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การเติบโต
อยางย่ังยืน

ดำเนินธุรกิจดานพลังงานและปโตรเคมีอยางครบวงจร
ในฐานะเปนบริษัทพลังงานแหงชาติ โดยมีพันธกิจ
ในการดูแลผูมีสวนไดเสียอยางสมดุล

PTT GROUP 
VISION 
วิสัยทัศน

PTT GROUP 
MISSION 
พันธกิจ

บริษัทพลังงานไทยขามชาติชั้นนำ 

PTT GROUP
VALUES 
คานิยม

PTT STRATEGIC
FRAMEWORK
กลยุทธการดำเนินธุรกิจ

Integrity
& Ethics

รวมสราง
พลังความดี

Performance
Excellence

รวมมุงสู
ความเปนเลิศ

Responsibility
for Society

รวมรับผิดชอบตอสงัคม

Trust
& Respect

รวมสราง
ความเช่ือม่ัน

Innovation
รวมสราง
นวตักรรม

Synergy
สรางพลังรวม

อันยิ่งใหญ

การเติบโต
อยางย่ังยืน

การกำ กับ
ดูแลกิจการที่ดี

ความรับผิดชอบ
ตอสังคม

HPO
องคกร

แหงความเปนเลิศ

ตอลูกคา
สร้างความพึงพอใจ

และความผูกพันแก่ลูกค้า 

โดยผ่านการนําเสนอ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ที่มีคุณภาพ

ในระดับมาตรฐานสากล 

ด้วยราคาเป็นธรรม

ตอคูคา
ดําเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐาน

ของความเป็นธรรม มุ่งสร้าง

ความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ 

และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนา

ศักยภาพและประสิทธิภาพ

ในการดําเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

ตอพนักงาน
สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ

การทํางานระดับมืออาชีพ

อย่างต่อเนื่อง ให้ความม่ันใจ

ในคุณภาพชีวิต การทํางาน

ของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนํา 

เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

สร้างความม่ันคงด้านพลังงาน

ในระยะยาว โดยการจัดหา

พลังงานในปริมาณที่เพียงพอ 

มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

และราคาเป็นธรรม 

เพื่อเสริมสร้างการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ

ตอสังคมชุมชน
เปน็องค์กรที่ดีของสังคม 

ดาํเนินธุรกิจที่มีการบริหาร

จัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ุ

ตามมาตรฐานสากล 

และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน

ตอผูถือหุน
ดาํเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ 

สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี

ุ

และมีการขยายธุรกิจให้เติบโต

ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 

ุ

พนักงาน

คูคา

สังคมชุมชน

ผูถือหุน

ประเทศ

ลูกคา
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จ
ุด

เด
่น

ท
า
ง
ก

า
ร
เง

ิน

หมายเหตุ:          

1/ คํานวณจากจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 2,856.30 ล้านหุ้น 

 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 2,856.30 ล้านหุ้น         

2/  เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559

  

งบกำ ไรขาดทุน  (ลานบาท)    

รายได้จากการขายและการให้บริการ  2,605,062 2,025,552 1,718,846 

กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   275,450  286,214 312,526

 ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย         

 รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นและรายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

 กับการดําเนินงาน (EBITDA)     

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่    58,678   19,936 94,609

งบดุล  (ลานบาท)   

สินทรัพย์รวม     2,250,351   2,173,996 2,232,331

หนี้สินรวม      1,195,657   1,086,309  1,060,734

ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม    371,408   390,540  408,649

ส่วนของบริษัทใหญ่     683,287   697,147  762,948

หุนหรือขอมูลเกี่ยวกับหุนสามัญ     

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกและชําระเต็มมูลค่า  (ลานหุน)      2,856   2,856  2,856 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น1/   (บาท)    239.22   244.07  267.14

กําไรสุทธิต่อหุ้น1/  (บาท)   20.34   6.73  32.68

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น  (บาท)   11.00   10.00  6.00 2/

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิ (รอยละ)  54.1   148.6 35.8 2/

ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด  (บาท)  324   244  372

 

อัตราสวนทางการเงิน
อัตรากําไรสุทธิต่อรายได้รวม (รอยละ)   2.60   1.52 7.54

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (รอยละ) 8.69   2.89 12.96  

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม  (รอยละ)    3.02   1.39  5.88

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (เทา)                    0.69   0.61  0.52

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (เทา)                      0.39   0.29  0.19 

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (เทา)                    1.50   1.09 0.71  

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย  (เทา)  10.99   9.50 9.23 

จุดเดน
ทางการเงิน

25582557 2559
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กลุมธุรกิจปโตรเคมี
และการกล่ัน

หนวยธุรกิจการคา
ระหวางประเทศ

หนวยธุรกิจนํ้ามัน

หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ 

ปตท.สผ. 

รายไดจากการขายและการใหบริการ

หนวย: ลานบาท

กําไรสุทธิ

หนวย: ลานบาท

3,000,000 100,000

-40,000

สวนแบงกำ ไร (ขาดทุน) 
จากบริษัทรวม-
ปโตรเคมีและการกลั่น 

ปตท. 

สวนแบงกำ ไร (ขาดทุน) 
จากบริษัทรวมอื่น ๆ 

ปตท.สผ.

สวนแบงกำ ไร (ขาดทุน)  
จากธุรกิจถานหิน

   2557                 2558                  2559
ปรับปรุงใหม         ปรับปรุงใหม

0

    2557                  2558                  2559
ปรับปรุงใหม           ปรับปรุงใหม

0
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ตอ EBITDA
(เทา)

อัตราสวนความสามารถ
ชำ ระดอกเบี้ย
(เทา)

1.39

อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพยรวม
(รอยละ)

3.02

5.88

0.39

0.19
0.29

10.99
9.239.50
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อัตราสวนหนี้สินรวม
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(รวมถึงเงินใหกูยืมระยะยาว 
ที่ถึงกำ หนดชำ ระภายใน 1 ป)

สวนของผูถือหุน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

หนวย: ลานบาท

อัตราสวนทางการเงิน
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ชื่อบริษัท    บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

ชื่อยอ    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 2559)

ทุนที่ออกและชำ ระเต็มมูลคา  28,562,996,250 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,856,299,625 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

   (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ที่ตั้งสำ นักงานใหญ    555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

   โทรศัพท ์ 0-2537-2000

   โทรสาร  0-2537-3498-9

   เว็บไซต์  www.pttplc.com

ฝายสื่อสารองคกร โทรศัพท ์ 0-2537-2150-1 

   โทรสาร 0-2537-2572, 0-2537-2171

   อีเมล corporate@pttplc.com

ฝายผูลงทุนสัมพันธ โทรศัพท ์ 0-2537-3518-9    

   โทรสาร 0-2537-3948

   อีเมล ptt-ir@pttplc.com

สำ นักกรรมการผูจัดการใหญ โทรศัพท ์ 0-2537-3885-6, 0-2537-3855

และเลขานุการบริษัท โทรสาร 0-2537-3883, 0-2537-3887

   อีเมล corporatesecretary@pttplc.com

ขอมูลทั่วไป
ของบริษัทข
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บุคคลอางอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์    บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด

   ช้ัน 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

   โทรศัพท ์ 0-2009-9999

   โทรสาร 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   

   ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

   โทรศัพท ์ 0-2271-8000         

    โทรสาร 0-2618-5769

นายทะเบียนหุ้นกู้สกุลบาท    ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน)

   ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 1

   ชั้น 15 ฝั่งปีกเหนือ (North Wing) 

   อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9   

   เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง 

   เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

   โทรศัพท์   0-2128-2324-9 

   โทรสาร    0-2128-4625

ทีมการขายผลิตภัณฑ์บริการหลักทรัพย์ 

บริการหลักทรัพย์

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท ์ 0-2544-3937, 0-2544-2923 

โทรสาร    0-2544-7475 
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นายปยสวัสด์ิ อัมระนันทน
ประธานกรรมการ

นายเทวินทร วงศวานิช
ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ

Pride and Treasure 
of Thailand
องคกรแหงความภาคภูมิใจ
และเปนสมบัติอันล้ำ คาของคนไทย

สารจาก
คณะกรรมการ

ญ

นา
ปร
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 ปี 2559 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่ ปตท. ต้องเผชิญ

กับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน 

และเติบโตต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเกิดจากราคา 

สินค้าโภคภัณฑ์ตกต่ํา การค้าและการลงทุนลดลง 

การผันผวนของตลาดเงินทั้ งจากเศรษฐกิจจีน 

ที่ชะลอตัวลงและผลการลงประชามติแยกตัวออกจาก 

สหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit Vote)  

และผลการเลือกต้ังประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา  

รวมถึงยังต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาน้ํามัน  

โดยราคาน้ํามันดิบดูไบได้ปรับตัวลดลงต่ําสุดที่ระดับ  

22.80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในเดือนมกราคม  

ก่อนที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี  แต่ราคา 

น้ํามันดิบเฉลี่ยทั้งปี  2559 ยังคงต่ํากว่าปี  2558  

กลุ่ม ปตท. จึงได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนิน 

ธุรกิจแบบ 3D คือ 1) Do Now เป็นยุทธศาสตร์ 

ที่ต้องดําเนินการทันทีเพื่อสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจ 

ภายใต้ความผันผวนของราคาพลังงาน โดยการเพ่ิม 

ผลผลิต (Productivity Improvement) 2) Decide Now  

เป็นยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable  

Growth) ที่ต้องมีการตัดสินใจลงทุนในกรอบระยะ  

3 - 5 ปี เพื่อสร้างการเติบโตจากฐานธุรกิจที่มีอยู่  

โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากศักยภาพในการแข่งขัน 

และความได้เปรียบเชิงธุรกิจของ กลุ่ม ปตท. และ 

3)  Des ign Now เป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องเตรียม 

ความพร้อมสู่การเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต 

โดยอาศยันวตักรรมและเทคโนโลยใีหม ่เพือ่พฒันาธรุกจิ

ในรูปแบบใหม่ที่มีอัตราการเติบโตสูง (New S-Curve) 

ทีมุ่ง่เน้นลกูค้าเป็นศนูยก์ลาง (Customer Centric) แสวงหา

โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลก (Megatrend) 

และตอบสนองแนวคิดการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปสู่ 

“ประเทศไทย 4.0” ของภาครัฐ

เรียน ทานผูถือหุน

 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สํานึกในพระมหา- 

กรณุาธคิณุของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิล- 

อดุลยเดชที่ได้พระราชทาน “หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง” แก่พสกนิกรชาวไทย ซึ่ง ปตท. ในฐานะ

บริษัทพลังงานแห่งชาติ ได้น้อมนํามาเป็นแนวทาง 

ในการดําเนินธุรกิจตลอดมา เพื่อที่จะเป็นองค์กรแห่ง

ความภาคภูมิใจและเป็นสมบัติอันล้ําค่าของคนไทย  

(Pride and Treasure of Thailand) โดยมุ่งมั่น 

เป็นองค์กรที่ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล 

ปฏิบัติภารกิจหลักในการจัดหาพลังงานให้แก่ประเทศ

อย่างพอเพียง ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน ควบคู่ไปกับ 

การดูแลสังคม ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อม ปตท. 

ไดด้าํเนนิธรุกจิใหม้ผีลตอบแทนทีเ่หมาะสม มกีารเตบิโต 

อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา จนถึง

ปลายน้ํา เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและภูมิคุ้มกัน 

ให้กับองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด 

ตลอดจนมีการบริหารความเสี่ยง และยึดมั่นการบริหาร 

จัดการคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ 

สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ภายใต้วัฒนธรรม

การทํางานของพนักงานที่ต้องเป็นทั้ง “คนเก่ง คนดี  

และมีความรับผิดชอบ”
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 ในด้านการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับ

ประเทศ ในปี 2559 ปตท. ประสบความสําเร็จในการเจรจา

สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะยาวกับคู่ค้า 

ทําให้สามารถลดต้นทุนการนําเข้า LNG ของประเทศ 

ตลอดอายุสัญญาลงได้ประมาณ 1.1 แสนล้านบาท และ 

ปตท. ได้เร่งดําเนินการก่อสร้างคลังรับก๊าซธรรมชาติเหลว

แห่งที่ 1 ส่วนขยายจาก 5 เป็น 10 ล้านตันต่อปี ให้แล้วเสร็จ

สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ต้นปี 2560 อีกทั้งยังได้รับอนุมัติ 

จากคณะรัฐมนตรีให้ขยายเพิ่มเป็น 11.5 ล้านตันต่อปี 

ให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 และก่อสร้างคลังรับก๊าซ 

ธรรมชาติเหลวแห่งที่ 2 อีก 7.5 ล้านตันต่อปี ให้แล้วเสร็จ

ภายในปี 2565

 สําหรับธุรกิจน้ํามัน ปตท. ได้ริเริ่มการเปิดสถานี 

บริการน้ํามันรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “PTT Compact Model” 

เป็นสถานบีรกิารน้าํมนัขนาดกะทดัรดั เพื่อกระจายการบรกิาร 

สู่ชุมชนบนถนนสายรองอย่างทั่วถึง จํานวน 18 แห่ง 

และจะขยายเพิ่มขึ้นพร้อมกับการพัฒนาเป็น Min i 

Community Mall เพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมเมือง

มากขึ้น และ ปตท. ยังใช้ประโยชน์จากการมีเครือข่ายสถานี

บริการน้ํามันอยู่ทั่วประเทศสร้างประโยชน์แก่สังคมชุมชน 

อาทิ การจัดตั้ง “ร้านค้าประชารัฐสุขใจ” ในสถานีบริการ 

น้ํามัน ปตท. 148 แห่งทั่วประเทศ เพื่อจําหน่ายสินค้าเกษตร 

สินค้าวิสาหกิจชุมชน และสินค้า OTOP ที่เป็นเอกลักษณ์เด่น 

ของแต่ละชุมชน มีบริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 

การจดัตัง้โครงการ “รวมพลังซือ้ขา้วจากชาวนา” สรา้งรายได ้

ใหก้บัชาวนากว่า 108 ลา้นบาท การใชส้ถานบีรกิารน้าํมนั ปตท. 

เป็นศูนย์รวมในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบ

อุทกภัยในภาคใต้ และการดําเนินโครงการ “แยก แลก ยิ้ม” 

เพื่อปลูกฝังนิสัยการแยกขยะและนํารายได้จากการจําหน่าย

ขยะที่แยกได้กลับใช้ ในการพัฒนาสังคมชุมชนต่อไป 

ซึ่งผลจากการดําเนินโครงการดังกล่าวมีส่วนทําให้ส่วนแบ่ง 

ตลาดน้ํามันขายปลีกของ ปตท. ในปี 2559 ยังคงครอง 

ความเป็นอันดับหนึ่งและเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40.8 และ 

ปตท. ยงัไดร้บัรางวลัการเปน็แบรนด์ทีไ่ด้รบัความนิยมสงูสดุ 

เป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน และได้รับรางวัล Number One Brand 

Thailand เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

Pride and
Treasure
of Thailand
องคกรแหงความภาคภูมิใจ
และเปนสมบัติอันล้ำ คาของคนไทย
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 ปตท. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ในทกุพื้นที่ที ่ปตท. เขา้ไปดําเนนิธุรกจิ โดยการนําองค์ความรู ้

จากการดําเนินธุรกิจ ประสานกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 

มาช่วยแก้ปัญหาให้กับชุมชน โดยในปี 2559 สายงานระบบ

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้นําองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม 

ใช้พลังงานธรรมชาติมาช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ํา 

ของชุมชนบ้านขนุนคลี่และบ้านภูเตย จังหวัดกาญจนบุรี 

ด้วยการพัฒนา “เครื่องตะบันน้ํา (Hydraulic Ram Pump)” 

เพื่อส่งน้ําจากที่ต่ําขึ้นไปที่สูงและยังสามารถใช้แรงน้ําไหล

ผลิตไฟฟ้าให้ชุมชนที่ขาดแคลนได้อีกด้วย และโครงการ 

ดังกล่าวอยู่ระหว่างการขยายผลร่วมกับกรมป่าไม้ เพื่อที่จะ 

นาํไปตอ่ยอด “โครงการเกษตรพอเพยีง” ตามแนวพระราชดาํริ

ที่จะสามารถผันน้ําจากแหล่งน้ําสู่แปลงเกษตรและพื้นที่ป่า 

ที่ขาดแคลนน้ําต่อไป นอกจากนี้ ปตท. ยังคงมุ่งม่ันที่จะ 

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยหนึ่งในกิจกรรมดังกล่าวคือการปลูกป่าและฟื้นฟูป่า 

ซึ่งในปี 2559 ปตท. ไดส้ง่มอบพืน้ทีป่ลกูปา่จาํนวน 54,600 ไร่

ให้กับหน่วยงานของรัฐ ทําให้ตั้งแต่ปี 2556 ปตท. ได้ส่งมอบ

พื้นที่ปลูกป่าไปแล้ว 208,081 ไร่ จากเป้าหมายคือส่งมอบ 

5 แสนไร่ภายในปี 2565 และยังมีโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

อื่น ๆ อีก เช่น โครงการรักษ์น้ํา รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้า 

โครงการเมืองน่าอยู่นําร่อง 5 เมือง เป็นต้น นอกจากนี้ 

โครงการป่าในกรุงของ ปตท. ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดําเนินเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 18 

พฤษภาคม 2558 ยังได้รับรางวัลออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

ดีเด่น ประจําปี 2559 จากสมาคมภูมิสถาปนิกสหรัฐอเมริกา

ด้วย

 ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ผลประกอบการทางการเงินของ 

ปตท. ในปี 2559 มีกําไรสุทธิ 94,609 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

74,673 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปี 2558 แม้สว่นหน่ึงจะมาจาก 

การบันทึกมูลค่าการด้อยค่าทางบัญชีที่ลดลงและการบันทึก 

ผลกําไรจากสต๊อกน้ํามันจากราคาน้ํามันสิ้นปีที่เพิ่มขึ้น 

จากต้นปี (Stock Gain) รวมกันประมาณ 7 หมื่นล้านบาท  

แตจ่ากราคาเฉล่ียน้าํมันและปโิตรเคมีท่ีปรบัตวัลดลงก็สง่ผล 

ใหร้ายได้จากการขายของ ปตท. ลดลงเหลอื 1.72 ลา้นลา้นบาท  

จาก 2.03 ล้านล้านบาท ในปี 2558 และมาร์จินของธุรกิจ 

ปิโตรเคมีและการกล่ันก็ลดลงกว่า 2 หมื่นล้านบาท  

แต่จากการที่ กลุ่ม ปตท. ได้เร่งดําเนินการเพิ่มผลผลิต 

อย่างจริงจัง จากความทุ่มเทและความร่วมมือของบุคลากร 

ทั่วทั้ง กลุ่ม ปตท. ทําให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึง  

2.4 หมื่นล้านบาท ประกอบกับการดําเนินธุรกิจของ ปตท.  

มีการลงทุนในตลอดห่วงโซ่คุณค่าจากต้นน้ําถึงปลายน้ํา  

ทําให้ผลประกอบการของ กลุ่ม ปตท. สามารถพลิกฟ้ืน 

เร็วกว่าบริษัทน้ํามันชั้นนําหลายแห่งที่ลงทุนในธุรกิจต้นน้ํา

เป็นหลัก

 ความสําเร็จในการดําเนินงานของ ปตท. สะท้อนได้ 

จากรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ อาทิ รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม 

ประจําปี 2559 การได้รับการจัดอันดับในดัชนีความยั่งยืน

ดาวโจนส์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน รางวัลผู้บริหารสูงสุด 

ยอดเยี่ยมแห่งปี (The Asset CEO of the Year) ด้านประเภท

ธุรกิจน้ํามันและก๊าซ รางวัล Corporate Governance 

ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ผลประเมินระดับดีเลิศ (Excellent CG 

Scoring) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

ซึง่ลว้นแตเ่ป็นผลมาจากการทุม่เททาํงานหนกัของท้ังผูบ้รหิาร

และพนกังาน กลุม่ ปตท. รวมถงึศกัยภาพของการบรหิารงาน 

ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการสนับสนุนที่ดี  

จากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 ในนามของคณะกรรมการ ปตท. ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น 

และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ให้ความไว้ใจและสนับสนุน 

การดาํเนินงานของ ปตท. ด้วยดีเสมอมา และขอให้เชือ่มัน่วา่ 

คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ปตท. ทุกคน 

จะมุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อให้องค์กร ปตท. 

เป็นสมบตัทิีล่้าํค่าของประเทศ ที่คนไทยทกุคนภมูใิจ ตลอดไป 
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เรียน ทานผูถือหุน
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน) 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน 

ประกอบด้วย นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นประธาน 

กรรมการตรวจสอบ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค และนายวิชัย 

อัศรัสกร เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาวนิตยา 

ดิเรกสถาพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และปฏิบัติงาน

ในตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักตรวจสอบ 

ภายใน อกีหน้าทีห่นึง่ เปน็เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้

รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตร 

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคลอ้งตามแนวปฏบัิตทิีด่ ี

ของคณะกรรมการกํากบัหลกัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

โดยสอบทานและผลักดันให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการตรวจสอบภายในที่มี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ความสําคัญกับ 

การกําหนดโครงสร้างและกระบวนการทํางานที่เป็นระบบ  

มุ่งเน้นการเป็นองค์กรโปร่งใส และยกระดับคุณภาพ 

การตรวจสอบภายในของ กลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนาสํานัก 

ตรวจสอบภายในให้มุ่ งสู่ การ เป็นหุ้ นส่ วนทาง ธุรกิจ 

(Trustworthy Partner) เพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ในระยะยาวอย่างยั่งยืนให้แก่ ปตท. โดยสรุปสาระสําคัญ 

ได้ดังนี้

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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นายกิตติพงษ กิตยารักษ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในเรื่องการกํากับ 

ดูแล และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และผลักดันให้เกิด 

การบริหารจัดการตามแนวคิด Three Lines of Defense 

โดยสนับสนุนแนวทางการตรวจสอบเชิงรุก (Proactive 

Audi t )  เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในสื่อความ

และให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ปตท. ให้เข้าใจ 

เรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี การดําเนินงานตามนโยบาย 

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน กระบวนการตรวจสอบภายใน 

และการสร้างทัศนคติที่ดี ในเรื่องการควบคุมภายใน 

(Internal Control Mindset) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สําคัญ 

และจําเป็นต่อผู้บริหารในการกํากับและควบคุมการปฏิบัติงาน 

ให้มีการดําเนินการอย่างโปร่งใสโดยบรรลุวัตถุประสงค์ของ

ธุรกิจควบคู่ไปกับการมีจริยธรรมในการดําเนินงาน 

การผลักดันให้เกิดการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือ 

เป็นทรัพยากรสําคัญที่มีค่าอย่างยิ่งต่อการดําเนินงาน 

เช่น การพัฒนา Internal Audit Academy อย่างต่อเนื่อง 

และการทบทวนกรอบความรู้และทักษะของผู้ตรวจสอบ

ภายใน (Competency Framework) เพื่อพัฒนาผู้ตรวจสอบ

ภายในใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการดําเนนิการตรวจสอบ 

ได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  ยังมี 

การเสริมสรา้งใหผู้บ้ริหารและพนกังานของ ปตท. และบริษทั

ในกลุม่มคีวามรูค้วามเข้าใจในเรือ่งการกาํกับดแูล การบรหิาร

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

โดยจดั Workshop ใหผู้ป้ฏิบตัิงานและสือ่ความผา่นผูบ้ริหาร

ระดับสูง  

การสนับสนุนให้ขยายผลการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการตรวจสอบและป้องกันการเกิดทุจริต 

และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศที่หน่วยธุรกิจ 

ใช้ในการดําเนินงานให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย 

และทิศทางธุรกิจของ ปตท. ที่ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบ 

เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สรา้งความได้เปรยีบในระดับสากล 

รวมถงึการกาํกบัใหบ้รษัิทฯ มกีระบวนการตดิตามและบรหิาร 

จดัการความเสีย่งอยา่งเปน็ระบบ มปีระสทิธภิาพและทันทว่งท ี

โดยเฉพาะความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์ การรักษา 

ความปลอดภยัในโลกไซเบอร ์(Cybersecurity) ความปลอดภัย 

ของระบบฐานข้อมูล แผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession  

Plan) รวมถึงการสนับสนุนให้มีกระบวนการพิจารณา 

การลงทุนท่ีรอบคอบรัดกุม การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress  

Test) โดยใช้สมมติฐานอย่างเหมาะสม เพ่ือประเมินผลกระทบ 

ต่อการดําเนินธุรกิจ และมีแผนการดําเนินงานล่วงหน้า 

รว่มผลกัดนัและสนบัสนนุใหบ้ริษทัฯ มีแนวปฏิบตัิ 

ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม 

เพื่อสร้างความเป็นองค์กรโปร่งใส โดยร่วมมือกับองค์กร

ภาครัฐและเอกชน เช่น การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption Committee 

หรือ CAC) การพัฒนาระบบข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 

การทุจริต (Whistleblowing) และการเข้าร่วมข้อตกลง

คุณธรรม (Integrity Pact หรือ IP) เป็นต้น

 

 ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 

ทั้งสิ้น 15 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ 

ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี  สรุปสาระสําคัญ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้ 

 1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน 

ประจําปีของบริษัทฯ และงบการเงินรวม รวมถึงรายการ

ระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ร่วมกับฝ่ายจัดการ สํานักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี 

โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วน

ของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สําคัญรวมถึง 

การประมาณการทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน 

ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขต

การตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน 

เพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า 

การจัดทํางบการเงินเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย 

และมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไป 

มีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูล

อย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน  

 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับ 

ผูส้อบบัญชเีปน็การเฉพาะ 1 ครัง้ โดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้ร่วม 

เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี 

โดยให้ความสําคัญกับการนําเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่ (Key Audit Matters: 

KAMs)
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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 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพ 

และความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

อันเกิดจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนโยบาย 

การบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหาร 

จัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน 

ของ กลุ่ม ปตท. แผนการลงทุน การจัดหาแหล่งพลังงาน  

รวมถงึเหตกุารณค์วามเสีย่ง (Event Risk) อืน่ อย่างสม่าํเสมอ 

ทุกไตรมาสร่วมกับฝ่ายจัดการ พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ 

เพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่ งขึ้น  โดยเฉพาะการมี  

กระบวนการพิจารณาการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ 

ของบริษัทในกลุ่มที่รอบคอบรัดกุมและความเสี่ยงในเรื่อง 

ความผันผวนของราคาน้ํามันและผลิตภัณฑ์อื่นของ 

กลุ่ม ปตท. ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนให้ 

ฝ่ายจัดการทําการวิเคราะห์ Stress Test โดยใช้สมมติฐาน 

อย่างเหมาะสม และจัดทําแผนการดําเนินงานล่วงหน้า 

เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม พ ร้ อ ม ร อ ง รั บ ก ร ณี ที่ ส ถ า น ก า ร ณ์  

ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้  

 3. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุม 

ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสําคัญกับ 

การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

และการบริหารจัดการตามแนวคิด Three Lines of Defense  

เ น้ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น อ ย่ า ง มื อ อ า ชี พ แ ล ะ เ ป็ น ร ะ บ บ 

โดยได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชี 

และสํานกัตรวจสอบภายในทกุไตรมาส ในเรือ่งการดําเนนิงาน 

การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือ 

ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 

หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 

การปฏบิตัติามกฎหมาย  ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  มตคิณะรฐัมนตร ี

ซึ่งผู้สอบบัญชีให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็น

ปญัหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญ 

 ผลการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบ 

คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าดว้ยการกําหนดมาตรฐาน 

การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ในปี 2559 ฝ่ายจัดการ 

และสาํนักตรวจสอบภายใน มคีวามเหน็วา่การควบคมุภายใน

ของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลทางธุรกิจ 

โดยมีผู้บริหารให้ความร่วมมือตอบแบบประเมินการควบคุม

ภายในครบถ้วนร้อยละ 100

 

 4. การสอบทานการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ีในป ี2559 

คณะกรรมการตรวจสอบเน้นนโยบายการบริหารจัดการ 

เพือ่ใหเ้กดิการกาํกบัดูแลกจิการทีด่อียา่งเปน็ระบบ สนบัสนนุ

การจัดทํา Compliance Framework เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

การดําเนินงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบของ 

บริษทัฯ ผลกัดันใหเ้กิดทศันคติที่ดีในเรื่องการควบคุมภายใน 

(Internal Control Mindset) สร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง 

การป้องกนัและตอ่ตา้นการทจุรติให้กบัผูบ้รหิารและพนักงาน

ผ่านการสัมมนาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยได้สอบทาน 

การปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงระบบงานที่กําหนดไว้ 

สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการระหว่างกัน

ของบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดําเนินการ 

ตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล สอบทาน 

ก ร ะ บ ว น ก า ร ร้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ แ จ้ ง เ บ า ะ แ ส ก า ร ทุ จ ริ ต 

(Whistleblowing) และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

กระบวนการเพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแล 

กิจการที่ดีและปรัชญาการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 

ร่วมกับคณะกรรมการจัดการของ ปตท. 1 ครั้ง โดยหารือ 

และให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการดําเนินการ

เพื่อให้ ปตท. เป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย 

การดําเนินการตอ่ตา้นทจุริต กิจการเพื่อสงัคม และโครงการ

ประชารัฐ รวมทั้งเร่งรัดการดําเนินการตามข้อเสนอแนะ 

จากการตรวจสอบ

 5. ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล ง า น ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบ โดยในปี 2559 ได้จัดตั้ง 

ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่วนตรวจสอบ 

พิเศษขึ้น เพื่อให้มีการตรวจสอบในเชิงรุก (Proactive) 

ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีความสําคัญ โดยเฉพาะในเรื่อง 

Cybersecuri ty ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 

และความเสี่ยงอื่น ๆ นอกเหนือการตรวจสอบตามแผน 

การตรวจสอบประจําปี และกําหนดกรอบการจัดตั้งหน่วย 

ตรวจสอบภายในบริษัทในกลุ่มให้มีความชัดเจนเพื่อให้ 

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินการ 

ตรวจสอบ รวมทั้ ง กํากับให้มี การประ เมินคุณภาพ 

การตรวจสอบภายใน และให้การสนับสนุนการพัฒนา 

บุคลากร โดยผลักดันให้มีการพัฒนาการดําเนินการ 
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ของ Internal Audit Academy อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

เพื่อพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีความพร้อมทั้งความรู้ 

และทักษะในสายอาชีพ โดยมีการประเมินและปรับปรุง 

กรอบความรูแ้ละทักษะของผู้ตรวจสอบภายใน (Competency 

Framework) และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เข้ามาช่วยในการตรวจสอบและขยายผลการใช้งาน 

ระบบ Continuous Control Monitoring and Auditing 

System (CCMS) ซึ่งช่วยกลั่นกรองและตรวจติดตาม 

ความผิดปกติ (Red Flag) รวมถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 

ในกระบวนการตา่ง ๆ  ไปยังบรษิทัในกลุ่ม และกระบวนการอื่น 

นอกจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procure to Pay) 

ประกอบกับการปรับปรุงระบบเดิมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ 

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนกลยุทธ์ 

แผนการตรวจสอบประจําปีและแผนการตรวจสอบ 

ระยะยาว การปฏิบัติงานตามแผน ผลการตรวจสอบของ

สํานักตรวจสอบภายในโดยให้ข้อแนะนําและติดตาม 

การดําเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสําคัญ เพื่อก่อให้เกิด

การกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ 

พิจารณาการปรับปรุงกฎบัตรด้านการตรวจสอบภายใน 

สอบทานงบประมาณประจําปีของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน แผนการพัฒนา แผนการสรรหาและการหมุนเวียน

บุคลากรการฝึกอบรมบุคลากร การประเมินความเพียงพอ 

และเหมาะสมของทรัพยากร ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน 

พิจารณาความดีความชอบประจําปีของรองกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ และปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ สํานักตรวจสอบภายใน อีกหน้าที่หนึ่ง

 6. การรกัษาคณุภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและปรบัปรงุกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ังประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะและรายบุคคล 

ทั้งแบบประเมินตนเองและแบบไขว้ ตามแนวปฏิบัติที่ดี 

ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลที่กําหนดไว้ 

ทั้งนี้ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยีย่ม และคณะกรรมการ 

ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้ มี ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้  

คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส โดยได้ให้ข้อสังเกต

และขอ้คดิเห็นเพื่อปรบัปรงุกระบวนการกํากบัดแูล ความเสีย่ง 

การควบคุมภายใน และการปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องบริษทัฯ 

 

 7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ 

ใหส้าํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

ประจําปี 2560 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ นําเสนอ 

ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 นอกจากนี้ ยังได้

พิจารณาขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบัญชีประจําปี 

ของผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 

ของบริษัทฯ

 โดยสรุป  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติ

ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้ระบุไว้ในกฎบัตร 

ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ 

ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระ 

อย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

อย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง 

เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

บริษัทฯ มีการปฏิบัติ งานที่สอดคล้องตามกฎหมาย 

ข้อผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ รวมถึงระบบ

การกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยง 

อย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
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เรียน ทานผูถือหุน
 
 ในปี 2559 คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติแต่งตั้ง 

คณะกรรมการสรรหา บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ชดุปจัจบุนั 

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ โดยมีพลอากาศโท 

บุญสืบ ประสิทธิ์  ทําหน้าที่ประธานกรรมการสรรหา 

นายชาญวทิย ์อมตะมาทชุาต ิและนายธรณ ์ธาํรงนาวาสวสัดิ์ 

เป็นกรรมการสรรหา โดยมีผู้จัดการฝ่ายสํานักกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท ทําหน้าที่เลขานุการ

คณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติ

หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง 

และสมเหตุสมผล รวมท้ังได้มีการปรับปรุงอํานาจหน้าท่ี

ของคณะกรรมการสรรหาเพ่ิมเติม ให้ครอบคลุมการทํางาน

สอดคล้องกับความเป็นปัจจุบันมากข้ึน โดยในปี 2559 น้ี  

มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาท้ังส้ินจํานวน 3 คร้ัง  

โดยได้มีการพิจารณาในเร่ืองท่ีสําคัญ ดังน้ี

รายงานของ
คณะกรรมการสรรหา
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พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์
ประธานกรรมการสรรหา
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พิจารณาเสนอช่ือกรรมการ เพ่ือทําหน้าท่ีกรรมการ

เฉพาะเร่ือง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ

เฉพาะเร่ือง คุณสมบัติ ความรู้ ความชํานาญ ความสามารถ 

รวมท้ังทักษะท่ีเก่ียวข้องและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าท่ี

กรรมการเฉพาะเร่ือง และนําเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. 

เ พ่ือพิจารณาแต่งต้ัง ยกเว้น คณะกรรมการสรรหา 

ซ่ึงคณะกรรมการ ปตท. จะเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ังโดยตรง

พิจารณาปรับปรุงเพ่ิมเติมการกําหนดทักษะ 

ความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ขององค์ประกอบของ

คณะกรรมการ ปตท. (Board Skill Matrix) ซ่ึงสอดคล้องกับ 

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. และเพ่ิมเติมทักษะ 

ความรู้ ความเช่ียวชาญด้านต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติ

หน้าท่ีท่ีตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับ 

การกําหนดกลยุทธ์ของ ปตท. เพ่ือให้มีความละเอียดและ

ชัดเจนมากข้ึน เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ ปตท. พิจารณา

ปรับปรุงอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา 

เพ่ือให้การดําเนินการของคณะกรรมการเฉพาะเ ร่ือง 

ของ ปตท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับ 

กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. ในปัจจุบันมากข้ึน 

 ในปี 2559 คณะกรรมการ ปตท. ได้เปิดโอกาส 

ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่าเหมาะสม 

เพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการได้ ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือ 

บุคคลเพ่ือเข้ากระบวนการสรรหากรรมการในการประชุม 

สามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 ท้ังน้ี รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ 

เพ่ือความโปร่งใสในการตรวจสอบในรายงานประจําปี 

ฉบับน้ีแล้ว

พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ 

โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพ 

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

อาทิ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานของกรรมการ

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกําหนดนโยบายและกํากับ

ดูแลรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น รวมถึงข้อบังคับของบริษัทและ 

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ตลอดจนความรู้ 

ความสามารถที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์  

ในการดําเนินธรุกิจของ ปตท. โดยพิจารณาจากทกัษะจําเป็น 

ที่ยังขาดการวิเคราะห์จาก Board Skill Matrix รวมทั้ง 

พิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director ’s Pool) 

ของกระทรวงการคลัง และของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษั ท ไทย  ( IOD)  อี กทั้ งต้ อ ง เป็นผู้ ไม่ มี  

ประวัติด่างพร้อยและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. 

(Conflict of Interest) เพื่อเสนอใหคณะกรรมการ ปตท. 

พจิารณาแตง่ต้ังบคุคลทีม่คีวามเหมาะสม และเสนอทีป่ระชมุ

สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการ ปตท. 

โดยรายชื่ อบุ คคลที่ มี ความ เหมาะสมจะต้องไ ด้ รับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) 

เพ่ือเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกําหนด

นโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 อีกด้วย  

พิ จารณาแต่ งตั้ งกรรมการแทนกรรมการ 

ที่ลาออกระหว่างปี คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา 

สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ข้างต้น 

เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาแต่งตั้งให้เป็น 

กรรมการ โดยรายช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสม จะต้องได้รับ 

ความเห็นชอบจาก คนร. เช่นกัน  

้
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นายประเสริฐ บุญสัมพันธ
ประธานกรรมการกำ หนดคาตอบแทน

เรียน ทานผูถือหุน
 
 ในป ี2559 คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติแตง่ตัง้คณะ

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ชุดปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ 

โดยมีนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ทําหน้าที่ประธานกรรมการ

กําหนดค่าตอบแทน นายสมชัย สัจจพงษ์ และนายสมศักดิ์ 

รายงานของ
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
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โชติรัตนะศิริ เป็นกรรมการกําหนดค่าตอบแทน โดยมี 

ผู้จัดการฝ่ายสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการ

บรษัิท ทาํหนา้ทีเ่ลขานกุารคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่

ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท. ด้วย 

ความระมัดระวัง รอบคอบ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรอง 

และให้ข้อคิดเห็นในประเด็นสําคัญต่าง ๆ ก่อนนําเสนอ 

ต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยได้มีการประชุม 1 ครั้ง 

ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญ ดังนี้

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรับคณะ

กรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจําปี 2559  

โดยพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ 

ของบริษัท แนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรม

เดียวกันและบริษัทชั้นนําทั้งระดับประเทศและระดับโลกใช้ 

รวมทัง้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท. ประกอบกับ 

ผลประเมินของคณะกรรมการในหัวข้อต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ 

ในแบบประเมินประ จําปี  โดยไ ด้ เสนอขออนุมัติต่อ 

คณะกรรมการ ปตท. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2559 

พิจารณาแนวทางการประเมินผล เพื่อกําหนด

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาปัจจัยในด้านต่าง ๆ อาทิ 

ผลการดาํเนินงาน ซ่ึงเช่ือมโยงกับบันทึกขอ้ตกลงการประเมิน

ผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจประจําปี ระหว่างสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กับ ปตท. ปัจจัย

ด้านความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะผู้นํา 

ป ร ะ ก อ บ กั บ ก า ร พิ จ า ร ณ า ผ ล ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ข อ ง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  

อีกทั้งนําผลประเมินที่คณะกรรมการทุกท่านได้มีส่วนร่วม 

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนพจิารณา กอ่นนําเสนอ

ต่อคณะกรรมการ ปตท. ต่อไป 
 

 ในปี 2559 ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ 

และกรรมการเฉพาะเรื่อง รวมทั้งค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ไว้ในรายงานประจําปีฉบับน้ีเพ่ือความโปร่งใสในการตรวจสอบ
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พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
ประธานกรรมการกำ กับดูแลกิจการที่ดี

รายงานของ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ทานผูถือหุน

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน 

ไดแ้ก ่พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสขุ ทาํหนา้ทีป่ระธานกรรมการ 

กํากับดูแลกิจการที่ดี นายดอน วสันตพฤกษ์ และนายธรณ์ 

ธํารงนาวาสวัสดิ์ เป็นกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมี 

ผูจ้ดัการฝา่ยสาํนกักรรมการและผูจ้ดัการใหญแ่ละเลขานกุาร

บริษัท ทําหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

 คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสําคัญในการดําเนิน

ธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้  

จึงมุ่งเน้นให้ ปตท. ยึดมั่นการดําเนินงานตามหลักการกํากับ 

ดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ 

และกรอบการบรหิารจัดการความย่ังยนื  กลุม่ ปตท. เพือ่พฒันา 

และยกระดับระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ให้มี 

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก ่

ผูม้สีว่นได้เสยีทกุกลุม่ ตลอดจนนาํไปสู่การเตบิโตอย่างยัง่ยนื

ขององค์กร

 คณะกรรมการ ปตท. ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการทีด่ี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน 

ทําหน้าที่เสนอแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ต่อคณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ 

และฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

และสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักสากลของ 

The Organization for Economic Cooperation and 

Development และ ASEAN CG Scorecard ท้ังนี้ หน้าที่

ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดียังครอบคลุม 

การดําเนนิงานดา้นการบรหิารจัดการความย่ังยนื และการวาง 

กรอบแนวทางการกํากับดูแลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ

การต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท.

 ในปี 2559 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

มกีารประชมุ 4 ครัง้ ตามแผนงานที่กาํหนดคอืไตรมาสละคร้ัง 

เพ่ือติดตามการดําเนินงานตามแผนงานการกํากับดูแลกิจการ

ท่ีดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน แผนงานด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
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การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

จดัทาํแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํป ี(แบบ 56-1) 

และรายงานประจําปี ตลอดจนเปิดเผยผลการดําเนินงาน 

ของ ปตท. เป็นรายไตรมาส และข้อมูลสําคัญสําหรับผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทนุ และประชาชนทัว่ไป ซึง่มสีาระสําคญัครบถ้วน เพยีงพอ 

เชื่อถือได้ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

เช่น ระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต ์

ของ ปตท. (www.pttplc.com) โดยมีฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ 

และฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่

ข้อมูล 

จัดทํารายงานความย่ังยืน ปี 2559 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 9 

เพื่อเปิดเผยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

โดยประยุกต์ใช้ Sustainability Reporting Guidelines 

version 4.0 (G4) และ Oil and Gas Sector Disclosures 

(OGSD) ของ Global Reporting Initiative (GRI) และนําเสนอ

ความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการ 

ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global 

Compact: UNGC), Integrated Reporting (IR), ความสอดคล้อง 

เบื้องต้นของการดําเนินงานเทียบกับเป้าหมายการพัฒนา 

ท่ีย่ังยืนตามกรอบของสหประชาชาติ (Sustainable Development 

Goals: SDGs) ในรายงานด้วย รวมทั้งจัดให้มีการสอบทาน

รายงานโดยหน่วยงานภายนอก มีการเผยแพรร่ายงานฉบบันี ้

และฉบับที่ผ่านมาบนเว็บไซต์ ปตท. และเว็บไซต์ GRI ด้วย 

นอกจากนี้ ปตท. ยังส่งเสริมสนับสนุนบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ 

บรษัิท ปตท.สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกัด (มหาชน)  บรษิทั 

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล ์

จํากัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) และบริษัท 

โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) ให้มีการจัดทํา 

รายงาน สอดคล้องกับทิศทางของตลาดหลักทรัพย์  

แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่มุ่งหวังให้บริษัทจดทะเบียนใช้  

GRI ในการเปิดเผยข้อมูล

จัดทําจดหมายข่าว PTT Bizway รายไตรมาส

สําหรับผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อสื่อความและสร้างความเข้าใจ 

อันดี ระหว่าง ปตท. และผู้ถือหุ้นสามัญ

จัดทําวารสาร Happiness รายไตรมาสสําหรับ 

ผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อสื่อสาร สื่อความ และสานสัมพันธ์ระหว่าง 

ปตท. และผู้ถือหุ้นกู้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 

โดยใหข้อ้มลู วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ ตลอดจน 

ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม 

แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา 

แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน

การประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของ 

ปตท. เป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ 

ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า 

อย่างเพียงพอ รวมทั้งอํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น 

ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ ปตท. ได้รับคะแนนจากการประเมิน 

AGM Checklist ในระดับดีเยี่ยม 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึง 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ตามหลักเกณฑ์ที่ ปตท. กําหนด

กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ประจําปี 2559 

เพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของ ปตท. ที่อาจ

มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์

ของ ปตท. โดยรวม 

จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ 

จั ด ทํารายงานความขัดแย้ งของผลประโยชน์ แบบ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ PTT Intranet โดยในปี 2559 

ไม่พบความขัดแย้งที่มีนัยสําคัญ

กําหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่ 

ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย และให้ 

เลขานุการบริษัทรวบรวมและรายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการ

เป็นประจําทุกไตรมาส

จดัทําแนวปฏบิตัเิรือ่งการใชข้อ้มลูภายใน (Insider 

Trading) โดยขอใหก้รรมการและผูบ้รหิาร กลุม่ ปตท. หลกีเลีย่ง 

การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใน กลุ่ม ปตท. โดยหากมี

ความจําเป็นต้องซื้อขายให้แจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้า 

เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใส

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

4 แบบ คอื ประเมนิท้ังคณะ ประเมนิตนเอง ประเมนิกรรมการ

ท่านอื่น และประเมินคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สําหรับ 

ผลการประเมินของปี 2559 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรต่าง ๆ 

ที่สําคัญ อาทิ หลักสูตร Director Accreditation Program, 

Financial Statements for Directors, Directors Certification 

Program  และรว่มการสมัมนา Chairman Forum “Corporate 

Governance VS Corporate Performance: Duty or Choice?” 

ศึกษางาน กลุม่บริษทั ปตท. รวมถึงงานทีเ่กีย่วกบั

ธุรกิจพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จัดการประชุมระหว่างกรรมการอิสระ 1 ครั้ง

จัดการประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง

การให้ความสาํคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการกํากับ

ดแูลกิจการท่ีดีและการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัของ ปตท. ประจําป ี

2559 ตลอดจนเป้าหมายประจําปี เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
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ทุกระดับ โดยติดตามผลและให้คําแนะนําอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของ ปตท. 

ให้เทียบเท่าระดับสากล อันจะส่งเสริมความเชื่อมั่นให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

กํากับดูแลให้มีการทบทวนและแก้ไขปรับปรุง 

“คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม 

และจรรยาบรรณในการดําเนนิธรุกจิของ ปตท.” ฉบบัปรบัปรงุ 

ครั้งที่ 4 เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์

ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของบริษัท 

ชั้นนําตามมาตรฐานสากล เช่น ข้อเสนอแนะจากรายงาน 

Corporate Governance Assessment Report ของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) DJSI Corporate 

Sustainability Assessment เป็นต้น

กํากับดูแลให้มีการจัดทําแนวปฏิบัติตามนโยบาย

ต่อต้านคอร์รัปชัน กลุ่ม ปตท. เรื่องการรับ-ให้ของขวัญ 

การเลี้ยง หรอืประโยชนอ์ืน่ใด (No Gift Policy) เพือ่เปน็การสรา้ง 

มาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน กลุ่ม ปตท. 

โดยมุ่ งหวังให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานอย่างเต็ม 

ความสามารถ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน ตลอดจน

หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

ส่ง เสริมและผลักดันให้พันธมิตรทางธุรกิจ

ของ ปตท. ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วม

ปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เพื่อ

ผลักดันให้พันธมิตรทางธุรกิจดําเนินงานด้วยความโปร่งใส

และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ อันแสดงออก 

ถึงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือและก้าวเดินหน้าไปพร้อมกับ 

ปตท.

ส ร้ า ง บ ท บ า ท ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น กิ จ ก ร ร ม 

ด้านความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตกับหน่วยงาน

ภายนอกท้ังภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ งานวันต่อต้าน

คอร์รัปชันแห่งชาติ  งานวันสมัชชาคุณธรรม เป็นต้น 

เพื่อแสดงศักยภาพของ กลุ่ม ปตท. ในการดําเนินธุรกิจ 

อย่างโปร่งใส พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลด้านการกํากับดูแล

กิจการที่ดีของ ปตท.

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กําหนดแนวทางการดําเนินงานกิจการเพื่อสังคม 

สนับสนุนกรอบการบริหารจัดการความย่ังยืน กลุ่ม ปตท. 

ในการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม (Corporate Citizenship) 

โดยให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เพื่อรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทาง

ธรรมชาติ รวมถึงการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน 

ในทุกพื้ นที่ ที่ เ ข้ า ไปดํา เนินธุ รกิจและสั งคมโดยรวม 

อย่างยั่งยืน ผ่านการดําเนินงานภายใต้กลยุทธ์ 3 ด้าน คือ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนา

สังคมและชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กว่า 40 

โครงการ

ผ่านการประเมินความย่ังยืนของ RobecoSAM 

Corporate Sustainability Assessment และได้รับการจัดเป็น 

DJSI Member ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นับเป็น 1 ใน 10 บริษัท 

จาก 68 บริษัท ใน Dow Jones Sustainability World Index 

(DJSI World) และนับเป็น 1 ใน 2 บริษัท จาก 19 บริษัท 

ใน Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index 

(DJSI Emerging Markets) ในกลุ่ม Oil & Gas Upstream 

& Integrated (OGX) โดยมีคะแนนการประเมินในเรื่อง 

Materiality, Supply Chain Management, Tax Strategy, 

Environmental Reporting, Occupational Health and Safety, 

Social Impacts on Communities, Social Reporting และ 

Talent Attraction and Retention อยู่ในระดับ Industry Best

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ 

ในการดําเนินงานบนพื้นฐานของการกํากับดูแลกิจการ 

ที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารจัดการ 

ความยัง่ยนือยา่งต่อเนือ่ง ในปี 2559 ปตท. จงึได้รบัการยอมรบั 

ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 

จากสํานักงาน ป.ป.ช. ในระดับสูงมากสามปีติดต่อกัน 

การจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” ของโครงการสํารวจการกํากับ

ดแูลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ประจาํป ี2559 (Corporate 

Governance Report of Thai Listed Companies 2016) 

รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจําปี 2559 (CG Award) 

ซึ่งถือเป็นเกียรติยศของ ปตท. ที่ได้รับการยอมรับจาก 

ภาคส่วนต่าง ๆ ถึงการดําเนินงาน โดยยึดถือความโปร่งใส 

และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหัวใจสําคัญ การจัดอันดับ 

เปน็หนึง่ในสามบรษิทัไทยที่ตดิอนัดบัความโปรง่ใส 25 อันดบั 

สูงสุดจาก 100 บริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในกลุ่มประเทศ 

Emerging Market จากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ 

(Transparency International) รางวัล The Asset Corporate 

Awards 2016 ระดับ Platinum (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8)

รางวัล Strongest Adherence to Corporate Governance  

จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ฯลฯ

 

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะยังคงมุ่งม่ัน

พัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้านการกํากับดูแล

กิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่าง

ยัง่ยนืของ ปตท. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์การดําเนนิธรุกจิ 

ของ ปตท. ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเป็นสมบัติที่มีค่าของชาติ 

และเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย (Pride & Treasure 

of Thailand) สร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรบนพื้นฐาน 

ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และต่อต้านการทุจริต 

คอรร์ปัชนัทกุรปูแบบ เพือ่ประโยชนข์องผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ 

และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้นไป
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เรียน ทานผูถือหุน

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน คือ 

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ เป็นประธานกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยงองค์กร นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์  และ 

นายธรรมยศ ศรีช่วย เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กร มีภารกิจ 

เป็น Chief Risk Officer (CRO) ทําหน้าที่เลขานุการ

 ในปี 2559 เป็นปีที่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

(ปตท.) ยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่มีผลต่อการดําเนิน

ธรุกจิของ ปตท. อาท ิราคาน้าํมนัดบิโลกทีล่ดลงอยา่งตอ่เนือ่ง 

ตั้ งแต่ปลายปี  2558 และมีความผันผวนตลอดทั้ ง ปี  

อันเนื่องมาจากภาวะอุปทานล้นตลาด ค่าการกลั่นที่ปรับตัว

ลดลง และอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง  

ส่งผลให้การดําเนินธุรกิจของ ปตท. ต้องอาศัยข้อมูล 

ที่ครบถ้วนและชัดเจน โดยเฉพาะด้านการบริหารความเสี่ยง  

รายงานของ
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองคกร

นายชาญวิทย อมตะมาทุชาติ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร
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 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ได้สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ ปตท. 

อย่างเต็มที่  โดยได้ดําเนินการกํากับดูแลและบริหาร 

ความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ภายใต้

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง 

ของ ปตท. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบรรลุ 

เป้าหมายทางธุรกิจ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทาง 

ขององค์กร ลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสภาพ 

แวดล้อมทางธุรกิจ และสามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น 

ว่า ปตท. มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สามารถรองรับ 

ความเสี่ยงในทุกมิติ โดยสรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติ 

หน้าที่ได้ดังนี้

 1. กํากับดูแลและบริหารความเสี่ยงเพื่อลด 

ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ ปตท. โดยกําหนด 

ให้มีมาตรการเชิงรุกที่เน้นการบริหารจัดการเพื่อลดโอกาส

เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น ๆ และมีมาตรการเชิงรับ 

หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นขึ้น เพื่อลดผลกระทบ 

ต่อเป้าหมายขององค์กร มีการจัดทําแผนบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน อาทิ 

การบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวน 

ของราคาน้ํามันดิบโดยใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ 

ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพจากการดํา เนินงาน 

และการดําเนินมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น 

ต่อการดําเนินธุรกิจ 

 2. ติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด 

เป็นประจําทุกไตรมาส โดยกําหนดให้มีตัวชี้วัดความเสี่ยง 

เพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้า และตัวชี้วัดความเสี่ยง 

เพื่อวัดประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ 

ท่ีองค์กรยอมรับได้ ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุง 

การบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น โดยการทบทวนแผนบริหาร

ความเส่ียงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และสภาพแวดล้อม 

ทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป และมีการรายงานผลการดําเนินงาน 

ของคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการ ปตท. รับทราบ 

อย่างเป็นระบบ

 3. พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นวาระที่มีภาระผูกพัน 

ในระยะยาว มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจ และมีความเสี่ยง 

ที่ส่งผลกระทบต่อ ปตท. อย่างมีนัยสําคัญ เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการ ปตท. อาท ิการจดัหา 

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อรองรับความต้องการ LNG 

ของประเทศที่เพิ่มขึ้น

 4. ผลักดันให้มีการบูรณาการรายการความเสี่ยง

และแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรควบคู่ไปกับการจัดทํา 

แผนวิสาหกิจ ปี 2560 และนําเสนอขอความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการ ปตท. ทําให้แผนบริหารความเสี่ยง 

มีความชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์  

การดําเนินธุรกิจ มีการถ่ายทอดจากคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กรไปยังฝ่ายจัดการและผู้ปฏิบัตินําไปปฏิบัติ 

ทั่วทั้งองค์กร เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที 

และสร้างความพร้อมในการรองรับความเสี่ยงของธุรกิจ 

ในทุกสถานการณ์

 ด้ ว ย ก า ร ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ 

ในการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ ความทุ่มเทและ 

ความร่วมมือของบุคลากรทุกคน ส่งผลให้การบริหาร 

จัดการความเสี่ยงของ ปตท. ในปี 2559 อยู่ในเกณฑ์ 

ที่เหมาะสม และสามารถสนับสนุนการขยายตัวของ ปตท. 

ได้อย่างเต็มศักยภาพ
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ปตท. 
มีทุนจดทะเบียน 
28,572,457,250 บาท

สถานการณเศรษฐกิจ 
สถานการณปโตรเลียมและปโตรเคมี

 2557 2558 2559

6

5

4

3

2

1

0

2.1

1.6

4.1 4.1

ภาพที่ 1: 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของกลุมประเทศตาง ๆ 
ป 2557 - 2559
หนวย: % yoy
ที่มา: IMF ณ เดือนมกราคม 2560

  โลก
  กลุมประเทศพัฒนาแลว
  กลุมประเทศตลาดเกิดใหมและกำ ลังพัฒนา 1.9

4.6

3.4 3.2 3.1

สถานการณเศรษฐกิจโลก

 เศรษฐกิจโลกในปี 2559 ขยายตัวชะลอลงจากปี 2558 จากเศรษฐกิจ 

ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Advanced economies) ที่ขยายตัวชะลอลง  

โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาซึ่งฟื้นตัวชะลอลงมากในช่วงครึ่งปีแรกจากการลงทุน 

ภาคธุรกิจที่อ่อนแอ อย่างไรก็ตาม สภาวะตลาดแรงงานโดยรวมที่เข้มแข็งส่งผลให ้

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (The Federal Reserve: the Fed) เมื่อเดือนธันวาคม 2559  

มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 10 ปี ในขณะที่เศรษฐกิจ 

ของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรฟื้นตัวชะลอลงเช่นกัน จากภาวะความไม่แน่นอนที่สูงขึ้น 

จาก Brexit Vote สําหรับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และกําลังพัฒนา  

(Emerging market and developing economies) โดยรวมขยายตัวได้ในระดับใกล้เคียง 

ปีที่ผ่านมา โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF)  

ณ เดือนมกราคม 2560 ประมาณการว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.1 (ภาพที่ 1)
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สถานการณปโตรเลียมและปโตรเคมี

 ความต้องการใช้น้ํามันของโลกในปี 2559 เพิ่มขึ้น 1.4 

ล้านบาร์เรลต่อวัน น้อยกว่าการเพ่ิมข้ึนในปี 2558 จากการชะลอตัว 

ของเศรษฐกิจโลก โดยสํานักงานพลังงานสากล (International 

Energy Agency: IEA) ณ เดอืนธนัวาคม 2559 คาดว่าความตอ้งการ 

ใช้น้ํามันของโลกในปี 2559 อยู่ที่ระดับ 96.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน 

(ภาพที่ 2)

 ในป ี2559 ยังคงมภีาวะอปุทานลน้ตลาดจากการเพิม่กาํลงั

การผลิตน้ํามันของกลุ่ม OPEC ในระดับสูงกว่า 33 ล้านบาร์เรล 

ต่อวัน ส่งผลให้ราคาน้ํามันดิบดูไบเฉลี่ยปี 2559 อยู่ที่ 41.3 

เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ต่ํากว่าราคาเฉลี่ยในปี 2558 อยู่ที่ 51.0 

เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล สําหรับราคาน้ํามันสําเร็จรูปปรับลดลง 

ตามราคาน้ํามันดิบ โดยส่วนต่างระหว่างราคาน้ํามันดิบดูไบ 

และนํ้ามันสําเร็จรูปแกว่งตัวมากเนื่องจากความไม่สมดุล

ระหว่างความต้องการใช้น้ํามันสําเร็จรูปและแผนการผลิต 

ของกลุ่มโรงกลั่นในเอเชีย โดยราคาเฉลี่ยของน้ํามันเบนซิน 95  

ในปี 2559 อยู่ที่ 56.2 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยมีส่วนต่าง 

จากราคานํ้ามันดิบดู ไบลดลงตามอุปทานที่ เพิ่มขึ้นจาก 

การปรับแผนการผลิตของโรงกลั่น ราคาเฉลี่ยของน้ํามันดีเซล 

อยู่ที่  52.1 เหรียญสหรัฐต่อบาร์ เรล โดยมี ส่วนต่างจาก 

ราคาน้ํามันดิบดูไบลดลงตามอุปสงค์ที่ลดลงจากกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจที่ยังคงอ่อนแอ ราคาเฉลี่ยของน้ํามันเตาอยู่ที่ 

36.3 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยมีส่วนต่างจากน้ํามันดิบดูไบ 

ทรงตัวตามความต้องการในการเดินเรือที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ 

อุปทานจากตะวันตกลดลง ราคาเฉลี่ยของก๊าซหุงต้ม (LPG CP) 

อยู่ที่ 336 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ภาพที่ 3) 

 คา่การกล่ันของโรงกล่ันประเภท Cracking อา้งองิทีส่งิคโปร์

เฉลี่ยในปี 2559 อยู่ที่ 6.1 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ต่ํากว่าปี 2558 

ที่เฉลีย่อยู่ที่ 7.9 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

ภาพที่ 2: 
ความตองการ
ใชนํ้ามันโลก 
ป 2557 - 2559
หนวย: ลานบารเรลตอวัน
ที่มา: IEA ณ เดือนธันวาคม 2559
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  2557 2558 2559

นํ้ามันดิบดูไบ 96.7 51.0 41.3
เบนซิน 95 111.0 69.3 56.2
ดีเซล 112.7 64.6 52.1
นํ้ามันเตา 88.4 46.0 36.3

ภาพที่ 3: 
ราคานํ้ามันดิบดูไบ
และผลิตภัณฑปโตรเลียม 
ป 2557 - 2559
หนวย: เหรียญสหรัฐตอบารเรล

 2557 2558 2559
 Q1 Q2 Q3 Q4  Q1 Q2 Q3 Q4  Q1 Q2 Q3 Q4

 2557 2558 2559
 Q1 Q2 Q3 Q4  Q1 Q2 Q3 Q4  Q1 Q2 Q3 Q4

+2.3%

+1.4%
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 ภาพรวมราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในปี 2559 ปรับลดลงตามราคาน้ํามันดิบและราคาวัตถุดิบแนฟทา ความต้องการผลิตภัณฑ์

ทรงตวัตามสภาพเศรษฐกิจ ประกอบกบัสภาพอุปทานส่วนเกินจากการเพิม่กาํลงัการผลิตใหมจ่ากเมก็ซิโก สหรฐัอเมริกา อินเดีย อิหรา่น 

และจีน ได้ส่งผลให้ราคาโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: HDPE) เฉลี่ยทั้งปี 2559 อยู่ที่ 1,132 เหรียญสหรัฐ 

ต่อตัน ราคาพาราไซลีน (Paraxylene: PX) ยังคงมีสภาพอุปทานส่วนเกินจากการเพิ่มกําลังการผลิตใหม่จากจีนและโรงอะโรเมติกส์ 

ในสิงคโปร์กลับมาดําเนินการผลิตอีกคร้ัง ประกอบกับจีนนําเข้า PX จากสหรัฐฯ มากขึ้น ส่งผลให้ราคาเฉลี่ยทั้งปี 2559 อยู่ที่ 794 

เหรียญสหรัฐต่อตัน (ภาพที่ 4) 

สถานการณเศรษฐกิจไทย 

 เศรษฐกจิไทยในป ี2559 ขยายตวัดขีึน้ โดยได้รบัอานสิงสจ์ากการใชจ้า่ยและการลงทนุภาครัฐโดยเฉพาะโครงการลงทนุขนาดใหญ ่

และมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของรฐับาล ประกอบกบัภาคการทอ่งเทีย่วที่ขยายตัวดตีอ่เนือ่ง ชดเชยผลกระทบจากการสง่ออกสนิคา้และ

การลงทุนภาคเอกชนที่ยังคงอ่อนแอ ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ เดือนกุมภาพันธ์ 

2560 รายงานว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.2 สําหรับเงินบาทโดยเฉลี่ยทั้งปีอ่อนค่าลงอยู่ที่ประมาณ 35.3 บาท 

ต่อเหรียญสหรัฐ เนื่องจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทําให้เงินทุนต่างชาติเคลื่อนย้ายออกจากกลุ่มประเทศ

ตลาดเกิดใหม่และกําลังพัฒนา (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 4: 
ราคาผลิตภัณฑปโตรเคมี
ในตลาดเอเชีย 
ป 2557 - 2559
หนวย: เหรียญสหรัฐตอตัน
ที่มา: ICIS

  2557 2558 2559  
โพลีเอทิลิน 1,544 1,236 1,132
ความหนาแนนสูง   
พาราไซลีน 1,222 843 794
แนฟทา 849 477 383

  2557 2558 2559

 2557 2558 2559
 Q1 Q2 Q3 Q4  Q1 Q2 Q3 Q4  Q1 Q2 Q3 Q4
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ภาพที่ 5: 
อัตราการขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทย
ป 2557 - 2559
ที่มา: สำ นักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

  2557 2558 2559  
GDP (% yoy) 0.8 2.9 3.2

อัตรแลกเปลี่ยน 32.5 34.3 35.3
อางอิง (บาทตอ
เหรียญสหรัฐ)

32.7

-0.5

1.0 1.1 2.1 3.1 2.9 3.0 3.02.7 3.1 3.2GDP

อัตราแลกเปลี่ยนอางอิง

3.6

32.5 32.1 32.7 32.6 33.3 35.3 35.3 34.8 35.435.8 35.7

% yoy บาทตอ
เหรียญสหรัฐ
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สถานการณปโตรเลียมไทย
 

 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (ไม่รวมพลังงานหมุนเวียน) ในปี 2559 อยู่ที่ระดับ 2.09 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยการใช้น้ํามันเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 เนื่องจากปัจจัยทางด้านราคาน้ํามันอยู่ในระดับต่ํา ทําให้ 

มีอุปสงค์เพิ่มสูงขึ้น การใช้ก๊าซธรรมชาติลดลงร้อยละ 1.9 จากความต้องการใช้ที่ลดลงทั้งในการผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซฯ และ NGV 

สวนทางกับภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น การใช้ถ่านหินและลิกไนต์โดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 และการใช้พลังน้ํา 

และการนําเข้าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.2 (ภาพที่ 6)

 การใชน้้าํมนัสําเรจ็รปูของไทยในป ี2559 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.0  จากป ี2558 โดยการใชน้้าํมนัดเีซลยังคงมสีดัสว่นสงูสดุในกลุ่มน้าํมัน 

สําเร็จรูป และมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 ซึ่งเป็นการเติบโตจากภาคอุตสาหกรรม การใช้น้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 

ในขณะที่การใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG ลดลงร้อยละ 5.3 เนื่องจากราคาน้ํามันอยู่ในระดับต่ําต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 

ทําให้ผู้ใช้รถยนต์ NGV และ LPG เปลี่ยนไปใช้น้ํามันแทน สําหรับการใช้น้ํามันเครื่องบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 จากจํานวนนักท่องเที่ยว 

และจํานวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น และการใช้น้ํามันเตาเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 จากการใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นมาก (ภาพที่ 7)

3.0

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0

ภาพที่ 6: 
การใชพลังงาน
เชิงพาณิชยขั้นตน 
ป 2557 - 2559
หนวย: ลานบารเรลเทียบเทาน้ำ มันดิบตอวัน
หมายเหตุ: ไมรวมพลังงานหมุนเวียน
ที่มา: สำ นักงานนโยบายและแผนพลังงาน

  พลังน้ำ / ไฟฟานำ เขา
  ถานหิน
  น้ำ มัน 
  กาซธรรมชาติ

1% 2% 2%

18% 17% 17%

36% 37% 38%

45% 44% 43%

2.04 2.07 2.09

2557 2558 2559

2557 2558 2559

ภาพที่ 7: 
การใชนํ้ามันสําเร็จรูป 
ป 2557 - 2559
หนวย: ลานลิตร
หมายเหตุ: * ไมรวมการใชเพื่อเปนวัตถุดิบ
ในปโตรเคมี
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน

  น้ำ มันเตา
  น้ำ มันอากาศยาน/ น้ำ มันกาด
  LPG* 
  เบนซิน 
  ดีเซล

60,000

55,000

50,000

45,000

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000 

15,000

10,000

5,000

0

5%
4%

5%

19% 20% 21%

19% 17% 16%
12%

13% 13%

46% 46% 45%

45,997 47,900 49,806

+1.5%
+1.2%

+4.1%
+4.0%
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 ภาพรวมการจัดหาและจัดจําหน่ายปิโตรเลียมในปี 2559 มีปริมาณการจัดหารวมอยู่ที่ 1,990.90 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบ 

ต่อวัน ลดลงร้อยละ 0.97 จากปี 2558 โดยเป็นการจัดหาน้ํามันและก๊าซธรรมชาติร้อยละ 58 และ 42 ตามลําดับ การจัดหาน้ํามันดิบมาจาก 

การนาํเขา้รอ้ยละ 86 สว่นการจดัหากา๊ซธรรมชาติมาจากการนาํเขา้รอ้ยละ 27 การจดัจาํหนา่ยปโิตรเลียมในประเทศมีปริมาณ 1,744.23  

พนับารเ์รลเทยีบเท่าน้าํมนัดบิต่อวนั เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.41 จากปี 2558 โดยน้าํมนัสําเรจ็รปูมยีอดการจําหนา่ยสงูขึน้ ในขณะทีก่า๊ซธรรมชาต ิ

จําหน่ายลดลง สําหรับการส่งออกปิโตรเลียมมีปริมาณ 178.65 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน ลดลงร้อยละ 19.95 (ภาพที่ 8)

หนวย: พันบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน
ภาพที่ 8: การจัดหาและจัดจําหนายปโตรเลียมของประเทศไทย ป 2559

การจัดหา           การจัดจำ หนาย

ข้อมูล:  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และ ปตท. 

หมายเหตุ: 
1/ รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลว

2/ ประกอบด้วยโรงกล่ันน้ํามันบางจาก, เอสโซ่, ไออาร์พีซี, พีทีที โกลบอล เคมิคอล, สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง และไทยออยล์ ไม่รวมโรงคอนเดนเสทสปริตเตอร ์

 ของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล และโรงกล่ันฝาง    

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

 และจําหน่ายปิโตรเลียมไม่รวมปริมาณจัดหาและจําหน่ายยางมะตอย

นํ้ามันดิบ
993.39

สัดสวน 86%
-0.72%

6 โรงกลั่น2/

ความสามารถ
ในการกลั่นรวม 

1,082
พันบารเรลตอวัน

ปริมาณการใช
ในประเทศ
917.55
2.24%

ปริมาณสงออก
164.95

-26.09%

นํ้ามันดิบ
สงออก

13.70

-

ในประเทศ
608.75

สัดสวน 73%
-1.15%

ตางประเทศ1/

58.98
สัดสวน 100%

-5.19%

คอนเดนเสท
106.47

สัดสวน 9%
1.77%

ตางประเทศ
12.14

สัดสวน 5%
39.92%

ในประเทศ 
94.89

สัดสวน 95%
-1.09%

นํ้ามัน

กาซธรรมชาติ

สรุป จัดหารวม 1,990.90

 -0.97%

สงออก 178.65           -19.95%

นํ้ามันสำ เร็จรูป 164.95           -26.09%

นํ้ามันดิบ 13.70           -

ในประเทศ
149.51

สัดสวน 14% 
10.18%

ตางประเทศ
843.89

สัดสวน 86%
-2.43%

ปโตรเคม ี  165.02 

  -1.76%

ไฟฟา  491.19

  -2.40%

อุตสาหกรรม/ ขนสง  170.46

  1.17%

น้ํามันสำ เร็จรูป
58.98

สัดสวน 5%
-5.19%

ตางประเทศ 
222.74

สัดสวน 27%
-1.25%

จำ หนายในประเทศ 1,744.23 0.41%

นํ้ามันสำ เร็จรูป 917.55 2.24%

กาซธรรมชาติ 826.67 -1.55%

น้ํามัน
1,159.41

สัดสวน 58%
-0.82%

กาซธรรมชาติ
831.49

สัดสวน 42%
-1.18%

 ในประเทศ สงออก

เบนซิน 182.30 24.10

 9.83% -8.09%

 ในประเทศ สงออก

นํ้ามันกาด/ 111.34 11.88

เครื่องบิน 6.90% -55.10%

 ในประเทศ สงออก

นํ้ามันเตา 39.15 48.41

 10.20% -23.22%

 ในประเทศ สงออก

ดีเซล 389.55 75.00

 3.03% -29.45%

 ในประเทศ สงออก

กาซปโตรเลียม 195.21 5.56

เหลว -8.64% 390.44%

7 โรงแยกกาซฯ3/

ความสามารถ
ในการแยกกาซฯ 

รวม 
2,785 

ลาน ลบ.ฟุตตอวัน
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แนวโนมป 2560

แนวโนมเศรษฐกิจโลก

 เศรษฐกิจโลกในปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้น 

จากปี 2559 โดยเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ 

และกําลังพัฒนา มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ชดเชยการชะลอตัวลง 

ของเศรษฐกิจจีนซึ่งอยู่ระหว่างการปรับสมดุลโครงสร้าง  

ในขณะที่ เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีแนวโน้ม 

ขยายตัวดีขึ้นโดยได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากอุปสงค์ภายใน 

ประเทศ (Domestic demand) อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลก 

ยังคงมีความเสี่ยงจากกระแสการกีดกันทางการค้า (Trade  

protectionism) ที่รุนแรงขึ้น สภาวะการเงินโลกที่เข้มงวดขึ้น  

(Tightening in global financial conditions) และปัญหา 

ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และการก่อการร้าย โดย IMF  

ณ เดือนมกราคม 2560 คาดว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2560  

จะขยายตัวร้อยละ 3.4

แนวโนมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 ความต้องการใช้น้ํามันของโลกในปี 2560 คาดว่าจะ 

เพิ่มขึ้น 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน ไปอยู่ที่ระดับ 97.6 ล้านบาร์เรล

ต่อวัน ตามรายงานของ IEA ณ เดือนธันวาคม 2559 นําโดย 

กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และกําลังพัฒนาโดยเฉพาะจีน 

และอินเดีย ในขณะที่ความต้องการใช้น้ํามันของกลุ่มประเทศ 

พัฒนาแล้วคาดว่าจะทรงตัวจากปีก่อน สําหรับการผลิตนํ้ามัน 

คาดว่าสภาวะอุปทานน้ํามันดิบล้นตลาดจะลดลงและตลาด 

จะเข้าสู่ภาวะสมดุลในปลายปี  2560 และต้องติดตาม 

ผลการปฏิบัติตามข้อตกลงความร่วมมือในการลดกําลังการผลิต 

ของทั้งกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC 11 ประเทศ ในขณะที่ 

การผลิต Shale oil ในสหรัฐอเมริกาคาดว่าสูงขึ้นจากราคาน้ํามัน 

ที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยคาดว่าราคาน้ํามันดิบดูไบจะอยู่ที่ระดับ 

ประมาณ 50 - 55 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และค่าการกล่ัน

อ้างอิงสิงคโปร์ในปี 2560 คาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ  

7 - 8 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

 สําหรับราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีโดยรวมในปี 2560 

คาดว่าจะสูงขึ้น เนื่องจากคาดว่าตลาดจะเข้าสู่ภาวะสมดุล โดย 

ราคาโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: 

HDPE) มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 1,149 เหรียญสหรัฐ 

ตอ่ตนั เนือ่งจากความต้องการทีเ่พิม่ขึน้ใกลเ้คยีงกบักาํลงัการผลติ 

ใหม่ที่เพิ่มขึ้น โดยกําลังการผลิตใหม่ส่วนใหญ่มาจากสหรัฐฯ 

และอิหร่าน เช่นเดียวกับราคาพาราไซลีน (Paraxylene: PX) 

คาดว่าจะอยู่ที่  877 เหรียญสหรัฐต่อตัน เนื่องจากคาดว่า 

กําลังการผลิตใหม่จากซาอุดีอาระเบียและเวียดนามจะล่าช้า 

ในขณะที่โรง PX ใหม่ในอินเดียจะรองรับความต้องการที่ขยายตัว

สูงได้ และคาดว่าตลาดโพลีเอสเตอร์จะขยายตัวต่อเนื่อง

แนวโนมเศรษฐกิจไทย
 

 เศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียง 

ปีที่ผ่านมา โดยปัจจัยสนับสนุนยังคงมาจากการใช้จ่ายและ 

การลงทุนภาครัฐ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 

สว่นการสง่ออกสินคา้และการลงทนุภาคเอกชนคาดวา่จะปรบัตวั 

ดีขึ้น แต่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่  นอกจากนี้  เงินบาทมีแนวโน้ม 

อ่อนค่าลงอยู่ในช่วง 35.5 - 36.5 บาทต่อเหรียญสหรัฐ สําหรับ 

ปจัจยัเสีย่งทีต่อ้งจบัตามองในป ี2560 ไดแ้ก่ ความไมแ่นน่อนของ 

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า รวมถึงความรุนแรงของ 

ผลกระทบจากการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ โดยสํานักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2560 

จะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.0 - 4.0  

แนวโนมการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน
ของประเทศป 2560

 ในปี 2560 คาดว่าความต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ 

ขั้นต้นจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 ซึ่งจะสอดคล้องกับการคาดการณ์

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 

ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการใช้พลังงานของ

ประเทศ อาทิเช่น นโยบายการเปิดเสรีนําเข้า LPG การปรับขึ้น

ภาษีสรรพสามิตน้าํมนัเชือ้เพลิงในภาคขนส่ง และนโยบายยกเลิก 

การจําหน่ายน้ํามันแก๊สโซฮอล 91 เป็นต้น
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
และผลการดําเนินงาน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
 ปตท. เป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร 

ภายใต้วสิยัทศันท์ีจ่ะเปน็บรษัิทพลงังานไทยข้ามชาตชิัน้นาํ โดยมพัีนธกจิในการดแูลผูม้สีว่นไดเ้สยี

ทุกกลุ่มอย่างสมดุล ประกอบด้วยประเทศ สังคมชุมชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน 

โดยมีเป้าหมายทางธุรกิจ (Aspiration) ให้ ปตท. เป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย 

ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ (PTT is the Pride and Treasure of Thailand) ผ่านการปลูกฝัง

วัฒนธรรมการทํางานของพนักงานตามค่านิยม “SPIRIT” ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี

 การประกอบธุรกิจของ ปตท. เป็นการลงทุนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา

โดยมุ่งเน้นการสรา้งมูลค่าเพิ่มต่อยอดธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างนวัตกรรมด้านพลังงาน ซึ่งมี 

รูปแบบการประกอบธุรกิจเป็น Operating and Holding Company ที่มีทั้งธุรกิจที่ดําเนินงานเอง

และธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทใน กลุ่ม ปตท. สรุปได้ดังนี้
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 นอกจากน้ี หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติยังได้มีการลงทุน 

คลังรับ LNG ผ่าน บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด ท่ี ปตท. ถือหุ้น 

ร้อยละ 100 เพ่ือให้บริการในการรับเรือ จัดเก็บ LNG และแปลงสภาพ 

LNG เป็นก๊าซธรรมชาติ รองรับการนําเข้า LNG ของ ปตท.  

 การจัดหาก๊าซธรรมชาติในปี 2559 ร้อยละ 73 มาจากก๊าซ

ธรรมชาติในประเทศ ส่วนท่ีเหลือมาจากการนําเข้าก๊าซธรรมชาติ

จากประเทศเมียนมา และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)

 ธุรกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ อยู่ภายใต้การกาํกับ

ดูแลตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  

ในขณะท่ีโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จําหน่ายให้กับอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมีอ้างอิงตามราคาปิโตรเคมี และราคาปิโตรเลียม ซ่ึงเป็น

ไปตามกลไกตลาดโลก แต่ในส่วน LPG ท่ีจําหน่ายเป็นเช้ือเพลิง 

ในประเทศ ภาครัฐได้กําหนดราคาจําหน่ายท่ีสะท้อนต้นทุนการผลิต

ท่ีแท้จริงโดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มี

มติเม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2559 เห็นชอบแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจ 

ก๊าซ LPG ท้ังระบบท่ีจะยกเลิกการกําหนดราคา LPG ภายในประเทศ 

รวมท้ังราคา ณ โรงแยกก๊าซฯ และ ราคา LPG ณ โรงกล่ัน โดยใน 

ช่วงเวลาเปล่ียนผ่านก่อนจะเปิดเสรียังควบคุมราคา ณ โรงแยกก๊าซฯ 

และโรงกล่ัน และให้มีการเปิดเสรีการนําเข้า  ท้ังน้ี ในปี 2559 ภาครัฐ 

ยังได้ขอความร่วมมือจาก ปตท. ในการช่วยเหลือประชาชนท่ีใช้ LPG 

ในกลุ่มภาคครัวเรือนท่ีมีรายได้น้อย  ร้านค้าหาบเร่แผงลอย เป็นการ

ช่ัวคราว ให้สามารถซ้ือ LPG ได้ในระดับราคาเดิม เพ่ือเป็นการบรรเทา 

ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างราคา LPG ในประเทศ จนกว่า 

พระราชบัญญัติกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงจะมีผลบังคับใช้

 

   ธุรกิจที่ ปตท. 
ดำ เนินงานเอง

หนวยธุรกิจ
กาซธรรมชาติ

 ดําเนินธุรกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ ค้าปลีก 

ก๊าซธรรมชาติ จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

รวมท้ังการลงทุนในธุรกิจท่ีใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ 

ก๊าซธรรมชาติผ่านบริษัทใน กลุ่ม ปตท. โดยการจัดหาก๊าซธรรมชาติ 

ครอบคลุมการจัดหาจากแหล่งในประเทศ นําเข้าจากประเทศ 

เพ่ือนบ้าน และการนําเข้าในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ Liquefied 

Natural Gas (LNG) เพ่ือให้การจัดหาก๊าซธรรมชาติเพียงพอกับ

การจัดจําหน่ายให้กับผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ ลูกค้าอุตสาหกรรม

ผ่านการลงทุนระบบท่อจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ และภาคขนส่ง 

ผ่านการลงทุนในสถานีบริการ NGV และการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 

จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติผ่านการลงทุนในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย เพ่ือใช้เป็น 

วัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และการจําหน่ายเป็นก๊าซ 

ปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG เพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิงในภาคครัวเรือน 

อุตสาหกรรมและขนส่ง 
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 ดําเนินธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีคุณภาพ 

ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยแบ่งออกเป็น 3 ชนิด

ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง ซึ่งหมายถึง น้ํามัน

เชื้อเพลิง และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 2) ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ซึ่ง 

หมายถงึ น้าํมนัหลอ่ลืน่ และผลติภณัฑห์ลอ่ลืน่อืน่ ๆ  3) ผลติภณัฑ์

และบริการในธุรกิจค้าปลีก (Non-oil) โดยมีช่องทางการจําหน่าย  

3 ช่องทางหลัก คือ

 1) ตลาดค้าปลีก จําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการให้กับ

ผู้บริโภค ทั้งการจําหน่ายผ่านสถานีบริการน้ํามันและภายนอก

สถานีบริการน้ํามัน ปตท. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ

ภายใต้แนวคิด PTT Life Station เพื่อตอบสนอง Lifestyle ของ 

ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างครบครัน (One Stop Service) โดยในป ี

2559 ปตท. มกีารนําเสนอสถานบีรกิารนํ้ามนัรปูโฉมใหมท่ีเ่รยีกวา่ 

PTT Compact Model หรือสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ขนาดเล็ก 

ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสายรองที่เชื่อมระหว่างจังหวัดกับตัวอําเภอ 

เพื่อเป็นการเพิ่มการให้บริการที่มีมาตรฐานที่เข้าถึงประชาชน

ในทุกพื้นที่ และเปิดโอกาสให้นักลงทุนท้องถิ่นสามารถลงทุน 

ดําเนินธุรกิจสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ได้ในวงเงินที่เหมาะสม 

สอดคล้องกับศกัยภาพของพ้ืนทีท่ีม่ีศกัยภาพไมเ่ทียบเทา่กบัพืน้ที ่

บนถนนสายหลัก อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม SMEs ในท้องถิ่น

ในการนําผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นภายในชุมชนเข้ามาจําหน่าย 

ในสถานบีรกิารอกีด้วย ป ี2559 มกีารเปิด PTT Compact Model แลว้ 

18 สาขา นอกจากน้ี ปตท. ยงัมีการสรา้งสรรค์ธรุกิจคา้ปลีกใหม ่ๆ  

ที ่ปตท. เป็นผูด้าํเนนิการเอง รวมถงึการแสวงหาพนัธมติรทางธรุกจิ 

SMEs เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการร่วมกัน เพื่อร่วม 

สรา้งงาน สรา้งอาชพี ควบคูก่บัชว่ยดแูลคนไทยใหเ้ตบิโตไปดว้ยกนั 

อย่างยั่งยืน ในปี 2559 ปตท. สามารถบรรลุข้อตกลงกับฮั่วเซ่งฮง 

ติ่มซํา ในการให้ ปตท. เป็น Master Franchise และเปิดให้บริการ 

แล้ว 5 สาขา นับเป็นอีกหน่ึงความร่วมมือในการเติมเต็มการให้บริการ 

อย่างครบวงจรของสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ให้เข้าสู่การเป็น 

Mini Community Mall นอกจากนี้ ปตท. ยังสร้างความผูกพัน 

กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องผ่านบัตร PTT Blue Card ที่ปัจจุบัน

มีการขยายฐานลูกค้าที่มีความผูกพันต่อ ปตท. มาเป็นสมาชิก 

กว่า 1,900,000 ราย โดย ปตท. ได้พัฒนาการสร้างความสัมพันธ์ 

ที่มีรูปแบบเฉพาะสําหรับสมาชิกแต่ละกลุ่มที่มีลักษณะพื้นฐาน 

และความต้องการเฉพาะที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังมีการพัฒนา 

PTT Blue Card Mobile Application ทัง้ในระบบ Android และ iOS 

เพื่อให้สมาชิกสามารถรับสิทธิประโยชน์จากร้านค้าชั้นนําต่าง ๆ 

ผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ได้อีกด้วย

หนวยธุรกิจ
น้ำ มัน
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 ผลประกอบการของหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

ขึ้นอยู่กับการแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกรรมการค้านอก 

ประเทศจึงได้จัดต้ังบริษัทลูกและสํานักงานตัวแทนในจุดศูนย์กลาง 

การค้าต่าง ๆ ของโลก อาทิ ประเทศสิงคโปร์ เมืองดูไบ สหรัฐ-

อาหรับเอมิเรตส์ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน กรุง

จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

ส่งผลให้หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีธุรกรรมการค้ากับ

คู่ค้าต่าง ๆ มากกว่า 50 ประเทศ ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก 

 เนื่องจากธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศเป็นธุรกรรมที่มี 

มูลค่าสูง หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจึงวางระบบควบคุม 

ความเสี่ยงตาม Best Practice ที่ Trading House ชั้นนําในระดับ 

สากลใช้เป็นแนวปฏิบัติ กล่าวคือ มีคณะกรรมการหลายคณะ 

กาํหนดนโยบายและกาํกบัดแูลการบรหิารความเสี่ยงในดา้นตา่ง ๆ  

และแบ่งโครงสร้างการทํางานและบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนเป็น 

แบบ Front-Mid-Back เพื่อให้เกิดการตรวจสอบแบบถ่วงดุล 

(Check & Balance) และมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใช้ในการดําเนินธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่าง

รวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

 การดําเนินธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติผ่านระบบ

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติสําหรับ 

ยานยนต์ ธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานร่วม ธุรกิจการพัฒนาที่ดิน 

ธุรกิจการให้บริการด้านมาตรฐานและระบบการปฏิบัติการเพื่อ

ความย่ังยนื ธรุกจิการให้บรกิารด้านวศิวกรรมและบรหิารโครงการ

ก่อสร้างด้านวิศวกรรมและซ่อมบํารุง และด้านอาคารสํานักงาน 

เพื่อให้การบริหารจัดการสินทรัพย์ด้านโครงสร้างพื้นฐานของ 

กลุ่ม ปตท. เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างความเป็นเลิศใน 

การบรหิารจดัการโครงการอยา่งมอือาชพี เพือ่รองรบัการขยายตวั 

ของการดําเนินธุรกิจของ ปตท. ท้ังในและต่างประเทศ รวมทั้ง 

การดําเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาโดยสถาบันวิจัยและ 

เทคโนโลย ีปตท. ผลประกอบการส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับอัตราค่าบริการ 

ส่งก๊าซธรรมชาติ และปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ขนส่งผ่านระบบท่อ

ส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งอัตราค่าบริการอื่น ๆ

 2) ตลาดพาณิชย์ จําหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าราชการ 

รฐัวสิาหกจิ อตุสาหกรรม อากาศยาน เรอืขนสง่ เรอืประมง เพื่อนํา

ผลติภณัฑไ์ปใชใ้นการดาํเนนิธุรกจิ รวมถงึการจาํหนา่ยผลติภณัฑ์

ไปยังตลาดต่างประเทศ 

 3) ตลาดผู้คา้สง่มาตรา 7 และมาตรา 10 จาํหนา่ยใหก้บั 

กลุ่มผู้ค้ามาตรา 7 และมาตรา 10  ตามพระราชบัญญัติการค้า

น้ํามันเชื้อเพลิง

 นอกจากนี้ หน่วยธุรกิจน้ํามันได้บริหารการลงทุนในธุรกิจ 

และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจน้ํามันทั้งในและ 

ต่างประเทศผ่านบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ซึ่งส่วนใหญ่ ปตท. ถือหุ้น 

ร้อยละ 100 เช่น ธุรกิจค้าปลีกและสถานีบริการ ธุรกิจผสมและ 

บรรจนํุ้ามนัหลอ่ลืน่ ธรุกจิใหบ้รกิาร รบั เก็บ จา่ย ผลติภณัฑเ์ชือ้เพลงิ 

และปิโตรเคมี เป็นต้น

 ธุรกิจน้ํามันเป็นธุรกิจการค้าเสรีที่มีการแข่งขันสูงและอยู่ 

ภายใตก้ารกํากบัดแูลดว้ยกฎหมายหลายฉบบั เช่น พระราชบญัญตั ิ

การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามัน

เชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง  

พ.ศ. 2543 ฯลฯ โดย ปตท. เปน็หนึ่งในผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7  

ทีจ่ดทะเบยีนกับกรมธรุกจิพลังงานจาํนวนรวม 42 ราย (ณ ธนัวาคม  

2559) โดยปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ คือ ความผันผวน 

ของสถานการณร์าคาน้าํมนัในตลาดโลก และสภาพเศรษฐกจิที่สง่

ผลต่อกําลังซื้อของผู้บริโภค และความสําเร็จของการขยายธุรกิจ

ค้าปลีกที่มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง

 ดําเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศครบวงจร เพื่อสร้าง

ความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศไทย ควบคู่ไปกับ 

การขยายฐานการคา้ไปยังทกุภมูภิาคท่ัวโลก ครอบคลุมการจัดหา 

การนาํเขา้ การสง่ออก และการคา้ระหว่างประเทศของผลิตภณัฑ์

ต่าง ๆ ได้แก่ น้ํามันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ตัวทําละลาย 

เคมีภัณฑ์ ถ่านหิน นํ้ามันปาล์มดิบ นํ้ามันปาล์มสําเร็จรูป กะลา

ปาล์ม และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รวมท้ังให้บริการบริหารความเสี่ยง

ด้านราคาและจัดหาการขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุน 

การดําเนินธุรกิจที่มีเป้าหมายหลักในการเป็นบริษัทการค้าสากล

ชั้นนําของโลก ที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศและ

สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยในเวทีการค้าสากล

หนวยธุรกิจ
การคา
ระหวางประเทศ

หนวยธุรกิจ
โครงสรางพื้นฐาน
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ในธุรกิจไฟฟ้าจะประกอบด้วยการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) 

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ผู้ผลิตไฟฟ้าแบบ Cogeneration  

และการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าทั้งในรูปแบบกิจการร่วมค้า (Joint  

Ventures) และหุ้นสว่นทางธุรกจิ (Business Partners) ท้ังในประเทศ 

และต่างประเทศ

 ผลประกอบการของ GPSC ขึ้นอยู่กับราคาก๊าซธรรมชาติ 

ทีเ่ปน็เชื้อเพลงิหลกั อปุสงคแ์ละอปุทานของไฟฟา้และไอน้าํ ค่าไฟ

ฐานและค่าไฟผันแปรในแต่ละประเทศที่ดําเนินการ ความเสถียร

ในการผลิตไฟฟ้า ความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า และการบริหาร

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

โอกาสในการลงทุนและพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร

 ผ่าน บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จํากัด (PTTER) 

(เดิมชื่อบริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (PTTI)) โดย  

PTTER ดําเนินธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย ผ่าน 

บริษัท Sakari Resources Limited (SAR) ซึ่งผลิตและจําหน่าย

ไปยังประเทศในทวีปเอเชียเป็นหลัก ได้แก่ ฮ่องกง จีน (ไต้หวัน) 

เกาหล ีญีปุ่น่ สาธารณรฐัประชาชนจนี อนิเดยี มาเลเซยี อนิโดนเีซยี  

และไทย เป็นต้น

 ผลประกอบการของ PTTER จะขึ้นอยู่กับราคาถ่านหิน

ในตลาดโลก และการควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตถ่านหิน 

ในอินโดนีเซีย

 ผ่าน บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียม 

รวมท้ังราคาจําหน่ายปิโตรเลียมภายในประเทศอยู่ภายใต้การกาํกับ 

ดแูลของคณะกรรมการปโิตรเลยีมตามพระราชบัญญตัปิโิตรเลยีม 

พ.ศ. 2514 

 ปตท.สผ. ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งใน

และตา่งประเทศรวมทัง้ลงทนุในธรุกจิทีต่อ่เนือ่ง เพือ่แสวงหาแหล่ง

ปโิตรเลยีมทัง้น้าํมนัดบิและกา๊ซธรรมชาตใินราคาที่แขง่ขนัได ้เพือ่

สรา้งความมัน่คงทางดา้นพลงังานใหก้บัประเทศ และการจาํหนา่ย

ปโิตรเลยีมทีผ่ลติไดจ้ากโครงการในประเทศและภูมภิาคใกลเ้คยีง

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นก๊าซธรรมชาติให้กับตลาดในประเทศเปน็หลัก 

 ผลประกอบการของ ปตท.สผ. จะขึ้นอยู่กับราคาน้ํามัน 

ในตลาดโลก ความสําเร็จในการสํารวจและการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม 

และการบริหารต้นทุนในการสํารวจและผลิตที่มีประสิทธิภาพ  

รวมทัง้โอกาสในการลงทนุและพฒันาขดีความสามารถขององค์กร

 

 ผ่าน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

(GPSC) ซึ่ง GPSC ดําเนินธุรกิจการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า ไอน้ํา 

และน้าํอตุสาหกรรมใหก้บัลกูคา้อตุสาหกรรม และ กฟผ. รวมทัง้ยงั

เป็นผู้นําการลงทุนเพื่อส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

ในระบบผลิตกระแสไฟฟ้าและน้ําเย็น (Cogeneration & District 

Cooling System) สําหรับโครงการต่าง ๆ  บริเวณพื้นที่แนวท่อก๊าซ 

ธรรมชาต ิเพือ่การใช้พลงังานให้มปีระสทิธภิาพสูงสดุ โดยการลงทนุ 

ธุรกิจที่ลงทุน
ผานบริษัทในกลุม

ธุรกิจสำ รวจ
และผลิตปโตรเลียม

ธุรกิจไฟฟา

ธุรกิจถานหิน
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ธุรกิจปโตรเคมี
และการกลั่น

ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการด้านโลจิสติกส์ 

อย่างครบวงจร ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นได้มีการพัฒนา  

ขยายกําลังการผลิต และบริการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการค้า 

และการให้บริการ อีกทั้งยังแสวงหาโอกาสในการขยายการลงทุน 

ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน

ในการดําเนินธุรกิจของ กลุ่ม ปตท. 

