโยชน์วา่ในระเบียบวาระใดที่กรรมการเกี่ยวขอ้ง

หรือมีส่วนได้เสีย ขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่องดออกเสียงหรือให้ความเห็นใด ๆ ในปี 2558 มีการแจ้งต่อประธานกรรมการฯ 

จํานวน 17 วาระ (การประชุมรวม 16 ครั้ง) 

 (9)  การพิจารณาและการสอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาและสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ปตท. โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

การกํากับดูแลกิจการ

หมายเหตุ: 
1. คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารไม่มีการถือหุ้น ยกเว้นผู้บริหาร ลําดับที่ 1, 4, 5 และ 6

2. การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ให้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ 

 ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหน่งงานของ ปตท. จํานวน 60,000,000 หน่วย แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 (PTT-W1) จํานวน 40,000,000 หน่วย เสนอขาย

 ในปี 2548 และใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย วันที่ 31 สิงหาคม 2553 และรุ่นที่ 2 (PTT-W2) จํานวน 20,000,000 หน่วย เสนอขายในปี 2549 และใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย 

 วันที่ 28 กันยายน 2554 ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และยังไม่มีการขออนุมัติออก Warrant รุ่นใหม่
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 (10) กิจกรรมรณรงคสงเสริมการกํากับดูแลกิจการ
   ที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีทําหน้าที่ส่งเสริม

และกลั่นกรองการดําเนินงานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 

เพื่อให้ ปตท. มีการรณรงค์ส่งเสริมความสําคัญของการปฏิบัติ

หน้าที่ตามหลักการกํากับดูแลกิจการอย่างจริงจัง โดยได้จัดตั้ง

คณะทํางานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีผู้บริหารระดับผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นหัวหน้าคณะทํางาน กําหนดแผน

ปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน

ของ ปตท. พร้อมทั้งเป้าหมายประจําปี ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการที่ด ีและคณะกรรมการ ปตท. เพื่อ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติ รวมทั้งช่วยดําเนินการต่าง ๆ 

ตามนโยบาย และเป็นผู้จัดกิจกรรมหลากหลายในการรณรงค์

ส่งเสริมการปลูกจิตสํานึกแห่งความรับผิดชอบภายใต้หลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ

ผู้เกี่ยวข้อง โดยในปี 2558 ได้ดําเนินการ ดังนี้

 • ทบทวนค่านิยม/ วัฒนธรรมองค์กรให้มีความเหมาะสม

และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และบริบทการดําเนินงานขององค์กร

มาอย่างต่อเน่ือง โดยผู้นาํระดับสูงปฏิบติัตนใหเ้ห็นถึงความมุง่ม่ัน

ต่อค่านิยม และสื่อสารต่อบุคลากรทั่วท้ังองค์กร ผ่านช่องทาง

ต่าง ๆ รวมถึงกําหนดแผนงาน/ กิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยม/

วัฒนธรรมองค์กร และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ที่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้การสื่อสารภายในองค์กร การแบ่งปัน

ทักษะของบุคลากร และการสร้างนวัตกรรมในสภาพแวดล้อม

ของการทํางานเกิดประสิทธิผลเป็นอย่างดี 

 • กําหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็น

ลายลักษณ์อักษร เช่น การคัดเลือก การฝึกอบรม การเลื่อน

ตําแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น โดยมีนโยบาย

ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความจําเป็นทางธุรกิจและรองรับ

แผนการขยายงานในอนาคต

 • จัดตั้งศูนย์บริหารข้อร้องเรียน โดยมีฝ่ายสื่อสารองค์กร 

และศูนย์บริหารคําส่ังซื้อและลูกค้าสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

ในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนจากภายนอกเพื่อให้มีการตอบ

สนองต่อข้อสอบถามต่าง ๆ รวมถึงข้อร้องเรียนภายใน โดยมี

การกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสม ท้ังนี้ จะมีการรวบรวมและ

บริหารประเด็น รวมถึงนําเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อการปรับปรุง

และพัฒนาองค์กรในทุก ๆ ด้าน อย่างสม่ําเสมอ

 • ในปี 2558 มีการจัดการประชุมคณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี รวม 4 ครั้ง ตามปฏิทินการประชุมที่กําหนดไว้

อย่างน้อยไตรมาสละคร้ัง เพื่อกํากับดูแลงานด้านการกํากับดูแล

กิจการที่ดี การต่อต้านการคอร์รัปชัน ติดตามความก้าวหน้า

การบรหิารจดัการสูค่วามยัง่ยนืของ ปตท. รวมทัง้งานดา้นกจิกรรม

เพื่อสังคมและการสื่อความของ ปตท.

 • จัดให้มีช่องทางในการสื่ อความด้านการกํา กับ

ดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มผู้ถือหุ้นสามัญโดยตรง

อีกชอ่งทางหน่ึง คือ การจดัทําจดหมายข่าวรายไตรมาสภายใตช้ือ่ 

“PTT Bizway” โดยจัดทําเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ ส่งไปทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญได้รับทราบข้อมูล

สําคัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ผลประกอบการ การกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการ

สู่ความย่ังยืนของ ปตท. ข่าวสารการดําเนินงานของ ปตท. ฯลฯ 

โดย ปตท. ได้จัดทําแบบประเมินทัศนคติของผู้ถือหุ้นต่อ ปตท. 

สาํหรับหัวข้อทัศนคตคิวามพงึพอใจตอ่ ปตท. ผู้ถอืหุ้น มคีวามเห็น

ว่า ปตท. มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในระดับมากถึงมากที่สุด

รวมแล้วประมาณร้อยละ 80 

 • ปลายปี 2558 คณะทํางานการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ปตท. ได้จัดทําแบบสอบถามผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน เพื่อ

ประเมินความรู้ความเข้าใจและการสื่อความด้านการกํากับดูแล

กิจการที่ดีของพนักงาน ปตท. สรุปว่าพนักงานกว่าร้อยละ 90 

มีความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องเกี่ยวกับหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งได้จัดทํา CG E-learning 

ในระบบ Intranet เพื่อใช้เป็นสื่อสําหรับให้ความรู้เรื่องหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้าน

คอร์รัปชันแก่พนักงานทุกคน และมีการวัดผลโดยการประเมิน

ความรู้ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาการปลูกจิตสํานึกและรณรงค์

ส่งเสริมพนักงานให้มีความตระหนักในการปฏิบัติงานตาม

จรรยาบรรณธุรกิจที่กําหนดไว้

 • จัดให้มีการอบรมหัวข้อการกํากับดูแลกิจการที่ดี

และต่อต้านคอร์รัปชันแก่พนักงานที่ เข้าใหม่ผ่านหลักสูตร

การปฐมนิเทศทุกรุ่น รวมท้ังกําหนดให้สอบวัดความรู้ในระบบ 

CG E-Learning โดยในปี 2558 มีการจัดสื่อความในกิจกรรม

ดังกล่าวรวม 4 รุ่น จํานวนรุ่นละ 60 - 80 คน  และมีการมอบ

คู่มือ CG ให้พนักงานเข้าใหม่ทุกคนได้ศึกษาและลงนามรับทราบ 

เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางในการทํางานตามหลักการ CG และ

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. 

 • จัดการอบรมหลักสูตร “Fundamental Practice for 

Company Secretary Program” ให้แก่พนักงานใน กลุ่ม ปตท. 

โดยมีการครอบคลุมถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ

การต่อต้านคอร์รัปชัน บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ

ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและนําไป

ปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ผ่านการบรรยายโดย

วิทยากรผูท้รงคุณวุฒทิัง้ภายในและภายนอก เช่น ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น

การกํากับดูแลกิจการ
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 • นอกจากการส่งเสริมความรู้ด้านการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีภายในองค์กรแล้ว ปตท. ยังส่งเสริมการแบ่งปันความรู้

แก่หน่วยงานภายนอก เพื่อยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแล

กิจการที่ดี โดยตอบรับการขอเข้าเยี่ยมชมดูงานขององค์กร/ 

สถาบันต่าง ๆ และผู้บริหารระดับสูงได้รับเชิญไปบรรยายหรือ

ร่วมเสวนาภายนอกด้วย

 • ปตท. มีการสร้างบรรยากาศของการรณรงค์ผ่านสื่อ

ต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดทําเว็บไซต์ 

CG ที่มขีอ้มลูครบถว้น และเปดิโอกาสให้ผูส้นใจไดติ้ดต่อสอบถาม

ได้ผ่านช่องทางอีเมล cghelpdesk@pttplc.com จัดทําวีดิทัศน์

เพื่อใช้สือ่ความฯ จัดให้มีคอลัมน์เกีย่วกับ CG ในวารสารรายเดือน 

“PTT Spirit” เพ่ือใหพ้นกังานทกุคนไดร้บัทราบขา่วการดาํเนินการ

ที่เกี่ยวกับ CG รวมทั้งให้ความรู้และร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ 

ซึ่งได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกระดับเป็นอย่างดี รวมท้ัง

การเผยแพร่คู่มือกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ฉบับปรับปรุง 

ครั้งที่ 3 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับนักลงทุนและ

ผู้สนใจต่างชาติ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียนําไปใช้เป็นประโยชน์ หรือ

นําไปใช้อ้างอิงได้ไว้ในเว็บไซต์ของ ปตท. ด้วย

 • เกม “CG Millionaire Challenge” ถกูจดัทําขึ้นในรูปแบบ

เกมในระบบ PTT Intranet โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้ด้าน CG 

ผ่านการไขปริศนาของตัวละครในด้านต่าง ๆ ตามจรรยาบรรณ

ในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการจดจํา

ที่ดี

 • ปตท. ยังให้ความสําคัญด้านการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัทใน กลุ่ม ปตท. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารบริษัท

ในรูปแบบ “กลุ่ม ปตท.” โดยกําหนดเป้าหมายในการยกระดับ

มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ให้อยู่

ในระดับใกล้เคียงกัน และเตรียมความพร้อมสําหรับการเข้ารับ

การจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมท้ังกําหนดแผน

การดําเนินงาน และแนวทางการประชาสัมพันธ์การกํากับดูแล

กิจการที่ดีเชิงรุก โดยร่วมกันศึกษา พัฒนาแนวทางการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมสําหรับใช้เป็น

หลักปฏิบติัของ กลุม่ ปตท. และกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการ

ของ กลุ่ม ปตท. ดังนี้

R-E-A-C-T 

 R = Responsibility “ความรับผิดชอบตอหนาที่”
 E = Equitable Treatment “ไมเลือกปฏิบัติ”
 A = Accountability “ยึดถือความถูกตอง”
 C = Creation of Long-term Value 

   “สรางมูลคาเพิ่มระยะยาวใหองคกร”
 T = Transparency “ความโปรงใสตรวจสอบได” 

 ปตท. ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีให้กับบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ดังต่อไปนี้

 • การแต่ง ต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

กลุ่ม ปตท.

 • การจัดงาน PTT Group CG Day ซึ่งเป็นกิจกรรมสําคัญ

ประจําปี เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และเผยแพร่การดําเนินการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทใน กลุ่ม ปตท. จัดโดยบริษัทใน กลุ่ม 

ปตท. 6 บริษัท ได้แก่ PTT, PTTEP, PTTGC, TOP, IRPC และ 

GPSC เพื่อนําเสนอการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ของ กลุ่ม ปตท. และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนัก

ถึงความสําคัญของการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้

ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยนิทรรศการและเกมสันทนาการ

ที่ให้ความรู้ การเสวนาแสดงวิสัยทัศน์โดยผู้บริหารสูงสุดเพื่อ

แสดงความมุ่งมั่นของผู้นําองค์กร การแสดงละคร ฯลฯ โดย

ตัวแทนพนักงานจากทั้ง 6 บริษัท ท้ังนี้ มีแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์

จากหน่วยงานภายนอกไปร่วมงานด้วย ได้แก่ ผู้แทนจาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

รวมทั้งคู่ค้าของ กลุ่ม ปตท., ผู้บริหาร กลุ่ม ปตท., พนักงาน 

ซึ่งได้รับทั้งความรู้และความประทับใจในความสามัคคีร่วมมือ

ร่วมใจของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานที่ได้ร่วมกิจกรรม

ปลูกจิตสาํนึกท่ีดีในการบริหารและการปฏิบัติงาน ทัง้นี้ ในปี 2558 

กลุม่ ปตท. โดยมี ปตท. เปน็เจ้าภาพจดังานในช่ือ “PTT Group CG 

Day 2015: Shade of Sharing…Passing the Power Forward” 

ภายใต้แนวคิด ร่วมส่งต่อพลังความดี ยิ่งดี ยิ่งให้ ยิ่งย่ังยืน 

เพื่อให้บุคลากรของ กลุ่ม ปตท. ทุกคนร่วมกันทําหน้าที่เป็น

เครอืข่ายในการส่งต่อพลงัความดไีปยังทุกภาคส่วน ซึ่ง กลุ่ม ปตท. 

เชื่อมั่นว่า ด้วยพลังแห่งความดีที่ทุกคนร่วมมือกัน จะนําพาให้

สังคมของเราเป็นสังคมที่ขาวสะอาดอย่างยั่งยืน

 (11)  การตอตานทุจริตคอรรัปชัน

 • ปตท. กาํหนดแนวปฏบัิตทิีเ่กีย่วข้องกับการตอ่ตา้นทุจรติ

คอร์รัปชันในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท เช่น จรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์

ขัดกัน จรรยาบรรณว่าด้วยการรับ การให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อื่นใด โดยมีสาระสําคัญว่าการให้และการรับ

ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม อาจนํามา

ซึ่งความลําบากใจในภายหลัง/ อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ

ในการปฏิบัติหน้าที่ และอาจทําให้ ปตท. เสียประโยชน์ในที่สุด 

ปตท. ไม่สนับสนุนการให้สินบนอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังกําหนดให้ Integrity & Ethics 

เป็นค่านิยมหนึ่งขององค์กรและเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม

ของ ปตท. เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือ

ปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของ ปตท. เพื่อให้

การบริหารและการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส สุจริต เป็นธรรม 

ควรค่าแก่ความเชื่อมั่นและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย

การกํากับดูแลกิจการ
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 • ปี 2553 ปตท. ได้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์

เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

(Private Sector Collective Action Coalition against Corruption: 

CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและ

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยเป็น 1 ใน 27 บริษัทแรกที่ร่วมประกาศ

เจตนารมณ์ 

 • ปี 2555 ปตท. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีข้อตกลงโลก

แห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) 

เพือ่แสดงถงึเจตนารมณใ์นการนาํหลกัสทิธมินษุยชน สทิธแิรงงาน 

การรักษาสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชันในระดับสากล

มาเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ

 • คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อ

วันท่ี 27 มิถุนายน 2557 พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย

ต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. และ กลุ่ม ปตท. และให้ประกาศใช้

ทั่วทั้งองค์กร โดยกําหนดให้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. 

เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทาง

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และ

กําหนดให้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ กลุ่ม ปตท. เป็นส่วน

หนึ่งของแนวทางการกํากับดูแลบริษัทใน กลุ่ม ปตท. (PTT Way 

of Conduct) เพื่อให้บริษัทใน กลุ่ม ปตท. มีมาตรฐานและแนวทาง

การบริหารจัดการไปในทิศทางเดียวกัน

 • นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. กําหนดให้ 

บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่ดําเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วม

ในการคอร์รัปชัน การให้/ รับสินบนทุกรูปแบบ ท้ังทางตรงและ

ทางอ้อม โดยบุคลากรของ ปตท. ต้องดําเนินการตามแนวปฏิบัติ

ในนโยบายต่อต้านคอรร์ปัชันของ ปตท. ซึ่งครอบคลุมกระบวนการ

ดําเนินงานต่าง ๆ อย่างจริงจัง เช่น การบริจาคเพื่อการกุศล 

การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดหาพัสดุ การควบคุมภายใน 

เป็นต้น

 • ปตท. ได้สื่อความนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและ

แนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่  ปตท. 

มีอํานาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย 

รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น 

จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ ระบบ PTT Intranet การจัดสัมมนา 

การจัดนิทรรศการ เป็นต้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

รับทราบและปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่ ปตท. กําหนด

 • ปตท. จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

แก่บุคลากรของ ปตท. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง

เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ความคาดหวังของ 

ปตท. และบทลงโทษหากไมป่ฏิบติัตามมาตรการนี ้เชน่ การอบรม

หัวข้อการกํากับดูแลกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชันแก่พนักงาน

ที่เข้าใหม่ผ่านหลักสูตรการปฐมนิเทศ การจัดอบรมหลักสูตรทาง

จริยธรรม จัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

และการต่อต้านคอร์รัปชัน ระบบ CG E-Learning เป็นต้น 

รวมทั้งมีการจัดให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตร

ที่ เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งจัดโดยหน่วยงาน

ภายนอก เช่น หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย

 • ปตท. ได้ดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการ

ให้การรบัรอง (Certifi cation Process) ของโครงการแนวรว่มปฏบิตัิ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector 

Collective Action Coalition against Corruption: CAC) ซึ่ง ปตท. 

ได้แสดงหลักฐานประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบายในการดําเนิน

ธุรกิจ มาตรการขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบควบคุม

ภายใน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการโครงการฯ โดย ปตท. ได้

รับรองสถานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริตเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557

 • ในปี 2558 ปตท.ได้ประกาศนโยบาย “งดรับของขวัญ 

(No Gift Policy)” ในทุกเทศกาล เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐาน

ที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงาน

อย่างเต็มความสามารถ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน และ

เป็นการตอกย้ําการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

และการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้จัดทําหนังสือแจ้งหน่วยงาน

และจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สํานักงานของ ปตท.

 • การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

  - คณะกรรมการ ปตท. มีหน้าที่กํากับดูแลให้ ปตท. 

มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับ

การต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

  - คณะกรรมการตรวจสอบ มหีนา้ที่กาํกับดูแลการควบคมุ

ภายใน การจัดทํารายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่น

ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งกํากับดูแล

การปฏบิตัติามมาตรการตอ่ตา้นการคอร์รปัชนั สอบทานมาตรการ

และการควบคมุภายในทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่ให้มัน่ใจว่า มาตรการต่อต้าน

การคอร์รัปชันมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล สอบทาน

การประเมินความเสี่ยงและให้คําแนะนําต่อคณะกรรมการ ปตท. 

เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมีเพื่อลดความเสี่ยงน้ัน โดยผู้บริหาร

ต้องนําคําแนะนําไปปฏิบัติ รวมท้ังรายงานผลการตรวจสอบ

ภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของ ปตท. 