 ผลประกอบการของธุรกิจปโิตรเคมีและการกลัน่สว่นใหญ่

จะขึ้นกับราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในตลาดโลกซึ่งปรับขึ้นลง

ตามอุปสงคแ์ละอปุทานของตลาดโลก รวมถงึมูลค่าสนิคา้คงเหลอื 

ณ สิ้นปี และขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจโลก

00000333030000303030300030330303330303030303000003333333330000000033333333000000033330000000333333000003333333339999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999  รรายรรายารารายรารารายายรรรารายรายาารรรารราาราราาายยยงงงาาาานนงงาาางงานนนนนงานนนปประปปปประปปปรประระะระะปปปรประะปรป ะ ํํํํจาจาจาจาจจาจาาจจจา ีปีปีปีปีปปปปปปป 22222255555555555552222525555555555555522555555225555555555552555555255555555599999999999999999999999999  บบบบบบบบรรรบรรรรบรบบบบบบบบรรรรรรบบบบบรบบรรรบบรรรรรบบบบบบรรรรรรริษิษัิิิิษัิษัััััััิิิิิิิิษัััััษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษ ปท ปท ปปปปปท ปปปปปท ปททท ปท ปปปปปท ปททท ปทททท ปปททททททท ปปปททททท ปปปทท ทท ปท ท ปปปตทตตตตททตททตทตตตทททตตตทตทททตตตททท.ตตตทท.. ํํํํจํํํจจจจจจจจจจากัากัััััััากกัักััััััากาาากกกกกกากกกกดดด ((ดดดดดดด ((ดดดดดดดดด (ดดดดดดดดดดดดด ((มมมหหหหหหาหาาาามหาาามมหหาหาหหาาาาามมมมหาาาาช )))ชชชชนนนนน)))ชชชนนนนน)))ชชนชชนนนนน)))ชนชชนนน)))ชชชชนนนนน)))))

ณ สนป และขนอยูกบสภาวะเศรษฐกจโลก

 ผ่านบริษัทในกลุ่ม 9 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด 

(มหาชน) (TOP) บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC)  

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC) บริษัท  

เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จํากัด (HMC) บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล 

จํากัด (PTTAC) บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด (PTTMCC) 

บรษิทั พทีที ี พเีอม็เอ็มเอ จาํกดั (PTTPMMA) บรษิทั พทีที ีโพลเีมอร ์

มารเ์กต็ติง้ จาํกดั (PTTPM) และบริษทั พีทีที โพลีเมอร ์โลจิสติกส์ 

จาํกดั (PTTPL) โดยดาํเนนิธรุกจิครอบคลมุตัง้แตก่ารกลัน่เพือ่ผลติ 

น้ํามันเชื้อเพลิง การผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น  

ขั้นกลาง และขั้นปลาย เช่น การผลิตเม็ดพลาสติกประเภทต่าง ๆ  

การดําเนินธุรกิจด้านการตลาดเพื่อจําหน่ายเม็ดพลาสติก 
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ผลการดำ เนินงานป 2559
 ปี 2559 ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกมีการปรับลดต่ําลงมาอย่างมากจากการที่อุปทานมีการขยายตัวสูงกว่า

อุปสงค์ในตลาดโลกทําให้ ปตท. ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพจากการดําเนินงาน (Productivity Improvement)  

เพื่อลดต้นทุนและการเพิ่มวินัยทางการเงิน มีการบริหารความเสี่ยงด้านราคาอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการนําเสนอ

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาน้ํามันในตลาดโลกในช่วงปลายปีได้ปรับตัวสูงขึ้น 

ทําให้ในปี 2559 ไม่มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ เช่นเดียวกับปี 2558 ในขณะที่มีการบันทึกผลกําไร 

จากสต๊อกน้ํามันที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ํามันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปลายปี 2559 ทําให้ปี 2559 กลุ่ม ปตท. มีกําไรสุทธิ

รวม 94,609 ล้านบาท และมีรายได้จากการขาย 1,718,846 ล้านบาท 

 สําหรับรายละเอียดผลดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจสรุปได้ดังนี้

   ธุรกิจที่ ปตท. 
ดำ เนินงานเอง

 ผลสําเรจ็ของการดําเนนิงานของหนว่ยธรุกจิกา๊ซธรรมชาติ

ในป ี2559 เปน็ผลมาจากการปรบัปรุงประสทิธภิาพในกระบวนการ

ผลติของโรงแยกก๊าซธรรมชาตอิยา่งตอ่เนือ่ง โดยเน้นการใหบ้รกิาร 

แก่บุคคลภายนอกมากขึ้น ปรับกลยุทธ์ในการจัดซื้อพัสดุ 

อุปกรณ์ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่าย 

ในการดําเนินงานได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมาจากต้นทุน 

ราคาซือ้กา๊ซธรรมชาตทิีป่รบัลดลง จากการอ้างองิราคาน้าํมนัเตา 

ย้อนหลัง 6 - 18 เดือน ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาน้ํามันดิบตลาดโลก 

ทยอยปรับลดลง โดยผลดําเนินงานในปี 2559 ของหน่วยธุรกิจ 

ก๊าซธรรมชาติที่สําคัญสรุปได้ดังนี้

 
 การจัดหาก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ 4,762 ล้านลูกบาศก์ฟุต 

ต่อวัน ลดลงจากปี 2558 ที่ 4,828 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือ

ลดลงรอ้ยละ 1.3 ประกอบดว้ยการจดัหาจากแหลง่กา๊ซธรรมชาติ

ในประเทศ 3,492 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และการนําเข้า 1,269 

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็นสัดส่วนการจัดหาจากแหล่ง 

ในประเทศและต่างประเทศร้อยละ 73 : 27

 ปริมาณการจําหน่ายรวม 2,816 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

คิดเปน็สดัสว่นรอ้ยละ 59 ของปริมาณการจําหนา่ยทัง้หมด ลดลง 

ร้อยละ 2.4 จากปี 2558 ที่ 2,886 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เป็นผล

มาจากความตอ้งการใชก้า๊ซฯ ในการผลิตไฟฟ้าทีล่ดลง เนือ่งจาก

การนาํเขา้ไฟฟา้จากประเทศเพื่อนบา้นเข้ามาเพิ่มขึน้  การจาํหนา่ย 

ประกอบด้วยการจําหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) 975 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 35 ผู้ผลิต

ไฟฟ้าอิสระจํานวน 10 ราย  972 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็น

ร้อยละ 34 และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจํานวน 49 ราย 869 ล้าน

ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 31

  ในภาคอุตสาหกรรม
 ปริมาณรวม 715 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 15 ของปริมาณจําหน่ายทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 

2558 ที่ 669 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยมีจํานวนลูกค้าทั้งสิ้น 

360 ราย ประกอบด้วย ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม 328 ราย ลูกค้า

ภาคผลิตไฟฟ้าใช้เอง 31 ราย และลูกค้าภาคพาณิชย์ 1 ราย 

ปรมิาณจาํหนา่ยทีเ่พิ่มขึน้ สว่นหนึง่เป็นผลจากการขยายการลงทนุ 

โครงการระบบท่อจดัจําหนา่ยกา๊ซธรรมชาตสิว่นขยาย ในพืน้ทีน่คิม 

อุตสาหกรรมหนองแค และระบบจําหน่ายก๊าซธรรมชาติสําหรับ 

บริษัท สุเพิร์บ พาวเวอร์ จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น 

 การจําหน่ายก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่งหรือ NGV  

มีปริมาณเฉลี่ย 285 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 6 ของปริมาณจําหน่ายทั้งหมด ลดลงร้อยละ 9 จากปี  

2558 ที่ 312 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งเป็นผลมาจากราคา 

น้ํามันดิบในตลาดโลกปรับลดลงน้ํามันเบนซินและดีเซลมีราคา 

ถูกลง ทําให้ผู้บริโภคกลับไปใช้น้ํามันเบนซินและดีเซลมากขึ้น

หนวยธุรกิจ
กาซธรรมชาติ
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 การใช้ก๊าซธรรมชาติสําหรับโรงแยกก๊าซธรรมชาติ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับก๊าซธรรมชาติมีปริมาณรวม 946 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของปริมาณการจําหน่ายทั้งหมด โดยลดลงร้อยละ 2 จากปี 2558 ที่ 961 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เนื่องจาก  

ในปี 2559 มีการบํารุงรักษาประจําปีของโรงแยกก๊าซธรรมชาติอีเทน และโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 รวมทั้งลูกค้าปิโตรเคมี  

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC) ต้องลดกําลังการผลิตโรงงานโอเลฟินส์ หน่วยที่ 3 (ขนาดกําลังการผลิต 

เอธิลีน 1 ล้านตันต่อปี) ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2559 จากปัญหาในกระบวนการผลิต ทําให้โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไม่สามารถเดินเครื่อง

ได้เต็มกําลังการผลิต

2557 2558 2559

ปริมาณจําหนายกาซธรรมชาติ
หนวย: ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
ที่ 1,000 บีทียูตอลูกบาศกฟุต 

  โรงแยกกาซธรรมชาติ

  กาซธรรมชาติสำ หรับยานยนต (NGV)
  ภาคอุตสาหกรรม
  ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) 
  ผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) 
  กฟผ. (EGAT)

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

960 961 946

317 312 285

653 669 715

699 740 869

852 995 972

1,206 1,151 975

4,687 4,828 4,762
-1.3%+3%

จากโรงแยกกาซธรรมชาติ
หนวย: พันตัน 

  กาซเพนเทน
  กาซโซลีนธรรมชาติ
  กาซแอลพีจี (LPG) 
  กาซโพรเพน 
  กาซอีเทน

2557 2558 2559

26 24
729 695 721

2,739 2,738 2,794

819 765 856

2,106 2,199 2,059

6,392 6,423 6,454
+0.5% +0.5%
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 ความสําเร็จของธุรกิจนํ้ามันในปี 2559 เป็นผลจาก 

การกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเป็นเลิศ (Marketing Excellence) 

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย จึงทําให้ 

ปตท. สามารถครองความเป็นผู้นําในตลาดผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 40.4 สูงกว่าปีก่อน 

ร้อยละ 0.5 และเป็นผู้นําในตลาดผลิตภัณฑ์หล่อลื่นต่อเนื่อง 

เป็นปีที่ 8 โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 37.9% โดยผลดาํเนินงาน

ของหน่วยธุรกิจน้ํามันสามารถสรุปได้ดังนี้

 ปี 2559 ปตท. มีปริมาณจําหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงใน

ประเทศรวม 20,103 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จํานวน 1,024 

ล้านลิตร ประกอบด้วย น้ํามันเบนซิน 4,422 ล้านลิตร น้ํามันดีเซล 

8,179 ล้านลิตร น้ํามันเครื่องบินและน้ํามันก๊าด 3,042 ล้านลิตร 

น้ํามันเตา 1,478 ล้านลิตร และ LPG 2,982 ล้านลิตร

 สําหรับค่าการตลาด (กําไรขั้นต้นของผู้ค้าน้ํามันตาม

มาตรา 7 และเจา้ของสถานีบริการ) ท้ังปมีีคา่เฉล่ียอยูท่ี ่1.64 บาท

ต่อลิตร ต่ํากว่าค่าการตลาดที่เหมาะสมที่ 1.8 – 2.2 บาทต่อลิตร 

ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมสําหรับผลตอบแทนการลงทุนของผู้ค้า

น้ํามันตามมาตรา 7 และเจ้าของสถานีบริการน้ํามัน 

 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 ปตท. มีสถานีบริการ 

รวม 1,530 แห่งทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 6.4 ของสถานีบริการ

น้าํมนัทัว่ประเทศ สถานีเติมน้าํมนัอากาศยาน 11 แหง่ คลงัน้าํมัน 

20 แห่ง (เป็นคลัง ปตท. 9 แห่ง และใช้บริการภายนอก 11 แห่ง) 

คลังก๊าซ 4 แห่ง (เป็นคลัง ปตท. 3 แห่ง และใช้บริการภายนอก  

1 แห่ง) คลังปิโตรเลียม 5 แห่ง และโรงบรรจุก๊าซ 4 แห่ง 

 ปตท. มุ่งมั่นในการผลักดันตราสินค้า PTT Lubricants  

ซึง่เป็นตราสนิคา้ของคนไทยสูก่ารเป็นตราสนิคา้ระดับโลก (Global 

Brand) โดยยังคงรักษาความเป็นผู้นําด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

ภายในประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่ง ควบคู่ไปกับ 

การขยายตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ เอเชียใต้ และประเทศจีน โดย ปตท. ได้ส่งออกผลิตภัณฑ์

หล่อลื่นไปจําหน่ายยังต่างประเทศแล้ว 36 ประเทศ ในปี 2559 

ปตท. พฒันาผลติภณัฑห์ลอ่ลืน่ใหมร่วม 9 ชนดิ เพือ่ตอบสนองตอ่ 

ความตอ้งการของลกูคา้และการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยยีานยนต ์

มุ่งสู่การเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

หนวยธุรกิจ
น้ำ มัน
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 ปตท. ได้เลือกสรรธุรกิจค้าปลีก Non-oil เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการท่ีหลากหลายของผู้บริโภคและเติมเต็มความสมบูรณ์

ของสถานีบริการตามแนวคิด PTT Life Station ให้มีความเหมาะสม 

ลงตัวสําหรับแต่ละทําเลท่ีต้ัง โดยธุรกิจ Non-oil ถือเป็นส่วนสําคัญ

ท่ีทําให้ธุรกิจสถานีบริการในภาพรวมอยู่รอดทางธุรกิจ เน่ืองจาก

ให้ผลตอบแทนมากกว่าการขายนํ้ามัน ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2559 

ปตท. มีร้านค้าสะดวกซ้ือ 7-Eleven 1,350 แห่ง เพ่ิมข้ึน 105 แห่ง

จากปี 2558  ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน 1,717 แห่ง เพ่ิมข้ึน 280 แห่ง 

จากปี 2558 ธุรกิจยานยนต์ 124 แห่ง เพ่ิมข้ึน 3 แห่งจากปี 2558  

และในเดือนธันวาคม 2559 ปตท. สามารถบรรลุข้อตกลงกับ  

ฮ่ัวเซ่งฮงต่ิมซํา ในการให้  ปตท. เป็น Master Franchise และได้เปิด 

ให้บริการแล้ว 5 สาขา (สาขาสถานีบริการ ปตท. ตล่ิงชัน สาขา 

มอเตอร์เวย์ขาออก สาขาสถานีบริการ ปตท. บางปะอิน สาขาสถานี

บริการ ปตท. พระราม 2 และสาขาสถานีบริการ ปตท. วังน้อย) 

 นอกจากน้ี ปตท. ยังคํานึงถึงความปลอดภัย และความ 

เท่าเทียมกันของผู้บริโภคทุกกลุ่มท่ีมาใช้บริการ ณ สถานีบริการ

นํ้ามันของ ปตท. ให้ได้รับความสะดวกสบายอย่างท่ัวถึง โดยมีการ

ออกแบบสถานีบริการนํ้ามันตามแนวคิดอารยสถาปัตย์ในรูปแบบ 

Friendly Design ด้วยความใส่ใจ เพ่ือตอบสนองการใช้บริการของ

ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย เช่น มีทางเดินลาดชันสําหรับผู้ใช้รถ Wheel 

Chair ห้องนํ้าสําหรับเด็กเล็ก ช่องท่ีจอดรถเฉพาะสําหรับสุภาพสตรี 

และผู้พิการ เป็นต้น  

 ปตท. ตระหนักและให้ความสําคัญในการสร้างความย่ังยืน

ให้กับสังคมไทย มุ่งม่ันในการเป็นแบรนด์ท่ีอยู่คู่คนไทยและทําเพ่ือ 

คนไทย ปี 2559 ได้จัดทําโครงการ “แยก แลก ย้ิม” สร้างการมีส่วนร่วม 

ของผู้บริโภคและสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ในการช่วยกันดูแลส่ิง

แวดล้อมและสังคม โดยนํารายได้จากการขายขยะท่ีถูกคัดแยกนํา

ไปสร้างรอยย้ิมให้กับชุมชน โครงการประชารัฐ Smile Shop ในสถานี

บริการ ปตท. เพ่ือกระจายรายได้ให้ชุมชน ส่งเสริมการจําหน่ายและ

ประชาสัมพันธ์สินค้าพ้ืนบ้าน การท่องเท่ียวในท้องถ่ิน  โครงการรับซ้ือ 

เมล็ดกาแฟจากโครงการหลวง รวมถึงโครงการวิจัยและพัฒนา 

การปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือ

การพัฒนาท่ีย่ังยืน ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2557      2558       2559

ปริมาณจําหนาย

หนวย: ลานลิตร
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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2557      2558       2559

ปโตรเลียมในประเทศ
หนวย: ลานลิตร
หมายเหตุ: ไมรวมกาซปโตรเลียมเหลว
ที่จำ หนายเปนวัตถุดิบปโตรเคม ี

  น้ำ มันเตา
  น้ำ มันดีเซล
  น้ำ มันเครื่องบิน/ น้ำ มันกาด 
  น้ำ มันเบนซิน 
  กาซปโตรเลียมเหลว

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

7,504 7,871 8,179

2,408 2,714 3,042

3,482 3,942 4,422

3,090 3,069 2,982

1,614 1,482 1,478
18,099 19,079 20,103

+5% +5%
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 ภายใต้แนวคิด PTT Life Station ที่ได้รับการตอบรับ

เป็นอย่างดีจากผู้บริโภค รูปแบบของสถานีบริการน้ํามัน ปตท. 

ในประเทศ ได้ถูกนํามาเป็นต้นแบบของสถานีบริการที่จะขยายไป

สู่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อช่วยผลักดันให้ตราสินค้าไทยเป็นที่รับรู้ 

สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทย เกิดการยอมรับจากผู้บริโภค 

ในตา่งประเทศวา่สนิคา้ไทย เปน็สนิคา้ทีม่คีณุภาพ โดยในป ี2559 

มกีารขยายสถานบีรกิารน้าํมนั ปตท. ในต่างประเทศจาํนวน 34 แหง่ 

เช่น เมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา และเมืองเสียมราฐ สาขาอัปสรา 

ประเทศกัมพูชา เป็นต้น 

 เพื่อให้การบริหารจัดการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

เปน็ไปอยา่งยัง่ยนื และมปีระสทิธภิาพ ปตท. ได้จดัตัง้ Oil Business 

Academy (OBA) เพื่อเป็นกลไกหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้

หลักที่สําคัญและจําเป็นในการดําเนินธุรกิจนํ้ามันให้กับบุคลากร

ทั้งของ ปตท. คู่ค้า และลูกค้า ร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถ

บุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน  

มีความพร้อมรองรับการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

 ปตท. ให้ความสําคัญกับการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคง 

ด้านพลังงานให้กับประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทําแผน 

แม่บทโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยธุรกิจน้ํามัน วางแผนพัฒนา

เครือข่ายคลังและระบบขนส่งอย่างเป็นระบบ เช่น การขยาย 

ขีดความสามารถของคลังนํ้ามันสุราษฎร์ธานี เ พ่ือรองรับ 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ํามัน 

ในเขตพื้นที่ภาคใต้ เป็นต้น

 2557 2558 2559

สวนแบงตลาดในประเทศ
หนวย: รอยละ
หมายเหตุ: กราฟแสดงสวนแบงการตลาด
ของผลิตภัณฑรวม ยกเวนผลิตภัณฑหลอลื่น 

  ปตท.  

  เอสโซ
  บางจาก 
  เชลล  
  เชฟรอน 
  อื่น ๆ

39.4
22.5

7.5

9.4

10.2
11.0

40.4

20.7

7.4

9.4

11.0

11.2

39.9

7.411.5
10.8

9.4

21.1
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 ในปี 2559 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีปริมาณ

การค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 61,690 ล้านลิตร  

ลดลง 6,236 ล้านลิตร หรือร้อยละ 9.18 เทียบกับปี 2558  

ตามปริมาณความต้องการนําเข้าของประเทศที่ลดลงจากการใช้ 

น้ํามันดิบในประเทศเพิ่มขึ้น ปริมาณการค้าประกอบด้วยการค้า 

น้ํามันดิบ 45,354 ล้านลิตร การค้าคอนเดนเสท 8,049 ล้านลิตร  

การค้าน้ํามันสําเร็จรูปและก๊าซปิโตรเลียมเหลว 5,714 ล้านลิตร  

การค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและตัวทําละลาย 2,573 ล้านลิตร  

และการค้าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อาทิ น้ํามันปาล์มดิบ น้ํามันปาล์ม 

สําเร็จรูป กะลาปาล์ม และน้ํามันรําข้าว ปริมาณการค้ารวมทั้งสิ้น 

19 ล้านกิโลกรัม 

 การจัดหาพลังงานให้ประเทศอย่างเพียงพอถือเป็น 

อีกหนึ่งภารกิจสําคัญของหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  

ซึ่งประกอบด้วย 

 

  จากแหลงในประเทศ 
 เปน็การทาํสญัญาซือ้ระยะยาวกับผูไ้ดร้บัสมัปทานสาํหรบั

ปริมาณการผลิตส่วนใหญ่ เพื่อนํามาจัดสรรให้กับโรงกลั่นน้ํามัน 

และโรงปิโตรเคมีตามสัดส่วนและคุณภาพที่เหมาะสม โดยในปี 

2559 มีการจัดหาปริมาณทั้งสิ้น 11,533 ล้านลิตร คิดเป็น 

ร้อยละ 94 ของปริมาณการผลิตของประเทศไทย

 

หนวยธุรกิจ
การคา
ระหวางประเทศ

 

  จากแหลงตางประเทศ 
 เป็นการทําสัญญาซื้อระยะยาวแบบรัฐต่อรัฐกับกลุ่ม

ประเทศผู้ผลิตในภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมถึงภูมิภาคอื่น ๆ 

เพือ่นาํเขา้น้าํมนัดิบและคอนเดนเสทใหโ้รงกล่ันและโรงปโิตรเคมี 

ในประเทศอยา่งนอ้ยตามสัดสว่นที ่ปตท. ถอืหุน้ รวมถงึมกีารนําเขา้ 

ใหโ้รงกลัน่อืน่ทีม่ไิดถ้อืหุน้ตามคุณภาพทีเ่หมาะสม โดยในป ี2559 

มีการนําเข้าทั้งสิ้น 30,559 ล้านลิตร หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ของ

ปริมาณการนาํเข้าของประเทศไทย 

 

 

 เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม 

ภาคขนส่งและภาคครัวเรือนที่มีความต้องการมากกว่าปริมาณ

การผลิตในประเทศ โดยทําสัญญาระยะยาวกับบริษัทน้ํามัน 

แห่งชาติของประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก โดย 

ในปี 2559 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศนําเข้าทั้งสิ้น 801 

ล้านลิตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของปริมาณการนําเข้าของประเทศไทย

 

 เพือ่เป็นเชือ้เพลงิในกรณก๊ีาซธรรมชาตซิึง่เป็นเชือ้เพลงิหลัก 

ไม่เพียงพอจากการหยุดซ่อมบํารุง โดยในปี 2559 มีการนําเข้า

น้ํามันเตา 74 ล้านลิตร คิดเป็นร้อยละ 60 ของปริมาณการนําเข้า

ทั้งหมดของประเทศไทย

 นอกจากนี้ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้ดําเนิน

การบริหารจัดการความเสี่ยงราคาจากธุรกรรมการค้า การกล่ัน 

การผลิต ให้กับ ปตท. และบริษัทใน กลุ่ม ปตท. โดยใช้เครื่องมือ

การบริหารความเสี่ยงด้านราคา เช่น Swap หรือ Option อย่าง

เหมาะสม ในปี 2559 มีปริมาณการบริหารความเสี่ยงให้กับ ปตท. 

ทั้งหมด 20,096 ล้านลิตร และมีการบริหารความเสี่ยงให้กับ 

บริษัทใน กลุ่ม ปตท. รวมทั้งสิ้น 1,223 ล้านลิตร

2557 2558 2559

ปริมาณการคาระหวางประเทศ
หนวย: ลานลิตร 

  ปโตรเคมี
  น้ำ มันสำ เร็จรูป 
  คอนเดนเสท 
  น้ำ มันดิบ

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

2,800 2,472

2,573
15,838

9,579
5,714

7,297

7,439 8,049

41,739
48,436 45,354

67,675 67,927
61,690

-9.2%+0.4%
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 ผลประกอบการของ ปตท.สผ. ในปี 2559 ยังคงได้รับแรง

กดดันจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับ

ต่ํา ซึ่งเป็นผลจากราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่ตกต่ําตั้งแต่กลาง

ปี 2557 แม้ว่าจะเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงปลายปี 2559 

กต็าม  โดยปี 2559 บรษิทัมรีายได้จากการขาย 4,190 ลา้นเหรยีญ

สหรัฐ ลดลงจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 21 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผล

จากราคาขายเฉลี่ยซึ่งลดลงเป็น 35.91 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

เทียบเท่าน้ํามันดิบจากเดิมที่ 45.29 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

เทียบเท่าน้ํามันดิบในปี 2558 สําหรับปริมาณการขายเฉลี่ยอยู่ที่

ระดับ 319,521 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน ซึ่งเป็นระดับ 

ใกล้เคียงกับปี 2558 ทั้งนี้บริษัทได้ดําเนินนโยบายลดต้นทุนและ

เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานภายใต้โครงการ SAVE to be 

SAFE ต้ังแต่ปลายปี 2557 และต่อยอดด้วยโครงการ SPEND 

SMART to Business Sustainability ดว้ยแนวคิด “คิดใหม่ ทําใหม่ 

ให้ได้ผล” ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเป็น 30.46 เหรียญสหรัฐต่อ

บารเ์รลเทยีบเทา่น้าํมนัดบิในปีนี ้ซึง่ลดลงจากเดมิที ่38.88 เหรยีญ

สหรฐัตอ่บารเ์รลเทยีบเทา่น้าํมนัดบิในป ี2558 หรอืลดลงประมาณ

ร้อยละ 22 โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายรวมก่อนบันทึกการด้อยค่า 

ของสินทรัพย์ลงมาอยู่ที่ 3,664 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2559  

เมื่อเทียบกับ 4,601 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2558 จากการบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในส่วนของปริมาณการผลิตที่ยัง

คงรักษาระดับการผลิตได้ตามแผนและการบริหารจัดการต้นทุน

ที่ต่ํากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่งผลให้สถานะการเงินของบริษัทมี

ความแขง็แกรง่ โดยมกีระแสเงนิสดจากการดําเนนิงานเป็นบวกถงึ 

2,308 ล้านเหรียญสหรัฐ  ปี 2559 ปตท.สผ. ยังคงสามารถรักษา

ระดับอัตรากําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA 

Margin) อยูท่ีร่อ้ยละ 71 โดยมกีาํไรสุทธ ิ(Net Profit) จาํนวนทัง้สิ้น  

372 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 

854 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการรับรู้การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ในระหวา่งปีจํานวน 1,385 ล้านเหรียญสหรัฐ  

 ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานได้

เสริมสรา้งความเช่ือมโยงในการบริหารจัดการกลุม่ธรุกิจหลกัของ 

ปตท. โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกและลดความซับซ้อน 

ในการบริหารจัดการและการให้บริการระหว่าง ปตท. และบริษัท

ในกลุ่ม มุ่งหาโอกาสทางธรุกิจใหม ่ๆ  ตอ่เนือ่ง เชน่ การลงทนุ และ 

การกอ่สรา้งโครงการใหม ่ๆ  เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ในอนาคตพร้อมทัง้ 

สร้างความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรของ ปตท. เพื่อรองรับ 

การเปน็ศนูยก์ลางแหง่ความเปน็เลศิในการบรหิารจดัการโครงการ

อย่างมืออาชีพ รวมถึงดําเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาอย่าง 

ต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างฐานทางด้านเทคโนโลยี  

(Technology Base Structure) และขีดความสามารถของนักวิจัย

ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา รวมทั้งกําหนดกลไกการดําเนิน

งานใหม้กีระบวนการเชือ่มโยงการทาํงานระหวา่ง สถาบนัวจิยัและ 

เทคโนโลยี ปตท. และกลุ่มธุรกิจ โดยในปี 2559 มีการยื่นจด 

สิทธิบัตร 12 รายการ อนุสิทธิบัตร 2 รายการ

 ผลสําเร็จของกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานเกิดจาก 

การผลักดันให้มีการทยอยปรับราคาขายปลีก NGV ให้สะท้อน 

ต้นทุนอย่างต่อเนื่องและมีจํานวนสถานีบริการก๊าซ NGV  

503 สถานี ในปี 2559  

กลุมธุรกิจ
โครงสรางพื้นฐาน

ธุรกิจสำ รวจ
และผลิตปโตรเลียม

ธุรกิจที่ลงทุน
ผานบริษัทในกลุม



051    รายงานประจําปี 2559      บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ล
ัก

ษ
ณ

ะ
ก

า
ร
ป

ร
ะ
ก

อ
บ

ธ
ุร
ก

ิจ
แ

ล
ะ
ผ

ล
ก

า
ร
ด

ํา
เน

ิน
ง
า
น

แผนที่แสดงโครงการสำ รวจ
และผลิตปโตรเลียม ปตท.สผ.

ปตท.สผ. ลงทุนในโครงการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม 37 โครงการ ใน 10 ประเทศ

(ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559)
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 ปตท.สผ. ยังคงให้ความสําคัญกับการเพิ่มปริมาณสํารอง

ในอนาคต มีการดําเนินโครงการทั้งหมด 37 โครงการ ใน 10 

ประเทศ  ดังนี้

โครงการในประเทศไทย ป 2559
 ปตท.สผ. มีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมาณ 

240,872 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 75 

ของปรมิาณการขายทัง้หมด โดยโครงการผลติหลักของ ปตท.สผ. 

ทั้งในอ่าวไทยและบนบก อาทิ โครงการบงกช โครงการอาทิตย์ 

โครงการเอส 1 และโครงการคอนแทร็ค 4  ยังคงสามารถรักษา

ระดับการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง 

 

โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 ต้ังอยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) สหพันธรัฐมาเลเซีย 

(มาเลเซีย) และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) ในปี 2559  

มีปริมาณการขายเฉล่ียรวมอยู่ท่ีประมาณ 58,815 บาร์เรลเทียบเท่า

นํ้ามันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของปริมาณการขายท้ังหมด

 

โครงการในออสตราเลเชีย
 ต้ังอยู่ในเครือรัฐออสเตรเลีย แหล่งที่ดําเนินการผลิตแล้ว

คือ แหล่งมอนทารา ในปี 2559 มีปริมาณการขายอยู่ที่ 14,655 

บาร์เรลต่อวัน   

 

โครงการในทวีปอเมริกา
 ต้ังอยู่ในประเทศแคนาดาและสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 

(บราซิล) เป็นโครงการท่ีอยู่ระหว่างการสํารวจและประเมินศักยภาพ 

ปิโตรเลียม การศึกษาเพ่ือลดต้นทุนและลดความเส่ียงในการพัฒนา 

โครงการ ประกอบด้วย โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ตั้งอยู่ใน

แควน้อลัเบอรต์า้ ประเทศแคนาดา โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1 

ต้ังอยู่บริเวณแอ่ง Barreirinhas นอกชายฝ่ังทางตะวันออกเฉียงเหนือ 

ของบราซลิ และ โครงการบราซลิ บเีอ็ม อเีอส 23 ต้ังอยู่บรเิวณแอ่ง 

Espirito Santo นอกชายฝั่งทางตะวันออกของบราซิล  

 

โครงการในแอฟริกาและตะวันออกกลาง 
 ต้ังอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย 

(แอลจีเรีย) และสาธารณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก) โดยโครงการ

แอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ตั้งอยู่บนบกทางทิศตะวันออกของ

แอลจีเรีย มีปริมาณการผลิตน้ํามันดิบเฉลี่ยประมาณ 15,463 

บารเ์รลตอ่วนั สาํหรบัโครงการโมซมับกิ โรวมูา่ ออฟชอร ์แอเรยี วนั 

เปน็โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการสาํรวจ ซึ่งเปน็โครงการก๊าซธรรมชาต ิ

ขนาดใหญ่ ต้ังอยู่นอกชายฝั่งของโมซัมบิก ในปี 2559 กําลัง 

ดําเนินการเจรจาสัญญาซื้อขาย LNG ระยะยาวกับผู้ซื้อ และ 

การเจรจาสัญญาเงินกู้ในรูปแบบของ Project Finance 

 ดําเนินงานผ่านบริษัทในกลุ่มธุรกิจไฟฟ้า โดย บริษัท 

โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) (GPSC) ซึ่งได้รับ 

การจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มี 

การดําเนนิการอย่างยัง่ยนื ประจําปี 2559 (หรอื ESG 100 หลักทรพัย ์

กิจการวิถียั่งยืน) โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่โดดเด่น 

3 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, 

Social, and Governance) 

 ในปี 2559 มีผลประกอบการกําไรเพิ่มขึ้นจาก 1,906  

ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 2,700 ล้านบาท และมีการเพิ่มกําลัง 

การผลิตไฟฟ้าติดต้ังรวมตามสัดส่วนการถือหุ้นกําลังการผลิต 

อยูท่ี ่1,923 เมกะวัตต ์โดยเพ่ิมขึน้จากป ี2558 ท่ี 1,918 เมกะวัตต ์ 

โดยเป็นการเพิ่มกําลังการผลิตของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและ 

พลงังานรว่ม จํากดั (CHPP) ซึ่งเปน็บรษิทัลกูรอ้ยละ 100 ของ GPSC 

ได้ร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กับสหกรณ์ 

เลี้ยงกุ้ง จังหวัดจันทบุรี ขนาด 5 MW โดยได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

แล้วเสร็จและเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้  

ในปี 2559 GPSC ได้ร่วมลงนามสัญญากับองค์การบริหาร 

สว่นจงัหวดัระยอง (อบจ.ระยอง) เพ่ือพฒันาระบบการจดัการขยะ

มูลฝอยเป็นพลังงาน (Waste To Energy) เป็นการพัฒนาพลังงาน

สะอาดและเปน็โครงการตอ่ยอดจากการดาํเนินการของศูนยข์ยะ

มลูฝอยของจงัหวดัท่ี อบจ.ระยอง และ GPSC ไดร้ว่มกบัสาํนกังาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) โดยศูนย์

เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ บริษัท 24M  

Technologies, Inc. (24M) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 

เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนให้มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานซึ่งเป็น

ส่วนสําคัญของการพัฒนาธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปการ  

ธุรกิจไฟฟา
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และการกลั่นธุรกิจถานหิน

 ในปี 2559 ธุรกิจถ่านหินมียอดขายถ่านหินรวมทั้งสิ้น 9.8 

ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมียอดขายถ่านหินรวมเท่ากับ 7.3 

ล้านตัน โดยมีผลประกอบการจากการดําเนินธุรกิจถ่านหินปกติ

เป็นกําไรสุทธิอยู่ที่ 37.4 ล้านเหรียญสหรัฐ  ซึ่งดีขึ้นจากปี 2558  

ที่มีผลกําไรสุทธิที่ 18.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้หากรวมรายการ

พิเศษที่ไม่ได้มาจากการดําเนินธุรกิจปกติ จะทําให้ธุรกิจถ่านหิน

ประจาํป ี2559 มีผลประกอบการขาดทนุสทุธิทัง้สิน้จาํนวน 144.2 

ล้านเหรียญสหรัฐ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้การด้อยค่าทาง

บญัชขีองสนิทรพัย ์(Impairment) จาํนวนท้ังสิน้ 122.0 ล้านเหรยีญ

สหรฐั และคา่ใชจ้า่ยพเิศษ (Extraordinary Expenses) จาํนวนทัง้สิน้  

15.7 ล้านเหรียญสหรัฐ

 ในป ี2559 กลุม่บรษิทั PTTER โดย SAR ไดมุ้ง่เนน้ดําเนนิการ 

ปรับลดค่าใช้จ่ายการทําเหมืองและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง โดยได้เจรจาต่อรองกับผู้รับเหมาและปรับแผน 

การทําเหมือง (Mine Plan Optimization) ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ 

ราคาถา่นหิน รวมถึงมีการรบัซ้ือถ่านหินจากผูผ้ลิตถา่นหินรายอ่ืน

เพื่อมาผสมกับถ่านหินจากเหมือง Jembayan (Coal Blending)  

เพ่ือให้ได้ถ่านหินท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจน 

การให้บริการด้าน Mining Services & Infrastructures กับเหมือง 

ข้างเคียงเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ SAR อีกด้วย ในปี 2559 SAR  

มีตน้ทนุการผลิตถา่นหิน (Cash Cost) ท่ี 35.6 เหรียญสหรฐัตอ่ตนั 

ลดลงจากต้นทุนการผลิตปี 2558 ที่ 44.7 เหรียญสหรัฐต่อตัน  

คิดเปน็ร้อยละ 20

 นอกจากบริษทัฯ จะมุง่เนน้การปรบัลดค่าใช้จา่ยในการทํา

เหมืองและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพย์สินที่มีอยู่แล้ว บริษัทฯ 

ยังได้มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้ารายใหม่และการเข้าทําตลาด

ถ่านหินแห่งใหม่ด้วย เช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ

สหรฐัอเมรกิา (มลรฐัฮาวาย) เปน็ตน้  รวมถงึมุง่เนน้การทําสญัญา

ขายถ่านหินระยะยาวในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง

ด้านราคาของถ่านหินและสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่

บริษัทฯ  นอกจากนี้ SAR สามารถบรรลุข้อตกลงความร่วมมือ 

ในการทําเหมืองและให้บริการ Infrastructure กับเหมืองข้างเคียง

เหมอืง Jembayan จํานวน 2 โครงการ โดยในเดอืนมถินุายน 2559 

ได้ลงนามกับเหมือง KPUC และในเดือนตุลาคม 2559 ได้ลงนาม

กับเหมือง IBP  

 ในปี 2559 บริษัทในกลุ่มปิโตรเคมีและการกลั่นมีปริมาณ

วตัถดุบิโดยรวมทีป่อ้นเขา้สูก่ระบวนการผลติน้าํมนัของ กลุม่ ปตท. 

653 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 5 จากปี 2558 สาเหตุหลัก

มาจากการหยุดซ่อมบํารุงโรงกล่ันประจําปีของ PTTGC ในขณะที่ 

ปริมาณจําหน่ายปิโตรเคมีโดยรวม 7,879 พันตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 

เนื่องจากมีการดําเนินการเชิงพาณิชย์ของหลายโครงการทั้ง 

PTTGC (Aromatics II Debottleneck/ Phenol II) และ IRPC 

(โครงการ UHV)   

 จากการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานทั่วทั้งองค์กร  

และการบันทึกกําไรจากสต๊อกน้ํามันจากราคาน้ํามันดิบที่ปรับตัว 

สูงขึ้นระหว่างปีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ประกอบกับการสร้าง 

มลูคา่เพิม่และลดตน้ทนุจากพลงัรว่ม (Synergy Value) ของบริษทั 

ในกลุ่มภายใต้โครงการ PRISM (Petrochemical and Refining  

Integrated Synergy Management) โครงการ PTT Group  

Operational Excellence จากการประยุกต์ใช้ Best Practice  

การบริหารระบบโลจิสติกส์ กลุ่ม ปตท. หรือ GLM (Group  

Logistics Management) และการบริหารห่วงโซ่อุปทานหรือ VCO  

(Value Chain Optimization) ทําให้บริษัทในกลุ่มปิโตรเคมี 

และการกลั่นมีผลดําเนินงานโดยรวมในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 

62,065 ล้านบาท สูงกว่าปี 2558 ประมาณร้อยละ 38 (ไม่รวม

กําไรสุทธิจาก บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP)  

ที่  ปตท. ได้จําหน่ายหุ้นสามัญไปวันที่ 31 มีนาคม 2558  

และบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิง จํากัด (มหาชน) (SPRC)  

ที่ได้จําหน่ายหุ้นสามัญไปวันที่ 3 ธันวาคม 2558)  

 นอกจากนี้ PTTGC และ TOP ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ขณะที่ IRPC ได้รับ 

คัดเลือกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และ TOP ยังได้รับการยอมรับให้เป็น 

“ผู้นําด้านการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนในระดับกลุ่ม

อุตสาหกรรมพลังงานของโลก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

 ในป ี2559 บรษิทัในกลุม่ปโิตรเคมแีละการกล่ัน มโีครงการ

ที่สําคัญในการขยายพอร์ทการลงทุน และเพิ่มกําลังการผลิต  

สรุปดังนี้

 PTTGC
 

ในประเทศไทย กําลังการผลิต 12,000 ตันต่อปี ซึ่งผลิตภัณฑ์

ดังกล่าวจะถูกใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับผลิตส่วนประกอบสําคัญ 

ในอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองท่ีมีอตัราการเติบโตสงู อาทิ อตุสาหกรรม

ยานยนต์ ธุรกิจก่อสร้าง เป็นต้น 
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ดําเนินการเชิงพาณิชย์โครงการ Aromatics II Debottleneck   

ทําให้สามารถเพิ่มกําลังการผลิตพาราไซลีน 115,000 ตันต่อปี  

เบนซีน 35,000 ตันต่อปี และออร์โธไซลีน 20,000 ตันต่อปี  

ดําเนินการเชิงพาณิชย์โครงการ Phenol II  กําลังการผลิตฟีนอล 

250,000 ตนัตอ่ป ีและอะซีโตน 155,000 ตนัต่อป ีเพือ่สรา้งมลูค่า

เพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์โพรพิลีน และเบนซีนของกลุ่มบริษัท PTTGC

โครงการ mLLDPE กาํลงัการผลติ 400,000  ตันตอ่ป ีเพือ่สรา้งมูลค่า

เพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เอทิลีนของบริษัทฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จและดําเนินการเชิงพาณิชย์ 

ได้ในปี 2561

ความยืดหยุน่ในการใชว้ตัถดุิบในการผลิตและเพิ่มกาํลงัการผลิต

ผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ประมาณ 761,000 ตันต่อปี โดยใช้วัตถุดิบ

แนฟทาที่ผลิตได้เองจากโรงกลั่นน้ํามันและโรงงานอะโรเมติกส์

ของกลุ่มบริษัท PTTGC โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษา 

และคาดว่าจะได้ข้อสรุปในการลงทุนในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 

 

ขั้นปลายน้ําสู่กลุ่มอุตสาหกรรม Polyurethane ที่มีมูลค่าสูงและ

ตลาดกําลังมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น โดยขณะนี้โครงการอยู่

ระหว่างการศึกษา และคาดว่าจะได้ข้อสรุปในการลงทุนในช่วง

กลางปี 2560 

PTTGC ศึกษาการร่วมลงทุนกับพันธมิตรเพื่อสร้างโรงงาน 

Petrochemical Complex ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้วตัถดุิบ 

ก๊าซอีเทนจาก Shale Gas ในการผลิตเอทิลีน เพื่อนําไปผลิต

ผลิตภัณฑ์ต่อเน่ือง คาดว่าจะได้ข้อสรุปด้านการลงทุนภายในปี 2560 

 IRPC  
 

for Hygiene and Value Added Products (UHV) ซึ่งเป็นโครงการ

เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ํามันเตาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง โดยจะได้

ผลิตภัณฑ์หลัก คือ โพรพิลีน 320,000 ตันต่อปี เพื่อนําไปใช้เป็น

วัตถุดิบสําหรับโครงการขยายกําลังการผลิตโพลีโพรพิลีนต่อไป 

โครงการขยายการลงทุนเม็ดพลาสติก PP (Fully Integrated PP 

Project) อยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้างคาดว่าจะสามารถ

ดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560

 TOP     

Benzene (LAB) กําลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี โดยสาร LAB 

เปน็สารต้ังตน้สําหรบัการผลติผลติภัณฑส์ารทําความสะอาด อาท ิ

ผงซักฟอก และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่ําไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงกว่าและ

สามารถรองรับการกลั่นน้ํามันดิบที่มีความหลากหลายได้มากขึ้น 

ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการออกแบบทางวศิวกรรมเบื้องต้น (FEED) และ

คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ผลคาดการณ์งบลงทุน ในปี 2560

 

Project เพื่อขยาย/ก่อสร้างท่าเรือแห่งใหม่ เพื่อความปลอดภัย 

ในการทํางาน ลดความหนาแน่นของท่าเรือปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบัน 

อยู่ระหว่างกระบวนการศึกษาและขออนุมัติ EIA
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ปริมาณวัตถุดิบ
ที่ปอนเขาสูกระบวนการ
ผลิตนํ้ามันของ กลุม ปตท.
หนวย: พันบารเรลตอวัน
หมายเหตุ: ปรับปรุงขอมูลปริมาณวัตถุดิบ
ที่ปอนเขาสูกระบวนการผลิตน้ำ มันของ กลุม ปตท. 
ป 2557 และ 2558 โดยไมรวมปริมาณวัตถุดิบ
ของ BPC และ SPRC
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กุมภาพันธ

วนารมย์ กลุ่ม ปตท. (PTT WEcoZi) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 

“โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน 

ประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: 

T-VER) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) โดย

ป่าแห่งนี้สามารถช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 1,000 ตัน

คารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่ตอ่ป ีและเปน็ป่านเิวศแหง่แรกในพ้ืนท่ี 

นิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทยท่ีได้รับการข้ึนทะเบียน T-VER

 

NGV แบบครบวงจร โดยสถานีบริการสยามเบสท์ เอ็นจีวี อําเภอ

บางละมุง จังหวัดชลบุรี เปิดให้บริการจําหน่าย NGV เป็นแห่งแรก 

จากแนวท่อส่งก๊าซฯ สําหรับภาคขนส่งให้กับผู้ประกอบการ 

ที่มีปริมาณการใช้ก๊าซ NGV ค่อนข้างสูง 

 

FO500cst สําหรับเรือขนส่ง ซึ่งเป็นครั้งแรกในการจําหน่าย 

น้ํามันเตาชนิดนี้ในประเทศไทย

ระบบบริหารการค้าระหว่างประเทศ Commodity Trading and 

Risk Management (CTRM) กับ บริษัท พีทีที โซลูชั่นส์ จํากัด  

โดยความร่วมมือจากบริษัทด้าน Software ชั้นนํา 

  

 

 

มกราคม
 

 

เห็นชอบข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบ 

ส่งก๊าซธรรมชาติบนบกแก่บุคคลที่ 3 ฉบับที่  2 ของ ปตท.   

สอดคลอ้งกบั พ.ร.บ.การประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ. 2550 ที่ใหม้ ี

การแข่งขันในกิจการและโครงข่ายพลังงานอย่างเป็นธรรม  

ลอยตวัราคาขายปลกี NGV ภายในรศัม ี50 กโิลเมตร แบบมเีงือ่นไข  

และมีมติปรับต้นทุนค่าขนส่ง NGV นอกรัศมี 50 กิโลเมตร จาก 

สถานีหลักสูงสุดไม่เกิน 4 บาทต่อกิโลกรัม โดย ปตท. ยังคงราคา 

ขายปลีก NGV ช่วยเหลือกลุ่มรถโดยสารสาธารณะท่ี 10.00 บาท 

ต่อกิโลกรัม พร้อมปรับเพ่ิมวงเงินช่วยเหลือรถสาธารณะจนกว่า 

จะมีกลไกถาวรมาดูแลแทน  

 

หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติบนบกแก่บุคคลที่สาม”  

(TPA Code) ฉบับที่ 2 เพื่อเปิดให้บุคคลที่สามสามารถเข้ามาใช้

หรือเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้ตาม “ข้อบังคับว่าด้วย 

การจัดทําข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่ง 

ก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2558” ที่ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา    

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จํากัด โดยมีปริมาณก๊าซฯ  

จัดส่งตามสัญญา 16 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  

ร่วมลงนาม “สัญญาการว่าจ้างบริหารจัดการทรพัยากรกายภาพ 

สําหรับพื้นที่สํานักงานใหญ่ ปตท. และสถาบันวิจัยวังน้อย”  

เป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้เทียบเคียงสากล 

และก่อให้เกิด Economy of Scale เพิ่มประสิทธิภาพและลด 

ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสํานักงานในระยะยาว ตามนโยบาย Share 

Services ของ ปตท. 

  

เหตุการณสำ คัญของ ปตท. ในรอบป 2559
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คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) โดยไดร้บัการยกเวน้อากร 

นําเข้าโครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติบนระบบท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติ วังน้อย-แก่งคอย ทําให้ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงลดลง  

ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากประชาชนลดลง

 

เมษายน
 

 

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสวงหาโอกาส 

การลงทุนในธุรกิจสายโซ่ผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซ

ธรรมชาติเหลว รวมทั้งการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวร่วมกัน

บริษัท ท๊อป เอสพีพี จํากัด โครงการ 1  โดยมีปริมาณก๊าซฯ จัดส่ง 

ตามสัญญา 32 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  

 

คุณธรรมโครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติวังน้อย”  

โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน เป็นประธานในพิธี และมีผู้สังเกตการณ์ซึ่งเป็นผู้ทรง

คุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของ ปตท.  

ในการเป็นองค์กรที่ดําเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ดําเนินงานตามแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ของรัฐบาลรวมถึงมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส สามารถ 

ตรวจสอบได้ 

 

SPP บริษัท พีพีทีซี จํากัด โดยมีปริมาณก๊าซฯ จัดส่งตามสัญญา 

20 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

  

  

พัฒนาสถานีริมทาง ณ สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. 148 แห่ง 

ทั่วประเทศ เพื่อการส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวท้องถิ่น  

เป็นช่องทางส่งเสริมการจําหน่ายสินค้าคุณภาพในแต่ละพื้นที่ 
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พฤษภาคม
 

 

ให้ ปตท. ขยายกําลังการแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)  

ของคลังรับก๊าซธรรมชาติแห่งที่ 1 จาก 10 ล้านตันต่อปี เป็น  

11.5 ล้านตันต่อปี มีกําหนดให้แล้วเสร็จในปี 2562 และเห็นชอบ

ให ้ปตท. ดําเนนิการก่อสรา้งคลงัรบักา๊ซธรรมชาตแิห่งที ่2 ทีกํ่าลงั 

การผลิต 5 ล้านตันต่อปี มีกําหนดให้แล้วเสร็จในปี 2565 โดยให้

กอ่สรา้งเพือ่เตรียมความพรอ้มของฐานรากท่ีสามารถขยายกําลัง

การแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว ได้สูงสุดเป็น 7.5 ล้านตันต่อปี  

บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จํากัด โดยมีปริมาณก๊าซฯ จัดส่งตาม

สัญญา 14 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  

สว่นรว่มของผู้บรโิภคและสถานบีรกิารน้าํมนั ปตท. ในการชว่ยกนั

ดูแลสิ่งแวดล้อม และสังคม ด้วยการสร้างนิสัยการแยกขยะลงถัง

ให้ถูกประเภท ณ สถานีบริการน้ํามัน ปตท. ทั่วประเทศ 

ที่สุดในประเทศไทย ณ คลังน้ํามันศรีราชา โดยมีการปรับปรุง

ระบบรับเก็บจ่ายเพื่อรองรับการนําเข้าน้ํามันเบนซินพื้นฐาน 

ชนดิที ่2 จากเดมิทีส่ามารถรองรบัได้เฉพาะเรอืขนาดเล็ก ใหส้ามารถ 

รับเรือน้ํามันขนาดใหญ่ได้สูงสุด 50 ล้านลิตร  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ลงนาม “บันทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื 

โครงการต้นแบบพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

อย่างยั่งยืน ในรูปแบบ Social Enterprise: SE ในพื้นที่โครงการท่อ

สง่กา๊ซธรรมชาติบนบก เสน้ที ่5 และโครงการทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติ

บนบก RA#6 จังหวัดราชบุรี”  

มิถุนายน
 

 

เห็นชอบ ความสามารถในการให้บริการและความสามารถใน 

การให้บริการคงเหลือ สําหรับระบบส่งก๊าซธรรมชาติบนบกของ ปตท. 

หลังจาก ปตท. ได้ประกาศใช้ “ข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้ 

หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติบนบกแก่บุคคลที่สาม”  

(TPA Code) โดย ปตท. วางระบบรองรบัการเปดิให้ใชห้รอืเชือ่มต่อ

ระบบสง่กา๊ซธรรมชาตบินบกแก่บคุคลทีส่ามผ่านเวบ็ไซตแ์ลว้เสร็จ 

พร้อมรองรับกระบวนการต่าง ๆ ตาม TPA Code  

บรษัิท ทอ๊ป เอสพพี ีจาํกดั (มหาชน) โครงการ 2  บรษัิท ผลติไฟฟา้ 

นวนคร จํากดั บรษัิท อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จํากดั โครงการ 5 โดย 

มีปริมาณกา๊ซฯ จดัสง่ตามสญัญารวม 54 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั  

ขนอม ชุดที ่2 อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยมปีรมิาณ

ก๊าซฯ จัดส่งตามสัญญา รวม 154 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  

 

ณ เมอืงหลนิยี ่มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจนี โดยรว่มมอื 

กับบริษัท Shandong Hui Hua ด้านเทคโนโลยีและมาตรฐาน

การผลิตให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่มีคุณภาพสูง 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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Inspiring Campus (AICA) และสถาบันพฒันาศกัยภาพธุรกจิน้าํมัน 

หรือ Oil Business Academy (OBA) อย่างเป็นทางการ ณ ตําบล 

สนับทึบ อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย AICA  

จดัตัง้ขึน้ เพือ่ถา่ยทอดองค์ความรูแ้ละประสบการณใ์นการดําเนนิ 

ธุรกิจกาแฟ รวมถึงเทคนิคในการชงกาแฟที่ถูกต้องตรงตาม

มาตรฐานของคาเฟ่อเมซอน สําหรับ OBA ได้ก่อตั้งเพื่อเป็น

ศูนย์กลางการเรียนรู้ในธุรกิจนํ้ามัน ในการรวบรวมองค์ความรู้

และพัฒนาต่อยอด รวมถึงถ่ายทอดสู่พนักงาน คู่ค้า และลูกค้า  

 

บริหารความต่อเนื่อง (BCM) เหตุการณ์ Black Swan ประจําปี  

2559 ในรปูแบบการจําลองสถานการณ ์Oil Operation Disruption 

(การขนส่ง LPG หยุดชะงัก) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจใน

กระบวนการจัดการภาวะวิกฤติการณ์สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 

รวมทั้งการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เช่น ความมั่นคงปลอดภัย 

Demand & Supply Management ลกูค้าและการตลาด การขนส่ง 

กฎหมายและประกันภัย 

  

 

กรกฎาคม
 

 

“PTT Performa Euro Syn SAE 5W-30” สูตรสงัเคราะหแ์ท ้100% 

เกรดพรีเมี่ยมสําหรับรถยนต์นั่งยุโรปทั้งเครื่องยนต์เบนซินแบบ 

Turbo GDI และดีเซลคอมมอนเรล ที่ติดต้ังอุปกรณ์บําบัดไอเสีย

แบบ DPF
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เห็นชอบการเรียกเก็บอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของ

ตน้ทนุผนัแปรของระบบทอ่สง่ก๊าซฯ นอกชายฝ่ังทีร่ะยอง (พ้ืนที ่1) 

ระบบท่อส่งก๊าซฯ นอกชายฝั่งที่ขนอม (พื้นที่ 2)  และระบบท่อส่ง

ก๊าซฯ บนฝั่ง (พื้นที่ 3)  ระบบท่อส่งก๊าซฯ บนฝั่งที่จะนะ (พื้นที่ 4)  

และส่วนของระบบท่อส่งก๊าซฯ บนฝั่งที่น้ําพอง (พื้นที่ 5) และมี

มติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซ 

ธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ ส่วนของต้นทุนผันแปรของ 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด  

ก๊าซธรรมชาติ ส่วนของต้นทุนผันแปร (Commodity Charge: Tc) 

สําหรับพื้นที่เขต 3 (บนฝั่ง)  

กรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยยกเว้นอากรนําเข้าสําหรับ

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ทําให้เงินลงทุน 

ของโครงการลดลง ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงลดลง ส่งผลให้ค่าไฟฟ้า 

ที่เรียกเก็บจากประชาชนลดลง

และบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ

อุดรธานีส่วนต่อขยาย ประกอบด้วย บริหารจัดการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย์

ในอาคารผู้โดยสารสําหรับเป็นร้านจําหน่ายสินค้าและของท่ีระลึก 

ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้านเพ่ือสุขภาพ ธนาคาร และนิทรรศการ

ส่งเสริมกิจกรรมของท้องถ่ินในจังหวัด รวมถึงพ้ืนท่ีร้านค้าสวัสดิการ  

 

ให้ บริษัท ปตท. (กัมพูชา) จํากัด (PTTCL) เป็นตัวแทนจําหน่าย

อย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศกัมพูชา ซ่ึงจะเป็นต้นแบบ

ของการดําเนินธุรกิจค้าปลีกอย่างเต็มรูปแบบในต่างประเทศ 

ของ กลุ่ม ปตท. 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในห่วงโซ่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

กบัคณะโลจสิตกิส ์มหาวทิยาลยับรูพา เพือ่พฒันาบุคลากรรว่มกนั 

และขับเคลื่อนศักยภาพด้านโลจิสติกส์และการทําการค้าระหว่าง

ประเทศของไทยให้มีขีดความสามารถระดับสากล 

 

(PTTPM) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ 

นํ้ามันหล่อล่ืน เพ่ือขยายฐานลูกค้าผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน ปตท. 

ไปยังลูกค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ที่ซื้อเม็ดพลาสติกจาก PTTPM 

 

 

บรษิทั บเีอม็ดับเบลิย ู(ประเทศไทย) จาํกดั บรษิทั เมอรเ์ซเดสเบนซ ์

(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 

จํากัด บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ปอร์เช่ 

ประเทศไทย โดยบริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จํากัด และ  

บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมลงนามความร่วมมือ 

ในการพัฒนาและทดลองระบบการใช้งาน PTT EV Station  

เพื่อสร้างความมั่นใจต่อสาธารณะในการใช้ไฟฟ้าในรถยนต์
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ธรรมชาติเหลวระยะยาว (LNG SPA) ระหว่าง ปตท. กับบริษัท  

เชลล์ อีสเทิรน์ เทรดด้ิง จาํกดั และ บริษทั บีพี สิงคโปร ์พีทีอี จํากดั 

ในปรมิาณรายละ 1 ลา้นตนัตอ่ป ี(รวมสองสัญญา 2 ลา้นตนัตอ่ป)ี 

กําหนดการส่งมอบ LNG เที่ยวแรกภายในกลางปี 2560  

กรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยการยกเว้นอากรนําเข้า 

สําหรับโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากสถานี

ควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ ราชบุรี-วังน้อย ที่ 6 (RA#6) ไป 

จังหวัดราชบุรี  

ผู้บริโภคอาเซียน ผ่านพื้นที่ค้าปลีกในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. 

โดยร่วมกับผู้ค้าจํานวนกว่า 12 แบรนด์ “เอสเอ็มอี” ไทยร่วม

เปิดตลาดอาเซียน อาทิ ปึงหงีเชียง แบล็คแคนยอน หมูปิ้งเพียว- 

พฤศจิกายน
 

NGV เพิ่มเติมจนทําให้มีจํานวนสถานีรวม 503 แห่ง ครอบคลุม 

54 จังหวัดทั่วประเทศ และมีการกระจายตัวในเส้นทางสายหลัก

ในทุกภูมิภาค ประกอบด้วยสถานีที่ ปตท. ลงทุนเอง 395 สถานี 

และสถานีที่เอกชนลงทุน 108 สถานี  

 

บอ่วนิ คลนีเอนเนอจ ีจาํกดั โดยมปีรมิาณกา๊ซฯ จดัสง่ตามสญัญา 

17 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

 

ฟุกุชิม่า ประเทศญี่ปุ่น อย่างเป็นทางการ โดยใช้เมล็ดกาแฟ 

จากโครงการหลวงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ- 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

 

กริลพอร์ก ตํามั่ว ยูนนานขาหมู เย็นตาโฟอาจารย์มัลลิการ์  

สะกายลักค์ ฮ็อตพ็อต วิซาร์ดออโต้แคร์

 

Ltd (PTTT LDN) ณ กรงุลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพ่ือขยายธุรกิจ

การค้าระหวา่งประเทศของ ปตท. ไปยงัภมูภิาคฝัง่ตะวนัตกของโลก 

และเพิ่มความหลากหลายในการจัดหาแหลง่พลังงานใหม่ ๆ เพื่อ

สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ   

 

จากผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 

ประจาํปี 2559 (Corporate Governance Report: CGR) โดยสมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และถือเป็น Top  

Quartile ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ 

Market Capitalization สูงกว่า 10,000 ล้านบาทขึ้นไป 

 

ฮั่วเซ่งฮงติ่มซํา เพื่อเป็นการเติมเต็มการให้บริการอย่างครบวงจร

ของสถานีบริการน้ํามัน ปตท. อีกทั้งยังพร้อมพัฒนาให้เป็น Mini  

Community Mall ด้วยการจับมือกับคู่ค้า SMEs จุดประกาย 

รูปแบบใหม่ของความร่วมมือทางธุรกิจ  

 

การนําเทคโนโลยี Big Data Analytics มาเสริมศักยภาพใน 

การออกแบบแคมเปญส่งเสริมการขายรายกลุ่มลูกค้า และใช้เป็น

ข้อมูลป้อนเข้าในการจัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อให้สามารถพัฒนา

สินคา้และบริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค

Holdings Pty Limited (“ICH”) เสร็จสิ้น โดย ICH ได้ดําเนินการ 

ประกาศชําระบัญชีแล้วเสร็จอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  4 

พฤศจิกายน 2559
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มีมติเห็นชอบให้ ปตท. ดําเนินการขยายกําลังการแปรสภาพ 

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สําหรับโครงการ LNG Receiving 

Terminal แห่งใหม่ จังหวัดระยอง [T-2] เพื่อให้สามารถรองรับ

การนําเข้า LNG ที่เพิ่มขึ้นตามการคาดการณ์ความต้องการ  

LNG ในอนาคต จากเดิม 5 ล้านตันต่อปี เป็น 7.5 ล้านตันต่อปี 

กําหนดส่งก๊าซธรรมชาติภายในปี 2565

เห็นชอบร่างสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวระยะยาว (LNG 

SPA) ระหว่าง ปตท. กับ บริษัท เปโตรนาส แอลเอ็นจี จํากัด 

กําหนดส่งมอบปี 2560 - 2561 ในปริมาณ 1 ล้านตันต่อปี และ 

ตั้งแต่ปี 2562 ในปริมาณ 1.2 ล้านตันต่อปี อายุสัญญา 15 ปี  

(ทัง้นี้ กาํหนดให้ ปตท. ลงนามในสญัญาซือ้ฯ ดงักลา่วได ้ภายหลัง 

จากทีร่า่งสญัญาฯ ไดผ้า่นการตรวจพจิารณาจากสํานกังานอยัการ

สูงสุดแล้ว)

 

เอสเอสยูที จํากัด โดยมีปริมาณก๊าซฯ จัดส่งตามสัญญารวม  

40 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  

อเมรกิาเป็นครัง้แรก โดยมมีลูค่ากว่า 280 ลา้นเหรยีญสหรฐั ตลอด

ระยะเวลาสัญญาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2560

ยุโรป เพื่อใช้สําหรับกระจายสินค้าเข้าภูมิภาคยุโรปและภูมิภาค

ใกล้เคียง

โครงการเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ซึ่ง PTTER 

ได้ร่วมลงทุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ในบริษัทที่มีสิทธิสํารวจ

ศกัยภาพถา่นหนิในสาธารณรฐัมาดากสัการ ์โดยได้รบัใบอนญุาต

การทําเหมือง (Exploitation Permits) จํานวน 5 แปลง มีปริมาณ

สํารองถา่นหินประมาณ 108 ล้านตัน  
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 นอกจากผลดําเนินงานของหน่วยธุรกิจต่าง ๆ แล้ว  

ในการบริหารจัดการธุรกิจของ ปตท. และบริษัทใน กลุ่ม ปตท.  

ได้มีการดําเนินการที่สําคัญในด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

การวางแผนเชิงกลยุทธ
 

 กระบวนการวางแผนเชงิกลยุทธข์อง ปตท. เป็นกระบวนการ 

ที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งปี โดยเริ่มจากการประชุมระดม

ความคดิเห็นของผูบ้รหิารระดับสงูของ กลุม่ ปตท. (Top Executive 

Thinking Session: TTS) เพื่อร่วมกันทบทวนและกําหนดทิศทาง

กลยุทธ์ของ กลุ่ม ปตท. ในอีก 5 - 10 ปีข้างหน้า ให้สอดคล้องกับ

สถานการณแ์ละสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปเพือ่ให้

มัน่ใจว่าการดาํเนนิงานของ กลุม่ ปตท. จะสามารถบรรลวุสิยัทศัน ์

และเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย 

ในฐานะบริษัทพลังงานแหง่ชาติ (PTT is the Pride and Treasure 

of Thailand) หลังจากนั้นหน่วยธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน 

รวมท้ังบริษัทในกลุ่มจะดําเนินการจัดทําทิศทางกลยุทธ์ของตน
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และนาํเสนอตอ่ที่ประชมุระดมสมองผูบ้รหิารระดบัผูช้ว่ยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปของ กลุ่ม ปตท. (Strategic Thinking Session: 

STS) เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อให้ความเห็นชอบ 

โดยในปี 2559 ทิศทางกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ ประกอบด้วย 3D 

ดังนี้

  

ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่จะต้องเร่งดําเนินการให้เกิด 

ผลสําเร็จภายในระยะสั้น  2 ปี  เพื่อไปสู่  Top Quart i le  

Performance โดยให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ 

ในปัจจุบันผ่าน Productivity Improvement Program ต่าง ๆ  

ทั้งในด้านการสร้างรายได้และการลดต้นทุน และการปรับ

โครงสร้างธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น 

  ซึ่งเป็น 

กลยุทธ์ที่จะต้องเร่งตัดสินใจเพื่อให้เกิดการลงทุนภายใน 3 - 5 ปี  

เพื่อนําไปสู่ความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ โดยทุกกลุ่มธุรกิจ 

จะมีการกําหนดกลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy)  

ผ่านนวัตกรรมการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Innovation)  

   

ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อนําไปสู่การเติบโต 

แบบก้าวกระโดดในอนาคต โดยจะต้องมีการแสวงหาโอกาส 

ทางธุรกิจและการพัฒนาทําธุรกิจในรูปแบบใหม่ ๆ (New  

Business Model) จาก Global Mega Trends และ Energy  

Delivery of the Future รวมทั้งจากการพัฒนาเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมใหม่ ๆ (Disruptive Technology/ Innovation)  

ควบคู่กับการหาโอกาส จากกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต 

ของประเทศไทยใน 5+5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดย ปตท. 

ได้มีการจัดตั้งคณะทํางานพิเศษภายใต้โครงการ ExpresSo  

(Express Solut ion) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการวิ เคราะห์  

คัดกรอง คัดเลือก แนวคิดของธุรกิจ สินค้า และบริการใหม่ ๆ  

นําเข้าสู่กระบวนการจัดทํา Rapid Prototype ก่อนจะขยายผล 

สู่การดําเนินการเชิงพาณิชย์ต่อไป   
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การบริหารจัดการทางการเงิน
ของ กลุม ปตท.

 จากการที่ ปตท. เป็นบริษัทมหาชนที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดย ณ สิ้นปี 2559 

บริษัท ปตท. มีมูลค่าถึงกว่า 1,062,543 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ประมาณรอ้ยละ 7.2 ของมลูคา่ตลาดรวม และหากรวมท้ัง กลุม่ ปตท.  

ที่จดทะเบียนใน ตลท. จะมีมูลค่าถึงกว่า 1,822,818 ล้านบาท 

คิดเป็นประมาณร้อยละ 12.3 ของมูลค่าตลาดรวม ซึ่ง กลุ่ม ปตท. 

มีแนวโน้มที่จะเติบโตไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้บริษัท 

ใน กลุม่ ปตท. มโีครงสรา้งทางการเงนิที่แขง็แกรง่เหมาะสม มวีนิยั 

ทางการเงิน และมีอันดับความน่าเชื่อถือในเกณฑ์ที่เทียบเคียงได ้

กบับริษทัชัน้นําอืน่ ๆ  ในอุตสาหกรรมเดียวกนั จึงตอ้งมีการบริหาร 

จัดการทางการเงินอย่างมีวินัยและมีประสิทธิภาพ โดย 

มคีวามโปรง่ใสในการให้ขอ้มลูตอ่ผูล้งทุนทกุรายอย่างเทา่เทยีมกนั 

ซึ่ง ปตท. มีนโยบายทางการเงินและสินเชื่อ (Treasury and Credit 

Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารการเงินของ ปตท. และ 

กลุ่ม ปตท. อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 ในปี 2559 ปตท. ได้มีการบริหารจัดการทางการเงิน  

ซึ่งรวมถึงการบริหารสภาพคล่อง การบริหารความเสี่ยงอัตรา 

แลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดค่าใช้จ่าย และ/หรือ สร้าง

มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

 

ท่ีเก่ียวข้องกับเงินกู้ระยะยาวของ ปตท. ทําให้สามารถลดต้นทุนเงินกู้ 

คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 10.91 ล้านบาท สําหรับงวด

ดอกเบี้ยเฉพาะงวดแรก

 

การค้าของ ปตท. ซึ่งรวมถึงธุรกรรมการนําเข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์ 

ธุรกรรมการซื้อและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ รวมถึง 

ธรุกรรมการนาํเขา้น้าํมนัดบิให้แกโ่รงกลัน่ใน กลุม่ ปตท. เป็นมลูคา่ 

รวมทั้งสิ้นประมาณ 12,255 ล้านเหรียญสหรัฐ สามารถสร้าง 

มูลค่าเพิ่มให้แก่ กลุ่ม ปตท. ประมาณ 595.57 ล้านบาท

การบริหารผลดำ เนินงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
 

 ปตท. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร 

ผลดําเนินงาน โดยได้บรูณาการระบบการบริหารจัดการเพ่ือสรา้ง

มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) 

หลกัการ Balanced Scorecard และเกณฑร์างวลัคณุภาพแหง่ชาต ิ

(Thailand Quality Award: TQA) เขา้ด้วยกนั เพือ่ใหก้ารดําเนนิงาน

ขององค์กรในทุกระดับมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

โดยมเีป้าหมายรว่มกนัในการสรา้งมลูคา่ใหก้บัองคก์ร และคาํนงึถงึ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้งเป็นการยกระดับการบริหารจัดการ

ใหเ้ข้าสูม่าตรฐานสากลเทียบเทา่บริษทัชัน้นาํในระดับโลก (World 

Class) รวมถึงเป็นการสนับสนุนระบบการประเมินคุณภาพ 

รฐัวสิาหกจิ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) ซึ่งม ี

พื้นฐานมาจากเกณฑ์ TQA ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง

อีกด้วย

 ผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. แต่งตั้งคณะทํางาน Category 

Committee หมวด 1 - 6 ซึ่งมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ เป็น 

ประธาน เพ่ือผลักดันให้เกิดการปรับปรุงการดาํเนินงานในแต่ละด้าน 

ขององค์กรให้สอดคล้องกับหมวดการประเมินตามระบบ SEPA 

รวมถงึจัดใหม้กีารประชุมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อบรูณาการกระบวนการ

ระหวา่งหมวดใหม้ปีระสทิธภิาพสูงขึน้ และมกีารกําหนดกรอบเวลา

ดาํเนินการแตล่ะขัน้ตอนอยา่งชดัเจน โดย ปตท. ได้จดัทาํรายงาน

ผลการดําเนนิการ (Organization Performance Report: OPR) และ

รายงานการตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self-Assessment 

Report: SAR)  เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง 

(Strength & Opportunities for Improvement: S  & OFI) และมี

การนํา OFI มาจัดทําเป็นแผนพัฒนาองค์กร 5 ปี (OFI Roadmap) 

ของ ปตท. โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน และรายงาน 

ความก้าวหน้าให้คณะกรรมการ Category Committee  

หมวด 1 - 6 คณะกรรมการจัดการของ ปตท. และคณะกรรมการ  

บรษิทั ปตท. จํากัด (มหาชน) พจิารณาตามกรอบเวลาทีกํ่าหนดไว ้ 

เพื่อให้การพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของ ปตท. เป็นไป 

อย่างต่อเนื่อง
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พลังบันดาลใจ
สานตอพลังงานไทยยั่งยืน

เราทุกคนต่างตระหนักดีว่า

ชีวิตที่ผาสุกของผู้คนบนทุกตารางนิ้ว

ของแผ่นดินไทย ตลอดระยะเวลา 70 ปี

แห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

และสืบเนื่องต่อไปอีกยาวนานในอนาคต

คือผลลัพธ์อันเนื่องมาจากพระราชกรณียกจิ

และพระราชดาํริที่พระราชทานแก่

ปวงพสกนิกร ทุกสิ่งที่ทรงสร้างคอื

การบุกเบิกเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ที่เป็นแรงบันดาลใจอย่างสาํคัญ

ในการดาํเนินงานของ กลุ่ม ปตท.
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กลุ่ม ปตท. สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อันหาที่สุดมิได้ และมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธาน

โดยได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นแนวทางการดําเนินงานร่วมกับภาคีเครือขา่ย

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม

ในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคือ การดูแลรักษาพื้นที่ปา่ไม้ 

ผา่นสถาบันปลูกปา่ ปตท. สถาบันลูกโลกสีเขียว

และศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศปา่ชายเลน

สิรินาถราชินี การอนุรักษ์ดินและน้ํา

ผา่นโครงการพัฒนาและรณรงคก์ารใช้หญา้แฝก

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมถึงการส่งเสริม

ให้ชุมชนพึ่งพาตนเองดา้นพลังงานได้อยา่งยั่งยนื

ผา่นโครงการพัฒนาพลังงานชุมชน
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พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

 ในปีที่ผ่านมา กลุ่ม ปตท. ได้ดําเนินงานพัฒนาต่อยอดจากโครงการเดิม และริเริ่มโครงการใหม่รวมกว่า 40 โครงการ 

ทั้งการดําเนินงานโดยตรง และผ่านมูลนิธิต่าง ๆ ที่ ปตท. จัดตั้งขึ้น ตลอดจนร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้น 

แก่ผูค้นและสงัคมไทยใน 3 แนวทางหลัก คอื การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์การพฒันาสงัคมและชมุชน และการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการต่าง ๆ ที่สําคัญ ดังนี้

เติบโต
และกาวหนา 

ดวยการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

 การพัฒนาประเทศเร่ิมตน้ทีค่นเปน็สาํคญั และปฏิเสธไมไ่ด้วา่ การศึกษา คือปจัจยั 

อันทรงประสิทธิภาพที่เกื้อหนุนให้คนสามารถพัฒนาตนเอง อันจะนําไปสู่การพัฒนา

สังคมและประเทศชาติในที่สุด ด้วยเหตุนี้ ปตท. จึงมุ่งมั่นและทุ่มเทต่อการมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาการศึกษาอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง ตั้งแต่การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

การสร้างโอกาสทางการศึกษา การส่งเสริมทักษะและความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่กับ 

การส่งเสริมให้เยาวชนเปน็คนเก่งและคนดี 

พัฒนาการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพเหนือมาตรฐาน

 ด้วยตระหนักดีว่า  การพัฒนาเพื่อยืนหยัดอย่างเข้มแข็งในโลกอนาคต 

ต้องอาศัยรากฐานที่แข็งแกร่งจากการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ปตท. จึง มุ่งส่งเสริมการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม 

ผ่านสถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกําเนิดวิทย์ 
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069    รายงานประจําปี 2559     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

 สถาบันวิทยสิริเมธ ี
 กาวที่กลาสูการศึกษาขั้นกวา

 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างบุคลากรด้านการวิจัย 

และสนบัสนนุการศกึษา คน้ควา้วจัิย และพฒันาเทคโนโลย ี

ที่มีความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ สถาบันได้เปิดรับ 

นิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในสํานักวิชาวิทยาการโมเลกุล 

และสํานักวิทยาการพลังงานแล้ว 2 รุ่น และมีผู้ผ่าน 

การคัดเลือกเข้าศึกษารวมจํานวนทั้งสิ้น 87 คน ซึ่งเมื่อ 

สําเร็จการศึกษา ทุกคนจะก้าวออกไปเป็นบุคลากร 

ทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีส่วนร่วมพัฒนาเทคโนโลยี 

ให้แก่อนาคตของประเทศต่อไป

 

 โรงเรียนกำ เนิดวิทย
 กอเกิดการเรียนรูเพื่ออนาคต

 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษา 

และปลูกฝังความรักความสนใจและพื้นฐานด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชน โดยเปิดรับ 

นักเรียนเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว 

2 รุ่น และมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจํานวนรวม 

ทั้งสิ้น 144 คน ทั้งนี้ นักเรียนทุกคนได้ทุนเรียนฟรี 

เป็นการสร้างพื้นฐานเยาวชนที่เป็นคนเก่งและเป็นคนดี 

ให้แก่สังคมไทยต่อไป 

สรางโอกาสทางการศึกษา 
สนับสนุนการเรียนรูไรขีดจำ กัด

 ปตท. สนับสนุนทุนการศึกษาประจําปี 2559 

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน 

ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับ

ประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา ในพื้นที่รอบสถาน

ประกอบการ จํานวนท้ังสิ้น 2,629 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 

9.93 ล้านบาท และสนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่เยาวชน 

ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการค่ายปิโตรแคมป์  

สู่แชมป์ปิ โตร ให้ ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาใน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและ

วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้ธนบรุี จนถึงปจัจบุนั มีผูไ้ดร้บัทนุการศึกษา

ทั้งสิ้น 57 คน รวมเป็นเงินกว่า 18.32 ล้านบาท
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สงเสริมและพัฒนา 
ผานงานศิลปะและวัฒนธรรม 

 ศิลปะและวัฒนธรรมคือเครื่องจรรโลงจิตใจ เป็นเสมือน

เครื่องมือชิ้นสําคัญในการพัฒนามนุษย์ให้เติบโตขึ้นจากภายใน 

อีกทั้งการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสสร้างสรรค์ 

งานศิลปกรรม ยังเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ด้านวัฒนธรรม 

ให้แก่สังคมไทย และรักษายึดโยงวิถีไทยให้เจริญงอกงามสืบไป 

อกีดว้ย ซึง่ในปทีีผ่า่นมา ปตท. ได้รว่มมอืกับมหาวทิยาลัยศลิปากร 

จัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. คร้ังที่  31 ภายใต้หัวข้อ 

“พอเพียง…เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย” โดยได้รับ 

พระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 

พระวรราชาทินดัดามาต ุเสดจ็ไปทรงเปน็ประธาน ประทานรางวลั 

แก่ผู้ชนะการประกวด จํานวน 24 ผลงาน จากผลงานส่งเข้า 

ประกวดจากทั่วประเทศจํานวน 688 ผลงาน ตลอดจนร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่จัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. ในภูมิภาคต่าง ๆ  

โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดรวมกว่า 1,000 ผลงาน 

เพาะเมล็ดพันธุแหงอนาคต

 ปตท. ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุน 

การให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในต่างประเทศที่ ปตท. 

เข้าไปดําเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการ “PTT 

Seeding the Future” ที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ 

อาทิ การมอบทุนการศึกษาให้แกน่กัศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยีย่ม 

การมอบอุปกรณก์ารศกึษา และการจัดคา่ยเยาวชนอาเซยีน  เปน็ตน้ 

ในปีนี้ นับเป็นปีที่ 2 แล้วที่ได้มีการจัดกิจกรรม “PTT Seeding 

the Future ASEAN Camp 2016” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ 

ปตท. ในแตล่ะประเทศ ผสมผสานกจิกรรมพัฒนาทกัษะการใชช้วีติ 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเชื่อมโยงกันทางภูมิศาสตร์ 

เพือ่ประโยชนแ์กต่นเอง อกีท้ังยงัเป็นการสรา้งเครอืข่าย อันจะเปน็

ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ ปตท. ในระยะยาว
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พระราชดำ รัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

จากวารสารชัยพัฒนา ประจำ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

บนเสนทาง
การพัฒนาสังคม

และชุมชน

 ตำ บลสันทราย อำ เภอพราว จังหวัดเชียงใหม 
ชุมชนจํานวน 32 ครัวเรือน ได้ใช้ก๊าซชีวภาพทดแทน LPG 

และลดค่าใช้จ่ายก๊าซ LPG ท้ังชุมชนได้ประมาณ 161,280 บาท

ต่อปี

 นอกจากนี้ ปตท. ยังได้ดําเนินโครงการส่งน้ําดิบผลิต 

น้ําประปาหมู่บ้านด้วยพลังงานธรรมชาติ ณ ชุมชนบ้านภูเตย 

ตาํบลชะแล อาํเภอทองผาภมู ิจงัหวดักาญจนบรุ ีซึง่ประสบปญัหา 

ไม่สามารถนําน้ําจากโครงการชลประทานมาใช้ประโยชน์ได้ 

เนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่สูงกว่าอ่างเก็บน้ําถึง 20 เมตร โดย ปตท. 

นําองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา 

ใหแ้กช่มุชนดว้ยการตดิต้ังเครือ่งตะบนัน้าํ (Hydraulic Ram Pump) 

โดยไม่ตอ้งพึ่งพาพลังงานไฟฟา้หรอืน้าํมนั  จงึชว่ยลดภาระค่าไฟฟ้า 

ของชมุชนเดอืนละประมาณ 7,000 - 12,000 บาท และลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกได้ 47,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ 

เทียบเท่าต่อปี

 การพึ่งตนเองได้คือหัวใจของการพัฒนาอย่างแข็งแกร่ง

และมั่นคง ปตท. จึงมุ่งส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและ

สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามวิถีพอเพียง โดยนํา 

องค์ความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญด้านพลังงานไปสนับสนุน

การดําเนินงานพัฒนาชุมชน สร้างการบริหารจัดการตนเอง 

ด้านพลังงานตามวิถีชีวิตของชุมชนได้

พลังงานชุมชน พลังแหงการพึ่งตนเอง
 
 ปตท. และชุมชนตําบลท่ามะนาวได้ร่วมกันพัฒนา

โครงการระบบก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร ซึ่งชุมชนเริ่มใช้งาน 

ระบบก๊าซชีวภาพมาตั้งแต่ปี 2558 และปัจจุบันได้รับการขึ้น 

ทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน 

ของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction 

Program: T-VER) ประเภทการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

และวสัดเุหลอืใช ้นอกจากนี้ ในป ี2559 ปตท. ได้ขยายผลโครงการ 

ระบบก๊าซชีวภาพฯ ไปยังอีก 2 พื้นที่  ซึ่งช่วยลดผลกระทบ 

จากกลิน่เหม็นและน้าํเสยีจากฟารม์สกุร และลดปรมิาณการปลอ่ย 

ก๊าซเรือนกระจกในชุมชนได้

 

 ตำ บลคำ แคน  อำ เภอมัญจาครี ีจงัหวดัขอนแกน 

26 ครัวเรือนของชุมชนแห่งนี้ ได้ใช้ก๊าซชีวภาพทดแทน LPG 

ซึ่งช่วยลดคา่ใชจ้า่ยกา๊ซ LPG ท้ังชมุชนไดป้ระมาณ 280,800 บาท 

ต่อปี รวมถึงมีรายได้เพิ่มจากการขายมูลสุกรแห้งที่ได้จาก 

การแปรรูปกากตะกอนที่เหลือทิ้งจากระบบ 35,000 บาทต่อปี 
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หลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน 
เรียนรูวิชาเพื่อชีวิต

 ปตท. ได้ดําเนินโครงการหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน 

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการจัดการพลังงานระดับชุมชน 

และการนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองต่อไป 

ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนถึงปัจจุบันได้มี 

การจัดอบรมไปแล้วทั้งสิ้น 3 รุ่น มีผู้นําชุมชนเข้ารับการอบรม

รวมทั้งสิ้น 168 คน โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้มีการพัฒนาต่อยอด

โครงงานเชิงปฏิบัติการที่ได้จัดทําระหว่างการอบรม เพื่อให้เกิด

การจัดการพลังงานในชุมชนอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

โดยอาศัยทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นต้นทุนหลัก อาทิ โครงงาน 

“เพิ่มคุณค่ายางนาสู่พลังงานชุมชน” ตําบลพิมาน อําเภอนาแก 

จงัหวดันครพนม และโครงงาน “ส่งเสรมิการใชพ้ลงังานแสงอาทติย ์

เพื่อเพิ่มผลผลิตและการใช้ประโยชน์จากเหง้ามันสําปะหลัง” 

ตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น 

วิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟ
ระบบอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ปตท. ร่วมกบัมลูนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาทักษะการปลกูและการผลิตกาแฟทีม่ีคณุภาพใหแ้กเ่กษตรกรในพืน้ทีส่งู ในพืน้ที่

นาํร่องทีม่ีการปลูกกาแฟดัง้เดิมจํานวน 50 ไร ่และพืน้ทีป่า่เสือ่มโทรมซึง่ยงัไมม่ีการปลกูกาแฟมากอ่นจํานวน 100 ไร ่ณ ตําบลบา้นหลวง 

อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ชุมชนมีรายได้ที่มั่นคงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยคาดว่าจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

ภายในปี 2561 อีกท้ังจะเข้าไปสนับสนุนให้ชุมชนจัดต้ังสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชนธุรกิจเมล็ดกาแฟในโครงการ Social Enterprise 

โดยจะเริ่มจากการรับซื้อเมล็ดกาแฟดิบเพื่อนําไปผลิตเป็นเครื่องดื่มคาเฟ่อเมซอน ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายว่าจะรับซื้อเป็นจํานวนร้อยละ 10 

ของปริมาณเมล็ดกาแฟที่ ปตท. ต้องการทั้งหมดภายใน 2 ปีนี้ 
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พัฒนาพื้นที่ปลอดภัยรอบหนวยงาน

 ปตท. ดําเนินงานพัฒนาพื้นที่ปลอดภัยรอบหน่วยงาน 

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชนโดยรอบพื้นที่ดําเนินธุรกิจ 

จนถึงปัจจุบัน มีการออกแบบ พัฒนา และดูแลรักษาพื้นที่

ปลอดภัยรอบหน่วยงานอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 10 พื้นที่ ได้แก่ 

คลังปิโตรเลียมขอนแก่น คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี คลังน้ํามัน 

สระบุรี คลังน้ํามันลําลูกกา คลังปิโตรเลียมลําปาง 

สถานีเติมน้ํามันอากาศยานภูเก็ตและคลังน้ํามันภูเก็ต

คลังน้ํามันพิษณุโลก โรงแยกก๊าซขนอม 

คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ คลังปิโตรเลียมสงขลา

รวมพัฒนาประเทศไทย 
ใหกาวหนาอยางยั่งยืน  

 ปตท. ร่วมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจฐานรากภายใต้ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” โดยเปิดพื้นที่ 

ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. จํานวน 148 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็น 

จุดตั้งร้านจําหน่ายสินค้าท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ “ประชารัฐ สุขใจ 

shop” เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยไม่คิดค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ 

เพ่ือเป็นช่องทางการจําหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าวิสาหกิจชุมชน 

ทีม่คีณุภาพในแตล่ะพื้นที ่นอกจากนี ้ปตท. ยงัสนบัสนนุนโยบายรฐั 

ช่วยแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ํา ด้วยการจัดโครงการ “รวมพลัง 

ซื้อขา้วจากชาวนา”  ในสาํนกังาน ปตท. และสถานบีรกิารน้าํมัน  ปตท. 

ที่ร่วมโครงการทั่วประเทศ ให้เกษตรกรนําข้าวสารมาจําหน่าย 

แก่ผู้บริโภคได้โดยตรงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มช่องทางให้

เกษตรกรและประชาชนซื้อขายข้าวสารได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยมี

ยอดการขายข้าวจํานวน 3,076 ตัน สร้างรายได้ให้เกษตรกรกว่า  

108 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

โครงการ “แยก แลก ยิ้ม” 
เพื่อรอยย้ิมที่สดใส
 
 ปตท. ดําเนินโครงการ “แยก แลก ยิ้ม” เพื่อร่วมสร้าง

จิตสํานึกและส่งเสริมการคัดแยกขยะให้แก่ผู้ใช้บริการสถานี

บริการน้ํามัน ปตท. และประชาชนทั่วไป ผ่านสถานีบริการน้ํามัน

ของ ปตท. กว่า 1,400 แห่ง ทั่วประเทศ โดยผู้ประกอบการสถานีฯ 

จะนาํรายได้จากการขายขยะไปทาํสาธารณประโยชน ์สรา้งรอยยิม้ 

ให้แก่ชุมชนโดยรอบสถานีฯ อาทิ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา 

อปุกรณก์ารแพทย์ สรา้งหอ้งน้าํสาธารณะ บรจิาคเงนิเพือ่การกุศล 

หรือทํากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ โดย ปตท. หวังเป็น 

ส่วนหน่ึงในการสร้างวัฒนธรรมการดูแลสังคมและรักษาส่ิงแวดล้อม 

รวมถึงระบบการจัดการขยะที่ดี สร้างรอยยิ้มที่สดใสแก่ทุกคน 

ในสังคม
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พระราชดำรสั พระบบาทสมเด็จพระปรรมินทรมมหหาาภภููมมิพลอดุลยยเเดดชช 
พระราชทานแกคณณะบุคคลตาง ๆ ทีี่เขขาเฝาฯ ถถววาายชัยมงคลล

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมมพรรษา เม่ือววัันที่ ๔ ธันวาาคคม พ.ศ. ๒๒๕๕๓๓๒๒

อนุรักษ
ธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม
เพื่อลมหายใจ
ของทุกชีวิต

 การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างคนกับธรรมชาติคือต้นทุนของชีวิต 

ทีง่อกงามอยา่งงดงาม ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา ปตท. ไมเ่คยหยดุนิง่ในการสง่เสรมิ 

ความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน เพื่อฟื้นฟูและดูแล 

รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการปลูกจิตสํานึก 

สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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รักษน้ำ  รักษปา รักษคุงบางกะเจา 
มอบความรักที่แทแกชีวิตและธรรมชาติ

 เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานและปฏิบัติตามแนวพระราชดํารัส 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ ได้

พระราชทานไวใ้นการอนรุกัษพ์ืน้ทีคุ่ง้บางกะเจา้ ซึง่ตัง้อยู่บนพื้นที่

ราว 11,800 ไร่ ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

สําหรับเป็นพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ทั้งยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นปอดกลางเมืองที่ดีที่สุด

ในภูมิภาคเอเชีย (The Best Urban Oasis of Asia) กลุ่ม ปตท. 

จึงริเริ่มโครงการรักษ์น้ํา รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้า เพื่อร่วม

อนุรกัษแ์ละพฒันาคุง้บางกะเจา้ให้เปน็พืน้ทีส่ีเขียวทีม่ีระบบนิเวศ 

ทีส่มบรูณ ์และเสริมสรา้งเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ข้มแข็ง มีความยัง่ยืน  

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการมีส่วนร่วม

ของชุมชนและภาคีเครือข่าย โดยในปีที่ผ่านมา ปตท. ลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ 

สีเขียว สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา” ร่วมกับกรมป่าไม้และ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้  

ทางธรรมชาติลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่าง พร้อมป้องกัน 

การกัดเซาะพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ํา บนพื้นที่นําร่อง 38 ไร่

สถาบันปลูกปา 
ปลูกใจใหรักปา

 การดูแลรักษาพื้นที่ปาไม

 สานต่อภารกิจในการดูแลรักษาป่าในโครงการปลูกป่า

ถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-

อดุลยเดชเนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 จํานวน 1 ล้านไร่ 

อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้ปลูกป่าใหม่รวมทั้งหมด 207,800 ไร่ 

ภายใตโ้ครงการปลกูป่าเพือ่ฟืน้ฟรูะบบนเิวศและลดภาวะโลกรอ้น 

 การพัฒนาศูนยเรียนรู
 การปลูกและการฟนฟูปา
 
 ดาํเนนิโครงการป่าวงัจนัทร์ ณ ตําบลป่ายบุใน อําเภอวงัจนัทร์  

จังหวัดระยอง และโครงการป่าในกรุง ณ ถนนสุขาภิบาล 2 

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบันมีผู ้เข้าเยี่ยมชม 

จํานวน 23,776 คน และ 71,724 คน ตามลําดับ 
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ศูนยศึกษาเรียนรู
ระบบนิเวศปาชายเลนสิรินาถราชินี 
เรียนรู อยูรวม

 ปตท. ดําเนินงานศูนย์ฯ สิรินาถราชินี ตําบลปากน้ําปราณ 

อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่พลิกฟื้นจากพื้นที่ 

นากุ้งร้างให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน 

ที่สมบูรณ์ รวมถึงเป็นพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ป่า 

อย่างยั่งยืน โดยในปี 2559 มีผู้เข้าเยี่ยมชมจํานวน 42,665 คน 

และสร้างรายได้ให้ชุมชนชาวปากนํ้าปราณจากการจับหอย 

นางรม และการจัดอาหารและล่องเรือ เพื่อบริการนักท่องเที่ยว  

เป็นจํานวนกว่า 240,906 บาท

การพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
หยั่งรากความมหัศจรรย

หญ้าแฝกได้ชื่อว่าเป็นพืชมหัศจรรย์ที่หยั่งรากลึกลงยึด

ผืนดิน เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการอนุรักษ์ดินและน้ํา ด้วยเห็น

ความสําคัญของวัชพืชทรงคุณค่าชนิดนี้ ปตท. จึงร่วมกับมูลนิธิ

ชัยพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ (กปร.) และกรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริม

การปลูกและการขยายผลการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก และ

พฒันาผลติภณัฑจ์ากใบหญา้แฝก โดยในปี 2559 ไดม้กีารจัดงาน

มหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝก ภายใต้แนวคิด “รักษ์หญ้าแฝก

เทิดไท้องค์ภูมินทร์” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้

ประโยชน์จากหญ้าแฝก และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนา

และรณรงคก์ารใชห้ญา้แฝกเพ่ือการอนรุกัษดิ์นและน้าํ โดยชมุชน

มี ส่วนร่วม ร่วมกับส่วนส่ง เสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ํ า

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม

นําความรู้เรื่องหญ้าแฝกไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง และต่อยอด

พฒันาเปน็ผลิตภณัฑ์เพื่อสร้างรายได้

โครงการปลูกปาในประเทศฟลิปปนส 
BakaJuan: Back to the Mangroves”  
เขยีวขามฟา ขยายอาณาเขตการดแูลสิง่แวดลอม

 ไม่เพียงแตมุ่่งมั่นในการดําเนินธุรกิจควบคู่กับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในประเทศเท่านั้น 

แต่ ปตท. ยังมุ่งคืนประโยชน์ให้แก่สังคมและสร้างคุณค่าร่วมกัน 

ในประเทศที่เข้าไปดําเนินธุรกิจด้วย ในปีที่ผ่านมา บริษัทในเครือ

ในต่างประเทศได้จัดกิจกรรมการปลูกป่าภายใต้ชื่อโครงการ  

“BakaJuan: Back to the Mangroves” ซึ่งประสบความสําเร็จ 

และได้รับการยอมรับอย่างมากในประเทศฟิลิปปินส์ และได้จัด

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฟื้นฟูผืนป่าเสื่อมโทรม 

ป้องกันหน้าดินตามแนวแม่น้ํา คืนพื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนรักษาที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและสัตว์น้ําอีกด้วย
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 สงัคมทีน่า่อยู่ คอืสงัคมทีอ่ยู่รว่มกนัดว้ยความใสใ่จ เอือ้เฟือ้ 

และแบ่งปัน กลุ่ม ปตท. เชื่อว่าสังคมเช่นนั้นสร้างให้เกิดขึ้นจริงได ้

ด้วยพลังเล็ก ๆ จากทุกคนในสังคมที่จะหลอมรวมกันกลายเป็น

พลังที่ยิ่งใหญ่ ปตท. จึงส่งเสริมค่านิยมจิตอาสาของผู้บริหาร

และพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ปตท. ได้จัด 

กิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ

สังคมตามศักยภาพของตนเอง อาทิ “โครงการคุณช้างจับมือ” 

โดยผลิตตุก๊ตาชา้งจากผา้เปน็อปุกรณ์กายภาพบําบดัจํานวนกวา่ 

4,800 ตัว เพื่อมอบให้ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต และกล้ามเนื้อ 

อ่อนแรงในสถานพยาบาลต่าง ๆ 87 แห่งทั่วประเทศ “โครงการ 

Type for the Blind” โดยพิมพ์หนังสืออักษรเบรลล์ให้ผู้พิการ 

ทางสายตา เพื่อมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ “โครงการ Read for the Blind” โดย

อ่านหนังสือเสียงให้ผู้พิการทางสายตา เพื่อมอบให้สมาคม 

คนตาบอดแหง่ประเทศไทย “โครงการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตั ิ

สงเสริมจิตอาสา
สรางสรรค

คุณคาเพื่อสังคม

ทางธรรมชาติ” โดยการแพ็กถุงยังชีพจํานวนกว่า 4,700 ชุด 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวมถึงการมอบผ้าห่มจํานวนกว่า 

27,980 ผนื เพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัหนาว และสนบัสนนุโครงการ

ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 

รวมถึงการร่วมสนับสนุนจุดบริการประชาชน ของกระทรวงพลังงาน 

แพทยสภา และโรงทานในช่วงพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศล

สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช 100 วัน ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2559 

ถึงวนัท่ี  21 มกราคม 2560 เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน

ที่เดินทางมาร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ- 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวง 

โดยสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ําดื่มจิฟฟ่ี เครื่องดื่มคาเฟ่อเมซอน 

รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรจากชุมชนเครือข่าย 

โดยมีผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่

จํานวนกว่า 2,700 คน 

 นอกจากนี้ ปตท. ยังส่งต่อค่านิยมจิตอาสาสู่บุคคลภายนอก โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกเครือข่ายบนแฟนเพจ We Love PTT 

มส่ีวนรว่มในกจิกรรมจติอาสาของ ปตท. ตลอดท้ังป ีอาท ิร่วมกจิกรรมทาํโครงการคุณชา้งจบัมอื รว่มทาํกจิกรรมและบรจิาคเงนิสนบัสนนุ 

ณ สถานสงเคราะห์เด็กกําพร้าและยากจน บรรจุถุงข้าวเปลือกพอเพียง ตลอดจนกิจกรรมทําดีตามพ่อ ณ คุ้งบางกะเจ้า อาทิ ร่วมกัน 

ปลอ่ยปลา 999 ตวั นัง่เรือปลกูตน้ไมร้ิมคลองเพือ่รกัษาระบบนิเวศ รวมถึงเพนต์เสือ้สีดํา เพือ่นําไปบริจาคแก่ประชาชนทีท่อ้งสนามหลวง 

เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธาน สร้างพลังความดีที่ยั่งยืนต่อไป
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นวัตกรรม
สรางอนาคตที่ยั่งยืน

ปตท. มุ่งเน้นในค่านิยม SPIRIT โดยในเรื่อง Innovation  

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ผ่านช่องทาง PTT Innovation Awards เป็นประจาํทุกปี เพื่อเป็น 

การสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานคนอื่น ๆ
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 นอกจากนี้ การสื่อความประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและ 

ภายนอก ปตท. ได้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การจัดแสดงผลงานที่โดดเด่น 

ด้านนวัตกรรมผ่าน PTT We Can Corner การเขียนบทความนวัตกรรมลงในวารสารบ้านเรา การสื่อความ 

กิจกรรมต่าง ๆ ผ่าน PTT What’s new, อีเมล และโปสเตอร์ อีกทั้งมุ่งเน้นติดตามความก้าวหน้าการพัฒนา 

ผลงานที่เป็น Ideas (แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ที่ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติจริง หรือยังไม่ออกสู่เชิงพาณิชย์) ออกสู่ 

เชิงพาณิชย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในด้านต่าง ๆ และจากนโยบายของคุณเทวินทร์ วงศ์วานิช  

ประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่กลุม่ ปตท. ทีใ่หค้วามสําคญัและมุง่เนน้ในการสรา้งนวตักรรม 

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันหมายรวมถึงสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ประชาชน และประเทศชาติ

 ตัวอย่างผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานอันก่อให้เกิดคุณค่าและ

สร้างมูลค่าแก่องค์กรผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ เช่น

ECO-CURE

Industrial Water System

การออกแบบและพัฒนาระบบการผลิตน้ําเชิงบูรณาการ 

ทีน่าํองคค์วามรู้ดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน องคค์วามรู้ดา้นการผลติ 

น้าํปราศจากแรธ่าตเุพื่อใชใ้นโรงงาน  และองคค์วามรูด้า้นการอนรุกัษ์ 

สิ่งแวดล้อม ควบรวมเป็นนวัตกรรมการออกแบบกระบวนการ

แบบใหม่เป็นที่แรกของโลก (World First Process Design and 

Application Innovation) ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้ทั้งกับผู้นํา

ไปใช้เอง และสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ได้พร้อม ๆ กัน (Creating Shared Valued: CSV Project) 

รางวัล
 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น สาขา 

นวัตกรรมดีเด่นประจําปี พ.ศ. 2559 

จากสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย 

รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และรางวัล 

The Asset Corporate Awards 2016  

สาขา Best Initiatives ประเภท Innovation 

จากนิตยสาร The Asset

นวัตกรรม
ดานการอนุรักษ 

พลังงาน
และสิ่งแวดลอม
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CVMS

(Control Valve Monitoring System)

 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ Control Valve ให้มีขีด 

ความสามารถในการตรวจสอบในลกัษณะ Predictive Maintenance 

ด้วยการทําระบบ Online Monitoring ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับ คือ 

ป้องกันเหตุการณ์ Unplanned Shutdown ที่มีสาเหตุจาก Control 

Valve Failure สามารถลดค่าใชจ้า่ยของชา่งชาํนาญการ ในมมุของ 

Control Valve Inspection Task สามารถเพิ่มความถีใ่นการ Monitor 

สุขภาพของ Control Valve และสามารถวางแผนในการ Overhaul 

รวมไปถึงการเตรียม Spare Part อย่างมีประสิทธิภาพ 

Bio SSCMB

(Bio Silver Skin Coffee Master Batch)

 ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพคอมพาวน์ที่เกิดจากการใช้ 

วัตถุดิบพลาสติกชีวภาพจาก กลุ่ม ปตท. รวมกับเยื่อกาแฟ 

ซึ่งเป็นของเสียจากกระบวนการค่ัวกาแฟของโรงคั่วอเมซอน โดย

ผลติภณัฑท์ีไ่ดม้สีมบัตทิีเ่พยีงพอกบัการใชง้าน และมคุีณลกัษณะ

โดดเด่นเฉพาะตัว คือมีผิวสัมผัสคล้ายกับวัสดุจากธรรมชาติ

นวัตกรรมดาน
การปฏิบัติการ

นวัตกรรม
เชิงพาณิชย
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CSR Clean Energy

 โครงการ CSR Clean Energy ส่งน้ําดิบผลิตน้ําประปา

หมู่บ้านด้วยพลังงานธรรมชาติ คือ การนําน้ําจากอ่างเก็บน้ํา 

ของชุมชนบ้านภูเตย อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มาใช้ 

ทีห่มูบ่า้น โดยใชว้ธิสีบูน้าํดว้ยพลังงานทีม่อียูใ่นธรรมชาต ิทดแทน

การใช้ระบบป๊ัมน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากเดิมนํ้าประปา 

ในหมู่บ้านมาจากการสูบน้ําจากแหล่งน้ําซับด้วยระบบปั๊มน้ํา

ไฟฟา้ เพราะไมส่ามารถนําน้าํจากอ่างเก็บน้าํบา้นภเูตย ซึง่มขีนาด 

ความจุถึง 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตร มาใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจาก 

หมู่บ้านตั้งอยู่บนพื้นที่ในระดับที่สูงกว่าอ่างเก็บน้ําถึง 20 เมตร 

สง่ผลใหช้มุชนประสบปญัหาการขาดแคลนน้าํ จากการดําเนนิงาน 

ดังกล่าวส่งผลให้ชุมชนบ้านภูเตยสามารถมีน้ําใช้ได้ตลอดทั้งปี 

รวมไปถึงสามารถลดค่าไฟฟ้าของระบบป๊ัมน้ําหมู่บ้านลง 

ประมาณ 7,000 - 12,000 บาทต่อเดือน ประกอบกบัคุณภาพชีวิต 

ที่ดีของชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล นวัตกรรมนี้จะทําให้ชาวบ้าน 

ใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน

แห่งนี้ต่อไป

นวัตกรรม
พลังงานท่ีย่ังยืน

เพ่ือชุมชน

 จากการที่ ปตท. ได้ผลักดันและส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ปตท. 