ต่อคณะกรรมการ ปตท. อย่างสม่ําเสมอ และให้คําแนะนํา

ข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหาร

  - คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่กําหนด

และทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน

การคอร์รัปชันเป็นประจําทุกปี

การกํากับดูแลกิจการ
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  - คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงองคก์ร มหีนา้ทีก่าํกบั

ดูแลและสนับสนุนให้มีการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง

ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้าน

คอร์รัปชันและทบทวนมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เพียงพอ

เหมาะสม 

  - ผู้บริหารกําหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้าน

การคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิด

การคอร์รัปชัน ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและ

มาตรการต่าง ๆ และปฏิบัติตนเปน็แบบอย่าง รวมทั้งสื่อสารไปยัง

พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

  - ปตท. มีการควบคุมภายในซ่ึงสามารถลดและควบคุม

ความเสี่ยงในการปฏิบัติ โดยสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม

ที่ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตแก่พนักงานทุกคน การประเมิน

ความเสีย่งและกําหนดกจิกรรมควบคุมทีม่คีวามเพยีงพอเหมาะสม

โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ ปตท. ยอมรับไม่ได้ อาทิ ความเสี่ยง

ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

  - ปตท. จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและ

บันทึกต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้อง

และเหมาะสมของรายการทางการเงิน การควบคุมภายในของ

กระบวนการทําบญัชีและการเกบ็รกัษาขอ้มลู ได้รบัการตรวจสอบ

ภายในเพื่อยนืยนัประสทิธผิลของกระบวนการตามมาตรการตอ่ต้าน

การคอร์รัปชัน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบันทึกรายการ

ทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

  - หน่วยตรวจสอบภายใน มีการตรวจสอบรายการ

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โอกาสการเกิดทุจริตและ

ประสิทธิภาพขององค์กรในการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต

ภายในองคก์รและในระดับกจิกรรมการดาํเนนิงาน รวมถงึสอบทาน

เกี่ยวกับหลักจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน 

อกีทัง้มกีารพจิารณาและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

ผู้บริหารสูงสุดทันที เมื่อพบรายการหรือการกระทําที่อาจก่อให้

เกิดความเสียหายต่อผลการดําเนินการของ ปตท. อย่างร้ายแรง 

รวมถึงกรณีการเกิดทุจริต

 • มาตรการ ขอบเขต และกลไกการคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส

  - ปตท. มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ที่สะท้อนถึงความมุ่งม่ันต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

และมีนโยบายที่จะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบ

ต่อบุคลากรที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทํานั้นจะทําให้ 

ปตท. สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

  - บุคลากรของ ปตท. ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อ

พบการกระทําที่อาจฝ่าฝืนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดย 

ปตท. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน

ที่ปลอดภัย เมื่อบุคลากรต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส รวมทั้ง

เมื่อบุคลากรต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รัปชัน

  - ปตท. จัดให้มีข้อกําหนดว่าด้วย “การร้องเรียน

และแจ้งเบาะแสการทุจริต” เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตต่อหน้าที่ 

(Whistleblowing) ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันทั้งองค์กร อีกทั้งมีมาตรการคุ้มครองและให้ความเป็น

ธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเบาะแส

ที่เกี่ยวข้องด้วย โดย Whistleblowing จะเป็นเครื่องมือในแง่

ของการเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและเป็นช่องทาง

ในการปราบปรามการทุจริต เนื่องจากจะช่วยแก้ไขปัญหาได้

ทันท่วงทีก่อนที่ปัญหาน้ันจะบานปลายและอาจเกิดผลกระทบต่อ

ภาพพจน์และฐานะทางการเงนิขององค์กรอย่างรุนแรงในภายหลงั

ได้ โดยพนักงาน ปตท. ทุกคนสามารถทาํหน้าที่เป็น Whistleblower 

โดยเป็นกระบอกเสยีงสะทอ้นความผดิปกต ิเพือ่สรา้งความโปรง่ใส 

การกํากับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืนขององค์กร

 • บทลงโทษ

  - ปตท. กําหนดใหบ้คุลากรทกุระดบัตอ้งลงนามรับทราบ

คู่มือ CG เพื่อแสดงถึงพันธสัญญาในการน้อมรับหลักปฏิบัติที่ดี

เป็นแนวทางดําเนินงาน คู่มือ CG จึงเปรียบเสมือนวินัยที่ทุกคน

ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

 • ปตท. จัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากรที่ไม่

ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเหมาะสมและ

เป็นธรรม การกระทําใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ 

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัย

ตามระเบียบที่ ปตท. กําหนด ซึ่งมีขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริง 

การสอบสวน การลงโทษ และการอุทธรณ์ที่ชัดเจน หรือมีโทษ

ตามกฎหมาย บุคลากรของ ปตท. ต้องทําความเข้าใจและปฏิบัติ

ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน

อย่างเคร่งครัด

     

2.  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)   

 ปตท. ได้ตระหนักถงึความสําคัญของการบรหิารความเสี่ยง

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท้ังจากปัจจัย

ภายในและภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็น

องค์ประกอบที่สําคัญของทุกกระบวนการในการดําเนินธุรกิจ

ของ ปตท. และต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ จึงได้กําหนด

เป็นนโยบายบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่พนักงานทุกคนต้อง

ปฏิบัติตาม และมีการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ 

สําหรับความเสี่ยงในระดับองค์กรจะมีการบริหารจัดการ

อย่างเป็นระบบผ่านคณะกรรมการจัดการคณะต่าง ๆ ของ ปตท. 

และความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้การกํากับดูแล

ของผู้บริหารที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทั้งนี้ มีการจัดต้ัง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทําหน้าที่

บริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดย

การกํากับดูแลกิจการ
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ถือเ ป็นหน้าที่ รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการ

และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งมีการระบุไว้

อย่างชัดเจนในคําบรรยายหน้าที่งาน (Functional Description) 

ของทุกหน่วยงาน 

3.  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

 คณะกรรมการจัดการของ ปตท. มีอํานาจหน้าที่

ในการทบทวนรายงานท้ังทางการเงนิและไม่ใช่รายงานทางการเงนิ

ของทุกกลุ่มธุรกิจ ในภาพรวมขององค์กร และมีการสอบทาน

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือ

การปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ มีการกําหนดนโยบาย

และระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การประเมินผล

การปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ โดยกําหนดเป็นดัชนีวัดผล

การดําเนินงาน (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อให้

การควบคมุกจิกรรมด้านการบรหิารมคีวามเหมาะสมและเพยีงพอ 

ตรวจสอบและติดตามได้ นอกจากนี้ ยังมีการระบุการดําเนินงาน

ในส่วนที่มีความเสี่ยงสําคัญและกําหนดกลไกในการควบคุมเพื่อ

ปอ้งกนัและลดข้อผิดพลาด มีการสอบทานผลการดําเนินงานโดย

ฝ่ายบริหารอย่างสมํ่าเสมอ เช่น ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ 

และการบริหารทั่วไป มีการมอบหน้าที่อย่างเป็นระบบให้กับกลุ่ม

บุคลากรเพื่อความม่ันใจว่ามีระบบตรวจสอบ และคานอํานาจ

กันได้ โดยมีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ในการอนุมัติ การประมวล

ผลข้อมูล การบันทึกรายการหรือการบันทึกบัญชี การรับ-จ่ายเงิน 

การสอบทานการตรวจสอบและการดแูลรกัษาทรพัยส์นิออกจากกัน

โดยเด็ดขาด มีการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี เกี่ยวกับ

การเก็บเงิน รักษาเงิน การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร และเงินยืม

ทดรอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด มีการบันทึกบัญชี

ครบถ้วนถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ มีการจดัเกบ็เอกสารทางบญัชีทัง้ที่

เปน็เอกสารและขอ้มลูสารสนเทศไวอ้ยา่งเป็นระบบ และเปน็ไปตาม

ที่กฎหมายกําหนด  

 ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปตท. มีการดําเนินการตาม

ระเบียบและข้อกําหนดว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งได้กําหนดหน้าที่

ความรับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจน 

เช่น อํานาจหน้าที่ วงเงินอนุมัติ การกําหนดความต้องการพัสดุ 

การตรวจ-รับ การควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ และการตรวจ

นับทรัพย์สิน ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปตท. มีการวาง

ระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการควบคุมติดตาม

ประเมินผลอย่างเพียงพอ ทั้งการสรรหา การกําหนดค่าตอบแทน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาบุคลากร การปฏิบัติงานของ

บุคลากร และการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ 

และการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ปตท. มีความเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ

 ในกรณีที่ ปตท. มีการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ปตท. 

มีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทําธุรกรรมนั้นต้องผ่าน

ขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนดทุกครั้ง ทุกรายการ โดยผู้ที่มีส่วน

ได้เสียจะไม่ร่วมอนุมัติรายการน้ัน ๆ ทั้งยังมีการติดตามและ

ดูแลผลการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด

 นอกจากนี้ ปตท. ยังให้ความสําคัญในเรื่อง ความม่ันคง 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Security, Safety, 

Health and Environment: SSHE) เพราะถือเป็นหนึ่งในเกราะ

ป้องกันความสูญเสียที่สําคัญยิ่งต่อการดําเนินธุรกิจขององค์กร

ให้เติบโตอย่างราบรื่นและยั่งยืน สามารถต่อยอดผลประกอบการ

ในทุก ๆ ด้านให้มีผลการดําเนินงานที่เป็นเลิศ ไปสู่วิสัยทัศน์

และเป้าหมายที่กําหนดไว้ในที่สุด โดยคณะกรรมการ ปตท. 

ดูแล ติดตาม ให้นโยบาย และคําแนะนําเกี่ยวกับความมั่นคง 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่ ปตท. นํามา

ปรับใช้เป็นกิจกรรมการควบคุมผ่านคณะกรรมการจัดการของ 

ปตท. ในระดับฝ่ายจัดการ ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น

ประธานฯ รวมทั้งคณะกรรมการนโยบาย QSHE กลุ่ม ปตท. และ

คณะกรรมการ QSHE ปตท. ซึ่งทําหน้าที่กลั่นกรองและกํากับ

ดูแลการบริหารจัดการในระดับปฏิบัติการของ กลุ่ม ปตท. และ

ภายใน ปตท. ตามลาํดบั โดยมีหนว่ยงานรบัผิดชอบสว่นกลาง คือ 

ฝ่ายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

และฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร โดยในปี 2558 ได้กําหนด

ให้มีการนําเสนอ SSHE moment เป็นวาระประจําวาระแรกของ

การประชุมคณะกรรมการ ปตท. ทุกคร้ังอีกด้วย รายละเอียด

สามารถศึกษาจากหัวข้อ SSHE เกราะป้องกันความความสูญเสีย

เพื่อความยั่งยืนของสังคมไทย และรายงานความยั่งยืน ปี 2558 

(Corporate Sustainability Report 2015) 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

 (Information & Communication) 

 

 ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ ปตท. ในการจัดตั้ง 

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จํากัด (PTTICT) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวม

การบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ไอซที)ี ของ ปตท. 

และบรษิทัใน กลุ่ม ปตท. เพื่อลดค่าใชจ้า่ย ลดปรมิาณงานที่ซ้าํซ้อน 

เพิ่มศักยภาพทางด้านโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีของแต่ละบริษัท 

ตลอดจนเพิ่มอํานาจต่อรองในการจัดหาของ ปตท. และบริษัทใน 

กลุ่ม ปตท. โดย PTTICT สามารถทาํหน้าที่ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ

ต่อเนื่อง เป็นกําลังสําคัญให้กับ ปตท. และบริษัทใน กลุ่ม ปตท. 

มาตลอดระยะเวลา 10 ปี

การกํากับดูแลกิจการ
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 คณะกรรมการ ปตท. ยังได้ดําเนินการสนับสนุนให้ ปตท. 

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และพัฒนาระบบสารสนเทศสร้าง

นวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพทัดเทียม

กับบริษัทชั้นนําของโลก อาทิเช่น การปรับปรุงระบบสื่อสารข้อมูล

ภายใน ปตท. ให้เปน็ High Speed Network ระดับ 10GBps พัฒนา

ระบบ Point Of Sale (POS) ของ ปตท. ให้เป็นแบบ Cloud Service 

เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจต่าง ๆ ที่มีการขยายสาขาและ

เติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ร้านไก่ทอด 

TEXAS เป็นต้น พัฒนาระบบ SAP โดยใช้ Global Template 

และ Global Platform ในการนําระบบ SAP มาใช้งานเป็น

ระบบงานหลักให้แก่บริษัทใน กลุ่ม ปตท. สามารถลดระยะเวลา

ในการนาํระบบมาใช้งานไดเ้ป็นอยา่งด ี ลดความซํ้าซ้อนของขอ้มูล

ในการใช้งานและเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รองรับการทํางานทั้งภายในและนอกประเทศ

 นอกจากนี้ ปตท. ได้ดําเนินการพัฒนาระบบติดตาม

การขนส่ง (In Vehicle Management System: IVMS) ช่วย

ในการติดตามการขนส่งสินค้าของ ปตท. ทําให้สามารถบริหาร

จดัการการขนสง่ไดเ้ป็นอยา่งด ีมรีะบบเตอืนภัยกรณขีบัขี่ออกนอก

เส้นทาง มีห้องควบคุมในการติดตามรถขนส่งเพิ่มความปลอดภัย

ในการขนส่งสินค้าของผู้ปฏิบัติงาน สามารถจัดทําสรุปรายงาน

ต่อผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว และยังได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่

เพื่อสนับสนุนการรายงานผลต่าง ๆ เป็น PTT Dashboard 

สามารถรองรับการติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตาม

แนวทางการประเมินแบบ State Enterprise Performance 

Appraisal (SEPA) เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรช้ันนําอย่างเต็ม

ภาคภูมิและเป็นบริษัทพลังงานเพื่อคนไทย (Pride and Treasure) 

 คณะกรรมการ ปตท. ยังตระหนักและให้ความสําคัญกับ

ความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเก็บรักษา

ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ติดตามและผลักดันการก่อสร้าง

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่แล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 2 

กันยายน 2558 ที่ผ่านมา มีการออกแบบด้วยมาตรฐาน Data 

Center ขั้นสูงสุด (TIER IV) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมทั้ง

ดําเนินการขอการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลหรือ 

ISO/IEC270001 (Information Security Management System) 

มีการปรับปรุงความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Network Security) 

เพื่อยกระดับสู่ Digital Security มีการพัฒนาโปรแกรมควบคุม

การนําอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนการอนุญาต

ให้ใช้งานใน ปตท. มาเช่ือมต่อเข้ากับระบบ LAN หรือ Wireless 

LAN ของ ปตท. ทําให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยสูงสุด รองรับ

การก้าวไปสู่ Digital Roadmap ในอนาคต ปตท. ยังจัดให้

มีการซ้อมแผนฉุกเฉินทางด้าน ICT เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจ

อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISO 22301 (Business Continuity 

Management System)

 นอกจากนี้ ในปี 2558 คณะกรรมการ ปตท. ได้ให้

ความสําคัญในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อให้

บริการความรู้ที่ได้เก็บรวบรวมไว้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ระบบ PTT 

Learning Management System (LMS) ซึ่งเป็นระบบเช่ือมโยง

การกําหนดหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ปตท. 

ให้ตรงตามตําแหน่งงาน เป็นต้น พัฒนาระบบ Knowledge 

Management (KM) บนเครื่องสมาร์ทโฟนเพื่อให้บุคลากรของ 

ปตท. สามารถค้นหาใช้งานองค์ความรู้ของ ปตท. ได้อย่าง

รวดเร็ว และยังดําเนินงานผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปตท. 

ซึ่ งกําหนดให้มีการสอบทานระบบสารสนเทศที่ ใช้สําหรับ

การบริหารงานและจัดทํารายงานการควบคุมภายในและ

การ Rollout IT Governance และ Way of Conduct (WoC) ไปยัง

บริษัทใน กลุ่ม ปตท. เพื่อให้ทุกบริษัทมีการดําเนินงานเป็นไป

ในทศิทางเดยีวกันทัง้กลุ่มและครอบคลุมทกุหน่วยงานท้ังในประเทศ

และต่างประเทศอย่างครบถ้วน

5. ระบบติดตามและประเมินผล 

 (Monitoring & Evaluation) 

 • ระบบการตรวจสอบภายใน       

 สํานักตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระ รายงาน

ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่ในการสร้าง

ความเชื่อม่ัน (Assurance) และให้คําปรึกษา (Consulting) 

เพื่อให้กระบวนการทํางานภายในองค์กรมีการกํากับดูแล

กิจการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี บรรลุ

วัตถุประสงค์การดําเนินงานขององค์กร 

 สาํนกัตรวจสอบภายในมกีารวางแผนการตรวจสอบภายใน

ประจําปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี โดยการจัด

ทําแผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

(Business Strategic Direction) และความเสี่ยงที่สําคัญที่ส่ง

ผลกระทบต่อการดําเนินงาน (Risk-Based Approach) โดย

ครอบคลุมกระบวนการการดําเนินธุรกิจทั้งของ ปตท. และบริษัท

ในเครอืท้ังในประเทศและตา่งประเทศ  และรายงานผลการตรวจสอบ

ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา รวมถึงการรายงาน

ต่อคณะกรรมการ ปตท. และหน่วยงานกํากับดูแลเป็นประจํา

ทุกไตรมาส โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

ที่พบจากการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ ท้ังนี้ ในการปฏิบัติงาน

ของสํานักตรวจสอบภายในไม่มีข้อจํากัดในการแสดงความเห็น

และไม่มีประเด็นที่มีความขัดแย้งระหว่างหน่วยรับตรวจและ

สํานักตรวจสอบภายในที่ยังหาข้อยุติไม่ได้

การกํากับดูแลกิจการ
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 • การประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง  

 ปตท. มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

อยา่งนอ้ยปลีะครัง้ โดยไดก้าํหนดไวเ้ปน็สว่นหน่ึงของกระบวนการ

ปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดให้มีการประเมินการควบคุมภายใน

ด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) ในองค์กรแบบ

ผสมผสานดังนี้

 • จัดทําแบบประเมินการควบคุมภายในรายบุคคล 

(Specific Questionnaire) สําหรับผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป

ที่ปฏิบัติงานตามโครงสร้างของ ปตท. และผู้บริหารที่ปฏิบัติงาน 

Secondment บริษัทในกลุ่ม เพื่อประเมินการควบคุมภายในทั้งใน

ระดับองค์กรและระดับฝ่ายงาน

 • จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Facilitated Workshop) เพื่อ

การประเมินการควบคุมภายในในระดับกิจกรรม มุ่งเน้นกิจกรรม

การควบคุมในกระบวนการทํางาน โดยผลการประเมินและ

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบ

จากเจ้าของกระบวนการและมีการติดตามโดยผู้บังคับบัญชา

 ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรจะเป็นผู้รวบรวม

ข้อมูลวิเคราะห์ สรุปผล และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง

ทั่วท้ังองค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในทําหน้าที่ในการกลั่นกรอง ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

รวมทั้งวางแนวทางให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการ

แก้ไขปรับปรุงเป็นประจําทุกปี นอกจากนี้ ยังมีสํานักตรวจสอบ

ภายในทําการสอบทานเพื่อสร้างความม่ันใจว่าการควบคุม

ภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบัติ

อย่างสม่ําเสมอ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่

ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในเป็นประจํา

ทุกปี ในกรณีพบข้อที่ควรปรับปรุงได้มีการกําหนดวิธีปฏิบัติ

เพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและ

การสอบทานได้รับการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที 

ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงิน 

มีการตรวจสอบและสอบทานโดยสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายนอก และนําเสนอผลการตรวจสอบ/ 

สอบทานแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา เป็นราย

ไตรมาสและรายปี

 การติดตามและประเมินการควบคุมภายในของ ปตท. ได้

ยึดถือและปฏิบตัิตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายใน ซึ่งกําหนดในเอกสารคําแนะนํา: การจัดทํารายงาน 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 การติดตาม

ประเมนิผลอยู่ในเกณฑ์ด ีนอกจากนี้ ทุกกลุ่มธรุกจิจะมกีารรายงาน

ผลการดําเนินงานทุกเดือน รวมทั้งมีการวัดผลการดําเนินงาน

โดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPIs) 

อย่างสม่ําเสมอ  

 ฝา่ยบรหิารความเสี่ยงองค์กร สายงานกลยุทธอ์งค์กรได้รบั

มอบหมายให้ดูแลการดําเนินงานเรื่องการประเมินการควบคุม

ภายในของ ปตท. ได้ดาํเนนิการรวบรวมและจดัทําระบบสารสนเทศ

เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลการควบคุมที่สําคัญ (List of Key Control) 

ที่มีการรวบรวมข้อมูลคําอธิบายลักษณะงาน (FD) คําส่ังแต่งต้ัง

คณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรอบการควบคุมภายในตาม

มาตรฐานสากล (COSO Internal Control Integrated Framework) 

รวมทัง้มาตรการตอ่ต้านคอร์รปัชันตามเกณฑ์คาํถามของโครงการ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อ

ปรับปรุงพัฒนาแบบประเมินการควบคุมภายในให้แก่ผู้บริหาร

ระดับฝ่ายขึ้นไปทีป่ฏบัิตงิานตามโครงสรา้งของ ปตท. และผูบ้รหิาร

ทีป่ฏบัิตงิาน Secondment บรษัิทในกลุม่ ให้คาํถามในแบบประเมนิ

ครอบคลุมกจิกรรมตามกระบวนการปฏบัิตงิานทีส่าํคัญ  และพฒันา

ฐานข้อมูลการควบคุมที่สําคัญเพิ่มขึ้นเป็น 30 กระบวนการหลัก 

รวมท้ังมีการพัฒนารูปแบบการตอบแบบประเมินการควบคุม

ด้วยตนเองเป็นแบบ Electronic (e-CSA)  เพื่อให้ผู้บริหารสามารถ

ทําการประเมินฯ และสามารถเรียกดูรายงานผลการประเมินฯ 

ผ่านระบบ Intranet ได้ โดยในปี 2558 ได้มีการปรับปรุงคําถาม

การประเมินโดยเน้นที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และนโยบาย

ตอ่ตา้นทจุรติ มกีารหารอืกับหนว่ยงานเจา้ของกระบวนการให้เปน็

ผูร้ว่มพจิารณาความเพยีงพอเหมาะสมของคําถามในการประเมนิ

การควบคุมภายในด้วยตนเอง ซึ่งช่วยสร้างความตระหนักรู้

และส่งเสริมการทํางานที่สอดคล้องกันของทั้งองค์กร เพื่อ

ทุกหน่วยงานดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมิน

การควบคุมภายใน ซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและสํานักตรวจสอบ

ภายในอย่างสม่ําเสมอ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่อง

ที่เป็นสาระสําคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชี

ของ ปตท. ระบบการควบคุมภายในของ ปตท. มีความเพียงพอ

และมีประสิทธิผลทางธุรกิจ

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี (Audit Fee) 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

(Audit fee) ให้แก่สํานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปี

บัญชีที่ผ่านมา มีจํานวนเงินรวม 145,528,035 บาท (หนึ่งร้อย

สี่สิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันสามสิบห้าบาท) นอกจากนี้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น 

(Non-audit fee) ที่มีสาระสําคัญ เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดทํา 

The Offering Memorandum of the Global Medium Term 

Notes Programme ค่าตรวจรับรองงบการเงินที่ใช้ในการยื่น

กรมสรรพากร และค่าตรวจรับรองอื่น ๆ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 

รวมจํานวน 11,378,086 บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่น

แปดพันแปดสิบหกบาท)

การกํากับดูแลกิจการ
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การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

 จากผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการของ ปตท. ที่สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ทําการสํารวจ

และให้คะแนนตามโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัท

จดทะเบียนประจําปี 2558 ในภาพรวม ปตท. อยู่ในเกณฑ์ 

“ดีเลิศ” และได้รับคะแนนเฉลี่ยภาพรวมและรายหมวดสูงกว่า

คะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทําการสํารวจทั้งหมดในปี 2558 จํานวน 

588 บริษัท และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทในกลุ่ม SET50 

ทั้งนี้ ผลสํารวจดังกล่าวพิจารณาจากข้อมูลที่ ปตท. เปิดเผย

ต่อสาธารณะ โดยในปี 2558 ปตท. มีแนวปฏิบัติที่ดี นอกเหนือ

จากเกณฑ์การสํารวจ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อบริษัท

จดทะเบียนอื่น ๆ ที่สําคัญ ได้แก่

 • ประธานกรรมการปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระ จึงมี

ความเป็นอิสระในการมอบหมายนโยบายและกํากับดูแล

การบริหารงานของ ปตท. 

 • ปตท. กําหนดให้มีจํานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่มีอยู่

 • เนื่ องจาก ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตาม

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 คณะกรรมการ

ตรวจสอบจึงได้พิจารณาเห็นชอบให้สํานักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีความเปน็กลางและมีความนา่เช่ือถือ

เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. และนําเสนอคณะกรรมการ ปตท. 

เพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ัง

และอนุมัติค่าสอบบัญชี

 • จัดทํา Agenda Base Meeting และนําไปปฏิบัติ

เป็นวาระการประชุมของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทบทวนผลการดําเนินงาน โดยมีหัวข้อ QSHE/ SPIRIT/  

CSR/ CG Talk เพื่อเป็นช่องทางการสื่อความ CG และส่งเสริม

การกระตุ้นเตือน การรณรงค์เรื่องการตระหนักถึงการทํางาน

อย่างมี CG ด้วย

 • ปตท. กําหนดแนวทางการปฏิบัติที่ส่งเสริมค่านิยม 

SPIRIT อย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกับกลไกต่าง ๆ ในองค์กร 

เพื่อเน้นการนําค่านิยม SPIRIT ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

และยั่งยืน โดยมีการจัดทํา SPIRIT Norm เป็นบรรทัดฐาน 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการทํางานที่ช่วยสนับสนุน/ 

กระตุ้นเตือนให้พนักงานเป็น “คนเก่ง” และ “คนดี” มีพฤติกรรม

การทํางานที่สอดคล้องกับค่านิยม SPIRIT ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้ที่มี

บทบาทสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการเป็น Role Model และ Coaching 

ใหก้บัพนักงานอยา่งเปน็รปูธรรม เชน่ การปฏบิตัตินเปน็ตวัอย่างที่ดี

อย่างสม่ําเสมอ, มีการสื่อความอย่างชัดเจนตรงไปตรงมา การให้

คําปรึกษาชี้แนะอย่างใกล้ชิด เป็นต้น ซึ่งรวมถึงการถ่ายทอด

นโยบายการกํากบัดแูลกจิการทีด่ซีึง่เปน็หนึง่ในคา่นยิมองคก์รดว้ย 

 • การถา่ยทอดคา่นยิมสูบ่รษิทัใน กลุ่ม ปตท. ผา่นนโยบาย 

กลุ่ม ปตท. และกําหนดให้ค่านิยม SPIRIT เป็นหนึ่งในแนวทาง

การกํากับดูแลบริษัทใน กลุ่ม ปตท. (PTT Way of Conduct)

 • การกําหนดให้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน กลุ่ม ปตท. 

เป็นหนึ่งในแนวทางการกํากับดูแลบริษัทใน กลุ่ม ปตท. (PTT 

Way of Conduct) โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรม 

เพื่อผลกัดันการบริหารจัดการบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ให้มีมาตรฐาน

และแนวทางการบริหารจัดการ ไปในทิศทางเดียวกัน และ

สามารถสร้างพลังร่วมได้ตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน รวมทั้ง

เพื่อผลักดันนโยบายสู่การดําเนินการอย่างเป็นระบบ รองรับ

การตรวจประเมินต่อไป

 ตลอดปี 2558 ปตท. ได้ปฏิบัติตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี อนึ่ง อาจไม่ครอบคลุมเกณฑ์ของโครงการ

สํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate 

Governance Report of Thai Listed Companies) และ ASEAN CG 

Scorecard ในประเด็นดังต่อไปนี้

 • การกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบ

ด้วยจํานวน 5 - 12 คน

 ขอ้บังคับของ ปตท. กําหนดให้มจีาํนวนกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 

5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยปัจจุบัน ปตท. มีจํานวนกรรมการ

ทั้งสิ้น 13 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับและการดําเนินธุรกิจ

ด้านปิโตรเลียมที่ต้องการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพ

ที่จําเป็นในการบริหารกิจการของ ปตท. ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการ 

ปตท. ได้แต่งต้ังคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจํานวน 5 คณะ

ชว่ยกลัน่กรองงานทีม่คีวามสาํคญั ไดแ้ก ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร 

 • การลงคะแนนเสยีงเลอืกต้ังกรรมการโดยการลงคะแนน

เสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

 ข้อบังคับของ ปตท. กําหนดให้เลือกต้ังกรรมการโดยวิธี

คะแนนเสียงข้างมาก และผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ

จํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ นอกจากนี้ ปตท. ได้กําหนดให้มีวิธีการ

อื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เช่น 

การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเสนอวาระการประชุม

เพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า   

เป็นต้น

 ทั้งนี้ จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 

แสดงรายละเอียดในหัวข้อ “การประชุมของคณะกรรมการ 
ปตท.” แล้ว

การกํากับดูแลกิจการ
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 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรมีหน้าที่การประเมิน 

การควบคุมภายใน โดยการจัดทําแบบประเมินการควบคุมภายใน

ด้วยตนเองรายบุคคลสําหรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป

ที่ปฏิบัติงานตามโครงสร้างของ ปตท. และผู้บริหารที่ปฏิบัติงาน 

Secondment บริษัทในกลุ่ม ซึ่งครอบคลุมหน้าที่ความรับผิดชอบ 

โดยอ้างอิงกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission: COSO ซึ่ งกําหนดองค์ประกอบหลักที่จําเป็น

ในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) การควบคุมภายในองค์กร 

(Control Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบ

สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

และ (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดยมีวัตถปุระสงค์

เพือ่สรา้งความมัน่ใจว่าการดําเนนิงานของ ปตท. จะบรรลุวตัถปุระสงค์

ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพของการดําเนินงาน การใช้

ทรัพยากร การดแูลรักษาทรพัย์สนิ การปอ้งกันหรอืลดความผดิพลาด 

การควบคุมภายใน

และการบริหารความเสี่ยง

ความเสียหาย การรัว่ไหล การสิ้นเปลือง ความเชือ่ถือไดข้องรายงานทางการเงินการบัญชีและรายงานอื่น ๆ  รวมถึง 

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย รวมทั้งระเบียบปฏิบัติของ ปตท. รวมทั้ง

ประเมนิตามกรอบแนวทางการกาํกับดูแลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance: CG) และมาตรการตอ่ต้านคอรร์ปัชัน

ตามเกณฑ์คําถามของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

 โดยสํานักตรวจสอบภายในได้สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในและรายงานผลการสอบทาน

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของ

บริษัท โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดําเนินการตามแนวทาง/ ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา

การควบคมุภายใน แล้วสรปุไดว้า่ จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านตา่ง ๆ  5 องคป์ระกอบ 

คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ

เหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง
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การควบคุมภายใน

และการบริหารความเสี่ยง

ประวัติหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

  

อายุ 58 ป

ประวัติการศึกษา
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Master of Business Administration (Finance) 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์   

 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Finance for Senior Executives, Harvard Business School  

• NIDA - Wharton Executive Leadership Program, 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 91/2011) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 3 

 สํานักงานศาลปกครอง 

ประสบการณการทํางาน
2536 - 2543 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ปตท.

2544 - 2549    : ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงการเงินและนโยบายสินเชื่อ ปตท.  

2549 - 2551    : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีการเงิน 

   บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักตรวจสอบภายใน ปตท. 

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของ
• ไม่มี

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
• ไม่มี

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

 ในการประชมุคณะกรรมการจัดการ ปตท. คร้ังที่ 21/2551 

เมือ่วนัที ่22 กันยายน 2551 ไดแ้ตง่ตัง้ นางสาวนติยา ดเิรกสถาพร 

ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักตรวจสอบ

ภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้

ความเขา้ใจธรุกจิของ ปตท. เปน็อยา่งด ีประกอบกับมปีระสบการณ์

ในงานบัญชีการเงินและงานบริหารความเสี่ยงทางการเงินของ 

ปตท. ท้ังในระดบัธุรกจิและในภาพรวม จงึเห็นว่า มคีวามเหมาะสม

ที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มี

การพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมทั้งการพิจารณา

ประเมินผลการปฏิบัติงานและความดีความชอบประจําปีของ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักตรวจสอบภายใน

งานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

(Compliance) 

 ปตท. มีการกําหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติ

ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร ประกอบด้วย

 • สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท

รับผิดชอบดูแลติดตามให้ กลุ่ม ปตท. / คณะกรรมการ ปตท./ 

คณะกรรมการจัดการของ ปตท. / ผู้บริหาร / หน่วยงาน ปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบด้านการเป็นรัฐวิสาหกิจและบริษัทจดทะเบียน 

รวมท้ังระเบียบบริษัทและข้อบังคับ ปตท. ที่เกี่ยวข้อง รวมท้ัง

เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง และส่ือสาร ให้ความรู้ คําปรึกษา เรื่อง

กฎระเบียบภายนอกด้านการเ ป็นรัฐวิสาหกิจและบริษัท

จดทะเบียน โดยแปลความ/สรุปเรียบเรียง เพื่อให้บุคคล/

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการได้อย่างถูกต้อง

 • สํานักกฎหมาย รับผิดชอบกํากับดูแลงานด้านกฎหมาย

ทีเ่กี่ยวข้องกับการประกอบธรุกจิ รวมท้ังกฎหมายดา้นการเปน็บรษิทั

จดทะเบยีน กฎหมายดา้นสิ่งแวดลอ้ม/ความปลอดภัยในอตุสาหกรรม 

กฎหมายพลังงาน คดีศาลปกครอง กฎหมายระหว่างประเทศ 

เพื่อให้การดําเนนิธรุกจิขององคก์รเป็นไปอยา่งถูกต้องตามกฎหมาย

และกฎระเบียบอื่น ๆ ของรัฐ ให้คําปรึกษาประเด็นข้อกฎหมาย

แก่หน่วยงานต่าง ๆ / กลุ่มบริษัท ปตท. เพื่อให้การดําเนินงาน

มคีวามสอดคล้องกบักฎหมาย โดยเฉพาะการทาํธรุกรรมใหม่ ๆ  ท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การประกอบธุรกิจมีความคล่องตัว

 • สํานักตรวจสอบภายใน รับผิดชอบในการประเมิน

ประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

และตรวจสอบการปฏิบัติงานของทั้งองค์กร รวมทั้งบริษัทในเครือ

ปร
• 

• 

 

ปร
• 

 

• 

•

 

• 

 

• 
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คณะกรรมการ

	 1.	 นายปิยสวัสดิ	์อัมระนันทน์	 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
	 2.	 นายกิตติพงษ	์กิตยารักษ์	 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 3.	 นายวัชรกิต	ิวัชโรทัย	 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา/ กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
	 4.	 นายอารีพงศ	์ภู่ชอุ่ม	 กรรมการ/ ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
	 5.	 พลเอก	ฉัตรเฉลิม	เฉลิมสุข	 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 6.	 นายชาญวิทย	์อมตะมาทุชาติ	 กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
	 7.	 นางนันทวัลย	์ศกุนตนาค	 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ

7

6

5

4

3

2

1
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	 8.	 นายวิชัย	อัศรัสกร	 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
	 9.	 พลอากาศโท	บุญสืบ	ประสิทธิ์	 กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา
	10.	 นายสมชัย	สัจจพงษ์	 กรรมการ/ กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
	11.	 นายดอน	วสันตพฤกษ์	 กรรมการอิสระ/ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	12.	 นายสมศักดิ	์โชติรัตนะศิริ		 กรรมการอิสระ/ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	13.	 นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	 กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
	14.	 นายชวลิต	พิชาลัย	 กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
	15.	 นายเทวินทร	์วงศ์วานิช	 กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ 
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ

15

14

13

12

11

10

9

8
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การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
•	 กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการ	
 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
•	 กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ 
•	 ประธานกรรมการ	มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
•	 ไม่มี

  นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ ์          
  อายุ 57 ปี
	 	 กรรมการอิสระ/	
	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:	ไม่มี

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  
•	 1	กรกฎาคม	2557

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาตรี	สาขานิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยม)	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
•	 ปริญญาโทด้านกฎหมายการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	
	 (Master	of	Laws	หรือ	LL	M)	Cornell	University,	USA	(ทุน	ก.พ.)
•	 ปริญญาโท	ด้านกฎหมาย	(Master	of	Laws	หรือ	LL	M)	
	 Harvard	University,	USA	(ทุนฟุลไบรท์)
•	 ปรญิญาเอก	ดา้นกฎหมาย	(Doctor	of	the	Science	of	Law	หรอื	J.S.D.)	
	 Standford	University,	USA	(ทุนฟุลไบรท์)

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	112/2014),	
	 Advance	Audit	Committee	Program	(AACP	18/2015)
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 เนติบัณฑิตไทย	(นบท.)	สำานักอบรมศึกษากฎหมาย	
	 แห่งเนติบัณฑิตยสภา
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง
	 ในระบอบประชาธิปไตยสำาหรับนักบริหารระดับสูง	(ปปร.)	รุ่นที่	5	
	 สถาบันพระปกเกล้า
•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	49
•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นที่	8
•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	
	 (วพน.)	รุ่นที่	1

  นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน ์  
  อายุ 62 ปี
	 	 กรรมการอิสระ/	
	 	 ประธานกรรมการ
  สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:	ไม่มี

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  
•	 1	กรกฎาคม	2557	
	 (ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการตั้งแต่วันที	่4	กรกฎาคม	2557)

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาตรี	สาขาคณิตศาสตร	์(เกียรตินิยมอันดับ	1)	
	 University	of	Oxford,	UK
•	 ปริญญาโท	สาขาเศรษฐศาสตร	์London	School	of	Economics	
	 and	Political	Science,	University	of	London,	UK
•	 ปริญญาเอก	(เศรษฐศาสตร์)	London	School	of	Economics	
	 and	Political	Science,	University	of	London,	UK

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	35/2005)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 สัมมนา	เรื่อง	บทบาทและหน้าที่กรรมการรัฐวิสาหกิจ
	 ของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	(สคร.)	
	 (5	มิถุนายน	2558)
•	 สัมมนาแนวทาง	“การจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ”	
	 (13	กรกฎาคม	2558)
•	 สัมมนา	Briefing	on	International	Anti-Corruption...	
	 International	Cases	and	Practices,	IOD	(14	ตุลาคม	2558)
•	 สัมมนา	Thailand’s	6th	National	Conference	on	Collective	
	 Action	against	Corruption	“Anti-Corruption	in	Thailand:	
	 Sustaining	the	Momentum”	จัดโดย	IOD	(16	ตุลาคม	2558)	
•	 Board	Briefing,	ปตท.