เปน็องคก์รทีไ่ดร้บัการยอมรบัท้ังจากในประเทศและตา่งประเทศวา่เปน็องคก์รชัน้นาํด้านนวัตกรรม ทีแ่สดงใหเ้หน็

เด่นชัดด้วยนวัตกรรมและรางวัลคุณภาพต่าง ๆ ที่ ปตท. ได้รับ  สมกับการเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนํา  

ที่เป็นสมบัติที่มีค่าของชาติและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย “Pride and Treasure of Thailand”
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SSHE เกราะปองกันความสูญเสีย
เพื่อความยั่งยืนของสังคมไทย

 การบริหารจัดการความเสี่ยง

และผลกระทบด้านความมั่นคง ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Security, Safety, 

Occupational Health and Environment:

SSHE) อย่างมีประสิทธิภาพ จะเสริมสมรรถนะ

และความเข้มแข็งภายในองค์กรในการควบคุม

ป้องกันและลดความสูญเสียให้องค์กรสามารถ

ดําเนินการธุรกิจได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย 

เปรียบเสมือนเกราะป้องกันความเสี่ยง

และผลกระทบเชิงลบไม่ให้เกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม

และสิ่งแวดล้อม สามารถต่อยอดผลประกอบการ

ในทุก ๆ ด้าน ไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมาย

ที่กําหนดไว้อย่างยั่งยืนในที่สุด

Security
Safety
Occupational Health
and Environment

 ในปี 2559 ภายใต้กรอบการบริหาร

จัดการด้าน SSHE กลุ่ม ปตท. มุ่งเน้นในการเข้าถึง 

เรียนรู้ และทําความเข้าใจกับความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผนวกกับการแสวงหา

ซึ่งเทคโนโลยี เครื่องมือการจัดการ และโอกาส 

นํามาซึ่งการปรับปรุงกลยุทธ์และกระบวนการ

ทํางานอย่างจริงจังและเป็นระบบ 

ส่งผลให้ผลการดําเนินงานด้าน SSHE 

ในปี 2559 นั้น หลายตัวชี้วัดยังคงมีแนวโน้ม

ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถคงสถานะ

การถูกจัดอันดับให้เป็นสมาชิก DJSI เป็นปีที่ 5 

โดยคะแนนการประเมินในมิติของการบริหาร

จัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเช่นเดียวกัน  

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของ
ผลการดาํเนินงานด้าน SSHE เพิ่มเติมได้
ในรายงานความยั่งยืน ปี 2559 
(Corporate Sustainability Report 2016)
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ในปี 2559 ผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดด้าน SSHE

ตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 3 ด้าน ท้ังด้านสังคมและประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

(Socio-Eco-Efficient Strategic Objectives) มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ไม่มีอุบัติเหตุ

ที่ทําให้เกิด

การเสียชีวิต 

(Fatality) 

เกิดขึ้นกับ

พนักงาน 

ปตท. รวมท้ัง

ผู้รับเหมา

 

อัตรา

การบาดเจ็บ

จากการทํางาน

รวม (Total 

Recordable 

Injuries Rate: 

TRIR) ของ

ผู้รับเหมา 

มีแนวโน้มที่ดีขึ้น 

เทียบเคียงบริษัท

ชั้นนําในกลุ่ม

อุตสาหกรรม

เดียวกัน

อัตราการเกิด

อุบัติเหตุ

รถขนส่ง

ผลิตภัณฑ์ 

ขั้นร้ายแรง 

ลดลงร้อยละ30 

จากปี 2558 

โดยมีแนวโน้ม

ที่ดีขึ้น

มาโดยตลอด 

ตั้งแต่ปี 2556

Eco

เพื่อลดมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

Efficient

เพ่ือลดต้นทุน 

และลดมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

ปริมาณของเสีย

ที่นําไปฝังกลบ 

มีสัดส่วน

ต่อของเสีย

ทั้งหมดลดลง

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

ความเข้ม

การใช้พลังงาน

ของ กลุ่ม ปตท. 

มีค่าลดลง

เมื่อเทียบกับ

การดําเนินงาน

ปกติ 

อย่างต่อเนื่อง

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 
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PTT Group SSHE Management Framework
กรอบการบริหารจัดการดาน SSHE กลุ ม ปตท.

กลยุทธและเปาหมาย
ทบทวนผลการดําเนินงานปี 2559 และกําหนด 

 “เป้าหมายด้าน SSHE ประจําปี 2560” 

 พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

 และประสิทธิผลการดําเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 เพื่อบรรลุซึ่ง “วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้าน SSHE

 กลุ่ม ปตท. ประจําปี 2563” 

กําหนด “ทิศทางกลยุทธ์ด้าน SSHE กลุ่ม ปตท.   

 ประจําปี 2560 - 2563 ฉบับใหม่” 

การตรวจประเมิน
เพิ่มความเข้มข้นและขยายผล

 “การตรวจประเมิน

 ความสอดคล้องการดําเนินงาน

 ด้าน SSHE” ทั้งภายใน ปตท. 

 และในสายโซ่อุปทาน ท้ังผู้ส่งมอบ 

 ผู้รับเหมา และลูกค้า

การบริหารจัดการความเส่ียง/ 
ผลกระทบท่ีสำ คัญ

 ใช้กระบวนการบริหารจัดการ

 ความเสี่ยง/ ผลกระทบท่ีสําคัญ

 ด้าน SSHE ในพื้นที่เป้าหมาย

 เชิงกลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

 และตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน

 และภาวะวิกฤต อีกทั้งการบริหาร 

 จัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

 ให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ/ กระบวนการ 

 หลักของ ปตท. จนได้รับการรับรอง

 จากสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ  

 (สรอ.)

Policy

Goal & Strategy

Management

Standard

Corporate Procedures,

Programs, Tools, Guidelines

Business Policies, Standards, Procedures,

Programs, GuidelinesBu
sin

es
s

Un
it/

 Si
te

 

Co
rp

or
at

e
การบริหาร

จัดการความเส่ียง/ 
ผลกระทบท่ีสำ คัญ

การตรวจประเมิน

กลยุทธ
และเปาหมาย



ว
ิเค

ร
า
ะ
ห

์ฐ
า
น

ะ
ท

า
ง
ก

า
ร
เง

ิน
แ

ล
ะ
ผ

ล
ก

า
ร
ด

ํา
เน

ิน
ง
า
น

084    รายงานประจําปี 2559     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

วิเคราะหฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงาน

ปตท. และบริษัทยอย
มีรายไดจากการขาย
จํานวน 1,718,846 ลานบาท

ปตท. และบริษัทยอย  
มีกําไรกอนหักตนทุนทางการเงิน 
ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา
และคาตัดจาํหนาย (EBITDA) 
จํานวน 312,526 ลานบาท

หนวย: ลานบาท

  ป 2558 ป 2559 เพิ่มขึ้น (ลดลง)
  (ปรับปรุงใหม)  (รอยละ)

รายได้จากการขายและการให้บริการ 2,025,552 1,718,846 (15.1%)

กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้  286,214 312,526 9.2%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) 

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 6,032 4,143 (31.3%)

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (5,992) 4,473 > 100%

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) 86,988 184,183 > 100%

ภาษีเงินได้  25,072 26,593 6.1%

กําไรสุทธิ  19,936 94,609 > 100% 

ผลการดำ เนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย
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085    รายงานประจําปี 2559     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

 ในปี 2559 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย

จํานวน 1,718,846 ล้านบาท ลดลง 306,706 ล้านบาท  

หรือร้อยละ 15.1 จากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงโดยเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ที่ลดลงร้อยละ 18.9  

ตามราคาน้ํามันดิบดูไบเฉลี่ยที่ลดลง จาก 51.0 เหรียญสหรัฐ 

ต่อบาร์เรลในปี 2558 เป็น 41.3 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 

ขณะที่ในปี 2559 ปตท. และบริษัทย่อย มีกําไร

ก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา

และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) จํานวน 312,526 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 26,312 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.2 จากธุรกิจ

ก๊าซธรรมชาติที่มีผลการดําเนินงานดีขึ้นจากต้นทุนก๊าซฯ  

ที่ได้ปรับลดลง โดยเฉพาะโรงแยกก๊าซฯ ที่มีต้นทุน 

ลดลงมากกว่าราคาผลิตภัณฑ์ และกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี 

และการกลั่น รวมถึงธุรกิจน้ํามันมีกําไรจากสต๊อกน้ํามัน  

อย่างไรก็ตาม ธรุกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียม 

มีผลการดําเนินงานลดลงตามราคาขายเฉลี่ยโดยรวม 

ที่ปรับลดลงตามราคาน้ํามันดิบ

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

-2,000

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) 
จากเงินลงทุนในการรวมคา
และบริษัทรวม
หนวย: ลานบาท

  กาซธรรมชาติ
  น้ำ มัน 
  ปโตรเคมีและการกลั่น
  อื่น ๆ

6,032

4,143

2558 2559

-31.3%

1,425

864

4,004

(261)
73

1,204

897

1,969
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086    รายงานประจําปี 2559     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

 ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม

จํานวน 4,143 ล้านบาท ลดลง 1,889 ล้านบาท จาก 6,032  

ล้านบาท ในปี 2558 โดยหลักมาจากการรับรู้ผลการดําเนินงาน 

จากบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จํากัด (มหาชน) (SPRC)  

และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) จํานวน  

3,232 ล้านบาท ในปกีอ่น ขณะทีป่ ี2559 ไมไ่ดร้บัรูผ้ลการดาํเนนิงาน 

ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งกําไรฯ เพิ่มขึ้นจากบริษัท พีทีที  

อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) เนื่องจากปีนี้มีกําไรจากอัตรา 

แลกเปลี่ยนเงินกู้ยืมสกุลต่างประเทศ และ บริษัท เอ็ชเอ็มซี  

โปลีเมอส์ จํากัด (HMC) จากรายได้เงินปันผลของบริษัท ระยอง

โอเลฟินส์ จํากัด (ROC) ที่เพิ่มขึ้น 

 ปตท. และบริษัทย่อยมีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 

128,734 ล้านบาท ลดลง 14,602 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.2  

จากปี 2558 โดยหลักมาจากบริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ที่มีการปรับปริมาณ 

สํารองปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นและได้สํารองด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ในธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมเมื่อไตรมาส 3 ปี 2558 

(Q3/2558) นอกจากนั้น ยังมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 

10,465 ล้านบาท จากที่มีผลขาดทุนในปี 2558 จํานวน 5,992  

ล้านบาท เป็นกําไร 4,473 ล้านบาท โดยหลักมาจากผลกระทบ 

ของเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ 

ยังมีขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์จากสัญญาประกันความเสี่ยง

ราคาน้าํมนั 8,982 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 13,7 11 ลา้นบาท จากป ี2558 

โดยหลักเพิ่มขึ้นจาก ปตท.สผ. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) (PTTGC) บรษิทั ไออารพ์ซี ีจํากดั (มหาชน) (IRPC) 

และ PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT) 

 อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายสุทธิลดลง เนื่องจากในปี 2558  

มีรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจํา (Non-recurring Items) ได้แก่ 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จํานวน 72,873 ล้านบาท  

จากแหล่งสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศจาก  

ปตท.สผ. ขาดทุนจากการด้อยค่าธุรกิจถ่านหินจาก PTTER  

และขาดทุนด้อยค่าสินทรัพย์ Myriant จาก PTTGC ขณะที่ ปตท.  

มีผลกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนใน BCP และ SPRC  

นอกจากนั้น IRPC มีรายได้จากการรับคืนหนี้สูญเงินให้กู้ยืม  

และมีรายได้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุเพลิงไหม้หน่วยปรับปรุง

คุณภาพน้ํามันเตา (VGOHT) เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีขาดทุน

จากการด้อยค่าสินทรัพย์เพียง 7,203 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น 

การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่  

รซีอรส์เซส จาํกดั (PTTER) และดอ้ยคา่สนิทรพัยโ์ครงการเยตากนุ

และนาทูน่า ซี เอ ของ ปตท.สผ. ขณะที่มีรายได้ชดเชยค่าประกัน

กรณีหยุดเดินเครื่องโรงโอเลฟินส์ 3 ของ PTTGC 

 ปตท. และบริษัทย่อยมีภาษีเงินได้ 26,593 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้น 1,521 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2559 ปตท. และบริษัท

ย่อยมีกําไรสุทธิ 94,609 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74,673 ล้านบาท  

จาก 19,936 ล้านบาท ในปี 2558 

สรุปเหตุการณที่สำ คัญ (non-recurring items) สำ หรับป 2559 มีรายละเอียดดังน้ี

มกราคม 2559

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 

(กบง.) ประกาศลอยตัว NGV เมื่อวันที่  

21 มกราคม 2559 ในส่วนของรถยนต์ 

ส่วนบุคคล แต่ยังให้ ปตท. ขายได้ที่ราคา

ไม่เกิน 13.50 บาทต่อกิโลกรัม ไป 6 เดือน

จนถึงเดือนกรกฎาคม 2559

เมษายน 2559

ในวันที่  4 เมษายน 2559 สํานักงาน 

ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นฟ้องศาลปกครอง

กรณี ปตท. ไม่คืนท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ตามคาํพพิากษาศาลปกครองสูงสดุซึง่ไมม่ ี

ประเด็นฟ้องร้องใหม่ โดยศาลปกครอง

สงูสดุไดอ้า่นคําสัง่ยนืยันวา่ ปตท. ได้สง่คนื

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติครบถ้วนแล้ว 

มีนาคม 2559

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 คณะอนุญาโต 

ตุลาการเสียงข้างมากมีคําชี้ขาดว่า ปตท.  

บอกเลิกสัญญาการซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ 

บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) (“RPC”)  

โดยไม่ถูกต้องตามวิธีการที่สัญญากําหนด  

และให้ ปตท. จ่ายค่าเสียหายให้แก่ RPC  

โดย ปตท. ใช้สิทธิตามกฎหมายในการยื่น 

คําร้องขอให้ศาลเพิกถอนคําชี้ขาดของ

คณะอนุญาโตตุลาการภายในระยะเวลา 



ว
ิเค

ร
า
ะ
ห

์ฐ
า
น

ะ
ท

า
ง
ก

า
ร
เง

ิน
แ

ล
ะ
ผ

ล
ก

า
ร
ด

ํา
เน

ิน
ง
า
น

087    รายงานประจําปี 2559     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2559

PTTGC ได้หยดุเดนิเครือ่งโรงงานโอเลฟนิส์

หน่วยที่ 3 ต้ังแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 

ซึ่งได้รับความเสียหายจากกรณีกระแส

ไฟฟา้ดบัและจากการเปลี่ยนแปลงอณุหภมูิ

อยา่งรวดเรว็ โดยกําลงัการผลติผลติภัณฑ์

โอเลฟินส์ในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3  

ในปี 2559 จะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 84 และ

ร้อยละ 92 ตามลําดับ และจะสามารถ 

กลับมาดําเนินการผลิตเต็มกําลังการผลิต

ได้ภายในช่วงเดือนสิงหาคม 2559 

กรกฎาคม 2559

 ราคา NGV ทีข่ายใหก้บัรถยนต์สว่นบคุคล 

ขายได้ในราคาที่สะท้อนต้นทุนจริงแล้ว 

โดยไม่มีเพดาน

 ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาแบ่งปัน 

ผลผลิตผ่าน PTTEP HK Offshore 

Limited (บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.)  

กับ Petroleum National Berhad  

(PETRONAS) เพ่ือรับสิทธิในการดําเนินการ 

สาํรวจและผลติฯ ในแปลงสาํรวจในทะเล  

SK410B นอกชายฝัง่รัฐซาราวกั ประเทศ

มาเลเซีย

 IRPC ได้เริ่มดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชย ์

ของโครงการเพิม่มูลคา่ผลติภณัฑส์ะอาด  

(Upstream Project for Hygiene and 

Value Added Products (UHV) ทําให้

ได้ผลิตภัณฑ์หลักโพรพิลีน 320,000 

ตันต่อปี 

มิถุนายน 2559

 ปตท. ปรับลดแผนการลงทุนปี 2559  

จาก 50,839 ล้านบาท ลงเหลือ 43,307 

ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับลด 

แผนการดําเนินงานการลงทุนในธุรกิจ 

ก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจโครงสร้าง 

พื้นฐาน

 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  

จาํกัด (มหาชน) (“GPSC”) ได้เดินเคร่ือง 

เชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้า 

ขนาดเล็ก บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร  

จาํกัด (“NNEG”) จํานวน 41.74 เมกะวตัต์  

และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ 

ไทยแล้ว

สิงหาคม 2559

 คณะกรรมการ ปตท. อนมุตัิการจา่ยเงิน 

ปันผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการ 

ครึ่งแรกของปี 2559 ในอัตรา 6.00 บาท 

ต่อหุ้น หรือร้อยละ 35.8 ของกําไรสุทธิ

ของงบการเงินรวม

 บรษัิท ไทยออยล ์จํากดั (มหาชน) (“TOP”)  

ได้ เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์   

โครงการผลติสาร Linear Alkyl Benzene  

(LAB) กําลังผลิตประมาณ 100,000  

ตนัตอ่ป ีและโครงการโรงไฟฟา้ขนาดเลก็  

(SPP) จํานวน 2 โครงการ กาํลงัการผลติ 

กระแสไฟฟ้ารวม 239 เมกะวัตต์   

และไอน้ํารวม 498 ตันต่อชั่วโมง

 PTTEP ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย  

(Sales and Purchase Agreement: SPA) 

เพือ่ขายบริษทั PTTEP Oman Company  

Limited (PTTEP OM) ให้แก่บริษัท ARA 

Petroleum LLC 

 PTTGC แจ้งเกิดเพลิงไหม้ถังเก็บน้ําเสีย 

ทีม่ใีนระบบบําบดัน้าํเสยีของบรษิทั พทีที ี 

ฟนีอล จาํกดั ซึง่ตัง้อยู่ในนคิมอตุสาหกรรม 

เหมราชตะวันออกมาบตาพุด จังหวัด

ระยอง

ตุลาคม 2559

บริษัท โกลบอล กรีน เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

(“GGC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTTGC 

ที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 99 อยู่ระหว่าง 

การดําเนินการเพื่อการออกและเสนอ 

ขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (“IPO”)  

โดย GGC เป็นบริษัทแกนนําของธุรกิจ 

ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green  

Flagship Company) ท้ังนี้ PTTGC จะยังคง 

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอํานาจควบคุม 

ใน GGC ภายหลังการ IPO

กันยายน 2559

คณะรัฐมนตรีมีมติเหน็ชอบให ้ปตท. จดัต้ัง 

PTT International Trading London Ltd.  

ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดย 

ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อขยายตลาด 

ไปยังภูมิภาคตะวันตกของโลก และดําเนิน 

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศที่ครอบคลุม 

ทั่วโลก (Global Trading Company) 
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088    รายงานประจําปี 2559     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

พฤศจิกายน 2559

คณะกรรมการ ปตท.  เมื่ อวันที่  18  

พฤศจกิายน 2559 ไดม้มีตเิหน็ชอบการปรบั 

โครงสร้างธุรกิจ ปตท. โดยการโอนกิจการ 

ของหน่วยธุรกิจน้ํามัน รวมถึงสินทรัพย์ 

และหนี้ สิ นของหน่วยธุ รกิ จดั งกล่ าว 

ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่  

บริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จํากัด และ 

การเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ปตท. นํ้ามันและ 

การค้าปลีก จํากัด (PTT Oil and Retail  

Business Company Limited, “PTTOR”)  

และการให้  PTTOR เป็นบริษัทแกน  

(Flagship Company) ของ กลุ่ม ปตท.  

ในการดําเนินธุรกิจน้ํามันและค้าปลีก  

และแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเบื้องต้น

ของ PTTOR ต่อประชาชนทัว่ไปเปน็ครัง้แรก  

และการนาํ PTTOR เข้าจดทะเบยีนในตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มกราคม 2560

ตามที่มีกระแสข่าวว่า บริษัท โรลส์-รอยซ์  

เอ็น เนอร์จี  ซิส เ ต็ม  (Ro l l s -Royce)  

ผู้ผลิตเครื่องยนต์ สําหรับอากาศยาน  

และเคร่ืองจักรสําหรับอุตสาหกรรมรายใหญ่ 

ของประเทศอังกฤษ ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

กับการจ่ายเงินสินบนให้แก่ เ จ้าหน้าที่  

ของบริษัทพลังงานของประเทศไทย  

รวมถึง ปตท. ใน 6 โครงการ ในช่วงปี  

2543 - 2556 นั้น 

 ปตท. ได้ชี้แจงว่า ปตท. ให้ความสําคัญ 

กับความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ 

ตามหลักธรรมาภิบาลของการกํากับ 

ดู แ ล กิ จ ก า ร ที่ ดี  ป ต ท .  จึ ง ไ ด้ ตั้ ง 

คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริ ง 

การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่าง ๆ ที่มี 

การใช้เครื่องยนต์ของ Rolls-Royce  

ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อรายงาน 

ต่อคณะกรรมการบริษัทภายใน 30 วัน

 ปตท.สผ. ได้แจ้งว่าบริษัทได้จัดตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ข อ ง ก า ร จั ด ซ้ือ จั ด จ้ า ง ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง

กับบริษัท โรลส์-รอยซ์ ในช่วงเวลา 

ดังกล่าว เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัทภายใน 30 วัน

ธันวาคม 2559

 PTTEP FLNG Holding Company  

Limited (PTTEP FH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 

ของ ปตท.สผ. ได้ถอนการลงทุนในแปลง 

สัมปทาน Umm Al-Quwain (UAQ)  

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

 เมื่อวันที่  9 ธันวาคม 2559 GPSC 

ได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ GPSC  

International Holdings Limited ในเขต 

บริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เพื่อรองรับแผนการขยาย

การลงทุนต่างประเทศในอนาคต 

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุม 

เมือ่วนัที ่16 ธนัวาคม 2559 ไดม้มีตอินมุตั ิ

แผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2560 - 2564)  

ของ ปตท. วงเงนิรวม 338,849 ล้านบาท

 ปตท.สผ. ได้จัดต้ังบริษัทย่อย บริษัท  

ปตท.สผ. ศนูยบ์รหิารธรุกจิ จาํกดั (PTTEP  

Business Center Company Limited) 

เพ่ือรองรบัการลงทนุในธรุกิจทีเ่กีย่วข้อง

กับการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม
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089    รายงานประจําปี 2559     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หนวย: ลานบาท

ผลการดำ เนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย สำ หรับป 2559 เปรียบเทียบกับป 2558 แยกตามธุรกิจสรุปไดดังน้ี

  2558 2559 % เพ่ิม (ลด)
  (ปรับปรุงใหม)  (รอยละ)

ยอดขาย  2,025,552 1,718,846 (15.1%)

สํารวจและผลิตฯ  184,411 150,217 (18.5%)

ก๊าซธรรมชาติ1/  542,799 457,986 (15.6%)

นํ้ามัน  511,530 485,273 (5.1%)

การค้าระหว่างประเทศ  949,933 748,428 (21.2%)

ปิโตรเคมีและการกล่ัน  874,195 784,457 (10.3%)

ถ่านหิน  13,632 16,307 19.6%

อื่น ๆ  4,870 4,497 (7.7%)

กําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา 

ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) 286,214 312,526 9.2%

สํารวจและผลิตฯ  132,270 107,464 (18.8%)

ก๊าซธรรมชาติ  47,832 72,082 50.7%

นํ้ามัน  15,133 23,677 56.5%

การค้าระหว่างประเทศ    

ปิโตรเคมีและการกล่ัน  84,888 101,847 20.0%

ถ่านหิน  2,729 4,195 53.7%

อื่น ๆ  1,089 670 (38.5%)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย  143,336 128,734 (10.2%)

หมายเหตุ:  
1/  รวมธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
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090    รายงานประจําปี 2559     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หนวย: ลานบาท

  2558 2559 % เพ่ิม (ลด)
  (ปรับปรุงใหม)  (รอยละ)

กําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงาน 142,878 183,792 28.6%

สํารวจและผลิตฯ  39,873 33,945 (14.9%)

ก๊าซธรรมชาติ  31,975 53,966 68.8%

นํ้ามัน  12,157 19,969 64.3%

การค้าระหว่างประเทศ    

ปิโตรเคมีและการกล่ัน  57,313 71,441 24.7%

ถ่านหิน  (164) 2,261 > 100%

อื่น ๆ  (520) (348) 33.1%

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์   (72,873) (7,203) 90.1%

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 6,032 4,143 (31.3%)

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (5,992) 4,473 > 100%

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) 86,988 184,183 > 100%

ต้นทุนทางการเงิน  30,079 28,887 (4.0%)

ภาษีเงินได้  25,072 26,593 6.1%

กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเนื่อง 20,666 94,040 > 100%

กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก-สุทธิจากภาษี (730) 569 > 100%

กําไรสุทธิ  19,936 94,609 > 100%

กําไร/ (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)    

จากการดําเนินงานต่อเนื่อง  6.98  32.48  > 100%

จากการดําเนินงานที่ยกเลิก  (0.25)  0.20  > 100%
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091    รายงานประจําปี 2559     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ผลการดำ เนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย จำ แนกตามกลุมธุรกิจ

รายละเอียดยอดขาย revenue, EBITDA และ operating income ของผลการดำ เนินงานป 2559 แยกตามกลุมธุรกิจ สรุปไดดังนี ้

Revenue                EBITDA                           Operating Income

รายละเอียดยอดขาย 
revenue, EBITDA 
และ operating income 
ของผลการดําเนินงานป 2559
หนวย: ลานบาท

  กาซธรรมชาติ

  ปโตรเคมีและการกลั่น
  น้ำ มันและการคา
  ปตท.สผ. 
  อื่น ๆ*

หมายเหตุ: * ธุรกิจถานหินและอื่น ๆ

1%6%

46%
30%

17%
2%

34%

8% 33%

23%
1%

19%

12%

39%

29%

กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ

ธุรกิจสำ รวจและผลิตปโตรเลียม : บมจ. ปตท.สำ รวจและผลิตปโตรเลียม หรือ ปตท.สผ.

  2558 2559 % เพ่ิม (ลด)

ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย (เหรียญสหรัฐต่อ BOE) 45.3 35.9 (20.8%)

ปริมาณขายเฉลี่ย (BOED)  322,167 319,521 (0.8%)

1,718,846 312,526 183,792

 ในปี 2559 ปตท.สผ. มีรายได้จากการขายจํานวน  

150,217 ล้านบาท ลดลง 34,194 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.5  

จากปี 2558 สาเหตุหลักมาจากราคาขายเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ปรับ

ลดลงร้อยละ 21.0 จาก 45.3 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่า 

น้ํามันดิบในปี 2558 เหลือ 35.9 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 

เทียบเท่าน้ํามันดิบในปี 2559 ตามราคาน้ํามันดิบอ้างอิงในตลาด

ทีล่ดลง ขณะที่ปรมิาณขายเฉลีย่ลดลง โดยปรมิาณขายในป ี2559 

ปรับลดลงร้อยละ 0.8 จาก 322,167 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบ

ต่อวัน ในปี 2558 เป็น 319,521 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน  

ส่วนใหญ่มาจากโครงการโอมาน 44 ซึ่งเป็นผลจากการขาย  

PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM) ซึง่เปน็บริษทัยอ่ย

ของ ปตท.สผ. โดยถือในสัดส่วนร้อยละ 100 ในโครงการดังกล่าว

 EBITDA ในปี 2559 มีจํานวน 107,464 ล้านบาท ลดลง  

24,806 ล้านบาท หรือรอ้ยละ 18.8 โดยหลกัเปน็ผลมาจากรายได้ 

จากการขายที่ลดลงตามราคาน้ํามัน อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่าย 

ในการดําเนินงานลดลงจากนโยบายลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การดําเนินการภายใต้โครงการ SAVE to be SAFE และต่อยอด 

ด้วยโครงการ SPEND SMART to Business Sustainabality  

เพือ่ใหบ้รหิารงานด้วยตน้ทนุต่าํทําใหส้ามารถแขง่ขนัไดใ้นระยะยาว 

และเตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนื รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยในการสํารวจปโิตรเลยีม 

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนปิโตรเลียมก็ลดลงเช่นกัน

 กําไรจากการดําเนินงาน ในปี 2559 มีจํานวน 33,945  

ลา้นบาท ลดลง 5,928 ล้านบาท หรอืร้อยละ 14.9 เนื่องจาก EBITDA  

ที่ลดลงดังกล่าวข้างต้น แม้ว่าค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 

ลดลง 18,877 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการปรับปริมาณสํารอง 

ปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้นทั้งแหล่งในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ัง

รับรู้ด้อยค่าของสินทรัพย์ใน Q3/2558

 อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 ปตท.สผ. มีการรับรู้ขาดทุน 

จากการด้อยค่าสินทรัพย์จํานวน 1,688 ล้านบาท ลดลง 46,923 

ล้านบาท จากปี 2558 ที่มีขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์  

48,611 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ํามันในตลาดโลก 

ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2558
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092    รายงานประจําปี 2559     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ

รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซธรรมชาติแตละชนิด เปนดังน้ี

หนวย: ตัน

  2558 2559 % เพิ่ม (ลด)

LPG  2,737,866 2,794,203 2.1%

Ethane  2,199,323 2,058,987 (6.4%)

Propane  765,063 856,286 11.9%

NGL1/  720,569 745,054 3.4%

รวม  6,422,821 6,454,530 0.5%

หมายเหตุ:  
1/  รวมผลิตภัณฑ์ Pentane

หมายเหตุ:  
1/  เป็นราคา Contract Price (CP) 60 : 40 

2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia – Spot)

3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S)

4/  มติ กพช. วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เห็นชอบแนวทางปรับราคา LPG มีผลต้ังแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป โดยให้ยกเลิกการกําหนดราคา ณ โรงแยก 

 ก๊าซธรรมชาติที่ระดับ 333 เหรียญสหรัฐต่อตัน และกําหนดหลักเกณฑ์การคํานวณราคา LPG Pool ซึ่งเป็นราคาซื้อตั้งต้นของ LPG ที่สะท้อนต้นทุนจริง 

 ในการผลิตและจัดหา (โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นนํ้ามันเชื้อเพลิงและโรงอะโรเมติกส์และนําเข้า) เฉลี่ยแบบถ่วงนํ้าหนักตามปริมาณการผลิตและจัดหา 

 ย้อนหลัง 3 เดือน

หนวย: เหรียญสหรัฐตอตัน

  2558 2559 % เพ่ิม (ลด)

LPG1/, 4/  424 336 (20.8%)

Ethylene2/  1,104 1,037 (6.1%)

Propylene2/  774 705 (8.9%)

HDPE2/  1,238 1,132 (8.6%)

PP2/  1,155 1,046 (9.4%)

Naphtha3/  438 354 (19.2%)

รายละเอียดราคาผลิตภัณฑอางอิงของโรงแยกกาซธรรมชาติแตละชนิด เปนดังน้ี
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093    รายงานประจําปี 2559     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

 ในปี 2559 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีรายได้จากการขาย

จํานวน 457,986 ล้านบาท ลดลง 84,813 ล้านบาท หรือลดลง 

ร้อยละ 15.6 จากปี 2558 โดยหลักจากหน่วยธุรกิจก๊าซฯ  

ของ ปตท. ที่ธุรกิจการจัดหาก๊าซฯ มีรายได้จากการขายลดลง  

จากราคาขายเฉลี่ยลดลงในทุกกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะราคาขาย 

ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงตามสูตรราคาที่อ้างอิงราคา 

น้าํมนัเตาท่ีปรบัลดลงเม่ือเทียบกบัปกีอ่น รวมทัง้ปริมาณจาํหนา่ย

ก๊าซฯ เฉลี่ย (ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต)  

ลดลง 66 MMSCFD จาก 4,828 MMSCFD ในปี 2558  

เป็น 4,762 MMSCFD ในปี 2559 หรือร้อยละ 1.4 โดยหลัก 

จากปริมาณความต้องการใช้ก๊าซฯ ของลูกค้ากลุ่ม EGAT ลดลง 

จากการนําเข้าไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินมาทดแทนบางส่วน

 นอกจากนี้ ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ในปี 2559 มีรายได้จาก

การขายลดลง จากราคาขายผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงราคาปิโตรเคมี 

ในตลาดโลกลดลง ในขณะที่ปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมเพิ่มขึ้น

จาก 6,422,821 ตัน ในปี 2558 เป็น 6,454,530 ตัน ในปี 2559 

หรือร้อยละ 0.5 

 EBITDA ของกลุม่ธรุกิจกา๊ซฯ ในป ี2559 มีจาํนวน 72,082 

ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 24,250 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 50.7 โดยหลกัจาก 

ต้นทุนก๊าซฯ ลดลง ในสัดส่วนที่มากกว่าราคาขายที่ลดลง ทําให้ 

กาํไรขัน้ตน้ของหนว่ยธรุกิจกา๊ซฯ ของ ปตท. เพิ่มขึน้ โดยหลกัจาก 

ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ และธุรกิจจัดจําหน่ายก๊าซภาคอุตสาหกรรม 

ประกอบกบัธรุกจิ NGV มผีลขาดทนุลดลงจากปรมิาณขายที่ลดลง  

และตน้ทุนราคากา๊ซฯ ทีล่ดลงดว้ย แมว้า่ราคาขายในเดอืนธนัวาคม 

ปรับตัวลดลงเป็น 12.54 บาทต่อกิโลกรัม สําหรับกลุ่มลูกค้า

ทั่วไป และ 10.00 บาทต่อกิโลกรัม สําหรับกลุ่มลูกค้ารถโดยสาร

สาธารณะ (รถแท็กซี่ รถตู้ รถร่วม ฯลฯ) 

 นอกจากผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้นจากกําไรของหน่วย

ธุรกิจก๊าซฯ ของ ปตท. ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ในส่วนของธุรกิจ

โครงสรา้งพ้ืนฐาน ในปี 2559 มีผลประกอบการดีข้ึน โดยหลกัจาก 

GPSC ที่ขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) 

จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายไฟฟ้า และไอน้ําให้กับกลุ่ม

อุตสาหกรรม และรายได้จากโรงไฟฟ้าไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์  

(IRPC-CP) ระยะที่ 1 เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน 

พฤศจิกายน 2558 รวมถึงการปรับตัวลดลงของราคาเฉลี่ย 

ของต้นทุนก๊าซธรรมชาติส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบรวมลดลง อีกท้ัง 

ยังมีรายได้เงินปันผลรับจาก RPCL เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ส่งผล 

ให้กําไรจากการดําเนินงานของธุรกิจก๊าซฯ ในปี 2559 อยู่ที่  

53,966 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.8 ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น  

นอกจากนั้น ในปีนี้มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 

ใน EMG จํานวน 3,995 ล้านบาท

กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย

กลุมธุรกิจน้ำ มัน

หนวย: ลานลิตร

  2558 2559 % เพ่ิม (ลด)

ปริมาณขายเฉลี่ย  25,268 26,464 4.7%

 ในปี 2559 กลุ่มธุรกิจนํ้ามันมีรายได้จากการขายจํานวน  

485,273 ล้านบาท ลดลง 26,257 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.1  

จากราคาขายที่ปรับตัวลดลงตามราคาน้ํามันในตลาดโลก  

โดยราคานํ้ามันดิบดูไบเฉลี่ยลดลงจาก 51.0 เหรียญสหรัฐ  

ต่อบาร์เรล ในปี 2558 เหลือ 41.3 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 

ในปี 2559 ในขณะที่ปริมาณขายเพิ่มขึ้น 1,196 ล้านลิตร 

หรือร้อยละ 4.7 จาก 25,268 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 435,443 

บาร์เรลต่อวัน ในปี 2558 เป็น 26,464 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 

454,795 บาร์เรลต่อวัน ในปี 2559 ทั้งนี้ สว่นใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้น

ในกลุ่มเบนซิน ดีเซล และอากาศยาน 

 EBITDA ในปี 2559 มีจํานวน 23,677 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  

8,544 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.5 โดยปรับเพิ่มขึ้นจากกําไร 

จากการขายกลุ่มดีเซลและเบนซิน (รวมกําไรจากสต๊อกน้ํามัน 

ในปีนี้เมื่อเทียบกับขาดทุนจากสต๊อกน้ํามันในปีก่อน) รวมทั้ง 

การปรับลดต้นทุนจากการรับคืนเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง  

ส่งผลให้กําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงาน ในปี 2559  

อยู่ที่ 19,969 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,812 ล้านบาท ตาม EBITDA  

ที่เพิ่มขึ้นตามที่กล่าวข้างต้น
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094    รายงานประจําปี 2559     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน

หนวย: เหรียญสหรัฐตอตัน

  2558 2559 % เพ่ิม (ลด)

HDPE  1,238 1,132 (8.6%)

PP  1,155 1,046 (9.4%)

BZ - Cond  238 262 10.1%

หนวย: เหรียญสหรัฐตอตัน

  2558 2559 % เพ่ิม (ลด)

Market GRM  6.34 4.49 (29.2%)

Inventory Gain (loss)  (1.81) 1.26 > 100%

Accounting GRM  4.87 5.13 5.3%

Refinery Utilization Rate (%)  98.2% 94.3% (3.9%)

หมายเหตุ:  
GRM คํานวณจากโรงกล่ันน้ํามันของ TOP, IRPC และ PTTGC 

กลุมธุรกิจการคาระหวางประเทศ

หนวย: ลานลิตร

  2558 2559 % เพ่ิม (ลด)

ปริมาณขายเฉลี่ย  81,367 74,627 (8.3%)

 ในปี 2559 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีรายได้ 

จากการขายจํานวน 748,428 ล้านบาท ลดลง 201,505 ล้านบาท  

หรือร้อยละ 21.2 เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์ปรับตัวลงตาม 

ราคาน้ํามันในตลาดโลก รวมท้ังปริมาณขายในงวดนี้ ลดลง  

6,740 ล้านลิตร หรือร้อยละ 8.3 จาก 81,367 ล้านลิตร  

หรือเทียบเท่า 1,402,171 บาร์เรลต่อวัน ในปี 2558 เป็น 74,627 

ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 1,282,509 บาร์เรลต่อวัน ในปี 2559  

ส่วนใหญ่ลดลงจากปริมาณการนําเข้า LPG จากการที่ผู้บริโภค 

หันไปใช้น้ํามันเบนซินที่มีราคาถูกลงแทน และปริมาณ Out-Out  

Trading จากผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูป รวมทั้งปริมาณการขาย 

น้ํามันดิบในประเทศ และ Out-In Trading เนื่องจากในปี 2559  

มีการใช้น้ํามันดิบในประเทศเพิ่มขึ้น และมี planned shutdown  

ของโรงกล่ันในประเทศไทย 

 EBITDA รวมการปรบัปรงุผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน 

ในปี 2559 มีจํานวน 5,677 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,272 ล้านบาท  

ทั้งนี้ กําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงานรวมการปรับปรุง 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในงวดนี้ มีกําไร 5,644 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 1,271 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากกําไรจากการขาย

คอนเดนเสทในประเทศเพิ่มขึ้น จากปริมาณขายและราคาขาย

เฉลีย่ที่เพิม่ขึน้ตามความตอ้งการคอนเดนเสทในตลาดทีเ่พิม่สงูขึน้
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095    รายงานประจําปี 2559     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

 ในปี 2559 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันมีรายได้จากการขายจํานวน 784,457 ล้านบาท ลดลง 89,738 ล้านบาท  

หรือร้อยละ 10.3 ส่วนใหญ่จากราคาเฉลี่ยผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูปและปิโตรเคมีลดลงตามราคาน้ํามันดิบที่ปรับลดลง 

 สําหรับปริมาณขายปิโตรเคมีในส่วนของอะโรเมติกส์เพิ่มขึ้น ตามอัตราการใช้กําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วมีการปิด 

ซ่อมบํารุงตามแผนงาน ประกอบกับในปี 2559 มีกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ Debottlenecking ของโรงอะโรเมติกส์ II ขณะที่

ปริมาณขายในส่วนของโอเลฟินส์ลดลงตามอัตราการใช้กําลังการผลิตของโรงโอเลฟินส์ลดลง จากแผนหยุดซ่อมบํารุงและหยุดผลิต

ฉุกเฉินของโรงโอเลฟินส์ของ PTTGC สําหรับกลุ่มโรงกลั่น อัตราการใช้กําลังการผลิตลดลงร้อยละ 3.9 เนื่องจากโรงกลั่นของ PTTGC  

ได้หยุดซ่อมบํารุงตามแผน 

 EBITDA ในป ี2559 ของกลุม่ธรุกิจปโิตรเคมีและการกล่ัน มีจาํนวนรวม 101,847 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 16,959 ล้านบาท จากป ี2558 

และมีกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 71,441 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14,128 ล้านบาท โดยมีสาเหตุดังนี้

 ผลการดําเนินงานของโรงกลั่นโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นจาก Accounting GRM ที่เพิ่มขึ้นในทุกโรงกลั่น เนือ่งจากกําไรสต๊อกน้ํามัน 

เพิ่มขึ้น 3.07 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จาก (1.81) เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เป็น 1.26 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ถึงแม้ว่า 

ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปปรับลดลงเกือบทุกผลิตภัณฑ์ 

 ผลการดําเนินงานของโรงปโิตรเคมีสายอะโรเมติกส์ปรบัตวัดีขึ้นจาก P2F ที่ดีขึน้ ทั้งพาราไซลีน เบนซีน โทลูอีน และมิกซไ์ซลีน  

เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยหลักมาจากวัตถุดิบ ได้แก่ คอนเดนเสท แนฟทา และ ULG95 ราคาปรับลดลงไปในทิศทางเดียวกัน 

กับราคาน้ํามันดิบ โดยราคาผลิตภัณฑ์ก็ปรับตัวลดลงด้วยแต่น้อยกว่าราคานํ้ามันดิบที่ลดลง เนื่องจากอุปสงค์ปรับเพิ่มขึ้น  

และอุปทานสว่นเกนิในภมูภิาคเอเชยีทีล่ดลง รวมไปถงึอตัราการใชก้าํลงัการผลติปรบัตวัดขีึน้ จากที่ปกีอ่นมกีารหยดุซอ่มบาํรุง

โรงอะโรเมติกส์ II 

 ผลการดําเนินงานของโรงปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ในภาพรวมปรับเพิ่มขึ้น โดยหลักจาก IRPC เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการ 

ภายใต้โครงการ Everest รวมถึงการขายผลิตภณัฑเ์กรดพิเศษเพ่ิมขึน้ ในสว่นของ PTTGC ลดลงเลก็นอ้ยจากอตัราการใช้กาํลงั

การผลิตของโรงโอเลฟินส์ลดลงเนื่องจากระหว่างปี 2559 มีการปิดซ่อมตามแผน และหยุดฉุกเฉิน รวมถึงราคาขายผลิตภัณฑ์

ที่ลดลง แม้ว่าในงวดนี้มีรายได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากกรณีหยุดฉุกเฉินของโรงโอเลฟินส์ 3

 นอกจากนี้ ส่วนแบ่งกําไรในการร่วมค้าและบริษัทร่วมของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน ปรับลดลง 2,035 ล้านบาท  

จากปี 2558 ซึ่งรับรู้ผลการดําเนินงานของ SPRC และ BCP จํานวน 3,232 ล้านบาท ขณะที่งวดนี้ไม่ได้รับรู้ผลการดําเนินงานดังกล่าว 

ขณะที่เพิ่มขึ้นจาก PTTAC โดยหลักจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินกู้ และ HMC จากรายได้เงินปันผล ROC ที่เพิ่มขึ้น 

กลุมธุรกิจถานหิน

  2558 2559 % เพ่ิม (ลด)

ราคาอ้างอิงนิวคาสเซิล (เหรียญสหรัฐต่อตัน) 59.2 66.1 11.7%

ราคาขายเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐต่อตัน) 54.4 47.2 (13.2%)

ปริมาณขาย (ล้านตัน)  7.3 9.8 34.2%

 ในปี 2559 มีรายได้จากการขายจํานวน 16,307 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 2,675 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.6 สาเหตุหลักมาจาก

ปริมาณขายถ่านหินเพิ่มขึ้น 2.5 ล้านตัน หรือร้อยละ 34.2 จาก 

7.3 ล้านตัน ในปี 2558 มาอยู่ที่ 9.8 ล้านตัน ในปี 2559 เนื่องด้วย

ความพยายามในการเร่งดําเนินการผลิตและขาย เพื่อเพิ่มรายได ้

และรองรับราคาตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าราคาขายถ่านหิน 

เฉลี่ยลดลง 7.2 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือร้อยละ 13.2 จาก 54.4 

เหรียญสหรัฐต่อตัน มาอยู่ที่ 47.2 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนใหญ ่

เปน็การขายตามราคาในสญัญาซึ่งเป็นราคาขายคงที ่จงึไมส่ามารถ 

ปรับตามราคาอ้างอิง Newcastle ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ 

ช่วงกลางปี 2559 ได้

 EBITDA ในปี 2559 มีจํานวน 4,195 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

1,466 ล้านบาท หรือร้อยละ 53.7 สาเหตุหลักมาจากต้นทุน 

ลดลงจากการบริหารจัดการต้นทุน และการต่อรองกับผู้รับเหมา 

ขุดเจาะและขนส่ง ทําให้ได้รับส่วนลดมากกว่าปี 2558 ทั้งนี้ กําไร 

จากการดําเนินงานในปี 2559 มีจํานวน 2,261 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

2,425 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัป ี2558 ซ่ึงเปน็ผลจากค่าเส่ือมราคา

และค่าตัดจําหน่ายที่ลดลง ตามมูลค่าสินทรัพย์เหมืองที่ลดลง 

จากการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อสิ้นปีก่อน 
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สต๊อกนํ้ามัน สําหรับบริษัทในกลุ่มเพิ่มขึ้นในเกือบทุกกลุ่มธุรกิจ  

สําหรับภาพรวมของปิโตรเคมีและการกล่ันเพิ่มขึ้น โดยหลักจาก 

ปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ที่มีส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับต้นทุน

วัตถุดิบปรับเพิ่มขึ้น และปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง 

ผลการดาํเนนิงานของโรงกลัน่โดยรวมปรบัเพิ่มขึน้จาก Accounting  

GRM ที่เพิม่ขึน้ในทกุโรงกล่ัน เนือ่งจากกําไรสตอ๊กน้าํมนั ถึงแมว้า่ 

ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปปรับลดลงเกือบทุกผลิตภัณฑ์ 

ขณะที ่ปตท.สผ. ผลการดําเนนิงานลดลงจากปี 2558 จากราคาขาย 

เฉลี่ยที่ลดลงตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก และขาดทุนจาก

การประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน แม้ว่าค่าใช้จ่ายจะลดลง 

ทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ค่าเสื่อมราคา รวมท้ัง 

คา่ใชจ้า่ยในการสาํรวจปโิตรเลียม คา่ภาคหลวง และค่าตอบแทน 

ปโิตรเลียมกล็ดลง อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของเงินบาทเม่ือเทียบ 

กับเงินเหรียญสหรัฐที่แข็งค่าขึ้นจากปีก่อน ส่งผลให้ กลุ่ม ปตท. 

มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืม 

ต่างประเทศ นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท. ยังมีการบริหารค่าใช้จ่าย 

และทํา Productivity improvement เพื่อลดต้นทุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ที่ทําให้ กลุ่ม ปตท. มีกําไรเพิ่มขึ้นเช่นกัน

 

การวิเคราะหฐานะทางการเงิน ปตท. และบริษัทยอย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2558

การวิเคราะหฐานะทางการเงิน  
ปตท. และบริษัทยอย
หนวย: ลานบาท
สินทรัพยรวม

  สินทรัพยหมุนเวียน
  เงินลงทุนเผื่อขาย, เงินลงทุนในการรวมคา 

     เงินลงทุนในบริษัทรวม และเงินลงทุนระยะยาวอื่น 
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

หนี้สินรวมและสวนของผูถือหุน

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น
  เงินกูยืมระยะยาว (รวมสวนที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป)
  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 
  สวนของผูถือหุน

679,702

260,767

2,173,996 2,173,996

77,342
632,834

1,118,677

192,708

298,275

1,087,687

+2.7% +2.7%

สินทรัพยรวม หน้ีสินรวมและสวนของผูถือหุน

022

22

6777

2755

677

8344

08

,6887,

741,491

275,536

2,232,331 2,232,331

82,319

583,323

1,098,230

201,875

310,291

1,171,597

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2559

กำ ไรสุทธิป 2559 จำ นวน 94,609 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้นจากจำ นวน 19,936 ลานบาท ในป 2558
หรือเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 100

 ในปี 2559 ปตท. และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิ 94,609  

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74,673 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100 จาก  

19,936 ล้านบาท ในป ี2558 สาเหตุจากมีขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ซึ่งในปี 2558 บริษัทในเครือรับรู้การด้อยค่าสูงกว่าปี 2559 อาทิ  

ปตท.สผ. ด้อยค่าสินทรัพย์ในการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม  

PTTGC ด้อยค่าสินทรัพย์ใน Myriant PTTER ด้อยค่าในสินทรัพย์

เหมืองถ่านหิน เป็นต้น นอกจากน้ัน ปีท่ีแล้วมีรายการท่ีไม่ได้เกิดข้ึน

ประจํา (Non-recurring Items) ได้แก่ ปตท. มกํีาไรจากการจําหนา่ย 

เงินลงทุนใน BCP และ SPRC ส่วน IRPC มีรายได้จากการรับคืน 

หนี้สูญจากเงินให้กู้ยืม และรายได้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุ 

เพลงิไหมห้นว่ยปรบัปรงุน้าํมนัเตา (VGOHT) เป็นตน้ ซึ่งหากไมร่วม 

รายการข้างต้น ปตท. และบริษัทย่อยจะมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 44 โดยผลการดําเนินงานของ ปตท. ปรับเพิ่มขึ้นมาก 

ในส่วนของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และ NGV รวมถึงกําไรจาก 
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สินทรัพย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจํานวน 2,232,331 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 

2558 จํานวน 58,335 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.7 เป็นผลจาก

สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 61,789 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.1 สาเหตุหลักมาจาก

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 45,655 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากเงินสดจาก 

การดําเนินงานตามการชะลอจ่ายลงทุนและนโยบายการลดค่าใช้จ่ายของแต่ละกลุ่มบริษัท

  สนิค้าคงเหลอืเพิม่ขึน้ 32,799 ล้านบาท โดยหลักเกดิจากปรมิาณและราคาวตัถดุบิคงเหลอืที่สงูขึน้ของบรษิทัในกลุม่ปโิตรเคมี

และการกลั่น และกลุ่มการค้าระหว่างประเทศ

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 17,877 ล้านบาท โดยหลกัเกิดจากการครบกําหนดของสัญญาป้องกันความเสี่ยงและเงินจ่าย

ล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าในระหว่างงวด รวมถึงกําไรจากการวัดมูลค่าของสัญญาป้องกันความเสี่ยง ณ วันสิ้นงวดลดลง

เงินลงทุนระยะยาว เพิ่มขึ้น 4,977 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.4 ส่วนใหญ่จากการรับรู้กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล และการเรียกชําระทุนเพิ่มของบริษัท ไซยะบุรีพาวเวอร์ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 20,447 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.8 โดยหลักจากตัดค่าเสื่อมราคาระหว่างงวด แม้จะมี 

การเพิม่ขึน้ของสินทรพัย์โครงการของ กลุม่ ปตท. เชน่ โครงการทอ่สง่ก๊าซฯ นครสวรรค ์และโครงการท่อสง่ก๊าซฯ นครราชสีมา

ของ ปตท. โครงการ Aromatics II Debsottlenecking & Expansion Phenol II และ LLDPE Expansion ของ PTTGC โรงงาน  

RDCC โครงการขยายกําลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน (PPE) และโครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน 

ชนิดคอมพาวด์ (PPC) ของ IRPC โครงการ LNG terminal phase 2 ของ PTTLNG

หนี้สิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปตท. และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจํานวน 1,060,734 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

จํานวน 25,575 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 14,769 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.7 ส่วนใหญ่จากเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นตามราคาและปริมาณ 

การซื้อวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นช่วงปลายปี 2559

เงินกู้ยืมระยะยาว (รวมส่วนที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ปี) ลดลง 49,511 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.8 ส่วนใหญ่จากการจ่ายคืน 

เงินกู้ยืมระยะยาวและการซื้อคืนหุ้นกู้

หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 9,167 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.8 ส่วนใหญ่จากเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาซื้อขายน้ํามันดิบ 

ในต่างประเทศ
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สวนของผูถือหุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปตท. และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวนรวม 1,171,597 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี  

2558 จํานวน 83,910 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.7 โดยหลักจากผลประกอบการของ ปตท. และบริษัทย่อย สําหรับปี 2559  

จํานวน 94,609 ล้านบาท และจ่ายปันผล 28,560 ล้านบาท

สภาพคลอง

 สภาพคล่องของ ปตท. และบริษัทย่อยสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจํานวน 24,412 ล้านบาท  

และมีเงินสดสุทธิต้นงวดจํานวน 239,978 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดสุทธิปลายงวดเท่ากับ 215,566 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียด 

กระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้

    หนวย: ลานบาท

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 270,435

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (178,915)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (116,203)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (448)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  719

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นระหว่างงวด-สุทธิ (24,412)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 239,978

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 215,566
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ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม  รอยละ

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด  PTTEP 65.29

  (มหาชน) 

ธุรกิจกาซธรรมชาติ  รอยละ

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

  จํากัด 

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

บริษัท ปตท.จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด PTTNGD 58.00

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด PTTLNG 100.00

ธุรกิจน้ํามัน  รอยละ

PTT (Cambodia) Limited PTTCL 100.00

บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด  PTTOR
1/
 100.00

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จํากัด  TLBC 48.95

KELOIL - PTT LPG Sdn.Bhd. KPL 40.00

บริษัท ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด PAT 35.00

บริษัท ปิโตรเอเซีย (Maoming) จํากัด PA (Maoming) 20.00

บริษัท ปิโตรเอเซีย (Sanshui) จํากัด PA (Sanshui) 25.00

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จํากัด THAPPLINE 40.40

บริษัท บริการน้ํามันอากาศยาน จํากัด IPS 16.67

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด BAFS 7.06

  (มหาชน)

บริษัท ขนส่งนํ้ามันทางท่อ จํากัด FPT 0.0000090

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด PTT TANK 100.00

PTT Oil Myanmar Co., Ltd. PTTOM 100.00

ธุรกิจการลงทุนตางประเทศ  รอยละ

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จํากัด PTTER 100.00

PTT Green Energy Pte. Ltd. PTTGE 100.00

ธุรกิจการคาระหวางประเทศ  รอยละ

PTT International Trading Pte. Ltd. PTTT 100.00

PTT International Trading London Ltd. PTTT LDN 100.00

ธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน  รอยละ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด  PTTGC
2/
 48.89

  (มหาชน) 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด PTTPM 50.00 

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด PTTAC 50.00

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จํากัด HMC 41.44

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จํากัด PTTPL 50.00

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด PTTMCC 50.00

บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จํากัด PTTPMMA 100.00

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) TOP 49.10

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) IRPC 38.51

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิง่ จาํกัด SPRC 5.41

  (มหาชน)

ธุรกิจโครงสรางพื้นฐาน  รอยละ

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง PTTME 40.00

  จํากัด

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จํากัด PTTES 40.00

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเย็น จํากัด DCAP 35.00

บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จํากัด TP 26.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด  GPSC 22.58

  (มหาชน)

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จํากัด EnCo 50.00

ธุรกิจอื่น ๆ  รอยละ

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จํากัด BSA
3/
 25.00

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จํากัด PTTICT 20.00

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) TIP 13.33

PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. PTTRTC 100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ: 
1/ ชื่อเดิม: บริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จํากัด

2/ PTTGC ได้ทําการซื้อหุ้นคืนและขายหุ้นที่ซื้อคืนบางส่วนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างปี 2558 และ 2559 

 ทําให้ ปตท. มีสัดส่วนความเป็นเจ้าของร้อยละ 49.42

3/ ปตท. ถือหุ้นสามัญของ BSA ท้ังหมด จึงมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของร้อยละ 100.00

สัดสวน
การถือหุ นบริษัทในกลุม
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โครงสรางรายไดของ ปตท.
และบริษัทยอย*

แบงตามสายผลิตภัณฑ
      ป 2557   ป 2558   ป 2559
 ผลิตภัณฑ/ ดำ เนินการโดย  
 บริการ   

ลานบาท  รอยละ ลานบาท  รอยละ ลานบาท  รอยละ

รอยละ
การถือหุน
ของบริษัท

 (ปรับปรุงใหม) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ)

1. ผลิตภัณฑ์ก๊าซ บมจ. ปตท.  511,753.61 19.26 468,792.56 22.78 367,696.92 21.17 

   บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)  65.29 7,147.46 0.27 12,948.33 0.63 10,362.45 0.60 

   บจ. ปตท.จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00 10,313.01 0.39 7,966.37 0.39 7,343.61 0.42 

   บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) 22.58 - - - - 78.42 0.01 

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ก๊าซ  529,214.08   19.92   489,707.26   23.80   385,481.40   22.20 

2. ผลิตภัณฑ์นํ้ามัน บมจ. ปตท.   980,375.98 36.89 643,755.90 31.28 550,266.24 31.68

   บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 65.29 25,974.76 0.98 10,349.48 0.51 8,650.59 0.50 

   PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT) 100.00 258,278.62 9.72 183,336.31 8.91 117,599.77 6.77 

   บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) 48.89 16,655.40 0.63 32,852.68 1.60 20,315.68 1.17 

   บมจ. ไทยออยล์ (TOP) 49.10 206,755.38 7.78 140,262.71 6.82 112,309.11 6.46 

   บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) 38.51 145,626.70 5.48 110,141.22 5.35 93,424.70 5.38 

   PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) 100.00 7,715.74 0.29 6,396.54 0.31 7,036.15 0.40 

   บจ. ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก (PTTOR2/)  100.00 63,773.05 2.40 50,138.95 2.44 45,496.69 2.62 

   Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL1/) 100.00 1,013.18 0.04 - - - - 

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์นํ้ามัน  1,706,168.81   64.21   1,177,233.79   57.22   955,098.93   54.98 

3. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี บมจ. ปตท.   28,451.58 1.07 15,647.43 0.76 20,041.99 1.15

   บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) 48.89 105,986.61 3.99 120,598.30 5.86 110,974.12 6.39 

   บมจ. ไทยออยล์ (TOP) 49.10 - - 15,174.03 0.74 23,639.62 1.36 

   บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) 38.51 63,853.23 2.40 50,773.08 2.47 48,387.04 2.79 

   บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง (PTTPM)  50.00 89,757.64 3.38 75,349.14 3.66 71,598.25 4.12 

   PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT) 100.00 21,376.28 0.80 30,185.37 1.47 44,198.35 2.54

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  309,425.34   11.64   307,727.35   14.96   318,839.37   18.35  

4.  ผลิตภัณฑ์เหมือง บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส (PTTER) 100.00 20,436.37 0.77 13,632.79 0.66 15,994.85 0.92 

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

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์เหมือง  21,041.84   0.79   13,632.79   0.66   15,994.85   0.92  

5. ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ บมจ. ปตท.   0.05 - 1.99 - 137.87 0.01 

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

   บจ. บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ (BSA) 25.00 9.84 - 4.44 - 4.71 - 

   บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) 48.89 - - - - 134.70 0.01 

   บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ (PTTICT) 20.00 - - - - 11.30 - 

   PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT) 100.00 - - - - 2,937.85 0.17 

   บมจ. ไทยออยล์ (TOP) 49.10 1,043.19 0.04 1,616.93 0.08 3,316.62 0.19 

   บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) 38.51 3,660.24 0.14 3,362.04 0.16 3,187.90 0.18 

   บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) 22.58 14,343.01 0.54 13,698.17 0.67 10,283.76 0.59 

   บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (EnCo) 50.00 36.33 - 11.95 - - -

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  19,693.23   0.74   18,923.89   0.92   20,014.71   1.15  
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หมายเหตุ:
*  รายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย เป็นรายได้สุทธิกับบุคคลภายนอก        

1/ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 SBECL จดทะเบียนเลิกกิจการแล้วเสร็จ ปตท. ได้ตัดจาํหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน SBECL       

2/ เดิมชื่อ บจ. ปตท. ธุรกิจค้าปลีก (PTTRB) ซึ่งเปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 

6. รายได้ บมจ. ปตท.  4,669.14 0.17 5,499.12 0.27 6,307.00 0.36 

 จากธุรกิจเสริม บจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก (PTTOR2/)  100.00 4,833.01 0.18 4,833.04 0.23 5,127.76 0.30 

   PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) 100.00 33.76 - 105.72 - 338.92 0.02

รวมรายได้จากธุรกิจเสริม  9,535.91   0.35   10,437.88   0.50   11,773.68   0.68  

7. รายได้ บมจ. ปตท.  - - 28.33 - 36.90 - 

 จากการให้บริการ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)  65.29 4,474.74 0.17 4,044.20 0.20 2,345.22 0.14 

   บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) 48.89 1,166.92 0.04 2,804.83 0.14 6,350.31 0.37 

   บมจ. ไทยออยล์ (TOP) 49.10 623.86 0.02 (133.00) (0.01) 427.37 0.02 

   บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) 38.51 734.71 0.03 517.07 0.03 591.68 0.03 

   บจ. ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก (PTTOR2/)  100.00 420.23 0.02 564.52 0.03 493.11 0.03 

   บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ (PTTICT) 20.00 35.76 - 262.48 0.01 50.33 - 

   บจ. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล (PTT TANK) 100.00 732.08 0.03 715.82 0.03 756.29 0.04 

   บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ (PTTPL) 50.00 1,113.01 0.04 133.32 - 126.93 0.01 

   บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ (PTTES) 40.00 4.58 - 57.80 - 46.29 - 

   บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (EnCo) 50.00 131.82 - 243.84 0.01 291.17 0.02 

   บจ. บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ (BSA) 25.00 543.75 0.02 6.94 - 118.63 0.01 

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

   PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM) 100.00 1.71 - 2.46 - 8.87 - 

รวมรายได้จากการให้บริการ  9,983.17   0.37   9,248.61   0.44   11,643.10   0.67  

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ   2,605,062.38   98.02   2,026,911.57   98.50   1,718,846.04   98.95  

8. อื่น ๆ  

 8.1  รายได้อื่น ๆ   40,012.36 1.51 30,784.17 1.50 9,682.65 0.56 

 8.2  กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  11,610.31 0.44 (5,992.73) (0.29) 4,472.68 0.25

รวมรายได้อื่น    51,622.67   1.95   24,791.44   1.21   14,155.33 0.81 

9. ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม  860.02 0.03 6,031.70 0.29 4,143.21 0.24 

รวมรายได้    2,657,545.07   100.00   2,057,734.71   100.00   1,737,144.58   100.00 

      ป 2557   ป 2558   ป 2559
 ผลิตภัณฑ/ ดำ เนินการโดย  
 บริการ   

ลานบาท  รอยละ ลานบาท  รอยละ ลานบาท  รอยละ

รอยละ
การถือหุน
ของบริษัท

 (ปรับปรุงใหม) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ)
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รายการระหวางกัน

รายการระหวางกันสัญญา

รายการระหวางกันดังกลาวเกิดจากสัญญาตาง ๆ 
ซึ่งมีลักษณะของรายการและสัญญาโดยสรุปดังตอไปน้ี 
 

 1.  รายการระหวาง ปตท. กับรัฐวิสาหกิจที่ถือหุนโดยรัฐบาล

 ลักษณะของรายการ

 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 รับทราบมติคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงาน

และรัฐวิสาหกิจ ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่กําหนดให้สิทธิพิเศษของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ในการจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป ให้แก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น

นอกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประเภทไม่บังคับ อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 ปตท. ยังคงขายผลิตภัณฑ์

น้ํามันเชื้อเพลิงให้รัฐวิสาหกิจซึ่งมีความประสงค์ที่จะยังคงซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจาก ปตท. ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจมียอดค้างชําระค่าซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 

ปตท. สามารถคิดดอกเบี้ยจากยอดค้างชําระดังกล่าวได้ โดยอ้างอิงเงื่อนไขตามสัญญาซื้อขาย
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 2. รายการระหวาง ปตท. กับบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP)  
   ซึ่งเปนบริษัทยอย

 ลักษณะของรายการ

 ผลิตภัณฑ์ที่ PTTEP และบริษัทย่อยทําการผลิตเพื่อจําหน่ายมี 4 ชนิด คือ นํ้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สําหรับปี 2559 ปตท. เป็นผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดของ PTTEP และบริษัทย่อย คิดเป็นร้อยละ 86 

ของผลิตภัณฑ์ของ PTTEP สําหรับการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ ปตท. ได้ทําสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับ PTTEP อายุสัญญา 

ประมาณ 25 - 30 ปี มกีารกาํหนดปรมิาณซือ้ขายข้ันตํา่เป็นรายปี ส่วนการซือ้ขายนํา้มนัดบิและคอนเดนเสท ปตท. ทาํสญัญาซือ้นํา้มันดบิ 

และคอนเดนเสทกับ PTTEP ในขณะที่ ปตท. เป็นผู้ขายนํ้ามันอากาศยานและดีเซลหมุนเร็วให้กับ PTTEP ทั้งนี้ ราคาซื้อขายผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลยีมดังกล่าวข้างต้นเป็นราคาทีอ้่างองิจากราคาตลาดโลก และเป็นราคาทีผู่ร่้วมทนุของโครงการขายให้ ปตท. หรอืเป็นราคาอ้างองิ

มาตรฐานที่แข่งขันได้ และมีเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล

(1)  รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

 ลักษณะรายการ มูลคาสิ้นสุด ความจำ เปนและสมเหตุสมผล
  31 ธันวาคม 2559 

1.1 การขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ดังนี้ 127,019.60 ล้านบาท การคํานวณราคาซื้อขาย

 ก๊าซแอลพีจี       96,731.01   เมตริกตัน  ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมน้ัน

 นํ้ามันดิบ              23.1   ล้านบาร์เรล  ได้อ้างอิงจากราคาของตลาดโลก

 คอนเดนเสท           12.03   ล้านบาร์เรล  และเป็นราคาที่ผู้ร่วมทุน

 ก๊าซธรรมชาติ   505,337.18  ล้านลูกบาศก์ฟุต  ของโครงการขายให้ ปตท.

1.2 การซ้ือนํ้ามันเชื้อเพลิง ดังนี้   2,089.46 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท ปตท.สผ.

 นํ้ามันอากาศยาน     2.18 ล้านลิตร  ได้อนุมัติสัญญาซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง

 นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว  81.05 ล้านลิตร  กับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 ก๊าซธรรมชาติ       47.02 ล้านลูกบาศก์ฟุต  เป็นระยะเวลา 5 ปี (2557 - 2561)   

     โดยมีข้อตกลงและราคาซื้อขาย

     เป็นไปตามราคาอ้างอิงมาตรฐาน

     ที่แข่งขันได้ในตลาด และมีเงื่อนไข

     ที่สมเหตุสมผล
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 3. รายการระหวาง ปตท. กับบริษัทในเครือ 
   กลุมปโตรเคมีและการกลั่น
 

 ลักษณะของรายการ

 ปตท. ทําสัญญาจัดหานํ้ามันดิบ จัดหาวัตถุดิบเพื่อ

ผลิตปิโตรเคมี และสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูปและ

ปิโตรเคมีกับบริษัทในเครือกลุ่มปิโตรเคมีและการกล่ัน ลักษณะ

ของสัญญาที่สําคัญสามารถสรุปแยกในแต่ละบริษัทตาม 

รายละเอียดด้านล่าง นอกจากนี้ ปตท. ยังได้ทําสัญญาซื้อขาย

ก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต รวมท้ังสัญญาซื้อขาย

ตราสารอนุพนัธ์เพือ่การบรหิารความเสีย่งด้านราคาของนํา้มนัดบิ

และผลติภัณฑ์นํา้มนัสําเรจ็รปูเพือ่ลดผลกระทบจากความผันผวน

ของราคา อย่างไรกต็าม การบริหารความเสี่ยงด้านราคาดังกล่าว

ขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทนั้น ๆ

 

 ลักษณะของสัญญากับ บริษัท ไทยออยล จํากัด 
 (มหาชน) (TOP)

ปตท. จัดหาน้ํามันดิบและรับซื้อผลิตภัณฑ์น้ํามัน

สําเร็จรูปจาก TOP ในสัดส่วนข้ันต่ําร้อยละ 49.99  

ของกําลังการกล่ันในราคาตลาด โดยสัญญาน้ีมีระยะเวลา 

ขัน้ต่าํ 10 ปี นบัจากป ี2557 โดยหลงัจากระยะเวลา 10 ป ี 

คู่สัญญาสามารถที่จะขอยกเลิกสัญญาได้โดยแจ้ง

ความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้า 

ไม่น้อยกว่า 12 เดือน ตามข้อกําหนดและเงื่อนไข 

ตามที่ระบุไว้ในสัญญา POCSA 

ปตท. จัดหาก๊าซธรรมชาติให้ TOP เพื่อใช้ในโรงกล่ัน 

ของบริษัทฯ ตามปริมาณในสัญญาในราคาตลาด 

ตามปกติของธุรกิจ โดยสัญญามีระยะเวลา 10 ปี  

(1 มกราคม 2557 - 31 ธันวาคม 2566)

นอกจากนี ้ปตท. ยังไดท้าํสญัญาซือ้ขายตราสารอนุพนัธ์ 

ในการบริหารความเสี่ยงด้านราคาของน้ํามันดิบ 

และผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูปเพื่อลดผลกระทบจาก

ความผันผวนของราคา อย่างไรก็ตาม การบริหาร 

ความเสี่ยงด้านราคาดังกล่าวขึ้นกับนโยบายของ TOP

 

 ลักษณะรายการและสัญญากับ บริษัท ไออารพีซี 
 จํากัด (มหาชน) (IRPC) 

ปตท. จัดหาน้ํามันดิบให้ IRPC ตามสัญญาจัดหา 

น้ํามันดิบแบบ Term และ Spot โดยจะมีการเจรจา 

ต่ออายุสัญญาปีต่อปี ซึ่งราคาซื้อขายเป็นไปตามราคา

ตลาด 

ปตท. ทําสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูปกับ IRPC  

ทีค่ลงัของ IRPC ซึง่ตัง้อยู่ทีร่ะยองและชมุพร มผีลบังคับใช ้

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นระยะเวลา 1 ปี  

โดยมีการเจรจาต่ออายุสัญญาปีต่อปี ซึ่งราคาซื้อขาย

เป็นไปตามราคาตลาด 

ปตท. จัดทําสัญญาจําหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับ IRPC 

เพื่อใชใ้นกระบวนการผลติไฟฟา้และพลงัความรอ้นรว่ม  

มีระยะเวลาสัญญา 10 ปี (14 มกราคม 2554 -  

13 มกราคม 2564) และเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑ์ มีระยะเวลาสัญญา 4 ปี (10 พฤศจิกายน 

2558 - 31 ธันวาคม 2562) โดยราคาซ้ือขายเปน็ไปตาม 

ราคาตลาด

นอกจากนี้ ปตท. ยงัไดท้าํสญัญาซื้อขายตราสารอนพุนัธ ์

ในการบริหารความเสี่ยงด้านราคาของน้ํามันดิบ 

และผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูปเพื่อลดผลกระทบจาก

ความผันผวนของราคา อย่างไรก็ตาม การบริหาร 

ความเสี่ยงด้านราคาดังกล่าวขึ้นกับนโยบายของ IRPC

 ลักษณะรายการและสัญญากับ บริษัท พีทีที 
 โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC)

 PTTGC เป ็นบริษัทที่ เกิดขึ้นจากการควบรวมบริษัท 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ระหว่าง

บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) กับ บริษัท 

ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จํากัด (มหาชน) (PTTAR) โดยได้ 

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 และได้รับมา 

ซึ่งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบท้ังหมด 

ของท้ังสองบริษัทดังกล่าว โดยภายหลังจากการควบรวมบริษัท

ระหว่าง PTTCH กบั PTTAR แล้วนัน้ บรษิทัใหม่ได้คงไว้ซึง่กจิการเดมิ 

ของทัง้สองบรษิทั โดยกลุม่ธุรกจิทีม่รีายการและสัญญาระหว่างกนั 

มีดังต่อไปนี้
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 ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ปตท. เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้กับ PTTGC ได้แก่ ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

(LPG) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) โดยรายละเอียดของสัญญาซื้อขายวัตถุดิบหลักที่สําคัญประกอบด้วย 

 อีเทน 454,000 - 605,000 2563

 อีเทน 370,000 - 500,000 2563

 อีเทน 1,300,000 - 1,350,000 2568

 โพรเพน 126,000 - 168,000 2563

 แอลพีจี 100,000 - 160,000 2563

 แอลพีจี > 240,000 2563

 แอลพีจี 336,000 2563

 แอลพีจี > 156,000 2564

 เอ็นจีแอล 380,000 - 470,000 2564

 วัตถุดิบ ปริมาณการจัดหาตามสัญญา (ตันตอป) ปที่สิ้นสุดสัญญา (พ.ศ.)

 โดยสัญญาซื้อขายวัตถุดิบหลักนี้ โครงสร้างราคาวัตถุดิบ

ก๊าซอเีทนแปรผันตามราคาผลติภณัฑ์เมด็พลาสตกิ HDPE ประเภท 

ฟิล์ม (HDPE Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ซึ่งจะสะท้อนภาวะของตลาดปิโตรเคมีทั้งสายไปถึงตลาด 

เม็ดพลาสติก HDPE ส่วนโครงสร้างราคาวัตถุดิบก๊าซโพรเพน

และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แปรผันตามราคาผลิตภัณฑ์ 

เม็ดพลาสติก PP ประเภทฟิล์ม (PP Film Grade) ในตลาดเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใต้ ส่วนราคาวตัถุดบิอื่นเป็นไปตามราคาที่ตกลงกนั 

ซึ่งอิงกับราคาตลาดทั่วไป 

 สัญญาซื้อขายวัตถุดิบดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดแล้วสามารถ 

ต่ออายุสัญญาได้อีก 5 ปี ทั้งนี้ ขึ้นกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแต่ละ

สัญญา

ปตท. ทําสัญญาจัดหาคอนเดนเสทให้กับ PTTGC  

โดยทําเป็นสัญญาซื้อขายระยะยาวที่อิงกับตะกร้า 

ราคาน้าํมนัดบิ (Basket of Crude Oil Prices) ในปรมิาณ 

4.6 - 6.1 ล้านตันต่อปี

ปตท. ทาํสญัญารบัซือ้ผลติภัณฑ์อะโรเมตกิส์และแนฟทา 

ที่ผลิตจากโรงอะโรเมติกส์ของ PTTGC เพื่อจําหน่าย 

ให้แก่ลูกค้าส่งออก โดยเป็นสัญญาระยะยาวนับตั้งแต่ 

ปี 2544 ภายใต้เงื่อนไข Evergreen Basis โดยหลังจาก 

ปี 2556 ให้ถือว่าสัญญามีผลต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

เว้นแต่จะมีการบอกกล่าวล่วงหน้า

ปตท. มีสัญญาระยะสั้นในการฝากเก็บน้ํามันเพื่อเก็บ

เป็นน้ํามันสํารองตามกฎหมาย
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 ธุรกิจการกลั่นนํา้มันและจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

 สําเร็จรูป

 

ปตท. จัดหาน้ํามันดิบตามสัญญาจัดหาน้ํามันดิบ 

และวัตถุดิบอื่น (Feedstock Supply Agreement)  

โดยมผีลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที ่1 กุมภาพนัธ ์2552 ซึง่ ปตท.  

จะจัดหาตามชนิดและปริมาณที่ PTTGC กําหนดด้วย

ราคาตลาด ท้ังการนาํเขา้จากตา่งประเทศและน้าํมนัดบิ 

ที่ผลิตได้ในประเทศ

ปตท. รบัซือ้ผลติภัณฑน์้าํมนัสาํเรจ็รปูทีไ่ดจ้ากการกลัน่

ในปริมาณขั้นต่ําไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์ 

ทีผ่ลิตไดต้ามราคาตลาดในประเทศ โดยสญัญามีระยะ

เวลา 18 ปี มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 

หลังจาก 18 ปี ให้ถือว่าสัญญามีผลต่อไปอย่างไม่มี 

ที่สิ้นสุด เว้นแต่จะมีการบอกกล่าวล่วงหน้า

ปตท. จัดทําสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูป

ของโครงการขยายการลงทุน (New Complex Product  

Offtake Agreement) กับ PTTGC เป็นระยะเวลา 18 ปี  

ตั้งแต่วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2549 หลังจาก 18 ปี  

ให้ถือว่าสัญญามีผลต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เว้นแต่ 

จะมกีารบอกกลา่วลว่งหนา้ โดย ปตท. จะรบัซือ้ผลติภัณฑ ์

ทั้งหมดของปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ PTTGC ผลิตได้จาก  

Upgrading Complex โดย ปตท. จะรับซื้อผลิตภัณฑ์ 

อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจํานวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 

ในราคาตลาดในประเทศ 

ปตท. ทาํสญัญาซือ้ขายกา๊ซธรรมชาตกิบั PTTGC เพื่อใช้

ในกระบวนการผลิตน้าํมนัสาํเรจ็รปู และการผลิตไฟฟา้ 

ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดลงในปี 2561 

นอกจากนี้ ปตท. ยังได้ทําสัญญาซื้อขายตราสาร

อนุพนัธใ์นการบรหิารความเสีย่งด้านราคาของน้าํมนัดบิ 

และผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูปเพื่อลดผลกระทบ 

จากความผันผวนของราคา อย่างไรก็ตาม การบริหาร 

ความเสี่ยงดา้นราคาดงักลา่วขึน้กบันโยบายของ PTTGC

 ลักษณะรายการและสัญญากับ บริษัท เอ็ชเอ็มซี 
 โปลีเมอส จํากัด (HMC)

ปตท. ทําสัญญาจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต

ให้แก่ HMC โดยทําสัญญาซื้อขายวัตถุดิบก๊าซโพรเพน 

ระยะยาว มีอายุสัญญา 15 ปี (19 มกราคม 2553 -  

18 มกราคม 2568) และสามารถต่ออายไุดค้ราวละ 5 ป ี 

โดยโครงสร้างราคาจะแปรผันตามราคาผลิตภัณฑ์

เม็ดพลาสติก PP ประเภทฟิล์ม (PP Film Grade)  

ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ปตท. จดัหาก๊าซธรรมชาตใิห้ HMC เพือ่ใชใ้นกระบวนการ

ผลติ ตามปรมิาณในสญัญาในราคาตลาดตามปกตขิอง

ธรุกิจ โดยสญัญามีระยะเวลา 10 ป ี(30 ตลุาคม 2552 -  

29 ตุลาคม 2562)

 ลักษณะรายการและสัญญากบั บริษทั พทีที ีอาซาฮี 
 เคมิคอล จํากัด (PTTAC)

ปตท. จัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้แก่  

PTTAC ต้ังแต่ปี 2551 โดยทําสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ 

ก๊าซโพรเพนระยะยาว มีอายุสัญญา 15 ปี นับตั้งแต่

โรงงานเริ่มดําเนินการผลิต และสามารถต่ออายุได้

คราวละ 5 ปี โดยโครงสร้างราคาจะแปรผันตามราคา

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP ประเภทฟิล์ม (PP Film 

Grade) ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปตท. จัดหาก๊าซธรรมชาติให้ PTTAC เพ่ือใช้ในกระบวนการ 

ผลิตตามปริมาณในสัญญาในราคาตลาดตามปกติ 

ของธุรกิจ โดยสัญญามีระยะเวลา 15 ปี (21 มีนาคม 

2554 - 20 มีนาคม 2569)
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 4. รายการระหวาง ปตท. กับบริษัทในเครือ 
   กลุมธุรกิจโครงสรางพ้ืนฐาน
 

 ลักษณะรายการและสัญญากับ บริษัท โกลบอล 
 เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) (GPSC)

 ปตท. ทําสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ

ที่สําคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจําหน่าย ซึ่งเป็นรายการ

ธุรกิจปกติของบริษัทฯ ทั้งนี้ ปตท. เป็นผู้ขายก๊าซธรรมชาติให้แก่

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแต่เพียงรายเดียวในประเทศ โดยมี

ราคาและเงื่อนไขการรับซื้อก๊าซธรรมชาติตามสัญญาซื้อขายก๊าซ

ธรรมชาติ โดย ปตท. และโรงไฟฟ้าของ GPSC มีสัญญาซื้อขาย

ก๊าซ 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 

จัดส่งปริมาณก๊าซธรรมชาติได้ตามสัญญาดังกล่าว และ กฟผ.  

สั่งให้บริษัทเดินเครื่องด้วยเชื้อเพลิงสํารอง กฟผ. จะเป็นผู้ชดเชย

ค่าเชื้อเพลิงส่วนที่เพิ่มขึ้นให้แก่บริษัท โดยโรงไฟฟ้าศรีราชา 

ได้ทาํสัญญาซือ้ขายนํา้มนัดเีซลกับ TOP เพือ่ใช้เป็นเชือ้เพลงิสาํรอง 

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

ในการผลิตไอน้ําโดยมีการเข้าทําสัญญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติกบั 

ปตท. เป็นระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2566 

ความสมเหตุสมผลของการเขาทํารายการ
ระหวางกัน

 สําหรับการเข้าทํารายการซื้อสินค้า วัตถุดิบ และ/หรือรับ

บริการจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดร่วมกันในการดําเนินธุรกิจภายใน กลุ่ม ปตท. 

และเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ โดย

เป็นการดําเนินตามธุรกิจปกติ โดยที่ปริมาณสินค้าหรือวัตถุดิบ

ที่บริษัทฯ ซื้อ/ขาย หรือบริการที่บริษัทฯ ให้/ได้รับจากบริษัท 

ที่เกี่ยวข้องนั้นสอดคล้องกับความต้องการและการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ราคาที่รับซื้อ/ขาย หรือให้/รับบริการจากบริษัท 

ที่เกี่ยวข้องมีลักษณะเป็นไปตามที่ตกลงกันในสัญญาซึ่งก่อให้ 

เกิดประโยชน์ทางการค้าแก่ทั้งบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง  

โดยที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน 

หรือมีรายการใด ๆ เป็นพิเศษ

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหวางกันในอนาคต

 รายการระหว่างกันของ ปตท. ในอนาคต จะเป็นรายการ

ทีด่าํเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ 

ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง ปตท. บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น ส่วนนโยบายการกําหนดราคา 

ระหว่าง ปตท. กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน กําหนดจากราคาตาม

ปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กําหนดให้กับบุคคล/ กิจการอื่น 

ทีไ่ม่เกีย่วข้องกัน สาํหรบัราคาสินค้าทีซ่ือ้จากบริษทัย่อยจะเป็นไป 

ตามราคาจําหน่ายของบริษัทย่อยที่อ้างอิงจากราคาตลาด  

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันจะเป็นไปตามระเบียบของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่อง 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

ซึ่งกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
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รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี 

ของ ปตท. และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ข้อ 17 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ข้อ 18 เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

และข้อ 19 เรื่องสินทรัพย์เหมือง ตามลําดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ทรัพย์สินหลักที่ ปตท. และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ มีดังนี้

 

มูลคาสุทธิหลังหักคาเส่ือมราคาสะสม
และคาเผ่ือการดอยคา 
จำ นวน

1,098,230
   ลานบาท 
สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ 
จำ นวน

160,744
 ลานบาท 
สินทรัพยเหมืองสุทธิ 
จำ นวน

18,679          ลานบาท
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ปจจัยความเสี่ยง

ป
ัจ

จั
ย

ค
ว
า
ม

เส
ี่ย

ง

 ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงต่อเนื่องและปัจจัยเสี่ยงใหม่

ที่จะเกิดขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปี 2560 

สามารถจําแนกเป็นความเสี่ยง 4 ด้านหลัก ดังนี้

1. ความเสี่ยงทางดานกลยุทธ

1.1 ความเสี่ยงจากกลยุทธการดำ เนินธุรกิจ

 การเติบโตทางธุรกิจของ กลุ่ม ปตท. เกิดจากการลงทุน 

ขยายธุรกิจตามทิศทางกลยทุธ ์ซึง่ธุรกิจของ กลุม่ ปตท. สว่นใหญ่ 

ตอ้งใชเ้งนิลงทนุสงู ใชร้ะยะเวลาในการกอ่สรา้งและเปน็การลงทุน 

ล่วงหน้าในระยะยาว ทําให้ ปตท. ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน

ของสภาพแวดลอ้มทางธรุกิจตา่ง ๆ  เชน่ ความผนัผวนของสภาวะ

เศรษฐกิจ เหตุการณ์ความไม่สงบต่าง ๆ ความไม่สมดุลของ 

อุปสงค์และอุปทานพลังงาน ความผันผวนของราคาปิโตรเลียม

และปโิตรเคมี ความตอ้งการท่ีหลากหลายของกลุม่ผูมี้สว่นไดเ้สีย 

เทคโนโลยีที่ เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเ ร็ว  ผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย เป็นต้น จึงอาจเกิดความเสี่ยงที่ทําให้ 

ปตท. ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายการดําเนินการตามกลยุทธ ์

ดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ ปตท. 

และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว ้

 ปตท. จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูง 

ของ กลุ่ม ปตท. ทั้งในระดับผู้บริหารสูงสุดของ กลุ่ม ปตท. 

ที่เรียกว่า Top Executive Thinking Session (TTS) และในกลุ่ม

ผู้บริหารระดับสูงของ กลุ่ม ปตท. ที่เรียกว่า Strategic Thinking 

Session (STS) เพื่อทบทวนทิศทางกลยุทธ์ธุรกิจของ กลุ่ม ปตท. 

รองรับการเปลี่ยนแปลงของทิศทางเศรษฐกิจ สังคม พลังงาน 

เทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มใหญ่ 

(Mega Trend) ของโลกที่คาดวา่จะเกดิขึน้ในอนาคต และนาํทศิทาง 

กลยุทธ์ธุรกิจของ กลุ่ม ปตท. จัดทําเป็นแผนธุรกิจ 5 ปี โดยมี 

การบรูณาการแผนบริหารความเส่ียงควบคู่กบัแผนธรุกิจดงักลา่ว 

จากการบริหารความเสี่ยงของ ปตท. 

ที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ทาํให้ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ 

ที่ปรากฏในปีที่ผ่านมาได้รับการบริหารจัดการ

จนสามารถควบคุมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

โดยปัจจัยเสี่ยงที่สามารถบริการจัดการ

ให้ความเสี่ยงหมดไปในปี 2559 เช่น การตรึงราคา

ก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต์ (NGV) เป็นต้น
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1.2  ความเส่ียงจากปริมาณการผลิต
 กาซธรรมชาติลดลงและความตอเนื่อง
 ในการผลิตกาซธรรมชาติ

 ปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและเมียนมา 

เริม่ทยอยลดลง ส่งผลใหป้รมิาณการผลติกา๊ซธรรมชาตมิแีนวโนม้ 

ลดลงในระยะยาว โดยแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติบางแหล่ง 

ได้เขา้สูช่ว่ง “พน้ชว่งรบัประกนัปรมิาณการสง่มอบกา๊ซธรรมชาต”ิ  

(Post  Plateau Per iod) ซึ่ ง ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติมีสิทธิ์  

ขอปรับลดปริมาณจําหน่ายตามสัญญาได้ตามปริมาณสํารอง 

ก๊าซธรรมชาติที่เหลืออยู่  และแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณ 

และแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชในอ่าวไทยจะสิ้นสุดสัญญาซื้อขาย 

และอายุสัมปทานกับภาครัฐในช่วงปี 2565 - 2566 นอกจากนี้  

สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากเมียนมา แหล่งเยตากุนได้เริ่ม 

ลดปริมาณซื้อขายภายหลังพ้นช่วง Post Plateau Period เช่นกัน  

รวมถึงสัญญาซื้อขายแหล่งยาดานาและเยตากุนจะหมดอายุ 

สญัญาในป ี2571 และ 2573 ตามลําดบั โดยยังมีความไมแ่นน่อน

ว่าผู้ขายจะต่ออายุสัญญาซื้อขายออกไปหรือไม่

 ปตท. มีการวางแผนจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquid 

Natural Gas: LNG) เพิ่มเติม โดยมีแผนที่จะขยายสถานีรับจ่าย 

กา๊ซธรรมชาตเิหลว (LNG Terminal) ระยะที่ 1 ใหม้กีาํลงัการรบั LNG 

ขนาด 11.5 ล้านตันต่อป ีและลงทุนโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

และ LNG Terminal ระยะที ่2 เพือ่รองรับปรมิาณ LNG ทีเ่พิม่สงูขึน้ 

อกีทัง้ยงัมกีารรว่มมอืกบัรฐับาลเมยีนมาเพือ่ศกึษาความเปน็ไปได้ 

ในการก่อสร้างโครงการคลัง LNG ลอยน้ํา (Floating Storage 

Regasification Unit: FSRU) ในประเทศเมียนมา เพื่อทดแทน 

การจัดหาก๊าซธรรมชาติจากเมียนมาที่จะลดลง อนึ่งในสัญญา 

ซื้อก๊าซ LNG จะมีการกําหนดปริมาณที่ต้องรับตามสัญญา 

หากรับไม่ได้ก็จะมีภาระ Take or Pay เกิดขึ้น 

 ในระยะยาวต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติ มีแนวโน้มที่จะ

ปรับเพิ่มสูงขึ้นจากการเพิ่มสัดส่วนการจัดหา LNG และต้นทุน 

ในการพฒันาแหล่งกา๊ซธรรมชาตใินประเทศทีม่แีนวโนม้เพิม่สงูขึน้  

ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของก๊าซธรรมชาติ 

ในประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น และอาจส่งผล

ให้โรงแยกก๊าซธรรมชาติมีความจําเป็นต้องลดกําลังการผลิตลง 

ปตท. จึงได้ดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้วัตถุดิบ

ทางเลือกและการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ รวมทั้งศึกษา

ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน โดยพิจารณาความคุ้มค่า 

เชงิเศรษฐศาสตร์และห่วงโซอ่ปุทานของ กลุ่ม ปตท. เพือ่หาแนวทาง 

ดําเนินการที่จะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

1.3  ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพการลงทุน

 ปตท. มีการลงทุนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วน 

ของธุรกิจที่ ปตท. ดําเนินการเอง และธุรกิจที่ ปตท. ลงทุนผ่าน 

บริษัทในกลุ่ม รวมถึงการแสวงหาการลงทุนใหม่ของ กลุ่ม ปตท. 

เพื่อความยั่งยืน ส่งผลให้ ปตท. ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ส่งผล 

ตอ่ประสทิธภิาพการลงทนุ ทัง้จากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

อาจไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย การดําเนนิโครงการลา่ชา้กวา่แผนงาน 

และเงินลงทุนโครงการสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้

 ปตท. ได้บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการลงทุน โดยจัดทําระเบียบและข้อกําหนดว่า

ด้วยหลักเกณฑ์การลงทุนของบริษัทใน กลุ่ม ปตท. และแนวทาง 

การกํากับดูแลบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น มาใช้ในการกลั่นกรอง 

การตัดสินใจ ติดตาม และกํากับดูแลการลงทุนของ ปตท. 

และบริษัทในกลุ่ม โดยมีกระบวนการบริหารการลงทุนเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Investment Management: SIM) ที่มีคณะกรรมการ 

บริหารการลงทุน ประกอบไปด้วยผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญ 

ในด้านต่าง ๆ ทําหน้าที่พิจารณากล่ันกรอง ติดตามรายงาน 

การลงทุนของ ปตท. ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ 

จัดการ ปตท. และคณะกรรมการ ปตท. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า 

เงนิลงทุนขององค์กรทีม่จํีากดัจะเกดิประโยชนแ์ละมปีระสทิธภิาพ 

สูงสุด การบริหารการลงทุนของคณะกรรมการ SIM จะมี 

การทํางานใน 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นวางแผนการลงทุน 

ขั้นวิเคราะห์การลงทุน ข้ันดําเนินการลงทุน และขั้นดําเนินการ 

เชิงพาณิชย์ อีกทั้งภายหลังการลงทุนได้รับอนุมัติดําเนินการ 

แล้วนั้น ปตท. จะมีการติดตามผลการดําเนินงานของการลงทุน 

และเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่จะทําให้ 

ผลตอบแทนจากการลงทนุไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายอยา่งสม่าํเสมอ 

ทําให้การแก้ไขปัญหาสามารถทําได้อย่างรวดเร็วและมี  

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการติดตามและวิเคราะห์พอร์ต 

การลงทุนของ ปตท. และบริษัทในกลุ่มอย่างสม่ํา เสมอ 

เพื่อปรับปรุงผลการดําเนินงานและทบทวนแผนการลงทุน 

รวมทัง้บริหารจดัการใหต้น้ทนุทางการเงินอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 

เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและ ปตท. 

มีการเติบโตในระยะยาว
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1.4  ความเส่ียงในการพัฒนาบุคลากร
 เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ 

 ปตท. มีการขยายตวัอย่างรวดเรว็จากการขยายการลงทนุ 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ 

โดยลงทุนในธุรกิจใหม่ การนําระบบดิจิทัล เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นความพร้อม 

ของบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจจึงเป็นปัจจัยแห่ง 

ความสําเร็จที่สําคัญ หาก ปตท. ไม่สามารถจัดเตรียมและพัฒนา 

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ได้เพียงพอ 

และทันเวลา อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการบรรลุเป้าหมาย 

ในระยะยาว 

 ปตท. ดําเนินการลดความเสี่ยงด้านการเตรียมบุคลากร 

โดยใช้กลไกการบริหารสายอาชีพ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มผู้บริหาร ใช้การบริหารจัดการในรูปแบบ กลุ่ม ปตท. โดยม ี

คณะกรรมการบริหารและพัฒนาผู้บริหารของ กลุ่ม ปตท. 

เป็นผู้ดูแล เพื่อรองรับความต้องการผู้บริหารระดับสูงทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ และกลุ่มพนักงาน เป็นการบริหารจัดการ

ภายในสายงาน โดยใช้แนวคิดการบริหารสายอาชีพเช่นเดียวกับ

ระดับผู้บริหาร ดูแลโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาสายอาชีพ ท้ังนี้ 

ในแต่ละสายอาชีพจะมีการจัดทําแผนกําลังคน กําหนดตําแหน่ง

งานสําคัญ และแผนพัฒนารายบุคคล นอกจากนี้ ปตท. ได้มี

โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้บริหารที่มีความพร้อม 

ในการไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ และ/หรือภายในประเทศ 

(Young People to Global: YP2G) อีกทั้งยังมีการจัดตั้งสถาบัน 

การศึกษาเฉพาะทาง (Functional Academy) เพื่อพัฒนา 

บุคลากรของสายอาชีพให้เกิดความชํานาญทั้งในด้านเทคนิค 

และตามรูปแบบของงาน และจัดตั้ง PTT Leadership and 

Learning Institute เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ 

สูงสุด โดยมุ่งพัฒนาภาวะผู้นําและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 

เตรียมความพร้อมสําหรับผู้ที่จะเป็นผู้บริหารในอนาคต เพื่อให้

มัน่ใจวา่ ปตท. จะมผู้ีบรหิารและพนกังานทีม่คีณุภาพและเพยีงพอ 

ในระบบอย่างต่อเนื่อง

1.5  ความเสี่ยงดานชื่อเสียงองคกร 

 ความคาดหวังที่หลากหลายของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์และประเด็นข่าวต่าง ๆ ที่ส่งผลในเชิงลบ 

ตอ่ ปตท. ที่ปรากฏตามสื่อตา่ง ๆ  ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ภาพลักษณ ์

องคก์ร ความเชือ่มัน่ตอ่การดําเนินธรุกิจของ ปตท. และก่อให้เกิด 

อุปสรรคต่อการดําเนินงานและการขยายธุรกิจของ ปตท. ในอนาคต 

 ปตท. มีการกําหนดค่านิยมร่วมของ กลุ่ม ปตท. (SPIRIT) 

ให้เป็นวิธีการทํางานที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ

เพือ่ใหเ้ปน็คนเกง่ คนด ีและมคีวามรบัผดิชอบตอ่องค์กรและสงัคม

ภายนอก และกาํหนดทศิทางการดาํเนนิธรุกจิในอนาคต เพือ่สรา้ง

สมดุลและคุณคา่เพ่ิมรว่มกันระหวา่งธุรกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม

ภายใต้แนวคิด Social Enterprise (SE) การบริหารจัดการกลุ่ม 

ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Management) อย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มต่าง  ๆ  อย่างสมดุล อีกท้ังมีการกําหนดแนวทางการส่ือสารองค์กร 

และการบริหารภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร 

การบริหารประเด็นโดยการวิเคราะห์และคาดการณ์ประเด็น

ล่วงหน้า การบริหารฐานข้อมูลและพัฒนาช่องทางการสื่อสาร

ให้สามารถอธิบายประเด็นและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

โดยมุ่งเน้นการสื่อสารเชิงรุกผ่านสื่อกระแสหลัก สื่อออนไลน์  

สถานีบริการ ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ตลอดจนขยายผลผ่าน 

เครือข่ายต่าง ๆ รวมถึงการชี้แจงข้อเท็จจริงของผู้บริหารต่อ 

สื่อมวลชนและการเข้าร่วมในเวทีเสวนาต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ 

ความเขา้ใจที่ถูกต้องเรื่องพลังงาน สินค้า บริการ และการดําเนิน 

ธุรกิจของ ปตท. ไปสู่สาธารณชน

 ปตท. มีเจตนารมณ์ชัดเจนในนโยบายต่อต้านการทุจริต 

ดาํเนินธรุกิจดว้ยความโปร่งใส ตามหลักการกาํกับดแูลกิจการท่ีด ี

(Corporate Governance: CG) โดยไดด้าํเนนิการเพือ่บรหิารจดัการ

ความเส่ียงใน 3 ด้าน คือ “คน” มีการประกาศนโยบายและรณรงค์

สร้างจิตสํานึกของพนักงานให้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ แนวคิด 

ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งปฏิบัติตนตามคู่มือ 

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการที่ด ี“กระบวนการ” มพีฒันาและปรับปรงุ 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างต่อเนื่อง เพื่อนําไปสู่การป้องกัน

การกระทําที่มิชอบ โดยที่ผ่านมา ปตท. ได้มีการลงนามข้อตกลง

คุณธรรม (Integrity Pack) ร่วมกับคู่ค้าเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน

ในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง “การตรวจสอบ” มีการสืบค้นรวบรวม

ขอ้มลูภายใน และเปิดรบัการตรวจสอบรว่มกับหนว่ยงานภายนอก

เมือ่พบขอ้สงสยั จะดาํเนนิการตามกระบวนการทางกฎหมายทนัท ี

โดยองค์กรจะไม่ปกป้องผู้กระทําผิด



112    รายงานประจําปี 2559     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ป
ัจ

จั
ย

ค
ว
า
ม

เส
ี่ย

ง

 อีกทั้งมีการบูรณาการการกํากับดูแลกิจการ การบริหาร 

ความเสีย่ง และการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ (Corporate Governance, 

Risk Management & Compliance: GRC) เข้าด้วยกัน เพื่อให ้

การกาํกบัดแูลและการบรหิารความเสีย่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

โดย GRC ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ “Governance: G 

(การกํากับดูแลกิจการ)” การมอบหมายอํานาจหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร รวมถึง 

การออกแบบกระบวนการปฏิบติังานและการจดัโครงสรา้งองคก์ร

ที่เหมาะสม “Risk: R (การบริหารความเสี่ยง)” การนําการบริหาร

ความเสี่ยงเป็นส่วนประกอบการในการตัดสินใจและการวางแผน 

กลยุทธ์  “Compliance: C (การปฏิบัติตามกฎระเบียบ)” 

การปฏิบติัตามกฎระเบียบ ทัง้ในขัน้ตอนการทํางานภายในองคก์ร

และกฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก 

2.   ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

2.1  ความเส่ียงจากราคาปโตรเลียม
 และปโตรเคมีที่มีความผันผวนสูง

 ราคาวัตถุดิบและราคาจําหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ 

คอนเดนเสท น้ํามันดิบ น้ํามันสําเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 

พลงังานทางเลือก และสว่นตา่งราคาผลิตภณัฑต์อ่ต้นทนุวตัถดุิบ 

(Spread) ทั้งในประเทศและต่างประเทศของ ปตท. และบริษัท 

ในกลุ่ม มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามตลาดโลกอย่างผันผวน 

อาจส่งผลกระทบต่อผลดําเนินงาน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

ในอนาคตของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม  

 เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงด้านราคาเป็นไปอย่างมี 

ประสิทธิภาพ ปตท. ได้กําหนดแผนบริหารจัดการเพื่อรองรับ

ผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงาน โดยมุ่งเน้น 

การปรับปรุงประสิทธิภาพ การลดต้นทุนการดําเนินงาน 

การทบทวนแผนการลงทุนและการตัดสินใจการลงทุนที่สําคัญ 

นอกจากนี้ ปตท. ได้มีการจัดทําแผนธุรกิจในรูปแบบที่รองรับ 

หลายสถานการณ์ (Scenario Planning) ในสถานการณ์ระดับ 

ราคาน้ํามันต่าง ๆ เพื่อให้ กลุ่ม ปตท. มีแผนธุรกิจและการลงทุน

ที่เหมาะสมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน 

ที่จะเกดิขึน้ในอนาคตไดอ้ยา่งทันทว่งท ีอกีทัง้มกีารต้ังคณะทาํงาน

บรหิารความเสีย่งราคา เพื่อวเิคราะห์สถานการณค์วามเคลือ่นไหว

ราคาน้ํามันในตลาดโลก และเข้าดําเนินการบริหารความเสี่ยง 

ดา้นราคาวัตถดุบิและราคาผลติภัณฑร์ว่มกนัใน กลุ่ม ปตท. ให้เกดิ 

ประโยชน์สูงสุด ปัจจุบัน ปตท. ได้ดําเนินการบริหารความเสี่ยง

ดา้นราคาโดยการทําสญัญาซือ้ขายตราสารอนพุนัธก์บับรษิทัคู่คา้ 

โดยมีการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 

ที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนธุรกิจของ กลุ่ม ปตท. 