ประสบการณ์การทำางาน
2549	-	2551	 :	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
2551	-	2552			 :	 ประธานที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 	 	 ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)
2552	-	2555			 :	 กรรมการผู้อำานวยการใหญ	่
	 	 	 บริษัท	การบินไทย	จำากัด	(มหาชน)
ปัจจุบัน	 :	 กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการ	
   บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
	 	 	 กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 	 	 ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 	 กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 	 	 บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำากัด	(มหาชน)
	 	 	 ประธานกรรมการ	
	 	 	 มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

ประวัติคณะกรรมการ

ประวัติคณะกรรมการ

* ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
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•	 การประชมุระดบัชาติ	วา่ดว้ยการสรา้งแนวรว่มปฏบิตัภิาคเอกชนไทย
	 ในการต่อต้านการทุจริตครั้งที	่5	หัวข้อ	“Tackling	Corruption	
	 through	Public-Private	Collaboration	(16	ตุลาคม	2557)
•	 สัมมนา	เรื่อง	บทบาทและหน้าที่กรรมการรัฐวิสาหกิจ	
	 ของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	(สคร.)	
	 (5	มิถุนายน	2558)
•	 สัมมนา	PTT	Group	AC	Forum	2015	
•	 Board	Briefing,	ปตท.

ประสบการณ์การทำางาน
2548	-	2551				 :		รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
2551	-	2557					 :		ปลัดกระทรวงยุติธรรม
2557	-	2558	 :		ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำา
2558	-	ปัจจุบัน		 :	 ผู้อำานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรม
	 	 	 แห่งประเทศไทย	(องค์การมหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
•	 กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
•	 กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการตรวจสอบ/	
	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน/	
	 กรรมการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ	์
	 ธนาคารกรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ 
•	 กรรมการเนติบัณฑิตยสภา
•	 นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
•	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
•	 กรรมการสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
•	 กรรมการบริหารและประธานสาขาประเทศไทย	
	 มูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย	(ACPF)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
•	 ไม่มี

  นายวัชรกิติ วัชโรทัย  
  อายุ 55 ปี
	 	 กรรมการอิสระ/	
	 	 ประธานกรรมการสรรหา/	
	 	 กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
  สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:	ไม่มี

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  
•	 10	เมษายน	2552,	10	เมษายน	2555	(ต่อวาระ),	
	 9	เมษายน	2558	(ต่อวาระ)

ประวัติคณะกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาตรี	ศิลปศาสตรบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 ปริญญาโท	M.P.A.	(Master	of	Public	Administration),
	 Roosevelt	University,	USA
•	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
	 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
•	 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
	 สาขาวิชาการจัดการ	วิทยาลัยทองสุข

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	121/2009),	
	 Moving	Corporate	Governance	Forward:	
	 Challenge	for	Thai	Directors	ปี	2012	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐเอกชนและการเมือง	
	 (ปริญญาบัตร	วปม.)	รุ่นที่	4	ปี	2549	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	9	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
•	 หลักสูตร	“กำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
	 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน”	รุ่นที่	5	
	 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ	(PDI)
•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.)	รุ่นที่	15	
	 วิทยาลัยการยุติธรรม	สำานักงานศาลยุติธรรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	(TEPCoT) 
	 รุ่นที่	5	สถาบันวิทยาการการค้า
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	รุ่นที่	1	
	 สถาบันวิทยาการพลังงาน
•	 หลักสูตร	“ภูมิพลังแผ่นดิน”	สำาหรับผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	1	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ
	 อุตสาหกรรมและการลงทุน	รุ่นที่	1	ปี	2556
	 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม	
•	 ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงาน	
	 พัฒนาเมือง	(มหานครรุ่นที่	3)	วิทยาลัยพัฒนามหานคร
•	 การประชมุระดบัชาติ	วา่ดว้ยการสรา้งแนวรว่มปฏบิตัภิาคเอกชนไทย
	 ในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่	5	หัวข้อ	“Tackling	Corruption	
	 through	Public-Private	Collaboration”	(16	ตุลาคม	2557)
•	 สัมมนา	Briefing	on	International	Anti-Corruption...	
	 International	Cases	and	Practices,	IOD	(14	ตุลาคม	2558)
•	 Board	Briefing,	ปตท.

ประสบการณ์การทำางาน 
2544	-	2550	 :		ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับ	
	 	 	 สำานักพระราชวัง
2550	-	ปัจจุบัน		 :		กรมวังผู้ใหญ่	สำานักพระราชวัง

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558
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การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	 กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการสรรหา/	
	 กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	
 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
•	 กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี	
	 บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 บริษัท	อควา	คอร์เปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)
•	 ประธานกรรมการ	
	 บริษัท	แกรนด์แอสเสท	โฮเทลส	์แอนด์	พรอพเพอร์ตี	้จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ 
•	 คณะกรรมการดำาเนินการจัดงานกาชาด	สภากาชาดไทย
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	โรงเรียนราชวินิตประถม
•	 นายกสมาคมผู้ปกครองและคร	ูโรงเรียนราชวินิตประถม
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
•	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ	
	 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
•	 ไม่มี

  นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม*   
  อายุ 58 ปี
	 	 กรรมการ/	
	 	 ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
  สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:	ไม่มี

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  
•	 7	กรกฎาคม	2557,	9	เมษายน	2558	(ต่อวาระ)
	 *ลาออก	มีผลตั้งแต่วันที	่8	กุมภาพันธ	์2559

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาตรี	ด้านการจัดการระหว่างประเทศ	Boston	University,	USA
•	 ปริญญาโท	ด้านการเงิน	Marshall	University,	USA
•	 ปริญญาเอก	ด้านการเงิน	University	of	Mississippi,	USA

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,	USA
•	 หลักสูตร	Awareness,	Vision,	Imagination,	Responsibility,	
	 Action	(AVIRA)	สถาบัน	INSEAD	ฝรั่งเศส

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	4	
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.)	รุ่นที่	14	
	 สำานักงานศาลยุติธรรม
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	รุ่นที่	46	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	
	 รุ่นที่	1	ปี	2555	สถาบันวิทยาการพลังงาน
•	 Board	Briefing,	ปตท.

ประสบการณ์การทำางาน
1	ตุลาคม	2552		 :		อธิบดีกรมสรรพสามิต	กระทรวงการคลัง	
1	ตุลาคม	2553		 :		ปลัดกระทรวงการคลัง	
11	ตุลาคม	2556		 :		เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการพัฒนา
	 	 	 ระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	สำานักนายกรัฐมนตรี
27	มิถุนายน	2557			 :		ปลัดกระทรวงพลังงาน
25	พฤษภาคม	2558		 :	 เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการพัฒนา
	 	 	 ระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	สำานักนายกรัฐมนตรี
14	กรกฎาคม	2558		 :		ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1	ตุลาคม	2558	-				 :		ปลัดกระทรวงพลังงาน
ปัจจุบัน

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	 กรรมการ/	ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	
 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
•	 กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการ/	
	 ประธานกรรมการกำากับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป	
	 บริษัท	การบินไทย	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ 
•	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
•	 ไม่มี

  พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข  
  อายุ 60 ปี
	 	 กรรมการอิสระ/	
	 	 ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
  สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:	ไม่มี

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  
•	 4	กันยายน	2557

ประวัติคณะกรรมการ
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คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต
	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	
•	 ปริญญาโท	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(การทหาร)	
	 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ประวัติการอบรม
•	 Board	Briefing,	ปตท.

ประสบการณ์การทำางาน
2555								 :	 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ	
	 	 	 กองทัพบก
2556	 :	 รองเสนาธิการทหารบกกองทัพบก
2557	-	30	กันยายน			 :		เสนาธิการทหารบกกองทัพบก
2558

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	 กรรมการอิสระ/	
	 ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี	
 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
•	 กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการ	
	 บริษัท	อสมท	จำากัด	(มหาชน)	

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ
•	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
•	 ประธานกรรมการ	การยางแห่งประเทศไทย	(กยท.)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
•	 ไม่มี

  นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
  อายุ 59 ปี
	 	 กรรมการอิสระ/	กรรมการสรรหา/	
	 	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
  สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:	ไม่มี

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  
•	 4	กันยายน	2557,	9	เมษายน	2558	(ต่อวาระ)

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาตรี	ศิลปศาสตรบัณฑิต	(เศรษฐศาสตร์)	
	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•	 ปริญญาโท	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	(พัฒนาการเศรษฐกิจ)	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร	์

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	109/2008),	
	 Audit	Committee	Program	(ACP	39/2012)	
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	รุ่นที่	50	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
•	 หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ	สำาหรับนักบริหารระดับสูง	
	 รุ่นที่	5	สถาบันพระปกเกล้า	
•	 หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง	
	 สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	ด้านการค้าและการพาณิชย์	(TEPCoT)	
	 รุ่นที่	4	สถาบันวิทยาการการค้า	
•	 หลักสูตร	“4	ภารกิจหลักของผู้นำา	
	 (The	4	Imperatives	of	Great	Leaders)”	
	 สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
•	 หลักสูตร	“Cross-Border	Infrastructure	in	a	Market	Economy”	
	 กรุงพนมเปญ	ประเทศกัมพูชา
•	 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู	(วตท.)	รุน่ที	่18	สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	รุ่นที่	3	
	 สถาบันวิทยาการพลังงาน
•	 สัมมนาเรื่อง	บทบาทและหน้าที่กรรมการรัฐวิสาหกิจ
	 ของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	(สคร.)	
	 (5	มิถุนายน	2558)
•	 Board	Briefing,	ปตท.

ประสบการณ์การทำางาน 
2550	-	2553				 :	 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน	
	 	 	 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
	 	 	 และสังคมแห่งชาติ
2553	-	ปัจจุบัน		 :		รองเลขาธิการ	
	 	 	 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
	 	 	 และสังคมแห่งชาติ	 	

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	 กรรมการอิสระ/	กรรมการสรรหา/	
	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	
 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ 
•	 กรรมการ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
•	 ไม่มี

ประวัติคณะกรรมการ
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  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค 
  อายุ 57 ปี
	 	 กรรมการอิสระ/	
	 	 กรรมการตรวจสอบ
  สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:	ไม่มี
  

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  
•	 1	กรกฎาคม	2557,	9	เมษายน	2558	(ต่อวาระ)

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	(การเงินและการธนาคาร)	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
•	 ปริญญาโท	MBA	(การตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ)	
	 University	of	Wisconsin-Madison,	USA

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	166/2012),	
	 Audit	Committee	Program	(ACP	43/2013)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Management	Development	Program	ณ	Mt.	Eliza,	
	 Melbourne,	Australia	ปี	2532
•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	(นบส.)	รุ่นที	่38	ปี	2546	
	 สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	รุ่นที่	49	
	 ปี	2549	-	2550	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
•	 Leaders	in	Development	Program-Managing	Political	
	 &	Economic	Reform,	Kennedy	School	of	Government,	
	 Harvard	University,	Boston,	USA	ปี	2551
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย	์(TEPCoT)	
	 รุ่นที่	2	ปี	2552	สถาบันวิทยาการการค้า
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที	่14	ปี	2555	
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
	 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	รุ่นที	่12	ปี	2556	
	 (Public	Director	Institute:	PDI)	
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	
	 รุ่นที่	5	สถาบันวิทยาการพลังงาน
•	 สัมมนา	PTT	Group	AC	Forum	2015	
•	 สัมมนา	Briefing	on	International	Anti-Corruption...	
	 International	Cases	and	Practices,	IOD	(14	ตุลาคม	2558)
•	 สัมมนาหัวข้อ	Global	Financial	Market	Outlook	2016,	IOD	
	 (17	พฤศจิกายน	2558)
•	 Board	Briefing,	ปตท.

ประสบการณ์การทำางาน 
ตุลาคม	2551		 :	 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
พฤษภาคม	2552	 :	 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ		
	 	 	 กระทรวงพาณิชย์

กันยายน	2553	 :		อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก		
	 	 	 กระทรวงพาณิชย์
กันยายน	2555	 :	 อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		
	 	 	 กระทรวงพาณิชย์
ตุลาคม	2555	 :	 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
ตุลาคม	2556									 :	 อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	
	 	 	 กระทรวงพาณิชย์
1	ตุลาคม	2558	-								 :		อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา	
ปัจจุบัน		 	 กระทรวงพาณิชย์

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	 กรรมการอิสระ/	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ 
•	 ที่ปรึกษา	สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย	(สภาผู้ส่งออก)
•	 ที่ปรึกษา	สมาคมไทย-ญี่ปุ่น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
•	 ไม่มี	

 
  นายวิชัย อัศรัสกร  
  อายุ 55 ปี
	 	 กรรมการอิสระ/	
	 	 กรรมการตรวจสอบ
  สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:	ไม่มี

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  
•	 4	กันยายน	2557

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	New	South	Wales	University,	Sydney,	
	 Australia

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP	212/2015)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	(อยู่ระหว่างอบรม)
•	 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู	(วตท.)	รุน่ที	่12	สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	
	 (ปริญญาบัตร	ปรอ.)	รุ่นที่	22	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	 การประชุมระดับชาติ	ว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ
	 ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่	5	หัวข้อ	
	 “Tackling	Corruption	through	Public-Private	Collaboration”	
	 (16	ตุลาคม	2557)
•	 สัมมนา	เรื่อง	บทบาทและหน้าที่กรรมการรัฐวิสาหกิจ	
	 ของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	(สคร.)	
	 (5	มิถุนายน	2558)

ประวัติคณะกรรมการ
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•	 สัมมนา	Re-energizing	Growth	through	Better	Governance	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)		
	 (18	มิถุนายน	2558)
•	 สัมมนา	“แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ”	
	 (13	กรกฎาคม	2558)
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)		
	 รุ่นที่	7	ปี	2558	สถาบันวิทยาการพลังงาน
•	 สัมมนา	PTT	Group	AC	Forum	2015
•	 สัมมนา	Briefing	on	International	Anti-Corruption...	
	 International	Cases	and	Practices,	IOD	(14	ตุลาคม	2558)
•	 สัมมนา	CG	Forum	4/2015	-	Thailand	CG	Forum	
	 “Governance	as	a	Driving	Force	for	Business	Sustainability” 
		 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	สำานักงาน	ก.ล.ต.	และ	IOD	
 (28 ตุลาคม 2558)
•	 Board	Briefing,	ปตท.

ประสบการณ์การทำางาน 
2538	-	ปัจจุบัน	 :	 กรรมการ	
	 	 	 บริษัท	เชียงเฮงอินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด
2554	-	ตุลาคม	2557	 :		เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	
	 	 	 (ประเทศไทย)	
ตุลาคม	2557	-	ปัจจุบัน	:	 รองประธานกรรมการ	
	 	 	 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	(ประเทศไทย)
มีนาคม	2556	-	ปัจจุบัน	:	 รองประธานกรรมการหอการค้าไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	 กรรมการอิสระ/	กรรมการตรวจสอบ	
 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ
•	 กรรมการบริหาร	
	 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	(องค์กรมหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
•	 ไม่มี

  พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ ์  
  อายุ 62 ปี
	 	 กรรมการอิสระ/	
	 	 กรรมการสรรหา
  สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:	ไม่มี

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  
•	 4	กันยายน	2557	

คุณวุฒิการศึกษา
•	 โรงเรียนเตรียมทหาร	รุ่นที่	13
•	 โรงเรียนนายเรืออากาศ	รุ่นที่	20
•	 โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง	รุ่นที่	56
•	 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ	รุ่นที่	33
•	 วิทยาลัยการทัพอากาศ	รุ่นที่	36

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	117/2015),	
	 Role	of	the	Nomination	&	Governance	Committee	Program	
	 (RNG	7/2015)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 การประชุมระดับชาติ	ว่าด้วยการสร้างแนวร่วม
	 ปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่	5	หัวข้อ	
	 “Tackling	Corruption	through	Public-Private	Collaboration”	
	 (16	ตุลาคม	2557)
•	 สัมมนา	“แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ”	
	 (13	กรกฎาคม	2558)
•	 Board	Briefing,	ปตท.

ประสบการณ์การทำางาน
2552	-	2554				 :	 เสนาธิการ	กรมช่างอากาศ	
	 	 	 กองบัญชาการสนับสนุนกองทัพอากาศ
	 	 	 กองทัพอากาศ
2554	-	2556				 :		รองเจ้ากรมช่างอากาศ	กองทัพอากาศ
2556		 :		ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ	กองทัพอากาศ
2556	-	2557				 :	 เจ้ากรมช่างอากาศ	กองทัพอากาศ
 
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	 กรรมการอิสระ/	กรรมการสรรหา	
 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ
•	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
•	 ไม่มี

  นายสมชัย สัจจพงษ ์  
  อายุ 54 ปี
	 	 กรรมการ/	
	 	 กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
  สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:	ไม่มี

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  
•	 1	พฤศจิกายน	2558

ประวัติคณะกรรมการ
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คุณวุฒิการศึกษา 
•	 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร	์(เกียรตินิยม)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโทเศรษฐศาสตร	์Ohio	State	University,	USA
•	 ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร	์Ohio	State	University,	USA

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certificate	Program	(DCP	75/2006)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง:	ผู้นำาที่มีวิสัยทัศน	์รุ่นที	่44	ปี	2548	
	 สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที	่2	ปี	2549	
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	
	 (ปริญญาบัตร	ปรอ.)	รุ่นที	่20	ปี	2550	-	2551	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย	์(TEPCoT)	
	 รุ่นที่	2	ป	ี2552	สถาบันวิทยาการการค้า	
•	 หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
	 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	(PDI)	ปี	2554	
	 สถาบันพระปกเกล้า	
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	
	 รุ่นที่	3	สถาบันวิทยาการพลังงาน	

ประสบการณ์การทำางาน
2552	-	2553		 :		อธิบดีกรมศุลกากร	กระทรวงการคลัง
2553	-	2554	 :	 ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการ
	 	 	 นโยบายรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง
2554	-	2557			 :	 ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	
	 	 	 กระทรวงการคลัง
2557	-	2558			 :		อธิบดีกรมศุลกากร	กระทรวงการคลัง
2558	-	ปัจจุบัน		 :		ปลัดกระทรวงการคลัง

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	 กรรมการ/	กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	
 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
•	 กรรมการ/	ประธานกรรมการ	ธนาคารกรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	การบินไทย	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ
•	 ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
•	 ไม่มี

  นายดอน วสันตพฤกษ ์  
  อายุ 57 ปี
				 	 กรรมการอิสระ/	
	 	 กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
  สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:	ไม่มี

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  
•	 26	กรกฎาคม	2557

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมอุตสาหการ	
	 University	of	New	South	Wales,	Sydney,	Australia
•	 ปริญญาโท	วิศวกรรมอุตสาหการ	
	 University	of	New	South	Wales,	Sydney,	Australia

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	117/2015),	
	 Role	of	the	Nomination	&	Governance	Committee	Program	
	 (RNG	7/2015)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 การประชุมระดับชาติ	ว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ
	 ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่	5	หัวข้อ
	 “Tackling	Corruption	through	Public-Private	Collaboration”	
	 (16	ตุลาคม	2557)
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)		
	 รุ่นที่	6	สถาบันวิทยาการพลังงาน
•	 สัมมนา	“แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ”	
	 (13	กรกฎาคม	2558)
•	 สัมมนา	Briefing	on	International	Anti-Corruption...	
	 International	Cases	and	Practices,	IOD	(14	ตุลาคม	2558)
•	 Board	Briefing,	ปตท.

ประสบการณ์การทำางาน
2552	-	ปัจจุบัน		 :	 ประกอบธุรกิจส่วนตัว

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	 กรรมการอิสระ/	กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี	
 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
•	 กรรมการอิสระ/	กรรมการกำากับดูแลกิจการ	
	 บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ
•	 ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
•	 ไม่มี

ประวัติคณะกรรมการ
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  นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิร ิ                              
  อายุ 58 ป ี
	 	 กรรมการอิสระ/	
	 	 กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
  สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:	ไม่มี

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  
•	 22	เมษายน	2558

คุณวุฒิการศึกษา 
•	 ปริญญาตรี	ศิลปศาสตรบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 ปริญญาโท	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	(รัฐประศาสนศาสตร์)	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร	์

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	113/2009),	
	 Audit	Committee	Program	(ACP	34/2011)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)		
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	 สัมมนา	Thailand’s	6th	National	Conference	on	Collective	
	 Action	against	Corruption	“Anti-Corruption	in	Thailand:	
	 Sustaining	the	Momentum”	จัดโดย	IOD	(16	ตุลาคม	2558)	
•	 Board	Briefing,	ปตท.

ประสบการณ์การทำางาน
2552	-	2553	 :	 ที่ปรึกษา	สำานักงบประมาณ
2553	-	2556		 :	 รองผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ
2556	-	ปัจจุบัน	 :		ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	 กรรมการอิสระ/	กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี	
 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
•	 กรรมการ	บริษัท	สายการบินนกแอร	์จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ
•	 กรรมการผู้แทนสำานักงบประมาณ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
•	 กรรมการบริหาร	(กรรมการโดยตำาแหน่ง)	
	 สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	
	 (องค์การมหาชน)	
•	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
•	 ไม่มี

  นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ์
  อายุ 63 ปี
	 	 กรรมการอิสระ/	
	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
  สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: 
	 	 รอ้ยละ	0.004579	(ตนเอง	0;	คูส่มรส	0.004579)

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  
•	 11	เมษายน	2556

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมโยธา)	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(MBA),	
	 Utah	State	University,	USA
•	 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
	 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
•	 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
	 สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
•	 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
	 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม	
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

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,	USA
•	 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	รุ่นที่	10	
	 (ปริญญาบัตร	ปรอ.)	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง
	 ในระบอบประชาธิปไตยสำาหรับนักบริหารระดับสูง	(ปปร.)	รุ่นที่	6	
			 สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	3	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	
	 รุ่นที่	3	สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทำางาน 
2546	-	2554		 :	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 	 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	
   บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	 :			ประธานองคก์รธรุกจิเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื	
	 	 	 (TBCSD)	

ประวัติคณะกรรมการ
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การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	 กรรมการอิสระ/	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	
 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
•	 กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการ	
	 บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการอิสระ	บริษัท	อินทัชโฮลดิ้งส	์จำากัด	(มหาชน)
•	 ประธานกรรมการ/	ประธานกรรมการบริหาร	
	 บริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส	์จำากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการอิสระ/	ประธานคณะกรรมการบริหาร	
	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	เมอร์เมด	มาริไทม์	จำากัด	(มหาชน)	
	 (บริษัทจดทะเบียนในสิงคโปร์)
•	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
•	 ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(TBCSD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
•	 ไม่มี

  นายชวลิต พิชาลัย   
  อายุ 60 ป ี
		 	 กรรมการ/	
	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
  สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:	ไม่มี

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  
•	 18	สิงหาคม	2558

คุณวุฒิการศึกษา 
•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาโท	พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 ปริญญาโท	Master	of	Public	Administration,	Carleton	University,
	 Canada

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	192/2014)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)		
•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	(นบส.)	รุ่นที	่39	
	 สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ.)		
	 ปี	2551	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	 The	Columbia	Senior	Executive	Program	(CSEP	131),	
	 Columbia	University,	USA

•	 หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง	
	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
•	 สัมมนาหัวข้อ	Global	Financial	Market	Outlook	2016,	IOD	
	 (17	พฤศจิกายน	2558)
•	 Board	Briefing,	ปตท.

ประสบการณ์การทำางาน
2554	-	2555	 :	 รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	
	 	 	 กระทรวงพลังงาน
2555	-	2557		 :		ผู้ตรวจราชการ	
	 	 	 สำานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	
	 	 	 กระทรวงพลังงาน
2557	-	2558	 :	 ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบาย
	 	 	 และแผนพลังงาน	กระทรวงพลังงาน
2558	-	ปัจจุบัน	 :	 รองปลัดกระทรวงพลังงาน

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	 กรรมการ/	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	
 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
•	 กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ
•	 ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
•	 ไม่มี

  นายเทวินทร์ วงศ์วานิช   
  อายุ 57 ป ี
				 	 กรรมการ/	เลขานุการคณะกรรมการ/	
	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่
  สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: 
	 	 รอ้ยละ	0.000875	(ตนเอง	0.000875;	คูส่มรส	0)

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  
•	 10	กันยายน	2558

คุณวุฒิการศึกษา 
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมเคมี)	
	 (เกียรตินิยมอันดับ	1)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโท	M.Sc.	(Chemical	Engineering),	Rice	University,	USA
•	 ปริญญาโท	M.Sc.	(Petroleum	Engineering),	University	of	Houston,	
	 USA

ประวัติคณะกรรมการ
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ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	21/2002),	
	 Financial	Statements	for	Directors	(FSD	6/2009),	
	 Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC	13/2011),	
	 Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP	15/2015)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
•	 โครงการอบรมผู้นำาสากล	(Program	for	Global	Leadership:	PGL)	
	 รุ่นที่	3,	Harvard	Business	School,	USA
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง
	 ในระบอบประชาธิปไตย	สำาหรับผู้บริหารระดับสูง	(ปปร.)	รุ่นที่	10
	 สถาบันพระปกเกล้า
•	 Senior	Executive	Program	(SEP)	รุ่นที	่7	
	 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	6	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	
	 (ปริญญาบัตร	ปรอ.)	รุ่นที	่22	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.)	รุ่นที่	16	
	 วิทยาลัยการยุติธรรม	สำานักงานศาลยุติธรรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	
	 รุ่นที่	3	สถาบันวิทยาการพลังงาน
•	 หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
	 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	สถาบันพระปกเกล้า	รุ่นที่	7
•	 สัมมนา	Briefing	on	International	Anti-Corruption...	
	 International	Cases	and	Practices,	IOD	(14	ตุลาคม	2558)
•	 สัมมนา	Thailand’s	6th	National	Conference	on	Collective	
	 Action	against	Corruption	“Anti-Corruption	in	Thailand:		
	 Sustaining	the	Momentum”,	IOD	(16	ตุลาคม	2558)	
•	 สัมมนา	CG	Forum	4/2015	-	Thailand	CG	Forum	
	 “Governance	as	a	Driving	Force	for	Business	Sustainability”	 
				 (28	ตุลาคม	2558)	จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
	 สำานักงาน	ก.ล.ต.	และ	IOD
•	 สัมมนาหัวข้อ	Global	Financial	Market	Outlook	2016,	IOD	
	 (17	พฤศจิกายน	2558)
•	 Board	Briefing,	ปตท.

ประสบการณ์การทำางาน
2551	-	2552				 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 	 กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร
   บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.)
กรกฎาคม	2552	-	 :	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
ธันวาคม	2552	 	 และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 	 กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร	ปตท.
มกราคม	2553	-		 :	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	ปตท.	
เมษายน 2555   

2555	-	9	กันยายน	 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปตท.
2558	 	 ปฏิบัติงาน	Secondment	ในตำาแหน่ง	
	 	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 	 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 	 บริษัท	ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	จำากัด	
   (มหาชน)
10	กันยายน	2558	-		 :	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ปัจจุบัน		 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปตท.

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	 กรรมการ/	เลขานุการคณะกรรมการ/	
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	
 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ/	ประธานกรรมการ	บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ
•	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	
	 สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย	(สวสท.)
•	 นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	(สนจ.)
•	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ประธาน	คณะอนุกรรมการด้านการจัดการข้อมูล
	 และการสื่อสารประชาสัมพันธ์	ในคณะกรรมการพัฒนา
	 ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	(กพข.)	
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถ
	 ในการแข่งขันของประเทศ	(กพข.)
•	 กรรมการมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง
	 และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง	(RAIST/	RASA)
•	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	คณะกรรมาธิการด้านพลังงาน	Fossil	
	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
•	 ประธานคณะกรรมการ	TMA	Center	for	Competitiveness	
	 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	(TMA)
•	 กรรมการ	Board	of	Trustees	สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
	 และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
•	 ไม่มี

ประวัติคณะกรรมการ



รายงานประจําปี 2558
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

212

คณะผู้บริหาร

	 1.	 นายเทวินทร์	วงศ์วานิช	 กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ 
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 2.	 นายปิติพันธ	์เทพปฏิมากรณ์	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 
	 3.	 นายสรัญ	รังคสิริ	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
	 4.	 นายชวลิต	พันธ์ทอง	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน
	 5.	 นายวิรัตน	์เอื้อนฤมิต	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
	 6.	 นายกฤษณ	์อิ่มแสง	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร
	 7.	 นางศรีวรรณ	เอี่ยมรุ่งโรจน์	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กร

คณะผู้บริหาร
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	 8.	 นายนพดล	ปิ่นสุภา	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
	 9.	 นายอรรถพล	ฤกษ์พิบูลย์	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจนํ้ามัน
	10.	 นายชาญศิลป	์ตรีนุชกร	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
	11.	 นางบุบผา	อมรเกียรติขจร	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
	12.	 นายสมพร	ว่องวุฒิพรชัย	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
	13.	 นายสุพัฒนพงษ	์พันธ์มีเชาว์	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
	14.	 นายอธิคม	เติบศิริ	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) 
	15.	 นายสุกฤตย	์สุรบถโสภณ	 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

13

คณะผู้บริหาร
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  นายเทวินทร์ วงศ์วานิช   
  อายุ 57 ป ี
			 	 กรรมการ/	เลขานุการคณะกรรมการ/	
	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่
  สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: 
	 	 ร้อยละ	0.000875	(ตนเอง	0.000875;	คู่สมรส	0)

วันที่ดำารงตำาแหน่ง
•	 10	กันยายน	2558

คุณวุฒิการศึกษา 
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมเคมี)	
	 (เกียรตินิยมอันดับ	1)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโท	M.S.	(Chemical	Engineering),	Rice	University,	USA
•	 ปริญญาโท	M.S.	(Petroleum	Engineering),	University	of	Houston,	
	 USA

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	21/2002),	
	 Financial	Statements	for	Directors	(FSD	6/2009),	
	 Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC	13/2011),	
	 Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP	15/2015)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
•	 โครงการอบรมผู้นำาสากล	(Program	for	Global	Leadership:	PGL)	
	 รุ่นที่	3,	Harvard	Business	School,	USA
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง
	 ในระบอบประชาธิปไตย	สำาหรับผู้บริหารระดับสูง	(ปปร.)	รุ่นที่	10	
	 สถาบันพระปกเกล้า
•	 Senior	Executive	Program	(SEP)	รุ่นที	่7	
	 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	6	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	
	 (ปริญญาบัตร	ปรอ.)	รุ่นที	่22	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.)	รุ่นที่	16	
	 วิทยาลัยการยุติธรรม	สำานักงานศาลยุติธรรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)		
	 รุ่นที่	3	ปี	2556	สถาบันวิทยาการพลังงาน
•	 หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
	 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	สถาบันพระปกเกล้า	รุ่นที่	7
•	 สัมมนา	Briefing	on	International	Anti-Corruption...	
	 International	Cases	and	Practices,	IOD	(14	ตุลาคม	2558)
•	 สัมมนา	Thailand’s	6th	National	Conference	on	Collective	
	 Action	against	Corruption	“Anti-Corruption	in	Thailand:	
	 Sustaining	the	Momentum”,	IOD	(16	ตุลาคม	2558)	
•	 สัมมนา	CG	Forum	4/2015	-	Thailand	CG	Forum	
	 “Governance	as	a	Driving	Force	for	Business	Sustainability”	 
			 (28	ตุลาคม	2558)	จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
	 สำานักงาน	ก.ล.ต.	และ	IOD

•	 สัมมนาหัวข้อ	Global	Financial	Market	Outlook	2016,	IOD	
	 (17	พฤศจิกายน	2558)
•	 Board	Briefing,	ปตท.

ประสบการณ์การทำางาน
2551	-	2552		 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 	 กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร	ปตท.	
กรกฎาคม	2552	-		 :	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
ธันวาคม	2552		 	 และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 	 กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร	ปตท.
มกราคม	2553	-		 :	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	ปตท.	
เมษายน 2555
2555	-	9	กันยายน	 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปตท.	
2558		 	 ปฏิบัติงาน	Secondment	ในตำาแหน่ง
	 	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 	 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 	 บริษัท	ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	จำากัด	
   (มหาชน)
10	กันยายน	2558	-	 :	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ปัจจุบัน		 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปตท.

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)
•	 กรรมการ/	เลขานุการคณะกรรมการ/	
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปตท.
•	 กรรมการ	บริษัท	ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ/	ประธานกรรมการ	บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ
(ปัจจุบัน)
•	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย	
	 (สวสท.)
•	 นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	(สนจ.)
•	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ประธาน	คณะอนุกรรมการด้านการจัดการข้อมูล
	 และการสื่อสารประชาสัมพันธ์	ในคณะกรรมการพัฒนา
	 ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	(กพข.)	
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถ
	 ในการแข่งขันของประเทศ	(กพข.)
•	 กรรมการมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง
	 และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง	(RAIST/	RASA)
•	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	คณะกรรมาธิการด้านพลังงาน	Fossil	
	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
•	 ประธานคณะกรรมการ	TMA	Center	for	Competitiveness	
	 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	(TMA)

ประวัติคณะผู้บริหาร

*	ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งกรรมการ	ณ	วันที่	1	กุมภาพันธ์	2559

ประวัติคณะผู้บริหาร

* ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
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•	 กรรมการ	Board	of	Trustees	สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
	 และเทคโนโลยีแห่งชาติ	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
	 และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
•	 ไม่มี

  นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ ์  
  อายุ 59 ป ี
	 	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
	 	 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ	
  สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: 
  ร้อยละ	0.000152	(ตนเอง	0.000152;	คู่สมรส	0)

วันที่ดำารงตำาแหน่ง
•	 1	ตุลาคม	2558

คุณวุฒิการศึกษา 
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	
	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
•	 ปริญญาโท	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	(บริหารรัฐกิจ)	
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	138/2010),	
	 Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP	4/2012)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
•	 Strategic	Human	Resource	Management,	Harvard	University,	
	 USA
•	 NIDA-Wharton	Executive	Leadership	Program,	
	 The	Wharton	School	of	University	of	Pennsylvania,	USA
•	 Senior	Executive	Program	(SEP)
	 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	(พตส.)	
	 รุ่นที่	3	สำานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
•	 PTT	Executive	Leadership	Program,	General	Electrics,	
	 Crotonville,	USA
•	 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู	(วตท.)	รุน่ที	่19	สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ

ประสบการณ์การทำางาน
2547	-	2553	 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 	 สายงานทรัพยากรบุคคลองค์กร	ปตท.
2553	-	30	กันยายน	 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ	่
2558	 	 ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร	ปตท.

1	ตุลาคม	2558	-		 :	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
31	มกราคม	2559		 	 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ	
	 	 	 และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 	 ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร	ปตท.		
1	กุมภาพันธ์	2559	-	 :	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ปัจจุบัน		 	 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ	
   ปตท.

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)
•	 กรรมการ/	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
	 บริษัท	ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน)	

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ
(ปัจจุบัน)
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	พีทีที	ไอซีที	โซลูชั่นส์	จำากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	Sakari	Resources	จำากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
•	 ไม่มี


  นายสรัญ รังคสิร ิ   
  อายุ 58 ปี 
		 	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
	 	 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
  สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:	ไม่มี

วันที่ดำารงตำาแหน่ง
•	 1	ตุลาคม	2556

คุณวุฒิการศึกษา 
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(อุตสาหการ)	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโท	M.S.	Management,	
	 Polytechnic	Institute	of	New	York,	USA

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Company	Secretary	Program	(CSP	8/2004),	
	 Director	Certification	Program	(DCP	61/2005),	
	 Finance	for	Non-Finance	Director	(FN	19/2005)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
•	 Thirty	Fourth	Oxford	Energy	Seminar,	St.Catherine’s	College,	
	 Oxford	University,	UK
•	 NIDA-Wharton	Executive	Leadership	Program	2009,	
	 The	Wharton	School	of	the	University	of	Pennsylvania,	USA
•	 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	
	 (ปริญญาบัตร	ปรอ.)	รุ่นที่	23	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติคณะผู้บริหาร
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•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
	 และการลงทุน	(วธอ.)	รุ่นที	่1/2013
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	
	 รุ่นที่	5/2014	สถาบันวิทยาการพลังงาน
•	 สัมมนา	Briefing	on	International	Anti-Corruption...	
	 International	Cases	and	Practices,	IOD	(14	ตุลาคม	2558)

ประสบการณ์การทำางาน
2551	-	2552	 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ	่
	 	 	 สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม	ปตท.
2552	-	2553	 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ	่
	 	 	 การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ	ปตท.
2553	-	2554	 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ	่
	 	 	 การตลาดขายปลีก	ปตท.
2554	-	2556	 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ	่
	 	 	 หน่วยธุรกิจน้ำามัน	ปตท.
2556	-	ปัจจุบัน		 :		ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
	 	 	 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย	ปตท.

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)
•	 กรรมการ/	กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน/	
	 กรรมการบริหารความเสี่ยง 	
	 บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ/	กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน/	
	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
	 บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ
(ปัจจุบัน)
•	 ประธานสโมสรฟุตบอล	พีทีที	ระยอง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
•	 ไม่มี

  นายชวลิต พันธ์ทอง  
  อายุ 59 ปี
	 	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
	 	 กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
	 	 และบริหารความยั่งยืน		
  สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:	ไม่มี

วันที่ดำารงตำาแหน่ง
•	 1	มกราคม	2559

คุณวุฒิการศึกษา 
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมเครื่องกล) 	
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 ปริญญาโท	MBA,	Central	Missouri	State	University,	USA

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	177/2556)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู	(วตท.)	รุน่ที	่18	สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ
•	 Senior	Executive	Program	(SEP)	
	 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 PTT	-	GE	Executive	Leadership	Program,	GE	Crotonville,	USA
•	 Nida-Wharton	Executive	Leaders	Program,	
	 The	Wharton	School	of	the	University	of	Pennsylvania,	USA

ประสบการณ์การทำางาน
2552	-	2553 	 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 	 ปฏิบัติการคลัง	ปตท.
2553	-	2554			 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 	 การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ	ปตท. 
2554	-	2556 		 :		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 	 การตลาดขายปลีก	ปตท.
2556	-	2557	 	  	 :		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 	 การตลาดขายปลีก/	
	 	 	 รักษาการปัจจุบันรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 	 หน่วยธุรกิจน้ำามัน	ปตท.
2557-	30	กันยายน			 :		รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
2558		 	 หน่วยธุรกิจน้ำามัน 
1	ตุลาคม	2558	-		 :		ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
31	ธันวาคม	2558		 	 กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน	ปตท.
1	มกราคม	2559	-		 :		ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ปัจจุบัน		 	 กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
	 	 	 และบริหารความยั่งยืน	ปตท.	