ซึ่งการเข้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ในตลาดการค้าอนุพันธ์ทุกครั้ง

จะดําเนินการตามนโยบายขององค์กร ในแนวทางการบริหาร

ความเสีย่งด้านราคาใหค้วบคู่และสอดคล้องไปกับปรมิาณซือ้ขาย 

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของ กลุ่ม ปตท. เพื่อบริหารต้นทุนซื้อ 

และราคาขาย และลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา 

ทีม่ตีอ่ผลประกอบการของ กลุม่ ปตท. อกีทัง้มกีารจดัวางโครงสรา้ง

และกระบวนการในการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและ 

การตรวจสอบถ่วงดุลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

2.2  ความเสี่ยงจากการดำ เนินการของรัฐบาล 
 ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
 การดำ เนินธุรกิจของ ปตท.

 จากการที่ ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีรัฐบาล 

โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และอยู่ภายใต้ 

การกํากับดูแลของกระทรวงพลังงาน รวมทั้งการทําธุรกิจ 

พลังงานอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติ (กพช.) ดังนั้นภาครัฐยังคงสามารถกํากับดูแล 

การดําเนินการใด ๆ ของ ปตท. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

พลังงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ และ กพช. สามารถ

เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารพลังงานของประเทศ 

ต่อคณะรัฐมนตรี เช่น การเปิดเสรีธุรกิจก๊าซธรรมชาติ การเปิด 

เสรีธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นต้น รวมทั้งกําหนด 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกําหนดราคาพลังงานให้สอดคล้อง 

กับนโยบายและแผนการบริหารพลังงานของประเทศ อีกท้ัง 

ภาครัฐอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สําคัญ  

เชน่ รา่งพระราชบัญญตัปิโิตรเลยีมรา่งพระราชบัญญตักิารพฒันา 

กํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ ร่างพระราชบัญญัติจัดซื้อ 

จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบ 

ต่อผลประกอบการของ ปตท. 

 ปตท. มีการติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบ อันเกิดจาก 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายและมาตรการของภาครัฐ รวมท้ัง

การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด 

เพื่อให้ข้อมูล ทําความเข้าใจ และกําหนดมาตรการรองรับ 

เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
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ง3. ความเสี่ยงทางดานปฏิบัติการ

3.1 ความเส่ียงจากการหยุดชะงักของการผลิต
 และการดำ เนินธุรกิจ

 ปตท. ดําเนินธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร

และมีการดาํเนินงานในหลายพื้นทีท่ัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

มีโอกาสได้รับผลกระทบจากจากการหยุดชะงักของการผลิต 

และการดาํเนินธรุกิจ ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร 

อุบัติเหตุ อุปกรณ์เครื่องจักรขัดข้อง ภัยธรรมชาติ ภัยจาก 

ความไมส่งบทางการเมอืง ภยัจากการกอ่การร้าย และภัยอนัตราย 

อื่น ๆ ที่ยากต่อการคาดการณ์ได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย

อย่างมีนัยสําคัญต่อ ปตท. 

 เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบจากภัยคุกคาม 

ดงักลา่ว ปตท. กาํหนดใหผู้บ้รหิารและพนกังานของทกุหนว่ยธุรกจิ 

ต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดําเนินการ สนับสนุนและ

ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการสภาวะวิกฤติและการบริหาร 

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยยึด “มาตรฐานระบบการบริหาร 

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ กลุ่ม ปตท. (PTT Group Business 

Continuity Management System Standard: BCMS) และ  

“มาตรฐานการจัดการด้านความม่ันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท. (PTT Group Security, Safety, 

Health and Environment Management Standard: SSHE MS)” 

เพื่อใช้เป็นแนวทางให้หน่วยธุรกิจ หน่วยงานสนับสนุน ตลอดจน

บรษิทัในกลุม่รว่มกนัพฒันาและเชือ่มโยงระบบโดยมวัีตถปุระสงค์

เพือ่ปกปอ้งกจิกรรมทีส่รา้งมลูคา่ตลอดสายโซท่างธรุกจิของ ปตท. 

ใหส้ามารถดาํเนนิการไดอ้ย่างตอ่เนือ่ง อกีทัง้มกีารดําเนนิโครงการ 

Zero Unplanned Shutdown โดยสง่เสรมิใหบ้รษิทัในกลุม่ปรบัปรงุ

ประสิทธิภาพการผลิตเทียบเท่าระดับสากล และป้องกันไม่ให้เกิด

การหยุดชะงักของธุรกิจ นอกจากนี้ ปตท. ได้มีการซื้อประกันภัย

คุ้มครองความเสี่ยงสําหรับทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการดําเนินธุรกิจ

ทัง้หมดตามที่บรษิทัอืน่ ๆ  ในอตุสาหกรรมปโิตรเลยีมและปโิตรเคมี

พึงปฏิบัติ และได้ทําประกันภัยเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทต้องหยุด

ดําเนินการ (Business Interruption) 

3.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงขอบังคับ 
 เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย

 การดาํเนินธรุกิจของ กลุม่ ปตท. ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย 

และข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด 

มีบทบัญญัติที่ ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถกํากับดูแลได้  

อย่างชัดเจน โดยในอนาคตมีแนวโน้มที่กลไกการกํากับดูแลของ

หน่วยงานภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ซับซ้อนและ 

เข้มงวดมากยิ่งขึ้น อาจทําให้เกิดข้อจํากัดต่อการประกอบธุรกิจ

ของ ปตท. หรืออาจทําให้ต้นทุนในการดําเนินการเพิ่มขึ้นอย่างมี 

นัยสําคัญได้ นอกจากนี้ โครงการต่าง ๆ ของ ปตท. อาจเกิด 

ความเสี่ยงในประเด็นของระยะเวลาและเงื่อนไขการปฏิบัติต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการศึกษา 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานการศึกษาและประเมิน 

ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 

ในชุมชน (EHIA) รวมถึงขบวนการมีส่วนร่วมและการยอมรับ 

ของชุมชนที่อาจจะก่อให้เกิดความล่าช้าของการดําเนินโครงการ 

ไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนด ซึ่ งอาจส่งผลกระทบต่อ 

การดําเนินธุรกิจและความสามารถในการเพิ่มรายได้ของ ปตท.

ในอนาคต 

 ปตท. ได้มีการบริหารความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว 

โดยกําหนดให้ทุกพื้นที่ปฏิบัติงานมีการติดตามตรวจวัด 

และประเมินความสอดคล้องของการดําเนินการตามกฎหมาย

และขอ้บังคับท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด หากพบพ้ืนท่ีใดมีแนวโนม้ 

ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมาย จะเร่งกําหนดมาตรการแก้ไข 

และป้องกันอย่างเร่งด่วน นอกจากนั้น ได้มีการพัฒนาระบบ 

การติดตามและจัดการกฎหมายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (PTT QSHE Legal Management 

Center) ขึ้น เพื่อเป็นระบบฐานข้อมูลกฎหมายและข้อปฏิบัติ 

ที่เป็นฐานข้อมูลเดียวกันทั้ง ปตท. ทําให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รับทราบกฎหมาย และข้อปฏิบัติได้อย่างทันท่วงที สามารถนําไป

จัดทําแผนการปฏิบัติตามกฎหมายและประเมินความสอดคล้อง

กฎหมายได้ครบถ้วน ตลอดจนยังมีการติดตามและวิเคราะห์ 

ผลกระทบต่อการดํ า เนิ นงานของ  ปตท.  อัน เกิดจาก 

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย รวมทั้งการติดต่อ 

ประสานงานกับหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อนําข้อมูล 

มาวางแผนงานหรือกําหนดมาตรการรองรับและจัดให้มี  

การดําเนินงานมวลชนสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 

ของชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
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3.3 ความเส่ียงในการกอสรางโครงการ
 ที่อาจแลวเสร็จไมเปนไปตามแผน

 ปตท. มีการลงทุนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละ

โครงการมีความเสี่ยงที่จะทําให้การก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เป็นไป

ตามระยะเวลาที่กําหนด และ/หรือเกินงบประมาณที่ตั้งเอาไว้  

โดยปัจจุบัน ปตท. มีโครงการสําคัญ ๆ เช่น โครงการตามแผน 

ระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง 

ส่วนที่  1: โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในระยะที่  1 

(ปี 2558 - 2562) ระยะที่ 2 (ปี 2558 - 2564) และโครงการ LNG 

Receiving Terminal ซึ่งการพัฒนาโครงการต่าง ๆ อาจล่าช้า 

กว่าแผนที่ประมาณการไว้จากสาเหตุหลายประการ เช่น 

สถานะทางด้านการเงินของบริษัทผู้รับเหมา สภาพภูมิอากาศ 

การขออนุมัติการ ก่อสร้ างจากหน่วยงานรั ฐที่ เกี่ ยวข้อง 

การคัดค้านจากเจ้าของที่ดินเอกชนในการเข้าพื้นที่ก่อสร้าง 

การคัดค้านการดําเนินการก่อสร้างจากชุมชน การขัดขวาง 

การดําเนินงานของผู้มีอิทธิผลในพื้นที่ การจัดซื้ออุปกรณ์ที่ต้อง 

ใช้ระยะเวลาในการจัดหาและขนส่งนาน ราคาต้นทุนของวัตถุดิบ 

อัตราแลกเปลี่ยนและความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ ดังนั้น 

หากโครงการต่าง ๆ ไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนดอาจส่ง 

ผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนนิงานของ ปตท. ได้ 

 

 เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

อยู่ภายใต้งบประมาณ ให้ได้คุณภาพที่เหมาะสมและให้เป็นไป 

ตามกฎหมาย กฎระเบยีบต่าง ๆ  ที่กําหนด ปตท. ไดใ้หค้วามสําคัญ

กับการบริหารงานที่มีความสําคัญต่อการแล้วเสร็จของโครงการ 

(Critical Path) เพื่อลดระดับความเสี่ยงของการพัฒนาโครงการ 

ให้อยู่ภายใต้การควบคุมให้มากที่สุด เช่น การจัดหาทีมงาน 

ที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานควบคุมและตรวจสอบ 

งานก่อสร้าง การจัดให้มีหน่วยบริหารการประกอบกิจการ 

ซึ่งรับผิดชอบการขออนุญาตดําเนินโครงการก่อสร้างเพื่อให้ 

ขัน้ตอนการพจิารณาอนมุตักิารดําเนนิโครงการก่อสรา้งจนกระทัง่ 

การส่งมอบโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดเตรียม

มาตรการในการลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม การตดิตามกฎหมาย 

และกฎระเบียบใหม่อย่างต่อเนื่อง การติดตามและวิเคราะห์ 

ผลกระทบต่อการดําเนินงานโครงการ การพัฒนากระบวนการ

มีส่วนร่วมของประชาชน รวมท้ังการจัดเตรียมแผนงานและ

มาตรการรองรับเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น หากกําหนด

แล้วเสร็จของโครงการล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ 

4. ความเสี่ยงทางการเงิน

4.1 ความเสี่ยงจากความผันผวน
 ของคาเงินบาท

 การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ 

จะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อรายได้ส่วนใหญ่

ของ ปตท. และยังส่งผลกระทบต่อกําไรขาดทุนสุทธิทางบัญชี 

ของ ปตท. จากการที่ ปตท. และบริษัทย่อยมีภาระหนี้เงินกู้ 

ต่างประเทศคงค้างอยู่ ดังนั้น ความผันผวนของค่าเงินบาทต่อ 

เงินสกุลต่างประเทศ รวมถึงนโยบายทางเศรษฐกิจ การเงิน 

และการคลังของประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน 

และผลประกอบการโดยรวมของ ปตท. ได้

 เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาท 

ปตท. ได้ดําเนินการจัดโครงสร้างของเงินกู้ที่ เป็นเงินสกุล 

ตา่งประเทศใหม้สีดัสว่นสมดลุกบัรายได้ทีเ่ปน็เงนิสกุลตา่งประเทศ 

(Natural Hedge) รวมทั้งการบริหารเงินในบัญชีเงินฝากที่เป็น 

สกุลต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit) การใช้อนุพันธ์

ทางการเงนิเพือ่แปลงเงนิกูส้กลุตา่งประเทศ (Participating Swap) 

และการซื้อ-ขายเงินสกุลต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) 

เพื่อเตรียมการชําระหนี้เงินกู้สกุลต่าง ๆ และธุรกรรมการค้า 

นอกจากนี้ ปตท. ได้ดําเนินการจัดทํานโยบายทางการเงิน 

(Finance Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารการเงินของ 

ปตท. และบรษิทัในกลุม่อยา่งมปีระสทิธภิาพและเป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั โดยรวมถงึขอ้กําหนดในเรือ่งการบรหิารความเสีย่งตา่ง ๆ

4.2 ความเสี่ยงจากการใหการสนับสนุน  
 ทางการเงินแกบริษัทใน กลุม ปตท.

 ปตท. มีการลงทุนโครงการใหม่ ขยายธุรกิจ หรือปรับปรุง 

การดําเนินงาน เพื่อให้บริ ษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

และในบางคร้ังการลงทนุดงักลา่วอาจลงทนุผา่นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ใหม่   

และ/หรือ ร่วมทุนกับพันธมิตร (Strategic Partner) และ/หรือ 

ผ่านบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ซึ่งบริษัทบางแห่งยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น

โครงการ หรืออยู่ในวัฏจักรขาลงของธุรกิจ หรือฐานะการเงิน 

ไม่แข็งแกร่งเพียงพอ ผู้ถือหุ้นรวมถึง ปตท. จึงยังต้องให้การสนับสนุน 

ทางการเงินในช่วงการก่อสร้างโครงการ (Cost Overrun Support) 

เพื่อให้บริษัทดังกล่าวสามารถดําเนินการได้ตามกลยุทธ์และ

นโยบายการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในภาพรวม นอกจากนี้ 

ในบางกรณีบริษัทอาจประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในช่วง 

ดาํเนนิการเชงิพาณชิย ์(Cash Deficiency Support) ซึ่งอาจเกดิจาก 

เหตุสุดวิสัย จึงมีความจําเป็นต้องรับการสนับสนุนทางการเงิน 

จากผูถ้อืหุน้ ทัง้นี ้ปตท. จะพจิารณาใหค้วามสนับสนนุทางการเงนิ 
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ในรปูของเงินกู ้และ/หรือสินเชื่อทางการคา้เปน็รายกรณี ซึ่ง ปตท. 

มีความเชื่อว่านโยบายและการดําเนินการดังกล่าวจะสามารถ

สร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ได้ 

 ในการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่มเหล่าน้ี 

ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของหน้ีด้อยสิทธิหรือสินเช่ือทางการค้าหรือ

การให้เงินกู้จากผู้ถือหุ้น ปตท. ไม่สามารถยืนยันได้ว่าบริษัทเหล่าน้ี

จะสามารถชําระคืนเงินให้แก่ ปตท. หรือบริษัทเหล่าน้ีจะไม่ประสบ

กับปัญหาทางการเงินอีก หรือไม่ต้องการการสนับสนุนทางการเงิน

จาก ปตท. อีก ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะ

ทางการเงินของ ปตท. นอกจากน้ี หาก ปตท. หรือบริษัทในกลุ่ม 

ตกเป็นผู้ผิดนัด (Default) ภายใต้สัญญาข้อตกลงการให้การสนับสนุน

จากผู้ถือหุ้น อาจส่งผลให้เจ้าหน้ีบางรายเรียกให้หน้ีถึงกําหนดชําระ

โดยพลันได้ (Acceleration) จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่า ปตท. จะไม่เพ่ิม 

สัดส่วนการลงทุนมากข้ึน หรือเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนมากกว่า 

ร้อยละ 50 หรือเข้าควบคุมการบริหารบริษัทในกลุ่มเหล่าน้ี หาก ปตท.

เห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์มากกว่า กรณีท่ี ปตท. 

ตัดสินใจเข้าควบคุมการบริหารบริษัทในกลุ่มเหล่าน้ี  ภายใต้มาตรฐาน

การบัญชีไทยกําหนดให้ ปตท. จะต้องมีการรวมงบการเงินของบริษัท

ในกลุ่มเข้ากับงบการเงินของ ปตท. ต้ังแต่วันท่ีมีอํานาจในการควบคุม

ด้วย ซ่ึงการรวมงบการเงินน้ีอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน

รวมของ ปตท.

4.3 ความเส่ียงจากการจัดหาเงินทุน
 สำ หรับการดำ เนินการตามแผน

 ธุรกิจของ ปตท. โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจโรงแยก 

ก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งธุรกิจปิโตรเคมีเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง 

และเป็นการลงทุนล่วงหน้า ในทางปฏิบัติถึงแม้  ปตท. จะมีการติดตาม 

และบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด แต่การใช้เงินทุน 

ดังกล่าวยังอาจคลาดเคลื่อนไปจากแผนที่วางไว้ เนื่องจาก 

หลากหลายปัจจัยซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ ปตท. ซึ่งอาจมี

ผลกระทบต่อความสําเร็จและต้นทุนโครงการของ ปตท.

 จากการประกอบธุรกิจของ ปตท. ที่มุ่งเน้นการสร้าง 

ความเติบโตอย่างม่ันคงในระยะยาว และการเป็นบริษัทท่ีมีการกาํกับ 

ดูแลกิจการที่ดี ทําให้ ปตท. มีแผนงานลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ

อย่างระมัดระวังโดยคํานึงถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะ 

การจัดโครงสร้างเงินทุนที่สามารถดํารงอัตราส่วนทางการเงิน

ที่สําคัญต่าง ๆ ให้อยู่ระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัท 

ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งจากการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนอย่างต่อเนื่อง ปตท. จึงมี

ความเชือ่วา่จะสามารถจัดหาเงนิทนุเพือ่การขยายธุรกจิในอนาคต

ได้อย่างเพียงพอ ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม
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โครงสรางเงินทุน

หลักทรัพยของ ปตท.

หุนสามัญ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,572,457,250 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,857,245,725 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเป็นทุน

ที่ออกและชําระแล้ว 28,562,996,250 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,856,299,625 หุ้น

พันธบัตรและหุนกู

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินกู้ยืมในประเทศที่อยู่ในรูปพันธบัตร ปตท. 

ที่คํ้าประกันโดยกระทรวงการคลังจํานวน 1,000 ล้านบาท และที่อยูใ่นหุน้กู ้ปตท. 

กระทรวงการคลงัไม่คํ้าประกันจํานวน 136,433 ล้านบาท รวมพันธบัตรและหุ้นกู ้

ปตท. ในประเทศ ทั้งสิ้น 137,433 ล้านบาท และบริษัทมีเงินกู้ยืมต่างประเทศ

ในรูปหุ้นกู้ ปตท. สกุลเงินเหรียญสหรัฐและสกุลเงินเยน กระทรวงการคลัง

ไม่คํ้าประกันจํานวนเทียบเท่า 62,924 ล้านบาท โดยรายละเอียดสําคัญ

ของพันธบัตรและหุ้นกู้ สามารถสรุปได้ดังนี้

ปตท. มีเงินกูยืมในประเทศ
ที่อยูในรูปพันธบัตร
และหุนกู ปตท. ในประเทศ 
จํานวน 137,433 ลานบาท 
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 PTTC172A 2,636 1/ ร้อยละ 4.10 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 7 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2560
 

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

 PTTC17DB 4,000 2/ ปีที่ 1 - 4 ร้อยละ 3.20 ปีที่ 5 - 6 ร้อยละ 4.20 อายุ 7 ปี 15 วัน กําหนดไถ่ถอนปี 2560

    ปีที่ 7 ร้อยละ 5.00 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งป ี

 PTTC18DA 500  ร้อยละ 5.91 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 11 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2561

 PTTC18NA 18,049 3/ ปีที่ 1 - 4 ร้อยละ 4.00 ปีที่ 5 - 6 ร้อยละ 4.40 อายุ 6 ปี 9 เดือน 19 วัน กําหนดไถ่ถอนปี 2561

    ปีที่ 7 ร้อยละ 5.50 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งป ี

 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 กําหนดไถ่ถอนปี 2562

    จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี 

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

    จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

 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 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 15 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2564

 PTTC21NA 10,000 8/ ร้อยละ 4.00 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 6 ปี 11 เดือน กําหนดไถ่ถอนปี 2564

  หุนกู จํานวน อัตราดอกเบี้ยตอป อายุ/ กําหนดการไถถอน
   (ลานบาท)

หุนกูในประเทศไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ

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.

 พันธบัตร ปตท. ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง

 หุ้นกู้ ปตท. กระทรวงการคลังไม่ค้ําประกัน   

1/ 4/ 136,433 ปี 2560 - 2653 ไม่มี

2/ 3/ 4/ 62,924 ปี 2560 - 2585 ไม่มี

 รวม  199,357  

 รวมพันธบัตรและหุนกู ปตท. 200,357

 พันธบัตรและหุนกู จำ นวน วันครบกำ หนดไถถอน หลักประกัน  (ลานบาท)
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 PTTC21NB 4,200  ร้อยละ 3.50 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 6 ปี 27 วัน กําหนดไถ่ถอนปี 2564

 PTTC222A 4,000 4/ ร้อยละ 4.50 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 12 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2565

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

    ในวันครบกําหนดไถ่ถอน   

 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

     ในข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

     และผู้ถือหุ้นกู้) 

 รวม 136,433  

หุนกูตางประเทศไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ

 USD Bond 12,355  ร้อยละ 5.875 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 30 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2578

 ปี 2005  

 Samurai Bond 11,208 5/ ร้อยละ 2.71 ของเงินต้นสกุลเยนญี่ปุ่น  อายุ 10 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2560   

 ปี 2007   จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

 USD Bond 17,966 6/ ร้อยละ 3.375 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 10 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2565  

 ปี 2012 

 USD Bond 21,395 7/ ร้อยละ 4.50 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 30 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2585  

 ปี 2012 

 รวม 62,924 

  หุนกู จํานวน อัตราดอกเบ้ียตอป อายุ/ กําหนดการไถถอน
   (ลานบาท)

  หุนกู จํานวน อัตราดอกเบ้ียตอป อายุ/ กําหนดการไถถอน
   (ลานบาท)
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หมายเหตุ:
1/ ปตท. ไดท้าํสญัญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิ (Cross Currency Swap) จากหุ้นกูส้กลุบาท จาํนวน 2,636 ลา้นบาท เปน็สกลุเหรยีญสหรัฐ จาํนวน 79.45 ลา้นเหรยีญสหรัฐ 

 ที่อัตราลอยตัว LIBOR บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐ

2/ ปตท. ไดท้าํสญัญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิ (Cross Currency Swap) จากหุ้นกูส้กลุบาท จาํนวน 3,000 ลา้นบาท เปน็สกลุเหรยีญสหรฐั จาํนวน 99.67 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

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

3/ ปตท. ได้ทาํสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน (Cross Currency Swap) จากหุน้กูส้กลุบาท จาํนวน 9,000 ลา้นบาท เป็นสกลุเหรียญสหรฐั จาํนวน 285 ล้านเหรียญสหรฐั 

 ที่อัตราลอยตัว LIBOR บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐ

4/ ปตท. ได้ทาํสัญญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิ (Cross Currency Swap) จากหุน้กูส้กลุบาท จาํนวน 4,000 ลา้นบาท เปน็สกลุเหรยีญสหรฐั จํานวน 120.55 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 ที่อัตราลอยตัว LIBOR บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐ

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

 สหรัฐ และได้ใช้อนุพันธ์ทางการเงินมาช่วยลดต้นทุนทางการเงิน (Switchable Swap และ Cross Currency Swap Linked to LIBOR) ดังนี้ จํานวน 96.84 

 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราคงที่ร้อยละ 4.975 ต่อปี โดยคู่สัญญาอนุพันธ์มีสิทธิเปลี่ยนเป็นอัตราลอยตัวที่ร้อยละ 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 น้อยกว่า 

 หรือเท่ากับร้อยละ 4.25 ต่อปี และจํานวน 96.84 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราคงที่ร้อยละ 5.37 ต่อปี โดยคู่สัญญาอนุพันธ์มีสิทธิเปลี่ยนเป็นอัตรา LIBOR+0.20 

 ต่อปี

6/   ปตท. ได้ทาํสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) จากหุ้นกูส้กลุเหรียญสหรฐั จาํนวน 500 ลา้นเหรียญสหรัฐ จากอตัราดอกเบีย้คงที่ เปน็อัตรา 

 ดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐ โดยสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่  

 25 ตุลาคม 2561

7/   ปตท. ได้ทาํสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) จากหุ้นกูส้กลุเหรียญสหรฐั  จาํนวน 500 ลา้นเหรียญสหรัฐ จากอตัราดอกเบีย้คงที่เปน็อัตรา 

 ดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐ โดยสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่  

 25 ตุลาคม 2562

8/   ปตท. ได้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) จากหุ้นกูส้กลุบาท จาํนวน 4,000 ลา้นบาท จากอัตราดอกเบ้ียคงท่ีเปน็อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

 THBFIX บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลบาท โดยสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ทําการซ้ือหุนสามัญของ 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 และใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย วันที่ 31 สิงหาคม 2553 และรุ่นที่ 2 (PTT-W2) 

จํานวน 20,000,000 หน่วย เสนอขายในปี 2549 และใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย วันที่ 28 กันยายน 2554 ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และยังไม่มี

การขออนุมัติออก Warrant รุ่นใหม่

ตั๋วแลกเงินระยะสั้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทไม่มียอดคงค้างตั๋วแลกเงินระยะสั้น
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 ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 14 อันดับแรกของ ปตท. (ณ วันที่ 5 กันยายน 2559) ดังนี้

 1. กระทรวงการคลัง  1,459,885,575 51.111

 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด  189,837,203 6.646

 3. กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)  165,000,000 5.777 

 4. กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  165,000,000 5.777 

 5. CHASE NOMINEES LIMITED 84,930,326 2.973

 6. กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)  46,927,800 1.643 

 7. กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  46,927,800 1.643 

 8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 41,304,768 1.446

 9. GIC PRIVATE LIMITED 33,421,100 1.170

 10. THE BANK OF NEW YORK MELLON 30,137,700 1.055

 11. สํานักงานประกันสังคม 28,260,000 0.989

 12. EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD 21,629,500 0.757

 13. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 18,570,858 0.650

 14. PEOPLE’S BANK OF CHINA 15,515,800 0.543

  รวม 2,347,348,430   82.180 

 ทุนจดทะเบียน 2,857.2 28,572 -

 ทุนชําระแล้ว 2,856.3 28,563 99.967  

 ทุนยังไม่ชําระ 0.9 9 0.033

  รายการ หุน บาท รอยละ
   (ลาน) (ลาน)

 ลําดับที่ รายช่ือ  จํานวนหุน รอยละของ
    จํานวนหุนทั้งหมด

ผูถือหุน 

 ปตท. มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2559 (ณ วันที่ 5 กันยายน 2559) 

ดังนี้
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นโยบายการจายเงินปนผล

นโยบายจายเงินปนผลของ ปตท.

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25 ของ

กําไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย 

และบรษิทัได้กาํหนดไว้ โดยพจิารณาจากกาํไรสทุธติามงบการเงนิ

รวมของบริษทั อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่

กับแผนการลงทุน ความจําเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ 

ในอนาคต เมือ่คณะกรรมการบรษิทัมมีตเิห็นชอบให้จ่ายเงนิปันผล

ประจําปีแล้วจะต้องนําเสนอขออนมุตัิต่อทีป่ระชมุผูถ้ือหุ้น เว้นแต่

เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัท 

มีอํานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายจายเงินปนผลของบริษัทยอย 

 สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัท

ย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสด 

คงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้น ๆ หากกระแสเงินสด

คงเหลือของบริษัทย่อยมีเพียงพอและได้ตั้งสํารองตามกฎหมาย

แล้ว บริษัทย่อยนั้น ๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

นโยบายจายเงินปนผลของ 
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

 หากไม่มคีวามจาํเป็นอนัใดคณะกรรมการบรษิทัมนีโยบาย

ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น 

เป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี

เงินได้แล้วในแต่ละปี และอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ ส่วนในกรณีของบริษัทย่อยนั้น บริษัท 

ไม่ได้กําหนดนโยบายจ่ายเงินปันผล

หมายเหตุ:
1. ผู้ถือหุ้นลําดับที่ 5 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 ไม่ได้มีพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการของ ปตท. เช่น ส่งผู้แทนมาเป็นกรรมการของ ปตท. เป็นต้น

2. ผู ้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) 

 ในรายการที่ 2 ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์ 

 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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โครงสรางการจัดการ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 โครงสร้างการจัดการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการ ปตท. และได้แต่งตั้ง 

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จํานวน 5 คณะ ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสําคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ บริหารจัดการ ผ่านคณะกรรมการจัดการ ซึ่งแบ่งเป็น 

3 ประเภท ประกอบด้วย 21 คณะ

สํานักตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วย กผญ.

แผนกลยุทธ์

ต่างประเทศ

ผู้ช่วย กผญ.

นโยบายและ

บริหารผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ช่วย กผญ.

สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม

สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

และเลขานุการบริษัท

ผู้ช่วย กผญ.

ทรัพยากรบุคคลองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.

พัฒนาศักยภาพองค์กร

สํานักกฎหมาย

1. ผู้ช่วย กผญ. วางแผน

2. ผู้ช่วย กผญ. แยกก๊าซธรรมชาติ

3. ผู้ช่วย กผญ. จัดหาและตลาด 

 ก๊าซธรรมชาติ

4. ผู้ช่วย กผญ.  

 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

5. ผู้ช่วย กผญ. ระบบท่อ

 จัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ

1. ผู้ช่วย กผญ. วางแผน

2. ผู้ช่วย กผญ. 

 การตลาดขายปลีก

3. ผู้ช่วย กผญ. 

 การตลาดพาณิชย์

4. ผู้ช่วย กผญ. ปฏิบัติการ

 คลังปิโตรเลียม

5. ผู้ช่วย กผญ. ธุรกิจหล่อลื่น

6. ผู้ช่วย กผญ. 

 การตลาดต่างประเทศ

1. ผู้ช่วย กผญ. 

 แผนกลุ่มธุรกิจ

 ปิโตรเลียมข้ันปลาย

2. ผู้ช่วย กผญ. 

 บริหารความร่วมมือ

 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

 ขั้นปลาย

1. ผู้ช่วย กผญ. 

 การค้าระหว่างประเทศ

2. ผู้ช่วย กผญ. วางแผน

 และควบคุมความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคกร

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกำ หนดคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำ กับดูแลกิจการที่ดี 

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตน

และกาซธรรมชาติ

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
กลุมธุรกิจโครงสรางพื้นฐาน

และบริหารความยั่งยืน

ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน

คณะกรรมการ

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
(บริหารจัดการผ่านคณะกรรมการ 21 คณะ)

รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลยุทธองคกร

รองกรรมการผูจัดการใหญ
ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองคกร

รองกรรมการผูจัดการใหญ
หนวยธุรกิจ

การคาระหวางประเทศ

รองกรรมการผูจัดการใหญ
บริหารกลยุทธกลุมธุรกิจ

ปโตรเลียมขั้นปลาย

รองกรรมการผูจัดการใหญ
หนวยธุรกิจนํ้ามัน

รองกรรมการผูจัดการใหญ
หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ

รองกรรมการผูจัดการใหญ
บริหารความยั่งยืน

และวิศวกรรมโครงการ

1. ผู้ช่วย กผญ. 

 บริหารความย่ังยืน

2. ผู้ช่วย กผญ. 

 วิศวกรรมและ

 บริหารโครงการ 

 

 

1. ผู้ช่วย กผญ. 

 ก๊าซธรรมชาติ

 สําหรับยานยนต์

2. ผู้ช่วย กผญ.  

 สถาบันวิจัย

 และเทคโนโลยี ปตท.

ผูตรวจสอบบัญชี ผูถือหุน

ผู้ช่วย กผญ.

แผนกลยุทธ์และ

บริหารการลงทุน

ผู้ช่วย กผญ.

นโยบายการเงิน

และบัญชีองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.

กลยุทธ์และบริหาร

การเงินองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.

ศูนย์บริการงานบัญชี

หมายเหตุ: ผู้ช่วย กผญ. = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
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 ตามข้อบังคับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังนี้

 มีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน

 มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. กําหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง)

 กรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน

 ทั้งนี้ ปัจจุบันคณะกรรมการของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559  

มีจํานวน 14 ท่าน ประกอบด้วย

 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 13 ท่าน (เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 11 ท่าน ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ)

 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

 รายชื่อคณะกรรมการ ปตท. ประกอบดวย

 1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ  1 กรกฎาคม 2557 (วาระที่ 1)

   (กรรมการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557,  11 เมษายน 2559 (วาระที่ 2)

   ประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2557)  

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

 3. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา 4 กันยายน 2557 (วาระที่ 1)

 4. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ์ กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน/  11 เมษายน 2556 (วาระที่ 1)

   กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 11 เมษายน 2559 (วาระที่ 2)

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

   ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  11 เมษายน 2559 (วาระที่ 2) 

 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. นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/  18 พฤศจิกายน 2559 (วาระที่ 1)

   กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 10. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ กรรมการอิสระ/ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน  22 เมษายน 2558 (วาระที่ 1) 

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

    11 เมษายน 2559 (วาระที่ 2)

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

    11 เมษายน 2559 (วาระที่ 2)

 13. นายธรรมยศ ศรีช่วย กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 15 ธันวาคม 2559 (วาระที่ 1)

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

   (ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่) 

่

 ลำ ดับ รายชื่อกรรมการ ตำ แหนง ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ ปตท.

หมายเหตุ: 
คณะกรรมการแต่งต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและลาออกในปี 2559 (รอแต่งต้ังแทน นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม กรรมการที่ลาออกอีก 1 ราย) ดังนี้
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อำ นาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท

 อำ นาจของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจดูแลและจัดการบริษัท 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติ

ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการบริษทั มีอํานาจแตง่ตัง้กรรมการคนหนึ่ง 

เป็นประธานกรรมการ และจะแต่งตั้งรองประธาน

กรรมการก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

 คณะกรรมการบริษทั มีอํานาจแตง่ตัง้กรรมการคนหนึ่ง 

เปน็ประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

และเลขานุการคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการ 

เห็นสมควร

 

 หนาที่และความรับผิดชอบ
 ของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการมหีน้าทีต่ามขอ้บงัคบัของบรษัิท ซึ่งรวมถงึ 

การดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 กาํหนดวสิยัทศัน ์ทศิทาง กลยุทธ ์นโยบายและแผนงาน

ทีส่ําคญัของบริษัท รวมทัง้พิจารณาประเด็นความเสี่ยง 

ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารจะสามารถ 

นําวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กําหนดขึ้นไปปฏิบัติ

ให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ควบคุม ติดตาม ดูแลให้มีการดําเนินการตามกลยุทธ์

และนโยบายที่สําคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ทางการเงินและแผนงานบริษัท งบประมาณของบริษัท 

ที่กําหนด

 จดัใหม้รีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิและการสอบ 

บัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและ 

การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 กํ าหนดแนวทางการบริหาร จัดการความเสี่ยง 

อย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบ หรือ

กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง

 ดูแลให้มี ระบบหรือกลไกการ จ่ายค่ าตอบแทน 

ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจ 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 ทําการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกําหนดค่าตอบแทน 

ให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงาน

 ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม

 ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส  

น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง

 เป็นผู้นําและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี

 นอกจากนี้ มีอำ นาจดำ เนินการ
 ของคณะกรรมการบริษัท กลาวโดยสังเขป
 ไดดังนี้

 อํานาจอนุมัติการนําเงินไปลงทุนระยะยาวต่าง ๆ เช่น 

การลงทุนในหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ พันธบัตร หุ้นกู้  

และใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) หรือตราสาร 

ทางการเงินอื่น

 อํานาจอนุมัติให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท 

ที่ ปตท. ถือหุ้น ในรูปแบบการให้เงินทุน ทั้งในรูป 

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ การให้กู้ยืมเงิน หรือการให้ 

การสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบอื่น ๆ ตาม 

ความเหมาะสม

 อนุมัติการก่อหนี้ของ ปตท. รวมถึงการออกตราสารหนี้

ต่าง ๆ เช่น หุ้นกู้ (Debenture)

 พิจารณางบประมาณประจําปี

 อนุมัติจัดหาพัสดุ รวมถึงการอนุมัติ เรื่องต่าง ๆ  

ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ในวงเงินส่วนที่เกิน 

อํานาจกรรมการผู้จัดการใหญ่

 ให้ความเห็นชอบการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือ 

เลื่อนระดับพนักงานระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 แต่งตั้งเลขานุการบริษัท 

  

กรรมการผูมีอำ นาจลงนามผูกพัน

 ตามข้อบงัคับบริษทัได้กําหนดกรรมการผูม้ีอํานาจลงนาม

แทนบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2559 (ปัจจุบัน) ประกอบด้วย 

(1) นายเทวนิทร์ วงศ์วานชิ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท  

หรือ (2) นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ์ 

หรือ นายดอน วสนัตพฤกษ ์กรรมการสองในสามคนลงลายมือชือ่

ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 
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 1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และมีกรรมการ

ที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ของจํานวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  

และกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 1 คน ต้องเปน็ผูมี้ความรูด้า้นบญัชี 

และการเงิน โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย 

และขอ้บงัคบักําหนด ทัง้นี ้ตัง้แตป่ ี2547 เปน็ตน้มา คณะกรรมการ 

ปตท. ได้มีมติเห็นชอบให้กําหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ 

เพิ่มเป็นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และถือปฏิบัติต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 มีกรรมการอิสระ 11 คน โดยกรรมการ 

ท้ังหมดมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย และมีกรรมการผู้มีความเช่ียวชาญ  

ความรู้และมีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน 7 คน คือ นายสมชัย  

สัจจพงษ์ นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค  

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายวิชัย อัศรัสกร นายประเสริฐ  

บุญสัมพันธ์ และนายเทวินทร์ วงศ์วานิช 

 2. ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นเลอืกตัง้กรรมการ ซึง่คณะกรรมการ

สรรหาเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ต่อคณะกรรมการ ปตท. ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้น 

   ที่ตนถือ

  (2) ผูถ้ือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด 

   ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน 

   เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ 

   ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา 

   เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจํานวน 

   กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

  (4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับ 

   ถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากันเกนิจํานวนกรรมการ 

   ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ให้ผู้เป็น 

   ประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 3. ในการประชุมสามัญผู้ ถื อ หุ้นประ จํา ปีทุกครั้ ง  

ให้กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระหนึ่งในสามเป็นอัตรา  

ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้  

ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการ 

ที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง 

จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก  

สว่นในปีทีส่ามและปหีลงั ๆ  ตอ่ไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่นตําแหนง่

นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง

 4. ในกรณีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น 

นอกจากถึงคราวออกจากตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้ง 

บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ

บริษัทเข้าเป็นกรรมการแทนในตําแหน่งที่ว่างในการประชุม 

คณะกรรมการ ปตท. คราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการ 

ที่พ้นจากตําแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยคณะกรรมการ

ต้องมีคะแนนเสียงแต่งตั้งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวน

กรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน 

ดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ 

ของกรรมการที่ตนแทน

 5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหนง่ ใหย้ืน่ใบลาออก

ต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

 6. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อน

ถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่

ของจํานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้น 

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  

คุณสมบัติของกรรมการ

 มคุีณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 และมติ

คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ

 มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

 ไม่ เ ป็นกรรมการ ในรั ฐวิ สาหกิ จหรื อนิติ บุ คคล 

ที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 3 แห่ง ทั้งนี้ นับรวม 

การเป็นกรรมการโดยตาํแหนง่และการได้รบัมอบหมาย

ให้ปฏิบัติราชการแทนในตําแหน่งกรรมการด้วย

 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็น

อิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ไมเ่คยไดร้บัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ดุใหจํ้าคกุ 

เวน้แตเ่ป็นโทษสําหรบัความผดิทีไ่ดก้ระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ

 ไมเ่ป็นขา้ราชการการเมอืง เว้นแตเ่ป็นการดํารงตําแหนง่

กรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

 ไม่ เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือ 

เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน  

เพราะทุจริตต่อหน้าที่

 ไม่ เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้น  หรือ ผู้ถือ หุ้น 

ของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้น (ยกเว้น กรรมการ

ของรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือ

ลูกจ้างที่มีตําแหน่ง หรือเงินเดือนประจําตําแหน่ง 

ของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ และกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้น 

ถือหุ้นไม่ เกินกว่าร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้ว

ของรัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการหรือนิติบุคคล 

ที่รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการถือหุ้นอยู่)
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 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้น

เป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจน้ัน

มอบหมายใหด้าํรงตําแหนง่กรรมการหรอืดาํรงตาํแหน่ง

อื่นในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น

 ไม่ เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจ 

ในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล ซึ่งเป็น 

ผูร้บัสมัปทาน ผูร้ว่มทุน หรอืมปีระโยชนไ์ดเ้สยีเกีย่วขอ้ง

กับกิจการของรัฐวิสาหกิจน้ัน เว้นแต่เป็นประธาน

กรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหาร โดยการมอบหมาย

ของรัฐวิสาหกิจนั้น

 โดยตั้งแต่ปี 2556 ในคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ  

ฉบับปรับปรุงครั้ งที่  3 ได้กําหนดเรื่องการดํารงตําแหน่ง 

ของกรรมการดังนี้

 1. ดํารงตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือ 

นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง

 2. ดํ ารงตํ าแหน่ งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง ทั้งนี้  

การดํารงตําแหน่งกรรมการตามความในข้อ 2 นี้ จะต้องไม่ขัดต่อ 

หลักเกณฑ์ในข้อ 1 ด้วย ทั้งนี้ การดํารงตําแหน่งกรรมการ 

ตามความในข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง

 3. กรรมการอิสระและกรรมการเฉพาะเรื่องไม่สามารถ

ดํารงตําแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่อง

 อกีทัง้ ปตท. กาํกบัดแูลใหม้บีคุคลในบญัชรีายชือ่กรรมการ

ที่กระทรวงการคลังจัดทําขึ้น (Director’s Pool) ไม่น้อยกว่าหนึ่ง 

ในสามของจาํนวนกรรมการท้ังหมด เพือ่เปน็ไปตามกฎหมายดว้ย  

โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 กรรมการ ปตท. รวม 14 ท่าน  

เป็นกรรมการอยู่ในบัญชีรายชื่อ Director’s Pool จํานวน 10 ท่าน 

  

การประชุมของคณะกรรมการ ปตท.

 ปตท. มีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการ ปตท.  

ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี โดยในปี 2559 กําหนด 

การประชุมเดือนละ 1 ครั้งในทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่สามของเดือน  

และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตาม 

ความเหมาะสม ซึ่งสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการ

บริษัท จะส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่มี 

รายละเอียดและเหตผุลครบถว้น และเอกสารประกอบการประชมุ

ที่มีเนื้อหาที่จําเป็นและเพียงพอในการตัดสินใจ ให้กรรมการ 

แตล่ะทา่นลว่งหนา้กอ่นการประชมุประมาณ 7 วนั เพื่อใหก้รรมการ

มีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม 

 ตั้งแต่ปี 2547 การประชุมคณะกรรมการ ปตท. ได้จัด 

ในรูปแบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มีการส่งระเบียบวาระ 

การประชุมในรูปแบบแผ่น CD และตั้งแต่ปี 2556 ได้มีการพัฒนา

ผา่นระบบ Application Software ของอปุกรณ์ iPad ซ่ึงชว่ยอาํนวย

ความสะดวกและลดการใช้เอกสารประกอบวาระการประชุม 

ได้เป็นจํานวนมาก รวมถึงสามารถลดข้ันตอนและระยะเวลา 

ในการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้

ช่วยให้การทํางานของกรรมการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

 นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2558 คณะกรรมการยังกําหนด 

ให้จัดทําวาระสืบเนื่อง โดยเป็นการรายงานความคืบหน้าของ 

การดําเนินการตามวาระท่ีมานําเสนอคณะกรรมการ และติดตาม

การดําเนินการตามข้อสังเกต/ ข้อคิดเห็นของที่ประชุม รวมถึง

เป็นการติดตามดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ  

โดยให้จัดทําเป็นวาระรายงานในที่ประชุมทุกเดือนด้วย 

 คณะกรรมการกําหนดเป็นนโยบายว่าในวาระใด 

หากกรรมการเข้าขา่ยมีผลประโยชนท์ีอ่าจขดัแยง้กบัผลประโยชน ์ 

ของ ปตท. ฝ่ายเลขานุการฯ จะไม่จัดส่งวาระการประชุม 

ให้กรรมการท่านนั้น และกรรมการดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุม

และงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ การบันทึกรายงานการประชุม

แต่ละวาระสําหรับการจัดทํารายงานการประชุมจะประกอบด้วย

ข้อคิดเห็น/ ข้อสังเกต เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงาน

การประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ ปตท. 

เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ทั้งนี้ การประชุม 

คณะกรรมการ ปตท. แต่ละครั้งใช้เวลาประชุมประมาณ 3 ชั่วโมง 

 ปี 2559 มีการประชุมรวม 13 ครั้ง เป็นการประชุม 

นัดปกติ 12 ครั้ง และการประชุมนัดพิเศษ 1 ครั้ง โดยการประชุม 

นัดพิเศษเป็นวาระการกําหนด/ ทบทวน/ อนุมัติ วิสัยทัศน์ 

และภารกิจ ทิศทางและกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ กลุ่ม ปตท.  

(5 ปี Rolling) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา 

คณะกรรมการและผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวน 

วิสัยทัศน์และภารกิจ และอนุมัติทิศทางและกลยุทธ์การดําเนิน

ธรุกิจของ กลุม่ ปตท. เพือ่ใชเ้ป็นกรอบและแนวทางให้หนว่ยธุรกิจ  

บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่มใชใ้นการจัดทําแผนวสิาหกจิและงบประมาณ 

ประจําปี 2560 - 2564 นอกจากนี้ มีการประชุมกรรมการโดยไม่มี 

ผู้บริหาร 1 คร้ัง ในหัวข้อวาระเรื่อง “ความรับผิดชอบทางแพ่ง 

และอาญาของกรรมการและผู้บริหาร: ทางเลือกของกรรมการ 

และผู้บริหาร” ซ่ึงคณะกรรมการได้รับทราบกรณีศึกษาของบริษัทต่าง ๆ  

และการประชุมกรรมการอิสระ 1 ครัง้ ในหวัขอ้วาระเรื่อง “ตัวชีว้ดั 

ผลการดําเนินงาน (KPI) ของคณะกรรมการ ปตท. ประจําปี 

2560” ซึ่งกรรมการอิสระได้ร่วมกันกําหนดเป้าหมายตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน (KPI) เพื่อใช้สําหรับวัดผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและการวัดประสิทธิภาพ 

ประสทิธผิลของกรรมการ นอกเหนอืจากการจัดทําแบบประเมนิผล 

คณะกรรมการประจําปี โดยจะเริ่มใช้วัดผลการดําเนินงาน 

ของปี 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในการประชุมทุกครั้ง ประธานฯ  

จะเปิดโอกาสให้กรรมการเสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผย 

และมีอิสระเสรี โดยสรุปการประชุมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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รสรุปการเขาประชุมในป 2559 ของคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ

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

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

3. พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ์ / / / / / / / / / / / / /

4. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ / / / / / / / / / / / / /

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

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

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

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

x นายวัชรกิติ วัชโรทัย / / / / / / / ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2559

9. นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ แต่งตั้งมีผลวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 /

x นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม / ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

10. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ / / / / / / / / X / / / /

11. นายสมชัย สัจจพงษ์ / / / / / / / X / X / / /

12. นายดอน วสันตพฤกษ์ / / / / / / / / / / / / /

x นายชวลิต พิชาลัย / / / / / / / / / / /
ลาออกมีผลต้ังแต่ 

วันท่ี 28 ตุลาคม 2559

13. นายธรรมยศ ศรีช่วย แต่งตั้งมีผลวันที่ 15 ธันวาคม 2559 /

14. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช / / / / / / / / / / / / /

รวมกรรมการท่ีเข้าประชุม 15 14 14 13 14 14 14 12 11 12 13 12 14

จํานวนกรรมการท้ังหมด 15 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 12 14

รายชื่อกรรมการ

1/
25

59

2/
25

59

3/
25

59

4/
25

59

5/
25

59

6/
25

59

7/
25

59

นัด
พ

ิเศ
ษ 

1/
25

59

8/
25

59

9/
25

59

10
/2

55
9

11
/2

55
9

12
/2

55
9
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 1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 13/13      -

 2. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์  13/13 14/15     -

 3. พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ ์ 13/13   3/3   -

 4. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ์ 13/13     5/5 -

 5. พล.อ. ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 13/13  4/4    -

 6. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ 13/13   3/3  5/5 -

 7. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค 11/13 12/15     -

 8. นายวิชัย อัศรัสกร 13/13 14/15     -

 9. นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ ์ 1/1  0/1    18 พฤศจิกายน 2559 

          (แทนนายวัชรกิติ วัชโรทัย)

 10. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ 12/13  3/3    -

 11. นายสมชัย สัจจพงษ ์ 11/13    1/1  -

 12. นายดอน วสันตพฤกษ ์ 13/13  4/4    -

 13. นายธรรมยศ ศรีช่วย 1/1      15 ธันวาคม 2559 

          (แทนนายชวลิต พิชาลัย)

 14. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 13/13      -

์

การดำ รงตำ แหนง
กรรมการระหวางป

การประชุมคณะกรรมการในป 2559

คณะกรรมการ
ปตท.

รวม 13 ครั้ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รวม 15 ครั้ง

คณะกรรมการ
กำ กับดูแล
กิจการท่ีดี
รวม 4 คร้ัง

คณะกรรมการ
สรรหา

รวม 3 คร้ัง

คณะกรรมการ
กำ หนด

คาตอบแทน 
รวม 1 คร้ัง

คณะกรรมการ 
บริหาร

ความเสี่ยง
องคกร

 รวม 5 ครั้ง

รายช่ือกรรมการ

สรุปการเขาประชุมในป 2559 ของคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ 

 1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 1/1      ลาออกวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

  2. นายวัชรกิติ วัชโรทัย 7/7   1/1 1/1  ลาออกวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

  3. นายชวลิต พิชาลัย 11/11     4/4 ลาออกวันที่ 28 ตุลาคม 2559

่

การดำ รงตำ แหนง
กรรมการระหวางป

การประชุมคณะกรรมการในป 2559

คณะกรรมการ
ปตท.