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)
•	 กรรมการ	บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จำากัด	(มหาชน)	

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ
(ปัจจุบัน)
•	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
•	 ไม่มี

ประวัติคณะผู้บริหาร



รายงานประจําปี 2558
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

217

  นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต   
  อายุ 53 ปี
		 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	
  สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: 
	 	 ร้อยละ	0.000893	(ตนเอง	0.000893;	คู่สมรส	0)

วันที่ดำารงตำาแหน่ง
•	 1	พฤษภาคม	2557

คุณวุฒิการศึกษา 
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมไฟฟ้า)	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโท	Master	of	Business	Administration,	
	 with	emphasis	in	Financial	Management,	
	 Pennsylvania	State	University,	Pennsylvania,	USA	

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	8/2001),	
	 Director	Certification	Program	Update	(DCPU	5/2015),	
	 Audit	Committee	Program	(ACP	38/2012)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
•	 Member,	Beta	Gamma	Sigma	
	 (US	National	Scholastic	Honour	Society	in	Business)
•	 Advanced	Management	Programme,	INSEAD	Business	School,	
	 Fontainebleau,	France	
•	 Advanced	Management	Program,	Harvard	Business	School,	
	 USA
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	4	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.)	รุ่นที่	16	
	 วิทยาลัยการยุติธรรม	สำานักงานศาลยุติธรรม
•	 หลักสูตรความมั่นคงขั้นสูงวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
	 (สวปอ.มส.)	รุ่นที	่2	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	 TLCA	Executive	Development	Program	รุ่นที่	1	
	 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	
	 (ปริญญาบัตร	ปรอ.)	รุ่นที	่26	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
	 และการลงทุน	(วธอ.)	รุ่นที	่2	
	 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประสบการณ์การทำางาน
2548	-	มกราคม	2554	 :	 รองกรรมการอำานวยการด้านการเงิน	
	 	 	 บริษัท	ไทยออยล	์จำากัด	(มหาชน)
กุมภาพันธ์	2554	-		 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ตุลาคม	2554		 	 สายบัญชีและการเงิน	
	 	 	 บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

ตุลาคม	2554	-		 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
30	เมษายน	2557		 	 การเงินองค์กร	ปตท.
1	พฤษภาคม	2557	-		 :	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	ปตท.
ปัจจุบัน   

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)
•	 กรรมการ/	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
	 บริษัท	ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	ไทยออยล์	จำากัด	(มหาชน) 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ
(ปัจจุบัน)
•	 กรรมการอำานวยการ	สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	 (สนจ.)	พ.ศ.	2558	-	2560
•	 คณะอนุกรรมการ	ด้านการเงินและรูปแบบการลงทุนรถไฟไทย-จีน
	 ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทย	
 (คบร.)
•	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม	
	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการและเหรัญญิก	มูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 ระยองและมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง	(RAIST/	RASA)
•	 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	
	 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
•	 ประธานกรรมการ	สภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย	
	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการ	คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน	3	สถาบัน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
•	 ไม่มี

  นายกฤษณ์ อิ่มแสง
  อายุ 50 ปี 
	 	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร	
  สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: 
	 	 รอ้ยละ	0.000567	(ตนเอง	0.000567;	คูส่มรส	0)	

วันที่ดำารงตำาแหน่ง
•	 1	กุมภาพันธ์	2559

คุณวุฒิการศึกษา 
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	(วิศวกรรมโยธา)	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติคณะผู้บริหาร
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ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	2010)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
•	 หลักสูตร	Leadership	Development	Program	
	 สำาหรับผู้บริหารระดับสูง	ปตท.
•	 หลักสูตร	“ภูมิพลังแผ่นดิน”	สำาหรับผู้บริหารระดับสูง	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำางาน
2552	-	2554			 :	 ผู้จัดการฝ่ายบริหารศักยภาพผู้บริหาร
	 	 	 และบุคลากร	ปตท.
2555	-	2556		 :		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 	 ธุรกิจหล่อลื่น	ปตท.
2556	-	2558		 :		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 	 ปฏิบัติการคลัง	ปตท.	
2558	-	31	มกราคม	 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
2559		 	 การตลาดขายปลีก	ปตท.
1	กุมภาพันธ์	2559	-		 :	 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปัจจุบัน		 	 ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร	ปตท.	

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)
•	 ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ
(ปัจจุบัน)
•	 กรรมการ	บริษัท	ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก	จำากัด 
•	 กรรมการ	บริษัท	เอนเนอร์ยี	่คอมเพล็กซ์	จำากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	สปอร์ต	เซอร์วิสเซส	อัลไลแอนซ์	จำากัด
•	 รองเลขาธิการ	สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ผู้ช่วยเลขาธิการ	
	 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
•	 ไม่มี

  นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน ์
  อายุ 58 ปี 
	 	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ	่
	 	 กลยุทธ์องค์กร
  สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: 
	 	 ร้อยละ	0.004208	(ตนเอง	0;	คู่สมรส	0.004208)		

วันที่ดำารงตำาแหน่ง
•	 1	ตุลาคม	2558

คุณวุฒิการศึกษา 
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	
	 (เกียรตินิยมอันดับ	2)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	160/2012),	
	 The	Board’s	Role	in	Mergers	and	Acquisitions	(1/2011)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	Advanced	Management	Program	(AMP)	
	 รุ่น	183/2012	Harvard	Business	School,	USA
•	 หลักสูตร	Strategic	Marketing	Management,	
	 Stanford	Graduate	School	of	Business
•	 สัมมนา	Briefing	on	International	Anti-Corruption...	
	 International	Cases	and	Practices,	IOD	(14	ตุลาคม	2558)

ประสบการณ์การทำางาน
2552	-	2554	 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 	 แผนกลยุทธ์และบริหารการลงทุน	ปตท.	
2554	-	30	กันยายน	 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปตท.	
2558		 	 ปฏิบัติงาน	Secondment	ในตำาแหน่ง	
	 	 	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 	 สายงานการตลาดและพาณิชยกิจ	
	 	 	 บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	
	 	 	 (มหาชน)	(PTTGC)
1	ตุลาคม	2558	-			 :		รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ปัจจุบัน		 	 กลยุทธ์องค์กร	ปตท.	

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)
•	 กรรมการ	บริษัท	ไทยออยล์	จำากัด	(มหาชน)	

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ
(ปัจจุบัน)
•	 กรรมการ	บริษัท	พีทีที	เอ็มซีซี	ไบโอเคม	จำากัด 
•	 กรรมการ	บริษัท	พีทีที	อาซาฮี	เคมิคอล	จำากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
•	 ไม่มี

  นายนพดล ปิ่นสุภา   
  อายุ 51 ปี
	 	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	
  สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: 
	 	 ร้อยละ	0.002255	
	 	 (ตนเอง	0.000476;	คู่สมรส	0.001779)	

ประวัติคณะผู้บริหาร
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วันที่ดำารงตำาแหน่ง
•	 1	ตุลาคม	2558

คุณวุฒิการศึกษา 
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมไฟฟ้า)	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	(วิศวกรรมไฟฟ้า)	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	146/2011),	
	 Financial	Statement	for	Director	(FSD	12/2011)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 Leadership	Development	Program	III, 
	 สถาบันพัฒนาผู้นำาและการเรียนรู	้กลุ่ม	ปตท. 
	 (PTT	Leadership	and	Learning	Institute) 
•	 โครงการ	Breakthrough	Program	For	Senior	Executives, 
	 International	Leading	Business	School	(IMD),	Lausanne,	
	 Switzerland
•	 หลักสูตร	Assessor	Training	Program,	
	 สำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
•	 หลักสูตร	Financial	Statement	for	Directors,	
 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
•	 สัมมนา	Briefing	on	International	Anti-Corruption...	
	 International	Cases	and	Practices,	IOD	(14	ตุลาคม	2558)
•	 หลักสูตร	Mitsui-HBS	Global	Management	Academy	2015,	
	 Japan,	USA
•	 G-20Y	Summit	2015,	France
•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนยุติรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.)	รุ่นที่	19	
	 สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประสบการณ์การทำางาน
2553	-	2555		 :		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 	 ระบบท่อจัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ ปตท.	
2555	-	2557		 :		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 	 ก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์	ปตท.	
1	ตุลาคม	2557	-			 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปตท.	
30	กันยายน	2558		 	 ปฏิบัติงาน	Secondment
	 	 	 ในตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	  
																 	 บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จำากัด	
   (มหาชน)
1	ตุลาคม	2558	-			 :	 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปัจจุบัน		 	 หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	ปตท.

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)
•	 กรรมการ	บริษัท	ไทยออยล์	จำากัด	(มหาชน)	

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ
(ปัจจุบัน)
•	 กรรมการ/	ประธานกรรมการ	
	 บริษัท	ปตท.	จำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ	จำากัด	
•	 กรรมการ/	ประธานกรรมการ	
	 บริษัท	อมตะ	จัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ	จำากัด	
•	 กรรมการ	บริษัท	ราชบุรี	เพาเวอร์	จำากัด	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
•	 ไม่มี
   

  นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย ์   
  อายุ 50 ปี 
	 	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 หน่วยธุรกิจน้ำามัน
  สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: 
	 	 ร้อยละ	0.000921	
	 	 (ตนเอง	0.000788;	คู่สมรส	0.000133)

วันที่ดำารงตำาแหน่ง
•	 1	ตุลาคม	2558

คุณวุฒิการศึกษา 
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	
	 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโท	พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	173/2013)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	TLCA	Executive	Development	Program	(EDP)	รุ่นที่	1	
	 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•	 Diploma	of	Petroleum	Management,	
	 College	of	Petroleum	Studies,	Oxford,	England	
	 (ได้รับทุนการศึกษาจาก	British	Council)
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง
	 ในระบอบประชาธิปไตย	สำาหรับนักบริหารระดับสูง	(ปปร.)	
	 รุ่นที่	14	สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	20	
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 NIDA-Wharton	Executive	Leadership	Program	2009,	
	 The	Wharton	School	of	the	University	of	Pennsylvania,	USA
•	 PTT	Executive	Leadership,	General	Electric,	GE,	New	York,	USA

ประวัติคณะผู้บริหาร
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ประสบการณ์การทำางาน
2553	-	2554	 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 	 สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม	ปตท.	
2554	-	2557	 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 	 การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ	ปตท.
2557	-	30	กันยายน	 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
2557	 	 การตลาดขายปลีก	ปตท.
1	ตุลาคม	2557	-		 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
30	กันยายน	2558		 	 บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ	
   ปตท.
1	ตุลาคม	2558	-						 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปัจจุบัน		 	 หน่วยธุรกิจน้ำามัน	ปตท.

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)
•	 กรรมการ/	กรรมการกำากับดูแลกิจการ	
	 บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ
(ปัจจุบัน)
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ปตท.ธุรกิจค้าปลีก	จำากัด
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก	จำากัด
•	 กรรมการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
•	 ไม่มี

  นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร   
  อายุ 55 ปี 
	 	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
  สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:	ไม่มี	

วันที่ดำารงตำาแหน่ง
•	 1	มกราคม	2559

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),	
	 Chartered	Director	Class	(CDC	10/2015)	
	 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,	USA
•	 Advanced	Senior	Executive	Program	(ASEP-5),	Class	5,	
	 KELLOGG	&	SASIN,	Chicago,	USA
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ	
	 สำาหรับนักบริหารระดับสูง	(ปศส.)	รุ่นที่	10	สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตร	Leadership	Excellence	through	Awareness	
	 and	Practice	(LEAP)	สถาบัน	INSEAD,	France	&	Singapore
•	 หลักสูตร	Leadership	Development	Program	III	(LDP	3)	
	 PTT	Leading	and	Learning	Institute	(PLLI)
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	
	 รุ่นที่	57	ปี	2557	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	 สัมมนา	Briefing	on	International	Anti-Corruption...	
	 International	Cases	and	Practices,	IOD	(14	ตุลาคม	2558)

ประสบการณ์การทำางาน
2552	-	กันยายน	2557		:	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 	 ปฏิบัติงาน	Secondment	
	 	 	 บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)	ในตำาแหน่ง
	 	 	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 	 สายพาณิชยกิจและการตลาด	
	 	 	 (1	มีนาคม	2556	-	30	กันยายน	2557)	
	 	 	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 	 กลุ่มธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน	
	 	 	 (19	ตุลาคม	2554	-	28	กุมภาพันธ์	2556)	
	 	 	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ไทย	เอ	บี	เอส	จำากัด	
	 	 	 (1	พฤศจิกายน	2553	-	30	พฤศจิกายน	2555)	
	 	 	 กรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	น้ำามนั	ไออารพ์ซี	ีจำากดั	
	 	 	 (1	พฤศจิกายน	2553	-	13	กรกฎาคม	2555)	
	 	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงานแผน	
	 	 	 (1	มิถุนายน	2552	-	18	ตุลาคม	2554)
ตุลาคม	2557	-			 :		รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
30	กันยายน	2558		 	 กลยุทธ์องค์กร	ปตท.
1	ตุลาคม	2558	-				 :		รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
31	ธันวาคม	2558		 	 หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น	ปตท.
1	มกราคม	2559	-						 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปัจจุบัน		 	 บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

ประวัติคณะผู้บริหาร
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การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)
•	 กรรมการ	บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)	

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ
(ปัจจุบัน)
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	พีทีที	โพลีเมอร	์โลจิสติกส์	จำากัด
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	พีทีที	โพลีเมอร	์มาร์เก็ตติ้ง	จำากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
•	 ไม่มี

  นางบุบผา อมรเกียรติขจร   
  อายุ 57 ปี 
			 	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	
  สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: 
	 	 ร้อยละ	0.003568	(ตนเอง	0.003568;	คู่สมรส	0)	

วันที่ดำารงตำาแหน่ง
•	 1	ตุลาคม	2557

คุณวุฒิการศึกษา 
•	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(สาขาเศรษฐศาสตร์)	(เกียรตินิยม)	
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	(สาขาการบริหารการเงิน)	
	 (เกียรตินิยม)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	152/2011)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Breakthrough	Program	for	Senior	Executive	(BPSE)	
	 (Class	2012),	IMD	Institute/	Switzerland	
•	 หลักสูตร	Leadership	Development	Program	-	Center	for	
	 Creative	Leadership,	Singapore
•	 หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก	สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง	
	 ปี	2551
•	 Senior	Executive	Program	(Class	2003)	
	 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที	่21/2558	
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์การทำางาน
2545	-	2552				 :	 ผู้จัดการฝ่ายค้านำ้ามันดิบ	ปตท.
2553	-	2557	 :		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 	 บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย	
   ปตท. 
2557	-	30	กันยายน		 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
2557		 	 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	ปตท.
1	ตุลาคม	2557	-			 :		รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปัจจุบัน		 	 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	ปตท.

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)
•	 กรรมการ	บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ
(ปัจจุบัน)
•	 กรรมการ	บริษัท	พีทีที	โพลีเมอร์	มาร์เก็ตติ้ง	จำากัด
•	 กรรมการ	Tiger	Energy	Trading	Pte.	Ltd.
•	 รองประธานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม	
	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
•	 ไม่มี

  นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย   
  อายุ 57 ปี
		 		 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	
			 	 บริษัท	ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	
  จํากัด (มหาชน)  
  สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: 
	 	 รอ้ยละ	0.000350	(ตนเอง	0;	คูส่มรส	0.000350)

วันที่ดำารงตำาแหน่ง
•	 22	ตุลาคม	2558

คุณวุฒิการศึกษา 
•	 ปริญญาตรี	Petroleum	Engineering,	University	of	Tulsa,	
	 Oklahoma,	USA
•	 ปริญญาโท	Petroleum	Engineering,	University	of	Tulsa,	
	 Oklahoma,	USA
•	 ปริญญาเอก	Petroleum	Engineering,	University	of	Tulsa,	
	 Oklahoma,	USA	

ประวัติคณะผู้บริหาร
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ประวัติการอบรม
•	 Advanced	Management	Program	2006	
	 (Executive	Education	Program),	Harvard	Business	School,	
	 USA
•	 GE	Energy	Customer	Executive	Leadership	Program	(2012),	
	 GE	Global	Learning,	Crotonville,	USA
•	 Leadership	Development	Program	III	(2013),	
	 PTT	Leading	and	Learning	Institute	(PLLI)
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	ด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	รุ่นที่	2	
	 สถาบันวิทยาการพลังงาน
•	 หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน
	 และปราบปรามการทุจริตระดับสูง	(นยปส.)	รุ่นที	่6	
	 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	
	 สัญญา	ธรรมศักดิ์	สำานัก	ป.ป.ช.

ประสบการณ์การทำางาน
1	พฤษภาคม	2549	-		 :	 รองผู้จัดการใหญ	่
14	มกราคม	2553		 	 สายงานโครงการต่างประเทศ	
  	 บริษัท	ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	จำากัด	
   (มหาชน) 
15	มกราคม	2553	-		 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ	่
31	ธันวาคม	2557		 	 กลุ่มงานโครงการต่างประเทศ	
   บริษัท	ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	จำากัด	
   (มหาชน)
1	มกราคม	2558	-		 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ	่
21	ตุลาคม	2558		 	 กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ	
  	 บริษัท	ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	จำากัด 
   (มหาชน) 
22	ตุลาคม	2558	-		 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ	่ปตท.	
ปัจจุบัน		 	 ปฏิบัติงาน	Secondment	ในตำาแหน่ง
	 	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 	 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ	่
  	 บริษัท	ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	จำากัด 
   (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)
•	 กรรมการ	บริษัท	ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ
(ปัจจุบัน)
•	 ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
•	 ไม่มี

  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว ์  
  อายุ 56 ปี
	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
	 	 บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)
  สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:	ไม่มี	

วันที่ดำารงตำาแหน่ง
•	 1	ตุลาคม	2557

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)
•	 Advanced	Management	Programme,		
	 INSEAD	Business	School,	France
•	 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	รุ่นที่	50	
	 และหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	
	 (ปริญญาบัตร	ปรอ.)	รุ่นที่	20	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	 หลักสูตร	Oxford	Energy	Seminar	2013,	UK	
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	รุ่นที่	4	
	 สถาบันวิทยาการพลังงาน
•	 หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการ
	 และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	
	 รุ่นที่	12	ปี	2557	สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
	 ของภาครัฐ	สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย	(นธป.)	รุ่นที่	3/2558

ประสบการณ์การทำางาน
2552	-	2554	 :	 รองกรรมการผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจ	
	 	 	 บริษัท	พีทีที	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	
	 	 	 และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 	 สายงานกลยุทธ์องค์กร	ปตท.
2554	-	30	กันยายน	 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร
2557	 	 ปตท.
1	ตุลาคม	2557	-			 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปตท.	
ปัจจุบัน		 	 ปฏิบัติงาน	Secondment	ในตำาแหน่ง
	 	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 	 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 	 บริษทั	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากดั	(มหาชน)

ประวัติคณะผู้บริหาร
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การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)
•	 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ/	
	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	
	 บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)	
•	 รองประธานกรรมการ	บริษัท	วีนีไทย	จำากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร	์ซินเนอร์ยี่	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ
(ปัจจุบัน)
•	 กรรมการ	บริษัท	PTT	Chemical	International	Private	Limited
•	 กรรมการ	
	 บริษัท	PTT	Chemical	International	(Asia	Pacific	ROH)	Limited
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทยโอลีโอ	เคมิคอล	จำากัด
•	 กรรมการอำานวยการ	สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
•	 นายกสมาคมเพื่อนชุมชน
•	 รองประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 ระยองและมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง	(RAIST/	RASA)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
•	 ไม่มี

  นายอธิคม เติบศิร ิ   
  อายุ 53 ปี
	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ	่
	 	 บริษัท	ไทยออยล์	จำากัด	(มหาชน)	
  สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:	ไม่มี	

วันที่ดำารงตำาแหน่ง
•	 1	ตุลาคม	2557

คุณวุฒิการศึกษา 
•	 ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ	สาขาบัญชี	
	 (วิชาเอกบัญชีต้นทุนและการบริหารทางการเงิน)	
	 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
•	 ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ	
	 สาขาการเงินและการค้าระหว่างประเทศ	
	 (เกียรตินิยมระดับ	High	Distinction),	Armstrong	University,	
	 Berkeley,	California,	USA

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	125/2009)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ	เอกชน	และการเมือง	
	 (ปริญญาบัตร	วปม.)	รุ่นที	่5	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง	(วปอ.มส.1)	
	 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	17	
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 Executive	Education	Program,	Harvard	Business	School	
	 Harvard	University,	USA
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	ด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	รุ่นที่	6	
	 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทำางาน
2552	-	2554	 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 	 สายแผนธุรกิจองค์กร	
	 	 	 และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่								
	 	 	 กลุ่มธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน	
	 	 	 บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)
2554	-	2556	 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปตท.	
	 	 	 ปฏิบัติงาน	Secondment	ในตำาแหน่ง	
	 	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 	 บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)	
2556	-	30	กันยายน	 :		รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
2557		 	 หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น	ปตท.	
1	ตุลาคม	2557	-			 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปตท.	
ปัจจุบัน		 	 ปฏิบัติงาน	Secondment	ในตำาแหน่ง
	 	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 	 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 	 บริษัท	ไทยออยล์	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)
•	 กรรมการ/	เลขานุการคณะกรรมการ	
	 บริษัท	ไทยออยล์	จำากัด	(มหาชน)	
•	 กรรมการ	บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ
(ปัจจุบัน)
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทยลู้บเบส	จำากัด	(มหาชน)
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทยออยล์มารีน	จำากัด
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทยออยล์	โซลเว้นท์	จำากัด
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ท็อป	โซลเว้นท์	จำากัด
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทยออยล์	เพาเวอร์	จำากัด
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ท็อป	เอสพีพี	จำากัด
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ลาบิกซ์	จำากัด
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทยพาราไซลีน	จำากัด
•	 กรรมการมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง
	 และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง	(RAIST/	RASA)
•	 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันวิทยสิริเมธี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
•	 ไม่มี

ประวัติคณะผู้บริหาร
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  นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ
  อายุ 57 ปี
	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ	่	
	 	 บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)
  สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: 
  ร้อยละ	0.000070	(ตนเอง	0.000070;	คู่สมรส	0)

วันที่ดำารงตำาแหน่ง
•	 1	ตุลาคม	2556

คุณวุฒิการศึกษา 
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมเคมี)	
	 (เกียรตินิยมอันดับ	2)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Director	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	
	 สำาหรับนักบริหารระดับสูง”	สถาบันพระปกเกล้า	(ปปร.	15)	
 ปี 2555
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที	่16	
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	
	 (ปริญญาบัตร	ปรอ.)	รุ่นที	่26	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	
	 รุ่นที่	6	ปี	2558
•	 หลักสูตร	The	Board’s	Role	in	Strategic	Formulation,	
	 Governance	Matters,	Australia	ปี	2558

ประสบการณ์การทำางาน
2550	-	2551	 :	 ผู้ช่วยกรรมการอำานวยการ	ด้านธุรกิจ	
	 	 	 บริษัท	ไทยออยล	์จำากัด	(มหาชน)
2551	-	2552	 :	 ผู้ช่วยกรรมการอำานวยการ
	 	 	 ด้านวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ	
	 	 	 บริษัท	ไทยออยล	์จำากัด	(มหาชน)
2552	-	2553	 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ	่
	 	 	 แผนและบริหารบริษัทในเครือ
	 	 	 หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น	ปตท.

2553	-	2556	 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 	 หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น	ปตท.
2556	-	ปัจจุบัน	 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปตท.	
	 	 	 ปฏิบัติงาน	Secondment	ในตำาแหน่ง
	 	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 	 บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)
•	 กรรมการ/	เลขานุการคณะกรรมการ/	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
	 บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ
(ปัจจุบัน)
•	 กรรมการ	บริษัท	อูเบะเคมิคอลส์	(เอเชีย)	จำากัด	(มหาชน)
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	น้ำามัน	ไออาร์พีซี	จำากัด
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทยเอบีเอส	จำากัด
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไออาร์พีซี	โพลีออล	จำากัด
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไออาร์พีซี	เอ	แอนด์	แอล	จำากัด
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	เทคโนโลยีไออาร์พีซี	จำากัด
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไออาร์พีซี	พีซีซี	จำากัด
•	 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำามันปิโตรเลียม	
	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(วาระปี	2557	-	2559)
•	 รองประธาน	คลัสเตอร์ปิโตรเคมี	
	 (กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำามันปิโตรเลียม	ปิโตรเคมี	
	 พลาสติก	และเคมี)	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
	 (วาระปี	2557	-	2559)
•	 กรรมการและกรรมการบริหาร	สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม	
	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(วาระปี	2557	-	2559)
•	 กรรมการ	สถาบันน้ำาเพื่อความยั่งยืน	(วาระปี	2557	-	2559)
•	 กรรมการ	(สาขาวิศวกรรมเคมี)	
	 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
•	 กรรมการ	สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันวิทยสิริเมธี	
	 (ตามคำาสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่	สกอ.	697/2558)
•	 กรรมการ	มูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง
	 และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง	(RAIST/	RASA)
•	 กรรมการ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(วาระปี	2557	-	2559)
•	 ที่ปรึกษา	คณะกรรมการ	สถาบันพลาสติก	(เริ่มกันยายน	2557)
•	 ที่ปรึกษา	สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	(เริ่มสิงหาคม	2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
•	 ไม่มี

ประวัติคณะผู้บริหาร
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การดำารงตำาแหน่งของผู้บริหาร	และผู้มีอำานาจควบคุม
ในบริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	การร่วมค้า	

บริษัทร่วม	และบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ประจำาปี	2558	
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รายชื่อผู้บริหารฯ
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

การด�ารงต�าแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประจ�าปี 2558  

หมายเหตุ:  สัญลักษณ์    x = ประธานกรรมการ    — = รองประธาน    * = ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร   O = กรรมการผู้จัดการใหญ่    / = กรรมการ    // = ผู้บรหิาร
 รายชื่อผู้บรหิารตามนยิาม ก.ล.ต. 4 รายแรก นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แก่ นายปิตพิันธ์ เทพปฏมิากรณ์, 
 นายสรัญ รังคสริ,ิ นายชวลติ พันธ์ทอง และนายวริัตน์ เอื้อนฤมติ 
 * บรษิัทมกีารจัดประเภทบรษิัทในเครอืใหม่ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงนิรวม ซึ่งมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

รายชื่อบริษัท* 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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ธุรกิจสำารวจ 
และผลติปิโตรเลยีม

ธุรกิจก๊าซ

ธุรกิจนำ้ามัน

ธุรกิจปิโตรเคมี
และการกลั่น

ธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ

ธุรกิจอื่น ๆ

ธุรกิจก๊าซ

ธุรกิจนำ้ามัน

ธุรกิจอื่น ๆ

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

ธุรกิจโครงสร้าง
พื้นฐาน

0

ธุรกิจโครงสร้าง
พื้นฐาน

	 1	 บรษิัท	ปตท.สำารวจและผลติปิโตรเลยีม	 PTTEP	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	              *

  จํากัด (มหาชน)                /	 /	 	 	 /	 	 	 	 	 	 	 /

	 2	 บรษิัท	ปตท.จำาหน่ายก๊าซธรรมชาต	ิจำากัด	 PTTNGD	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 x

	 3	 บรษิัท	พทีที	ีแอลเอ็นจ	ีจำากัด	 PTTLNG	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 4	 PTT	Green	Energy	Pte.	Ltd.	 PTTGE	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

	 5	 บรษิัท	พทีที	ีเอ็นเนอร์ยี	่รซีอร์สเซส	จำากัด	 PTTER	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /

	 6	 PTT	(Cambodia)	Limited	 PTTCL	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 7	 บรษิัท	ปตท.ธุรกจิค้าปลกี	จำากัด	 PTTRB	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 x

	 8	 บรษิัท	ไทยลู้บเบล็นดิ้ง	จำากัด	 TLBC	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 9	 Subic	Bay	Energy	Co.,	Ltd.	 SBECL	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	10	 บรษิัท	พทีที	ีแทงค	์เทอร์มนิัล	จำากัด	 PTT	TANK	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	11	 PTT	Oil	Myanmar	Co.,	Ltd.	 PTTOM	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	12	 บรษิัท	พทีที	ีโพลเีมอร	์โลจสิตกิส	์จำากัด	 PTTPL	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 x

	13	 บรษิัท	พทีที	ีโพลเีมอร	์มาร์เก็ตติ้ง	จำากัด	 PTTPM	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	 /	 	 	 	 	

	14	 บรษิัท	พทีที	ีพเีอ็มเอ็มเอ	จำากัด		 PTTPMMA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	15	 บรษิัท	พทีที	ีโกลบอล	เคมคิอล		จำากัด		 PTTGC	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /  x	 	 	 	 /	 	 	 	 	 	 /	 	 /	 	 *0/

  (มหาชน)

	16	 บรษิัท	ไทยออยล์	จำากัด	(มหาชน)	 TOP	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /	 	 /	 /	 	 	 	 	 	 *0/

	17	 บรษิัท	ไออาร์พซี	ีจำากัด	(มหาชน)	 IRPC	 	 	 /	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	 	 /	 /	 	 	 	 	 	 /	 	 	 	 	 0/

	18	 PTT	International	Trading	Pte.	Ltd.	 PTTT	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /	

	19	 PTT	Regional	Treasury	Center	Pte.	Ltd.	 PTTRTC	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	20	 บรษิัท	บซิเินส	เซอร์วสิเซส	อัลไลแอนซ์	จำากัด	 BSA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	21	 บรษิัท	พทีที	ีไอซที	ีโซลูชั่นส	์จำากัด	 PTTICT	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 x

	22	 บรษิัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซนิเนอร์ยี	่จำากัด	 GPSC	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /	 	 	 	 	 	 	 	 	 /	 /  

  (มหาชน) 

	23	 บรษิัท	เอนเนอร์ยี	่คอมเพล็กซ์	จำากัด	 EnCo	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /

	24	 บรษิัท	ไทยออยล์เพาเวอร	์จำากัด	 TP	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	25	 บรษิัท	พทีที	ีเอนเนอร์ยี	่โซลูชั่นส์	จำากัด	 PTTES	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	26	 บรษิัท	พทีที	ีเมนเทนแนนซ	์แอนด์		 PTTME

	 	 เอนจเินยีรงิ	จำากัด	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	27	 บรษิัท	ทรานส	์ไทย-มาเลเซยี	(ประเทศไทย)	 TTM(T)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

  จํากัด 

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

	29	 บรษิัท	ท่อส่งปิโตรเลยีมไทย	จำากัด	 THAPPLINE	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	30	 บรษิัท	ปิโตรเอเซยี	(ประเทศไทย)	จำากัด	 PAT	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	31	 บรษิัท	บรกิารเชื้อเพลงิการบนิกรุงเทพ	จำากัด		 BAFS	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

  (มหาชน)

	32	 บรษิัท	บรกิารนำ้ามันอากาศยาน	จำากัด	 IPS	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	33	 บรษิัท	ขนส่งนำ้ามันทางท่อ	จำากัด	 FPT	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	34	 Keloil-PTT	LPG	Sdn.	Bhd.	 KPL	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	35				Petro	Asia	(Maoming)	Co.,	Ltd.	 PA-Maoming	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	36	 Petro	Asia	(Sanshui)	Co.,	Ltd.		 PA-Sanshui	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	37	 บรษิัท	เอ็ชเอ็มซี	โปลเีมอส์	จำากัด	 HMC	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	38	 บรษิัท	สตาร	์ปิโตรเลยีม	รไีฟน์นิ่ง	จำากัด	 SPRC	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

  (มหาชน)

	39	 บรษิัท	พทีที	ีอาซาฮี	เคมคิอล	จำากัด	 PTTAC	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /

	40	 บรษิัท	พทีที	ีเอ็มซซีี	ไบโอเคม	จำากัด	 PTTMCC	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /	  

	41	 บรษิัท	ทพิยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	 TIP	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	42	 บรษิัท	ผลติไฟฟ้าและนำ้าเย็น	จำากัด	 DCAP	



ปตท. ให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจสังคม 
และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล  
เปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใส รวมไปถงึการมุง่มัน่ในการสร้างนวตักรรม 
และการส่งเสริมเทคโนโลยี อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยปี 2558 
ปตท. ได้รับรางวัลการจัดอันดับและการรับรองในด้านต่าง ๆ  
ทั้งระดับประเทศและระดับสากล จาก 45 สถาบัน รวมเป็น 77 รางวัล 
(รางวัลระดับประเทศ จาก 34 สถาบัน จ�านวน 57 รางวัล และรางวัล 
ระดับสากล จาก 11 สถาบัน จ�านวน 20 รางวัล) โดยสรุปดังนี้

ด้านความเป็นเลิศ
ในการด�าเนินธุรกิจ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย

1.	 สถานีบริการนํ้ามัน	ปตท.	
	 ได้รับการโหวตจากผู้บริโภค	
	 ให้เป็นแบรนด์ที่ได้รับ
	 ความนิยมสูงสุด	เป็นปีที	่12	
	 ติดต่อกัน	(2004	-	2015)	
2.	 ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น	ปตท.	
	 ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค	
	 ให้เป็นแบรนด์อันดับ	1	ติดต่อกัน
	 เป็นปีที่	5

ผู้มอบรางวัล 
นิตยสาร BrandAge

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
20 กุมภาพันธ์ 2558

No.	1	Brand	Thailand	2014	-	2015	สถานี
บริการนํ้ามัน	ปตท.	(Gas	Station)	-	นํ้ามัน
หล่อลื่น	(Engine	Oil	Car)	และคาเฟ่อเมซอน	
(Coffee	Shop)	ได้รับการโหวตให้เป็นแบรนด์
ที่ได้รับความนิยมสูงสุด	เป็นปีที	่4	ติดต่อกัน

ผู้มอบรางวัล
นิตยสาร Marketeer 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
11 มิถุนายน 2558

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย

01 02

รายงานประจําปี 2558
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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ระดับประเทศ  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย

1.	 คุณเทวินทร	์วงศ์วานิช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	รับรางวัล	ASEAN	
	 Excellent	Enterprises	and	Businessman
2.	 รางวัล	ASEAN	Admired	Brands
3.	 รางวัล	ASEAN	Quality	Goods	and	Services

ผู้มอบรางวัล 
สมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย (สมคท.) 
ร่วมมือกับสมาคมเวียดนาม เมืองโฮจิมินห์ (Vietnam 
Quality Association of Ho Chi Minh City) จากงาน 
ASEAN Communication Program 2015 (ACP’ 15)

รับรางวัล/ จัดอันดับ
30 พฤศจิกายน 2558

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น	
(The	Prime	Minister’s	Industry	Award)	
ประเภทการจัดการพลังงาน	ประจําปี	2558	

จากความสําเร็จในการเป็นหน่วยงาน
ที่มีเป้าหมายเด่นชัดในการบริหารจัดการพลังงาน
และสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้มอบรางวัล 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
25 กันยายน 2558

03 04

รายงานประจําปี 2558
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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ระดับสากล
01 02

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย

งาน	5th	Asian	Excellence	Recognition	Awards	2015	ได้รับ	6	รางวัล

ประเภทบุคคล 3 รางวัล
1. ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO) 
 (Investor Relations): ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
 (ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 5)
2. ซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO): 
 คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
3. นักลงทุนสัมพันธ์มืออาชีพยอดเยี่ยม 
 (Best Investor Relations Professional): 
 คุณพิจินต์ อภิวันทนาพร (ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2)

ประเภทองค์กร 3 รางวัล
1. รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม 
 (Best Investor Relations)
 (ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 5)
2. รางวัลความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม 
 (Best Environment Responsibility) 
 (ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 5)
3. รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม 
 (Best CSR) (ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3)

ผู้มอบรางวัล
นิตยสาร Corporate Governance Asia 

รับรางวัล/ จัดอันดับ
10 เมษายน 2558

รางวัล	Asia’s	Best	CFO	of	2014 

ซึ่งมอบให้แก่ 
คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ผู้มอบรางวัล 
The Corporate Treasurer 
จากงาน ASEAN Treasury Summit 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
มีนาคม 2558

รายงานประจําปี 2558
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย

รางวัล	The	Asset	Corporate	Awards	2015	
ประเภท	Platinum	Award	Winners	

(ปตท. เป็นบริษัทไทยเพียงบริษัทเดียว
ที่ได้รับรางวัลในระดับ Platinum 
ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 7) 

ผู้มอบรางวัล 
นิตยสาร The Asset 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
15 ธันวาคม 2558

รางวัล	Asia’s	Most	Admired	Brand	2014	
ในกลุ่มธุรกิจพลังงาน

โดย ปตท. เป็น 1 ใน 100 บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับ
จากบริษัทชั้นนํากว่า 500 บริษัทในเอเชีย

ผู้มอบรางวัล 
บริษัท World Consulting and Research Center (WCRC) 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
27 พฤษภาคม 2558

ประเภทองค์กร 3 รางวัล
1. รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม 
 (Best Investor Relations)
 (ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 5)
2. รางวัลความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม 
 (Best Environment Responsibility) 
 (ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 5)
3. รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม 
 (Best CSR) (ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3)

ผู้มอบรางวัล
นิตยสาร Corporate Governance Asia 

รับรางวัล/ จัดอันดับ
10 เมษายน 2558

รางวัล	Top	Corporate	Borrowers	in	Asia	-	Thailand	
(ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3)

ผู้มอบรางวัล 
นิตยสาร FinanceAsia 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
11 พฤศจิกายน 2558

ได้รับการจัดอันดับที่	93	จาก	500	บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของโลก

นับเป็นการติดอันดับ Top 100 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

ผู้มอบรางวัล 
นิตยสาร Fortune Global 500  

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
กรกฎาคม 2558

การจัดอันดับที่ผ่านมา
ปี 2014 เป็นอันดับที่ 84
ปี 2013 เป็นอันดับที่ 81
ปี 2012 เป็นอันดับที่ 95
ปี 2011 เป็นอันดับที่ 128
ปี 2010 เป็นอันดับที่ 155
ปี 2009 เป็นอันดับที่ 118
ปี 2008 เป็นอันดับที่ 135
ปี 2007 เป็นอันดับที่ 207
ปี 2006 เป็นอันดับที่ 265
ปี 2005 เป็นอันดับที่ 373
ปี 2004 เป็นอันดับที่ 456

รายงานประจําปี 2558
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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ด้านการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

02

ระดับประเทศ
03

รางวัลด้านสิ่งแวดล้อม

1. ประกาศนียบัตร โครงการ
 ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
 ตามมาตรฐานของประเทศไทย 
 (T-VER*) สาขาป่าไม้

ผู้มอบรางวัล
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
กุมภาพันธ์ 2558

* โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
   (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)

01

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย

2. ใบประกาศเครื่องหมายรับรอง
 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
 ก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์ (NGV)

ผู้มอบรางวัล
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
28 มีนาคม 2558

โล่เกียรติยศจาก	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	
ในฐานะที่เป็นกลุ่มบริษัทพลังงานของไทย	
ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานด้านความยั่งยืน

ผู้มอบรางวัล 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในงาน “ธุรกิจไทยขับเคลื่อนไทย
สู่ความยั่งยืนด้วยมาตรฐานสากล (Thai Corporate Moving toward 
Sustainable Growth)” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รับรางวัล/ จัดอันดับ  
26 กุมภาพันธ์ 2558

รางวัล	Thailand	Green	Label	Award	

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการฉลากเขียว
อย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี และเป็นองค์กร
ที่ดําเนินธุรกิจอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ผู้มอบรางวัล   
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
19 มีนาคม 2558

รายงานประจําปี 2558
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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ประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรต	ิ
ปตท.	ในฐานะ	“องค์กรปลอดโฟม	100%”

ผู้มอบรางวัล 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
5 มิถุนายน 2558

การรับรอง	Green	Meetings	Certification	
ต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา	3	ปี

ผู้มอบรางวัล
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
27 พฤษภาคม 2558

ใบรับรอง	ESG100	Certificate	หรือใบรับรอง	
100	บริษัทที่มีความโดดเด่นในการดําเนินธุรกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล

ผู้มอบรางวัล 
สถาบันไทยพัฒน์ 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
27 มีนาคม 2558

รายงานประจําปี 2558
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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พื้นที่นิเวศอุตสาหกรรมวนารมย์	กลุ่ม	ปตท.	หรือ	PTT	WEcoZI	

ได้ผ่านการตรวจประเมินการให้การรับรองทางด้านนิเวศอุตสาหกรรม 
การจัดการสิ่งแวดล้อม และการลดก๊าซเรือนกระจก ดังนี้
1. รางวัลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco Champion โดยเป็นแห่งแรก
 ของประเทศไทย จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. ใบรับรองระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 
 เชิงพื้นที่จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
3. การลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER) 
 ของป่านิเวศระยองวนารมย์ กลุ่ม ปตท. ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ
 บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งสามารถลด
 ก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 1,000 ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่าต่อปี

ผู้มอบรางวัล
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ/ 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
สิงหาคม 2558

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว	ระดับที่	4	
(วัฒนธรรมสีเขียว)	ประจําปี	2558

ผู้มอบรางวัล
กระทรวงอุตสาหกรรม 

รับรางวัล/ จัดอันดับ
11 สิงหาคม 2558

รางวัลด้านความปลอดภัยระดับประเทศ	ประจําปี	2558	จํานวน	3	รางวัล

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน (จป.) ระดับวิชาชีพดีเด่น 
 2 ท่าน ได้แก่ คุณณัฐพงศ์ รู้ซื่อ และคุณปรีดา สกุลโต
2. รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
 ในการทำางาน (คปอ.) ดีเด่น ได้แก่ โรงแยกก๊าซฯ ระยอง
3. รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
 และสภาพแวดล้อมในการทำางาน (สปก.)

ผู้มอบรางวัล 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัย
ในการทํางานแห่งชาติครั้งที่ 29 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
มิถุนายน 2558 และ 2 กรกฎาคม 2558

รายงานประจําปี 2558
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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รางวัลด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. รางวัลความยั่งยืน (Sustainability Awards)
2. รางวัลองค์กรลงทุนหรือสนับสนุนความยั่งยืนของไทย 
 (Thailand Sustainability Investment Awards) ประจำาปี 2558

ผู้มอบรางวัล 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
16 ตุลาคม 2558

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น

1. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น
2. รางวัลด้านการดำาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น โดยในปีนี้ ปตท. 
 ได้รับรางวัลดังกล่าว ในโครงการชื่อ “โครงการพัฒนาพลังงานชุมชนระบบก๊าซ
 ชีวภาพจากฟาร์มสุกร ตําบลท่ามะนาว อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี”
3. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ซึ่ง ปตท. ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยในปีนี้ โครงการ
 ระบบป้องกันการกัดกร่อนหน้าแปลน (PTT Flange Corrosion Preventive 
 System) ซึ่งเป็นโครงการที่คิดค้นโดยพนักงาน ปตท. ในส่วนของทีมนักวิจัย 
 ฝ่ายวิจัยธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียม สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. 
 โดยใช้วัสดุที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อกับท่อ 
 ท่อกับวาล์ว หรือท่อกับอุปกรณ์อื่น ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันปัญหาการกัดกร่อน
 ที่จะก่อให้เกิดการรั่วไหลของก๊าซ สามารถลดต้นทุน และใช้ประโยชน์ในองค์กร

ผู้มอบรางวัล 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
22 กันยายน 2558

โล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการ
ที่ได้รับการรับรองตามกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติ
อุบัติเหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย	์ประจําปี	2558	

โดยสถานประกอบกิจการของ ปตท. ได้รับมอบ
โล่ประกาศเกียรติคุณฯ ดังนี้
1. โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ระดับเงิน
2. โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม
 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ระดับเงิน
3. สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. 
 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ระดับทองแดง

ผู้มอบรางวัล 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
สิงหาคม 2558

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว	ระดับที่	4	
(วัฒนธรรมสีเขียว)	ประจําปี	2558

ผู้มอบรางวัล
กระทรวงอุตสาหกรรม 

รับรางวัล/ จัดอันดับ
11 สิงหาคม 2558

รายงานประจําปี 2558
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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โรงบรรจุผลิตภัณฑ์หล่อลื่น	ปตท.	พระโขนง	
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม	(ISO	14001)

ผู้มอบรางวัล 
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) 
กระทรวงอุตสาหกรรม

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
ธันวาคม 2558

รางวัลพระราชทาน	Thailand	Corporate	
Excellence	Awards	2015

1. รางวัลความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบ 
 ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)
2. รางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำา
3. รางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศ
 ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล
4. รางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศ
 ด้านการบริหารทางการเงิน

ผู้มอบรางวัล 
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 
และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จากงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2015

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
24 พฤศจิกายน 2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่ 6 
ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดานัง สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และได้พระราชทานรางวัล The King of Thailand 
Vetiver Awards ซึ่ง ปตท. ได้รับพระราชทาน 2 รางวัล ได้แก่
1. รางวัล The King of Thailand Vetiver Awards ด้านการมีส่วนร่วม
 ของประชาชน ประเภทการบรรเทาภัยพิบัติหรือการปกป้องสภาพแวดล้อม
2. รางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellence 
 ด้านการส่งเสริมและการใช้งานระบบหญ้าแฝกดีเด่น

ผู้มอบรางวัล 
มูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงาน กปร. และองค์กรหญ้าแฝกนานาชาติ 
(The Vetiver Network International)

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
12 พฤษภาคม 2558

14

รายงานประจําปี 2558
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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การจัดอันดับและการเป็นสมาชิกของ	Dow	Jones	
Sustainability	Indices	(DJSI)	DJSI	2015	
(2558)	ปตท.	คงสถานะเป็นสมาชิกต่อเนื่อง
เป็นปีที	่4	ทั้งใน	Dow	Jones	Sustainability	
World	Index	(DJSI	World)	และ	Dow	Jones	
Sustainability	Emerging	Markets	Index	
(DJSI	Emerging	Markets)	ในกลุ่มอุตสาหกรรม
นํ้ามันและก๊าซ	(Oil	and	Gas	Industry:	OIX)	
ของกลุ่ม	DJSI	World

ผู้มอบรางวัล 
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

 
รับรางวัล/ จัดอันดับ 
กันยายน 2558

ปตท.	ได้รับการจัดอันดับ	Green	Rankings	2015	
ในอันดับที่	111	ของโลก	และลําดับที่	2	ของโลก
ในหมวดพลังงาน	ซึ่งเป็นอันดับที่ดีขึ้นจากอันดับที	่136	ของโลก	
และอันดับที่	10	ในหมวดพลังงาน	เมื่อป	ี2557

ผู้มอบรางวัล
นิตยสาร Newsweek 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
26 มิถุนายน 2558

รางวัลรายงานความยั่งยืน	ประจําปี	2558	
(Sustainability	Report	Award)	ระดับดีเยี่ยม	(Best)	

โดยได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ผู้มอบรางวัล 
สํานักงานคณะกรรมกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันไทยพัฒน์ 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
15 ธันวาคม 2558

รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม	Thailand	Automotive	
Quality	Award	(TAQA)	2015

จำานวน 2 รางวัล 
1. ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ในกลุ่มน้ำามันเชื้อเพลิง
2. สถานีบริการน้ำามัน (ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 6)

พร้อมการได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ GREEN FOR LIFE 
สําหรับบรรจุภัณฑ์น้ํามันหล่อลื่นโฉมใหม่

ผู้มอบรางวัล 
บริษัท สื่อสากล จํากัด ร่วมกับ บริษัท คัสต้อม เอเซีย จํากัด 
และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
9 ธันวาคม 2558

โรงบรรจุผลิตภัณฑ์หล่อลื่น	ปตท.	พระโขนง	
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม	(ISO	14001)

ผู้มอบรางวัล 
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) 
กระทรวงอุตสาหกรรม

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
ธันวาคม 2558

รายงานประจําปี 2558
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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ด้านการด�าเนินธุรกิจ
อย่างมีธรรมาภิบาลและโปร่งใส 

01 02

ระดับประเทศ

รางวัล	“หุ้นขวัญใจมหาชน	กลุ่มทรัพยากร”	

โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ผู้มอบรางวัล 
หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
21 พฤษภาคม 2558

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย

สถานีบริการนํ้ามัน	ปตท.	ทั้งสิ้น	7	สถานี
ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินตามข้อกําหนดและเข้ารับมอบ
ประกาศเกียรติคุณ	ในเรื่องการเสริมสร้างเจตคติที่ดี
ในการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด	ให้แก่
สถานประกอบการในเขตกรุงเทพฯ	ที่เป็นตัวอย่างที่ดี
ในการบริหารจัดการด้านยาเสพติด

ผู้มอบรางวัล 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
17 มิถุนายน 2558

รายงานประจําปี 2558
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย

ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน	
(Corporate	Governance	Report:	CGR)	ประจําปี	2558	
ของบริษัทจดทะเบียนไทย	โดย	ปตท.	ได้รับผลประเมิน
ในการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ	หรือ	5	ตราสัญลักษณ	์
ติดต่อกันเป็นปีที่	7	และติดหนึ่งใน	TOP	QUARTILE	ของบริษัท
จดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดไม่น้อยกว่า	10,000	ล้านบาท

ผู้มอบรางวัล 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(Thai Institute of Director: IOD) 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
20 ตุลาคม 2558

รางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจ	2015	
ภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณปูโภค

มอบให้กับ
1. คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2. คุณสรัญ รังคสิริ 
 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

ผู้มอบรางวัล
มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

รับรางวัล/ จัดอันดับ
19 ตุลาคม 2558

รายงานประจําปี 2558
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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ผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน
ของบริษัทจดทะเบียนไทย	ปี	2558	โดย	ปตท.	ได้รับ
ผลการประเมินตัวชี้วัดเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับคอร์รัปชัน	(Anti-Corruption	Progress	Indicator)	
ในระดับ	5:	ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง	(Extended)	(ระดับสูงสุด)	

ผู้มอบรางวัล 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
และสถาบันไทยพัฒน์ 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
21 ตุลาคม 2558

07

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย

คณะกรรมการได้รับรางวัล	ดังนี้

1. รางวัลคณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น ประจำาปี 2558
2. รางวัลเกียรติคุณพิเศษสำาหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีต่อเนื่อง

ผู้มอบรางวัล 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/ 
สมาคมธนาคารไทย/ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
17 พฤศจิกายน 2558

ศูนย์บริหารคําสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์	ปตท.	รับมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการธุรกิจดีเด่น	ต่อเนื่องเป็นปีที	่2	

ผู้มอบรางวัล 
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสถาบัน
รับรองมาตรฐาน ISO จากงานประชุมสัมมนาโครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center) 
และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการธุรกิจดีเด่น

รับรางวัล/ จัดอันดับ
ตุลาคม 2558

รายงานประจําปี 2558
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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ระดับสากล

รับมอบรางวัลดีเด่น	4	ด้าน	

1. Most Organised Investor Relations 
 (ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2)
2. Strongest Adherence to Corporate Governance
3. Most Consistent Dividend Policy 
 (ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 5)
4. Best Annual Report in Thailand 
 (ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2)

ผู้มอบรางวัล 
นิตยสาร Alpha Southeast Asia 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
14 กันยายน 2558 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย

รางวัล	ASEAN	Corporate	Governance	Awards	
ในฐานะบริษัทจดทะเบียนไทย	ที่ได้รับผลการประเมิน
ในระดับ	TOP	50	ASEAN	PLCs	ตามหลักเกณฑ์	
ASEAN	Corporate	Governance	Scorecard	2015

ผู้มอบรางวัล 
ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทยตาม 
ASEAN Corporate Governance Scorecard 2015 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
พฤศจิกายน 2558

รายงานประจําปี 2558
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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ด้านสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี     

ระดับประเทศ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย

นักวิจัย	ฝ่ายเทคนิคพลังงานประยุกต์และเครื่องยนต์ทดสอบ	สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี	ปตท.	
(คุณเกียรติสกุล	วัชรินทร์ยานนท์)	ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยเรื่อง	“อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายก๊าซ
สําหรับเครื่องยนต์เบนซินเพื่อรองรับการใช้ก๊าซหลากหลายคุณภาพเป็นเชื้อเพลิงทดแทน”

1. รางวัลชนะเลิศบทความวิจัยดีเด่น
2. รางวัลชนะเลิศผู้นำาเสนอผลงานวิจัยดีเด่น

ผู้มอบรางวัล
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในงานสัปดาห์วิชาการความมั่นคง 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
29 เมษายน 2558

0201

GODJI	The	Adventure	การ์ตูน	3D	Animation	เรื่องแรกของ	ปตท.	
ได้รับรางวัล	“Best	Animation	TV	Series	2015”	จากงานการประกวด	
Bangkok	International	Digital	Content	Awards	2015	(BIDC	Awards)

ผู้มอบรางวัล 
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA)/ 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)/ สํานักงานส่งเสริมการจัดการประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) พร้อมความร่วมมือภาคเอกชน 
สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA)/ 
สมาคมซอฟแวร์เกมไทย (TGA)/ สมาคมดิจิทอลคอนเทนต์ไทย (DCAT)/ 
สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย (e-LAT)/ สมาคมส่งเสริมธุรกิจซิกกราฟ (BASA) 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
29 เมษายน 2558

รายงานประจําปี 2558
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย

รางวัล	Thailand	ICT	Excellence	Awards	2015	
กลุ่ม	ปตท.	ได้รับรางวัลไอซีทียอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย	ประจําปี	2558

ได้แก่ 
1. รางวัลระดับ Excellence ประเภทโครงการขับเคลื่อนธุรกิจ 
 (Business Enable Projects) จากโครงการ Max Attention
2. รางวัลระดับ Excellence ประเภทโครงการขับเคลื่อนธุรกิจ 
 (Business Enable Projects) จากโครงการพัฒนาระบบจัดการสินค้า
 คงคลังอัตโนมัติ หรือ Inventory Decision Support System (DSS)
3. รางวัลระดับ Excellence ประเภท Core Process Improvement Project 
 จากโครงการ Continuous Control Monitoring and Auditing System: CCMS
4. รางวัลระดับ Excellence สาขา Business Enabler Project จากโครงการ 
 PTT Fill & Go (RFID Ring Technology) ระบบการเติมน้ำามันอัจฉริยะ

ผู้มอบรางวัล
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 
และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
23 มิถุนายน 2558

03

รายงานประจําปี 2558
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	
ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ	
ในระดับดีจากผลงาน	PTT	Contact	Center	1365	
และระบบสั่งซื้อด้วยเงินสดแบบหักเงิน
จากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ	(Direct	Approve)

ผู้มอบรางวัล 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
29 กันยายน 2558

04 05

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย

ผลงาน	ชุดอุปกรณ์	PTT	DIESEL	CNG	ได้รับรางวัลชมเชยด้านเศรษฐกิจ	
จากการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ	ประจําปี	2558

ผู้มอบรางวัล 
สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
5 ตุลาคม 2558

รายงานประจําปี 2558
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย

รางวัล	Best	Customer	Experience	Management	
(ประเภทการบริหารจัดการประสบการณ์ของลูกค้า)	
จากโครงการ	PTT	Blue	Card	Mobile	Application	
จากงานพิธีมอบรางวัล	ICT	Best	Practice	Awards	2015

ผู้มอบรางวัล 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ร่วมกับ
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) และนิตยสาร E LEADER 
นิตยสารสําหรับผู้นําด้านไอซีทีในองค์กร 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
18 ธันวาคม 2558

ผลงานวิจัย	Colorful	PV	Rest	Area	หรือซุ้มพลังงาน
แสงอาทิตย์	ได้รับรางวัลเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อสังคม	
(Creative	Technology	for	Society)	ประจําปี	2558	

ผู้มอบรางวัล 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ จากการประกวดรางวัลเทคโนโลยี
และเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมและเทคโนโลยี
และสมาคมเครื่องจักรกลไทย

รับรางวัล/ จัดอันดับ 
15 พฤศจิกายน 2558

รายงานประจําปี 2558
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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สัน 0.625 นิ้ว รูปเล่ม 8.5x11.75 นิ้ว



555 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2537-2000

www.pttplc.com

รายงานฉบับนี้จัดพิมพ์โดยกระดาษใช้แล้ว
ที่นำามาผลิตใหม่ (Recycled Paper) 
และหมึกพิมพ์ที่ทำาจากถั่วเหลือง 
(Soy-based Ink)

พลังงานไทย
ความภาคภูมิใจของคนไทย

รายงานประจำาปี 2558   บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
พ

ลังงานไทย...
ความภาคภูมิใจของคนไทย

รายงานประจำาปี 2558
บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

สัน 0.625 นิ้ว รูปเล่ม 8.5x11.75 นิ้ว