รวม 13 ครั้ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รวม 15 ครั้ง

คณะกรรมการ
กำ กับดูแล
กิจการท่ีดี
รวม 4 คร้ัง

คณะกรรมการ
สรรหา

รวม 3 คร้ัง

คณะกรรมการ
กำ หนด

คาตอบแทน 
รวม 1 คร้ัง

คณะกรรมการ 
บริหาร

ความเสี่ยง
องคกร

 รวม 5 ครั้ง

รายช่ือกรรมการ

สรุปการเขาประชุมของกรรมการครบวาระ/ ลาออก ระหวางป 2559 (รวม 3 ทาน)

หมายเหตุ: 
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รายชื่อผูบริหาร ณ ปจจุบัน (1 มกราคม 2560)

 โครงสร้างการจัดการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (Organization Chart) ได้รายงานในหัวข้อ “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” แล้ว

  

 1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 2. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต1/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ

 3. นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

 4. นายชวลิต พันธ์ทอง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน

 5. นางนิธิมา เทพวนังกูร2/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 

 6. นายกฤษณ์ อิ่มแสง3/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร

 7. นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร

 8. นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

 9. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ํามัน

 10. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

 11. นางบุบผา อมรเกียรติขจร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

 12. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต4/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ

 13. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา5/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

   สํานักกฎหมาย อีกหน้าที่หนึ่ง

 14. น.ส.นิตยา ดิเรกสถาพร6/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

   สํานักตรวจสอบภายใน อีกหน้าที่หนึ่ง

 15. นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment  

   ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

   บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

 16. นายอธิคม เติบศิริ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment 

   ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

   บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

 17. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment 

   ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

่

 ชื่อ-นามสกุล ตำ แหนง
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 ชื่อ-นามสกุล ตำ แหนง

 18. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment 

   ในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

 19. นายสัมฤทธิ์ สําเนียง7/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร

 20. นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ8/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายการเงินและบัญชีองค์กร 

 21. นายเชียรวิทย์ อุดมวัฒน์วงศ์9/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์บริการงานบัญชี

หมายเหตุ: 

 

 

 

อำ นาจหนาที่ของประธานเจาหนาท่ีบริหารและ
กรรมการผูจดัการใหญ (กรรมการผูจดัการใหญ)

 ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอํานาจ

และหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท ตามที่คณะกรรมการ 

มอบหมาย และจะตอ้งบรหิารบรษิทัตามแผนงานหรอืงบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต

และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างด ี

ที่สุด อํานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้รวมถึงเรื่อง 

หรือกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

 ดาํเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจาํวนัของบริษทั

 บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน  

หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจ้าง  

ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตําแหน่ง 

ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 ดําเนินการให้มีการจัดทําและส่งมอบนโยบายทาง 

ธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อ 

คณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงาน 

ความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

ดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุก ๆ 3 เดือน

 ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 

และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

 คณะกรรมการ ปตท. ได้มอบอํานาจในการบริหารจัดการ

บริษัทให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลักการและขอบเขต

อํานาจ ดังต่อไปนี้

 เป็นผู้มีอํานาจในการบริหารกิจการของบริษัทตาม

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด  

คําส่ังและมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ

 เป็นผู้มีอํานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ  

ดําเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา 

เอกสารคําสัง่หนงัสอืแจ้งหรอืหนังสอืใด ๆ  ที่ใชต้ดิต่อกบั

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลอื่น ตลอดจน 

ใหม้ีอาํนาจกระทาํการใด ๆ  ที่จาํเป็นและสมควร เพื่อให้ 

การดําเนินการข้างต้นสําเร็จลุล่วงไป
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ทุกตําแหน่งรวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน 

ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย ตลอดจน

ให้ออกจากตําแหน่งตามระเบียบ ข้อกําหนดหรือคําสั่ง

ที่คณะกรรมการของบริษัทกําหนด แต่ถ้าเป็นพนักงาน

หรือลูกจ้างชั้นที่ปรึกษา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  

หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปจะต้องได้รับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และให้ 

มีอํานาจกําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนักงาน

และลูกจ้าง และออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงาน 

ของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อกําหนด  

หรือคําสั่งที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด

 ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมาย

ใหบ้คุคลอืน่ปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบ 

อํานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ 

ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนังสือ 

มอบอํานาจดังกล่าว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ 

ข้อกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท  

และ/หรือบริษัทกําหนดไว้

 ท้ังนี้ การใช้อํานาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าว 

ข้างต้นไม่สามารถกระทําได้ หากกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วน

ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ 

กับบริษัทในการใช้อํานาจดังกล่าว โดยในปี  2559 ไม่มี  

การดําเนินการใด ๆ ที่นอกเหนือขอบเขตอํานาจดังกล่าว

 1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่ 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.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ กรรมการ

 12.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และปฏิบัติงาน กรรมการ 

  ในตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักกฎหมาย อีกหน้าที่หนึ่ง 

 13. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และปฏิบัติงาน กรรมการ 

   ในตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักตรวจสอบภายใน อีกหน้าที่หนึ่ง 

 14.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร กรรมการและเลขานุการ

่

 ชื่อตำ แหนง ตำ แหนง

 โดยมีผู้จัดการฝ่ายสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 คณะกรรมการจัดการฯ มีกําหนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2559 มีการประชุมรวม 43 ครั้ง (นัดปกติ 37 ครั้ง 

และนัดพิเศษ 6 ครั้ง) 

คณะกรรมการจัดการของ ปตท.
 

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

เพื่อทําหน้าที่บริหารจัดการ ปตท. ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ประกอบด้วยผู้บริหาร 14 ตําแหน่ง ดังนี้
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 หนาทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ
 จัดการของ ปตท.
 

 ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการตัดสินใจในประเด็น 

ที่สําคัญต่อกลยุทธ์ ทิศทางการดําเนินธุรกิจ แผนการดําเนินงาน 

ในระยะยาว ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน งบประมาณ  

การจัดสรรทรัพยากรให้กับ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น  

รวมทั้งบริหารจัดการให้เกิดระบบการทํางานของบริษัทที่ ปตท.  

ถือหุ้น ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ให้รวมถึงการให้คําปรึกษา  

ขอ้เสนอแนะ ผลกัดนั และส่งเสรมิการดําเนนิงานในเรือ่งดงัต่อไปนี้

 การกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของ กลุ่ม ปตท.

 การกําหนดทิศทางกลยุทธ์องค์กร และเป้าหมาย 

การดําเนนิธรุกจิของ กลุ่ม ปตท. ตลอดจนผลการดําเนนิ 

งานของกลุ่มธุรกิจและ กลุ่ม ปตท. โดยรวม

 การพิจารณากลั่นกรองถึงโครงสร้างการจัดสรร

งบประมาณและทรัพยากร เพื่อการลงทุนและ 

การสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และ  

กลุม่ ปตท. (PTT Group’s Capital Allocation Structure)

 การพิจารณากลัน่กรองการบริหารการลงทนุของ ปตท.  

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

 การพจิารณากลัน่กรองและตดิตามการขยายการลงทนุ 

ในต่างประเทศของ กลุ่ม ปตท.

 การกําหนดนโยบาย/ การตัดสินใจด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การเตรียมความพร้อมและพัฒนา 

ผู้บริหารของ กลุ่ม ปตท. ตั้งแต่ระดับ 11 ขึ้นไป  

ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับภารกิจ 

ของ กลุ่ม ปตท. ในอนาคต (Leadership Affliliation  

& Alignment Program)

 การพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับ

มาตรฐาน/ การสร้างกลไกการบริหารจัดการ ระบบ 

ทรัพยากรบุคคล ระบบข้อมูล รวมท้ังโครงสร้าง 

องค์กรใน ปตท. และ กลุ่ม ปตท. เพื่อก้าวไปสู่องค์กร

แห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

 การพิจารณา กลั่นกรอง กําหนดนโยบายและหลักการ 

การกํากับดูแลแบบ กลุ่ม ปตท. (PTT Way of Conduct)  

รวมทั้งผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามแนวทาง 

ที่กําหนดไว้ 

 การจัดลําดับความสําคัญในการจัดสรรทรัพยากร

บุคคลและการเงินให้แก่ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. 

ถือหุ้น

 การหาข้อยุติร่วมในประเด็นข้อขัดแย้งที่สําคัญระหว่าง

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม 

ขั้นปลาย

 การติดตามความคืบหน้าและผลการดําเนินงานของ  

กลุ่ม ปตท. เทียบกับเป้าหมายที่กําหนด (PA & KPIs)

 การพิจารณากลั่นกรองการบริหารความเสี่ ยง 

ในการดําเนินธุรกิจของ กลุ่ม ปตท.

 การกล่ันกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการ ปตท.

 การจัดลําดับความสําคัญของผลการตัดสินใจ 

ของคณะกรรมการ ปตท. เพื่อนําไปสู่การดําเนินการ 

อย่างมีประสิทธิผล

 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทํางาน  

เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ 

 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย

 นอกจากคณะกรรมการจัดการของ ปตท. ตามข้างต้น  

เพื่อให้การบริหารจัดการ กลุ่ม ปตท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถผลักดันกลยุทธ์และการดําเนินธุรกิจภายในกลุ่ม  

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) (ที่กล่าว 
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  ระหวางธรุกจิ (Coordination Committees)  
  ประกอบด้วย

  2.1 คณะกรรมการบรหิารความรว่มมอืของกลุม่ธรุกจิ 

   ปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ (Upstream  

   & Gas Business Group Al ignment &  

   Coordination Management Committee: UAC)

  2.2 คณะกรรมการบรหิารความรว่มมอืของกลุ่มธรุกจิ 

   ปิโตรเลียมข้ันปลาย (Downstream Business  

   Group Alignment & Coordination Committee:  

   DAC)

  2.3 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่ม 

   ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน  

   (Infrastructure & Sustainability Management  

   Business Group Alignment & Coordination  

   Committee: IAC)

  2.4 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือเทคโนโลยี  

   กลุม่ 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 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ธุรกิจปิโตรเคมี 

   และการกลั่น (Petrochemicals & Refining  

   Business Strategic Alignment Committee:  

   PRSC)

  2.9 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ธุรกิจการค้าระหว่าง 

   ประเทศ (Trading Business Strategic Alignment  

   Committee: TBSC)

   2.10 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หน่วยธุรกิจ 

   การค้าระหว่างประเทศ (Trad ing  R isk  

   Manangement Committee: TRMC)

 3. คณะกรรมการบริหารองคกร 
  (Support Committees) ประกอบด้วย

  3.1 คณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหาร 

   ความเสี่ยง (Corporate Plan and Risk  

   Management Committee: CPRC)

  3.2 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่ม 

   ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Group  

   Alignment & Coordination Management  

   Committee: HRAC)

  3.3 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่ม 

   การเงินและบัญชี (Finance & Accounting  

   Group Alignment & Coordination Management  

   Committee: FAAC)

  3.4 คณะกรรมการจัดการความรู้ กลุ่ม ปตท. (PTT  

   Group KM Committee) 

  3.5 คณะกรรมการบริหารจัดการด้านการตรวจสอบ 

   ภายใน กลุ่ม ปตท. (PTT Group Internal Audit  

   Management Committee)

  3.6 คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   กลุ่ม ปตท. (PTT Group ICT Committee)

  3.7 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร น โ ย บ า ย แ ล ะ ก า ร จั ด ห า 

   เชิงกลยุทธ์ระหว่างบริษัทใน กลุ่ม ปตท. (PTT  

   Group Policy & Strategic Sourcing Committee)

  3.8 คณะกรรมการนโยบาย คุณภาพ ความม่ันคง  

   ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  

   กลุ่ม ปตท. (PTT Group Quality, Security,  

   Safety, Health, and Environment Management  

   Committee: QSHEGMC)

  3.9 คณะกรรมการกํ า กับดู แลแบรนด์บริ ษัท  

   กลุ่ม ปตท. (PTT Group Brand Equity  

   Optimization Committee) 
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เลขานุการบริษัท 

 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

และตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ปตท. จึงได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทขึ้น  

โดยมีภาระหน้าที่ในการให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ การจัดการประชุม  

รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ปตท. รวมทั้งการจัดทําและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ  

รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษา

รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

 โดยคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2551 มาเป็นลําดับ จนถึงปัจจุบันได้แต่งตั้งนางวันทนีย์ จารึก  

ซึ่งดํารงตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท และปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่  

1 ธันวาคม 2556 เป็นต้นมา

ประวัติเลขานุการบริษัท

นางวันทนีย จารึก  

เลขานุการบริษัท

(ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 - ปัจจุบัน)

อายุ 56 ปี 

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ร้อยละ 0.000780

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมดานเลขานุการบริษัท
 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) Anti-Corruption the Practical Guide 

 (ACPG 11/2014), Corporate Governance for Executives (CGE 1/2014) 

 Director Certification Program (DCP 215/2016), Ethical Leadership Program (ELP), 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 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)

 หลักสูตร Professional Exchange Program จัดโดย The HONG KONG 

 Institute of Chartered Secretaries ประเทศฮ่องกง (2016)

ประสบการณการทำ งาน
2545 - 2548   : ผู้ชํานาญการ สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

   และเลขานุการบริษัท ปตท.

2549 - 2556   : หัวหน้าทีม สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

   และเลขานุการบริษัท ปตท. 

2556 - ปัจจุบัน   : ผู้จัดการฝ่าย สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

   และเลขานุการบริษัท ปตท.

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของ
 ไม่มี

กิจกรรมพิเศษที่สำ คัญ
 กรรมการ ชมรมเลขานุการบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร 

 สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระ 2559 - 2560 

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
 ไม่มี
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 ปตท. ได้กาํหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นธรรม

และสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าที่

ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระ 

ความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท 

และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกันโดยกําหนด

ค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและโบนัส อนึ่ง กรรมการที่ได้รับ 

มอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุด 

อื่น ๆ ก็ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น  

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการได้รับการขออนุมัติจากที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

 

คาตอบแทนกรรมการ

 คาตอบแทนกรรมการ 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 

2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติค่าตอบแทน

กรรมการ แยกเป็นดังนี้

 1. คาเบ้ียประชุม 

  1.1 เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย 

   เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท  

    (เท่ากับอัตราเดิม)

   เบีย้ประชมุ เฉพาะกรรมการทีเ่ขา้ประชมุครัง้ละ  

    50,000 บาท (เท่ากับอัตราเดิม) โดยจํากัด 

    การจ่ายเบี้ยประชุม ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง

  1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการอื่น ที่คณะกรรมการ  

   ปตท. แต่งตั้ง (จ่ายในอัตราเดิม) ได้แก่

   1.2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ

    เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ  

     15,000 บาท

    เบี้ยประชุมครั้ งละ 15,000 บาท  

     (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และ 

     เลขานุการฯ ได้รับเบี้ยประชุมเดือนละ  

     7,500 บาท

   1.2.2 สําหรับคณะกรรมการอ่ืน คือ คณะกรรมการ 

    สรรหา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

    คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

    คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กร  

    และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมี 

    การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ  

    ตามความจําเปน็และเหมาะสมในอนาคต  

    กําหนดเบี้ยประชุมครั้งละ 24,000 บาท  

    (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 

  1.3 ประธานกรรมการของทุกคณะฯ ให้ได้รับสูงกว่า 

   กรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

 เงนิโบนสัคณะกรรมการ ปตท. ประจำ ป 2559 
 (จายในอัตราเดิม)

 กําหนดคา่ตอบแทนทีเ่ปน็เงนิโบนัสใหส้ะทอ้นและเชื่อมโยง 

กับผลประกอบการหรือกําไรสุทธิของ ปตท. ในอัตราเท่ากับ 

ร้อยละ 0.05 ของกําไรสุทธิประจําปี 2559 และให้คํานวณจ่าย 

ตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง แต่กําหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 

3,000,000 บาท ต่อคนต่อปี (เท่ากับอัตราเดิม) และประธาน

กรรมการ ปตท. ได้รับสูงกว่ากรรมการฯ ในอัตราร้อยละ 25 
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คาตอบแทนท่ีกรรมการไดรับเปนรายบุคคล ป 2559 

   จำ นวนวัน   
โบนัส

 เบ้ียประชุม เบ้ียประชุม 
รวม รวม

  ลำ ดับ รายนาม ม.ค. - ธ.ค.  
ป 25591/ กรรมการฯ  กรรมการฯ 

คาเบี้ยประชุม คาตอบแทน
   2559  (รวมเบ้ียรายเดือน) เฉพาะเร่ือง 

หนวย: บาท

หมายเหตุ: 

 

 

 

 ทั้งนี้ บริษัท จัดหารถสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ให้กับประธานกรรมการใช้ในขณะดํารงตําแหน่ง เพื่ออํานวยความสะดวก 

ในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น

 1.  นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 366 3,750,000.00 1,262,500.00 - 1,262,500.00 5,012,500.00

 2.  นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์  366 3,000,000.00 1,235,000.00 262,500.00 1,497,500.00 4,497,500.00 

 3.  พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ 366 3,000,000.00 1,010,000.00 72,000.00 1,082,000.00 4,082,000.00

 4.  นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  366 3,000,000.00 1,010,000.00 120,000.00 1,130,000.00 4,130,000.00 

 5.  พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 366 3,000,000.00 1,010,000.00 120,000.00 1,130,000.00 4,130,000.00 

 6.  นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ 366 3,000,000.00 1,010,000.00 222,000.00 1,232,000.00 4,232,000.00 

 7.  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค 366 3,000,000.00 1,090,000.00 180,000.00 1,270,000.00 4,270,000.00 

 8.  นายวิชัย อัศรัสกร  366 3,000,000.00 1,190,000.00 210,000.00 1,400,000.00 4,400,000.00 

 9.  นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ 44 360,655.74 93,000.00 - 93,000.00 453,655.74

 10.  นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ 366 3,000,000.00 960,000.00 72,000.00 1,032,000.00 4,032,000.00 

 11.  นายสมชัย สัจจพงษ์ 366 3,000,000.00 910,000.00 24,000.00 934,000.00 3,934,000.00 

 12.  นายดอน วสันตพฤกษ์ 366 3,000,000.00 1,010,000.00 96,000.00 1,106,000.00 4,106,000.00 

 13.  นายธรรมยศ ศรีช่วย 17 139,344.26 66,451.61 - 66,451.61 205,795.87

 14.  นายเทวินทร์ วงศ์วานิช2/ 366 - - - - - 

   รวมทั้งสิ้น  34,250,000.00 11,856,951.61 1,378,500.00 13,235,451.61 47,485,451.61 
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   จำ นวนวัน   
โบนัส

 เบี้ยประชุม เบี้ยประชุม 
รวม รวม

  ลำ ดับ รายนาม ม.ค. - ธ.ค.  
ป 25591/ กรรมการฯ  กรรมการฯ 

คาเบี้ยประชุม คาตอบแทน
   2559  (รวมเบ้ียรายเดือน) เฉพาะเร่ือง 

หนวย: บาท

 1.  นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 38 311,475.41 87,241.38 - 87,241.38 398,716.79

 2.  นายวัชรกิติ วัชโรทัย 206 1,688,524.59 554,193.55 54,000.00 608,193.55 2,296,718.14 

 3.  นายชวลิต พิชาลัย 301 2,467,213.11 846,129.03 96,000.00 942,129.03 3,409,342.14 

   รวมทั้งสิ้น  4,467,213.11 1,487,563.96 150,000.00 1,637,563.96 6,104,777.07 

หมายเหตุ: 

 

 

สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ ป 2556 - 2559 

  ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559*

 
คาตอบแทน

 จำ นวนราย จำ นวนเงิน จำ นวนราย จำ นวนเงิน จำ นวนราย จำ นวนเงิน จำ นวนราย จำ นวนเงิน

หนวย: บาท

 เงินเบี้ยประชุม 15 16,324,759.22 14 17,632,709.70 15 18,232,411.29 15 14,873,015.57 

 โบนัสรวม 15 45,129,452.06 14 27,680,910.81 15 9,664,610.82 15 38,717,213.11 

 รวม  61,454,211.28  45,313,620.51  27,897,022.11  53,590,228.68 

หมายเหตุ: 

คาตอบแทนกรรมการอิสระที่ไดรับจากการเปนกรรมการอิสระในบริษัทยอย* ระหวางป 2559 

 กรรมการอิสระของ ปตท. ที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC) ได้รับค่าตอบแทน

จาก PTTGC ดังนี้

  คาตอบแทนกรรมการ 
คาเบี้ยประชุม

 

รวมคาตอบแทน
 

รายชื่อ
 โบนัสกรรมการ คาเบี้ยประชุม กรรมการเฉพาะเรื่อง 

   และคาตอบแทน

 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ์             4,216,531.00         1,240,000.00                       -   5,456,531.00 

 นายดอน วสันตพฤกษ ์               563,745.00            960,000.00          160,000.00    1,683,745.00

หมายเหตุ: 

หนวย: บาท
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คาตอบแทนผูบริหาร
 

 ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ปตท. กําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงาน 

ของ ปตท. ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (Performance Agreement: PA) กําหนดโดยกระทรวงการคลัง ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารทุกระดับร่วมกันกําหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicator: KPIs)  

ไว้แต่ละปี เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจและนําไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารทุกระดับ โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้สะท้อนถึง 

ผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจชั้นนําประเภทเดียวกัน พร้อมท้ัง 

นําเสนอหลักการและจํานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

 จาํนวนผูบ้รหิารตามนยิาม ก.ล.ต. มจํีานวน 5 ราย ตามตาํแหนง่ ได้แก่ ตําแหนง่ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

(ปธบ./ กผญ.) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ 

ปิโตรเลียมขั้นปลาย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่ 

บริหารการเงิน ซึ่งไม่รวมผู้บริหารระดับสูงที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น  

ที่มาปฏิบัติงานที่ ปตท. ได้รับค่าตอบแทนจาก ปตท. ตามรายละเอียดดังนี้

ป 2559

ผูบริหาร (ตามเกณฑ ก.ล.ต.)

จำ นวนราย
ตามตำ แหนงคาตอบแทน

รวม

จำ นวนเงิน จำ นวนราย
ตามตำ แหนง
(รวมประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร
และกรรมการ
ผูจัดการใหญ)

จำ นวนเงิน

คาตอบแทนรวมของผูบริหาร ปตท. ป 2559 (แยกคาตอบแทน ปธบ./ กผญ.)
หนวย: บาท

ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ

หมายเหตุ:  

ได้ส่งคืน 
ค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ และ/หรือกรรมการ ท่ีได้รับจาก ปตท. บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ไออาร์พีซี 
จํากัด (มหาชน) ให้กับ ปตท. เรียบร้อยแล้ว

 เงินเดือนรวม 30,600,000 4 26,014,080 5 56,614,080 

 โบนัสรวม 9,610,000 4 13,007,040 5 22,617,040   

 รวม 40,210,000  39,021,120  79,231,120 
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 ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีดังนี้

 ไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทําความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ 

 1) การถูกพิพากษาว่ากระทําผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือ 

  ความผิดในทํานองเดียวกัน 

 2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 

 3) การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

  

พนักงาน 

 บุคลากรของ ปตท. ทุกคน ถือเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการดําเนินธุรกิจ โดย ปตท. มีความเชื่อมั่นว่า การเจริญเติบโต 

ขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ ดังนั้น ปตท. จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการและระบบการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล ให้มีความทันสมัยเทียบได้ในระดับสากล และสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนา

ให้พนักงานเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นกลไก

หลักในการพัฒนา ปตท. ให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความความยั่งยืน (Sustainability Organization) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ที่มุ่งสู่การเป็นบริษัทที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศชาติ

จำ นวนบุคลากรและคาตอบแทนบุคลากร 

 จํานวนพนักงาน ปตท. (รวมพนักงานที่ไปปฏิบัติงาน Secondment ในบริษัทใน กลุ่ม ปตท.) ปี 2559 เท่ากับ 4,616 คน  

และทั้งนี้ ปตท. ยังคงดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังคนให้สอดคล้องต่อการดําเนินธุรกิจ ภายใต้ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ 

โดยให้ความสําคัญกับการจัดสรรทรัพยากรในจุดที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หรือมีความจําเป็นต่อเนื่องจากการลงทุน 

คาตอบแทนรวมของผูบริหาร ปตท. ป 2556 - 2559

  ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

 
คาตอบแทน

 จำ นวนราย จำ นวนเงิน จำ นวนราย จำ นวนเงิน จำ นวนราย จำ นวนเงิน จำ นวนราย จำ นวนเงิน

หนวย: บาท

 เงินเดือนรวม 10 69,023,520.00 10/5 56,454,960.00 5 51,686,336.00 5 56,614,080.00 

 โบนัสรวม 10 30,772,449.50 10/5 34,428,132.00 5 17,158,259.00 5 22,617,040.00 

 รวม  99,795,969.50  90,883,092.00  68,844,595.00  79,231,120.00

เงินสมทบกองทุนสำ รองเล้ียงชีพสำ หรับผูบริหารของ ปตท. ป 2556 - 2559

  ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

 
คาตอบแทน

 จำ นวนราย จำ นวนเงิน จำ นวนราย จำ นวนเงิน จำ นวนราย จำ นวนเงิน จำ นวนราย จำ นวนเงิน

หนวย: บาท

 เงินสมทบกองทุน 9 6,652,852.00 9/4 4,937,228.80 4 5,086,634.00 4 3,518,977.20

 สํารองเลี้ยงชีพ
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 จํานวนบุคลากรแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ปี 2556 - 2559 มีรายละเอียดดังนี้ 

หนวย: คน

ปตท. กลุม ปตท. ปตท. กลุม ปตท. ปตท. กลุม ปตท. ปตท. กลุม ปตท.
กลุมธุรกิจ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

หมายเหตุ:  
 

 1. ก๊าซธรรมชาติ 1,424 - 1,323 - 1,289 - 1,283 -

 2.  นํ้ามัน 1,496 - 1,409 - 1,465 - 1,440 -

 3. ปิโตรเคมีและการกล่ัน 95 - 93 - 83 - 105 -

 4.  โครงสร้างพื้นฐาน - - 201 - 342 - 492 -

 5.  สนับสนุน และปฏิบัติงาน

  ในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น 1,0981/ 2822/ 1,2181/ 2722/ 1,2031/ 2782/ 1,0421/ 2542/

 6. บริษัทย่อยและกิจการ  

  ร่วมค้า - 24,969 - 25,714 - 24,512 - 24,680 

  รวม 4,113 25,251 4,244 25,986 4,382 24,790 4,362 24,934

 ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง) ปี 2556 - 2559 มีรายละเอียดดังนี้

หนวย: บาท

 คาตอบแทน ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

 เงินเดือนรวม 3,549,202,456.00 3,729,946,652.00 4,000,980,185.00  4,080,267,146.00  

 โบนัสรวม 1,756,840,371.00 1,869,490,435.00 1,647,437,327.00  2,136,905,643.00  

 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 415,284,584.00 434,836,637.00 468,316,181.00 481,014,787.00 

 อื่น ๆ (ถ้ามี) 2,364,683,270.00 2,750,517,905.00 2,676,017,663.00 2,953,091,552.00

 รวม 8,086,010,681.00 8,784,791,629.00 8,792,751,356.00 9,651,279,128.00

คาตอบแทนอ่ืน ๆ

 ปตท. ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหาร 

และพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ การดํารงชีพ ให้สามารถแข่งขันได้ ตลอดจนเทียบได้กับมาตรฐานของกลุ่มบริษัท 

ในธุรกิจช้ันนําประเภทเดียวกัน และสอดคล้องกับผลประกอบการของ ปตท. ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยได้มีการปรับปรุง 

และทบทวนอย่างต่อเนื่อง อาทิ ปี 2558 มีการปรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานและครอบครัว และในปี 2559 มีการปรับ

อัตราค่าเล่าเรียนบุตร และมีการปรับอัตราเงินเดือนแรกเข้าของพนักงานใหม่
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รการพัฒนาและปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล

 เพื่อให้องค์กรพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความย่ังยืน   

ปตท. ยังคงพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี 

วัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ได้ใช้ 

ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่  เพื่อนําพาให้ 

องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการมีโอกาส

ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเติบโตไปพร้อม ๆ กับความสําเร็จ

ขององค์กรด้วย

 ปตท. ได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับ

ร่วมกันกําหนดแผนงานให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมาย

ขององค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การดําเนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กรมุ่งไปสู่

จุดหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารระดับสูง

ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งสายงาน

สนับสนุนมาร่วมประชุมหารือและกําหนดวิสัยทัศน์และทิศทาง 

ขององค์กรร่วมกัน และถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวไปสู่หน่วยงาน 

ภายในสายงานต่าง ๆ จากกลยุทธ์ธุรกิจเป็นแผนธุรกิจ และ

แผนการใช้งบประมาณที่มีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน 

พนักงาน ปตท. ทุกระดับได้กําหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 

(Key Performance Indicators: KPIs) ที่ถ่ายทอดลงมาตามลําดับ 

เป็นรายบุคคล ต้ังแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน ลงมาจนถึง 

พนักงาน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่พนักงานกําหนดนั้น  

จะใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานและมาตรฐานการประเมินผล 

การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถสะท้อน 

ความแตกต่างของผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้

 ปตท. ได้นําแนวทางในการบริหารสายอาชีพ (Career 

Management) มาใช้เพ่ือเตรียมความพรอ้ม และสง่เสริมพนกังาน

ทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ให้เป็นไปตาม

รปูแบบ (Model) ที่องคก์รกาํหนดขึน้ เพือ่รองรบัภารกิจ และสร้าง

คุณค่าให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เป็นกรอบและแนวทาง

หลักของการบริหารและพัฒนาพนักงานในทุกระดับ การกําหนด

สายอาชีพของ ปตท. ขึ้นอยู่กับทิศทางการดําเนินธุรกิจที่มุ่งสร้าง

ใหอ้งคก์รมขีดีความสามารถในการแข่งขนั โดยแบง่การดาํเนนิงาน 

เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารระดับสูง และกลุ่มพนักงาน  

ที่เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกระบวนการ

คัดเลือก ประเมินศักยภาพ และจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล  

(Individual Development Plan: IDP) อย่างเป็นระบบ โดย

 กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (ระดับเทียบเท่าผู้จัดการฝ่าย

ขึ้นไป) เป็นการบริหารจัดการในรูปแบบ กลุ่ม ปตท. 

(Group Leader Development) เพื่อรองรบัความต้องการ 

ผู้บริหารระดับสูง ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

มีคณะผู้บริหารระดับ CEO ของ กลุ่ม ปตท. เรียกว่า 

คณะกรรมการจัดการ กลุ่ม ปตท. (PTT Group  

Management Committee: PTTGMC) มีหน้าที่  

และความรับผดิชอบในการกาํหนดทศิทางและนโยบาย 

การดํ า เนิ น งานใน เ รื่ อ งการบริ หารสายอาชีพ 

กลุ่มผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริหาร 

ความร่วมมือของกลุ่มทรัพยากรบุคคล (Human  

Resources Group Alignment & Coordination  

Management  Commi t tee :  HRAC)  มีหน้าที่

ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะให้แก่รองกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร  

ในการตดัสนิใจประเด็นความรว่มมอืทีส่าํคญัตอ่กลยทุธ์ 

และทิศทางในการกํากับดูแลด้านทรัพยากรบุคคล 

ของ กลุม่ ปตท. ใหส้อดคล้องกับทิศทางของ กลุม่ ปตท. 

 กลุ่มพนักงาน (ระดับผู้จัดการส่วนหรือเทียบเท่าลงมา)  

เป็นการบริหารและพัฒนาพนักงานตามความจําเป็น

ของการดําเนนิธุรกจิของแตล่ะบรษิทัในกลุม่ เพือ่รองรบั

ทิศทางการดําเนินธุรกิจในอนาคต สําหรับ ปตท. ได้

กาํหนดใหจ้ดัตัง้คณะกรรมการจดัการทรพัยากรบคุคล 

(Corporate Human Resources Committee: HRC) 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริมผลักดันและ 

ควบคุมติดตามการดําเนินงานในเรื่องการบริหาร 

สายอาชีพกลุ่มพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

และกลุ่มทีป่รกึษาประจาํสายอาชพี (Career Counseling 

Team: CCT) รวม 17 สายอาชพี มหีนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

ในการบริหารสายอาชีพกลุ่มพนักงาน ให้คําปรึกษา 

ชี้แนะ ควบคุมและติดตามการดําเนินงาน ท้ังนี้  

วัตถุประสงค์ในการบริหารสายอาชีพน้ัน เป็นกลไก 

ให้พนักงานตั้งเป้าหมายและวางแผนพัฒนาตนเอง 

เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและสร้างคุณค่าในงาน 

ที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทาง

ขององค์กร ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา 

ที่เหมาะสม ตาม Success Profile รวมถึงการหมุนเวียน

เปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ ตาม Career Path  

เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะ ความชํานาญ 

จากประสบการณ์ในตําแหน่งหน้าที่ใหม่ ตลอดจน 

การแต่งตั้ง เลื่อนระดับพนักงานให้เหมาะสมกับ 

หน้าที่ความรับผิดชอบและศักยภาพของพนักงาน  

ซึ่งการพัฒนาพนักงานให้เหมาะสมตามความสามารถ

และความต้องการของพนักงานและองค์กรนั้น  

นอกจากพนักงานจะมีความพร้อมสําหรับการเติบโต 

เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูของ กลุ่ม ปตท. แลว้ยงัจะนาํ ปตท. 

ไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในที่สุด
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 นอกจากการมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรตามแนวทางข้างต้นแล้ว ปตท. ยังใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดการอบรมหลักสูตร 

ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานที่ทํางานเกี่ยวข้องและผู้สนใจ เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีความตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกล่าว  

โดยในปี 2559 ได้มีการจัดหลักสูตรอบรมฯ รายละเอียดดังตาราง

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

 1. Basic Safety, Occupational Health 

  and Environment Management 13/6/2016 18/11/2016 ปตท. สนญ. 64  

 2. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

  ในที่ทํางาน SSHE Training 1 1/1/2016 31/12/2016 ปตท. สนญ 189  

  Total    253

 ในปี 2559 ปตท. ยังคงจัดให้มีโครงการ Young People to 

Globalize: YP2G เป็นปีที่สี่ เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีความพร้อม 

ไปปฏิบัติงานต่างประเทศตามกลยุทธ์ของ ปตท. พนักงาน 

ดังกล่าวจะได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อม โดยจะได้ 

รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ  

(International Business Development) หรืองานที่เกี่ยวข้อง 

กับการดําเนินธุรกิจของ ปตท. ในต่างประเทศ (International 

Related Business) ซึ่งจะทําให้พนักงานได้เรียนรู้และเพิ่มพูน

ประสบการณ์ด้าน Business Acumen จากการปฏิบัติงานจริง  

ในรูปแบบ On the Job Training: OJT 

 ปตท. ยงัคงใหค้วามสําคญัในการพฒันาขดีความสามารถ 

ของพนักงาน (Career and Competency Management)  

โดยมีการจดัทําและทบทวน Success Profile รวมทัง้ Career Path 

ของแต่ละตําแหน่งงาน และผลักดันให้มีการประเมิน Success  

Profile ใหส้อดรบักบั Performance Cycle ที่ผูบ้งัคบับญัชาต้องรว่ม 

หารือกับพนักงาน (Two-Way) ถึงงานที่ต้องรับผิดชอบตั้งแต่ต้นปี  

และทําการติดตาม ประเมินผลในช่วงครึ่งปีและปลายปี ทั้งนี้ 

เพื่อติดตามและ/หรือจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 

Development Plan: IDP) ให้พนักงานต่อไป   

 กลุ่ม ปตท. ได้ให้ความสําคัญและส่งเสริมการเรียนรู้ 

ผา่นสถาบนัพฒันาผู้นาํและการเรยีนรู้ กลุม่ ปตท. (PTT Leadership  

and Learning Institute: PLLI) โดยสถาบัน PLLI มีวิสัยทัศน์ที่จะ

มุง่สูก่ารเปน็สถาบนัพฒันาผูนํ้าดา้นพลงังานช้ันนําในกลุม่อาเซยีน

ในปี 2563 และมีเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานด้านการพัฒนา

ศักยภาพพนักงาน ผ่านการบริหารจัดการและผลักดันหลักสูตร

ภาคบังคับของพนักงาน กลุ่ม ปตท. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 สถาบัน PLLI ได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากรและผู้นํา

ของ กลุ่ม ปตท. ให้เป็นทั้งคน “ดีและเก่ง” อย่างต่อเนื่อง พัฒนา

ผู้นํารองรับการเติบโตขององค์กร และพัฒนาขีดความสามารถ

บุคลากรรองรับสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) 

และความท้าทายเชงิกลยทุธ์ (Strategic Challenge) โดยโครงสรา้ง

หลักสูตรของ PLLI ครอบคลุมการพัฒนาพนักงานทุกระดับ 

ตั้งแต่พนักงานใหม่จนถึงผู้บริหารระดับสูง แบ่งหลักสูตรออกเป็น  

3 กลุ่มหลัก โดยเริ่มจาก

 1. หลักสูตร Leadership Development Program  

เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมและเร่งพัฒนาผู้บริหารของ  

กลุ่ม ปตท. ในปี 2559 ได้เพิ่มความเข้มขน้ในเรื่อง Building Trust  

และความรู้ธุรกิจ Business Trend, Entrepreneurship Mindset  

รวมถงึ Coaching โดยรว่มกบัสถาบันการศกึษาระดบัโลก พรอ้มทัง้ 

เพิ่มเปิดโอกาสเรียนรู้จาก Case Study ทางธุรกิจของ ปตท.

 2. กลุ่มหลักสูตร Core Course สําหรับพนักงานทุกคน 

เป็นกลุ่มหลักสูตรหลักที่ออกแบบเชื่อมโยงกับเป้าหมาย นโยบาย 

และความรู้ขององค์กร รวมถึงหลักสูตรที่อยู่บนพื้นฐานของ 

Competency-Based ซึ่งจะช่วยพัฒนาด้าน Business/ People 

Management ตลอดจนด้าน Soft Skills ที่ช่วยเสริมพฤติกรรม 

ใหเ้ปน็ไปตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) ตามความจาํเปน็ 

ของพนักงานแต่ละระดับ 

  3. กลุ่มหลักสูตร Function Course เป็นหลักสูตรของ

สายอาชีพต่าง ๆ ที่มุ่งพัฒนาพนักงานภายในสายอาชีพ ตั้งแต่

ระดับแรกเริม่จนถงึระดับผูเ้ชีย่วชาญ PLLI ดาํเนนิการรว่มกบักลุม่ 

Functional Academy ที่ ปตท. จัดตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้

ภายในองค์กรให้เป็นระบบ โดยส่งเสริมการสร้างวิทยากรภายใน

ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ภายในหน่วยงาน

ตามแต่ละสายอาชีพ 
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 ในปี 2559 สถาบัน PLLI เล็งเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้  

“ทุกที่ ทุกเวลา” ซึ่งสอดรับกับทิศทางกลยุทธ์ของ ปตท. ในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพรองรับการดําเนินธุรกิจทั้งปัจจุบัน 

และอนาคต สถาบัน PLLI จึงได้พัฒนาระบบที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการข้อมูลการอบรม  

และสนับสนุนให้พนักงานสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้นมาเรียกว่า  

“ระบบการจัดการอบรม ปตท.” (PTT Learning Management System: LMS) โดยเริ่มใช้งานเดือนเมษายน 2559

 

IBG

 พนักงาน 60.10 63.00 35.24 55.11 68.40

 ผู้บริหาร 41.80 43.00 22.61 30.02 20.91

หนวย: ชั่วโมงตอคนตอป

สรุปตัวเลขการพัฒนาพนักงาน

 จำ นวนช่ัวโมงอบรมตอคนตอป ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

 พนักงานและผู้บริหาร 54,611.00 58,000.00 55,435.37 34,476.36 35,168.35

หนวย: บาทตอคนตอป

 คาใชจายอบรมตอคนตอป ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูบริหาร
และพนักงานเพื่อเปาหมายเดียวกัน

 ปตท. ได้จัดให้มีรูปแบบการสื่อความระหว่างผู้บริหาร 

และพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบถึงแนวทาง 

การดาํเนนิงานขององค์กร อุปสรรคหรอืผลกระทบที่อาจจะเกดิขึน้  

และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม  

ในการพฒันาและปรบัปรงุประสทิธภิาพการดําเนนิงานขององคก์ร

ในแต่ละป ีนอกเหนอืจากการประชมุคณะกรรมการกจิการสมัพนัธ ์

ปตท. ที่กําหนดวาระการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ยังมี

การประชุมคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ (Joint Consultation  

Committee: JCC) ที่กําหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง 

ผูบ้ริหารและพนกังานในหนว่ยงานภมูิภาคทัว่ประเทศ นอกจากนี้  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ยังได้จัด 

ประชุมสื่อความกับพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะมาโดยตลอด  

และมีการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน 

ต่อองค์กรเป็นประจําทุกปี เพื่อรับทราบระดับความพึงพอใจ 

และระดับความผูกพันในปัจจัยต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไข 

และปรับปรุง โดย ปตท. มีความเชื่อมั่นว่าการสื่อความที่ดี  

และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

จะนําไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน 

ทุกระดับ  และทําใ ห้บรรลุ เ ป้าหมายขององค์กรร่ วมกัน  

รวมทั้งได้ดําเนินการ สอบทานความต้องการพื้นฐานด้าน 

ทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารและพนักงานผ่านการดําเนินงาน 

ของคณะกรรมการหลายคณะ เช่น คณะกรรมการจัดการ 

ทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ปตท. และ 

คณะกรรมการบริหารสายอาชีพ เป็นต้น และมีการสํารวจ 

ความคิดเห็นของพนักงานโดยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้าน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลภายนอกจํานวน 1 ครั้ง นอกจากนี้ 

ยงัมกีารร่วมมอืกบับรษัิทใน กลุม่ ปตท. เพือ่พฒันาระบบฐานข้อมูล 

ผู้บริหารของกลุ่ม และจัดทําแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของ 

กลุ่ม ปตท. ร่วมกัน 
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การกำ หนดใหมีคานิยมรวมของ กลุม ปตท. 
(PTT Group Core Values)

 การกำ หนดคานิยม กลุม ปตท.
 (PTT Group Core Values)

 ก ลุ่ม ปตท. น้อมนําและสืบสานพระราชปณิธาน 

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นหลัก 

ในการดาํรงชวีติและการทาํงาน ผา่นการกําหนดคา่นยิม กลุม่ ปตท.  

SPIRIT เพื่อเป็นรากฐานสําคัญที่หล่อหลอมให้ผู้บริหารและ

พนักงาน กลุ่ม ปตท. เป็นทั้งคนเก่ง คนดี และมีความรับผิดชอบ

ต่อองค์กร สังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

การสืบทอดตำ แหนงสำ หรับผูบริหาร

 เนื่องจาก ปตท. มสีถานะเปน็รฐัวสิาหกจิ ดังนัน้การสรรหา

และแต่งตั้งตําแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงต้องเป็นไป

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ โดยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 8 ตรี และดําเนิน

กระบวนการสรรหาตามมาตรา 8 จัตวา โดยคณะกรรมการ  

ปตท. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจํานวน 5 คน  

ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ทําหน้าที่

สรรหาบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ 

ที่เหมาะสมสําหรับเป็นผู้บริหาร ปตท. โดยต้องมีคุณสมบัติ 

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เป็นกรรมการของ 

ปตท. ยกเวน้ เป็นผูบ้รหิารซึง่เป็นกรรมการโดยตาํแหนง่และมอีาย ุ

Integrity
& Ethics

รวมสราง
พลังความดี

Performance
Excellence

รวมมุงสู
ความเปนเลศิ

Responsibility
for Society

รวมรับผิดชอบตอสังคม

Trust
& Respect

รวมสราง
ความเชื่อมั่น

Innovation
รวมสราง
นวัตกรรม

Synergy
สรางพลังรวม

อันยิ่งใหญ

  สรางคุณคารวมระหวาง
สังคมและธุรกิจ ภายใต
แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม
(Social Enterprise)

  ขับเคล่ือนสังคม
กาวเดินไปขางหนารวมกัน
ผานการดำเนินงาน CSR

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การพัฒนาสังคมและชุมชน
การอนุรักษทรัพยากร

   ธรรมชาติและสิง่แวดลอม

เกง รับผิดชอบ ดี

  สรางความมั่นคงทางดานพลังงาน

  สรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

  พัฒนาประเทศใหเติบโตอยางยั่งยืน
การพัฒนาองคความรู
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

  บริหารจัดการองคกร
ใหเปนไปดวยความโปรงใส

  สรางเครือขายตอตานคอรัปชัน
รวมกับทุกภาคสวน

  สรางความเชื่อมั่น
ตอบสนองความคาดหวัง
ของผูมีสวนไดเสีย
อยางสมดุล
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สรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมแล้วให้เสนอต่อผู้มีอํานาจพิจารณา

แต่งตั้ง โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ 

ผู้บริหารเดิมพ้นจากตําแหน่ง สัญญาจ้างมีระยะเวลาคราวละ 

ไมเ่กนิ 4 ป ีในกรณทีีค่ณะกรรมการจะจา้งผูบ้รหิารเดมิตอ่หลงัจาก

ครบกําหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ไม่ต้องดําเนินการกระบวนการ

สรรหาใหม่แต่จะจ้างเกินสองคราวติดต่อกันไม่ได้ ซึ่งในปี 2558 

คณะกรรมการ ปตท. ได้ดําเนินการกระบวนการสรรหากรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่คนใหม่เพื่อทําหน้าที่แทนนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร  

ซึ่งครบวาระตามสัญญาจา้งในวนัที ่9 กันยายน 2558 โดยได้แตง่ตัง้ 

คณะกรรมการสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ตามพระราชบัญญตั ิ

มาตรฐานสําหรบักรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ ทัง้นี ้มผีูส้นใจ 

สมคัรและมคีณุสมบตัคิรบถว้นจาํนวน 4 คน โดยแบ่งเป็นผูบ้รหิาร  

กลุม่ ปตท. 3 คน และบคุคลภายนอก 1 คน ซ่ึงกระบวนการสรรหา

ดําเนินการด้วยความโปร่งใสภายใต้แนวทางการสรรหาผู้บริหาร

สูงสุด ตามมาตรา 8 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติ

มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6)  

พ.ศ. 2550 ซึ่งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการ 

ปตท. เพื่อพิจารณา คือ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ทั้งนี้ เมื่อวันที่  

26 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติเห็นชอบ 

ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เสนอ

และแต่งต้ังนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ให้ดํารงตําแหน่งประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนใหม่  

ต่อจากนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร โดยเข้ารับตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 

10 กันยายน 2558 และมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี 11 เดือน  

นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง (เนื่องจากนายเทวินทร์ วงศ์วานิช  

จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561)

 ปตท. ไดดํ้าเนนิการพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูอยา่งตอ่เนือ่ง 

เพื่อให้มีผู้บริหารขององค์กรเป็นหนึ่งในผู้มีคุณสมบัติที่พร้อม 

สมคัรเขา้คดัเลือกในการสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญค่รัง้ตอ่ไป 

โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อทดแทนผู้บริหาร

ระดับสูงที่จะเกษียณอายุ ในระหว่างปี 2559 - 2563 และกําหนด

นโยบาย/ แนวทางการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของ กลุ่ม ปตท. 

รวมท้ังการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล คือ Management Pool 

ประกอบด้วยผู้บริหาร 307 คน และ Potential Pool ของตําแหน่ง 

Key Area ไว้เรียบร้อยแล้ว 

 การบรหิารดงักลา่ว ดาํเนนิการมาต้ังแตป่ ี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)

 โดยมีกลไกการบริหาร ดังนี้

 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)

 คณะกรรมการจดัการทรพัยากรบคุคลของบริษทั ปตท. 

จํากัด (มหาชน) (Human Resources Management 

Committee: HRMC)

 คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล (Corporate  

Human Resources Committee: HRC)

 ผลการดำ เนินการ ป 2559
 การเตรียม SEVP Pool Member คือ กลุม่ผูบ้ริหารระดบั 

EVP ที่มีความพร้อมและศักยภาพ (กลุ่ม ปตท.) 

   2559)

 

   24 ราย (ปี 2551 - 2559)

 การเตรียม EVP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหารระดับ 

VP ที่มีความพร้อมและศักยภาพ (กลุ่ม ปตท.) 

 

    2559)

 

    38 ราย (ปี 2552 - 2559)

  การเตรียม VP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหารระดับ 

ผจ.ส่วน ที่มีความพร้อมและศักยภาพ (ปตท.)

 

    2559)

 

    128 ราย (ปี 2552 - 2559)

ขอพิพาทดานแรงงาน

 ปตท. ไมม่ขีอ้พพิาทดา้นแรงงานทีม่นียัสําคัญในระยะเวลา 

3 ปีที่ผ่านมา 
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การกํากับดูแลกิจการ

นโยบายการกำ กับดูแลกิจการ

 ในฐานะบริษทัพลงังานแหง่ชาติและบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

ปตท. ตระหนักถึงพันธกิจสําคัญในการสร้างความเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจโดยมีระบบ

บริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น สิ่งที่จะทําให้ผู้ถือหุ้น

ไว้วางใจ และมั่นใจในการลงทุนกับธุรกิจของ ปตท. คือการมีนโยบายและการดําเนินงาน

ที่รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายกําหนด หรือมากกว่านั้น 

รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด เป็นที่ยอมรับ

จากผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่เสมอ 
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และกระจายหุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ปลายป ี2544 

ปตท. ใหค้วามสาํคญัในดา้นการกาํกับดแูลกจิการที่ดมีาโดยตลอด 

โดยกาํหนดให ้ปตท. “ตอ้งจดัทาํนโยบายเกีย่วกบัจรรยาบรรณทาง 

ธรุกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ  

ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ตามระบบการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน

และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง” ไว้ในข้อบังคับของบริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) รวมทั้งได้กําหนดระเบียบบริษัทว่าด้วยการกํากับดูแล

กจิการที่ดใีนป ี2544 ซึ่งไดม้กีารแก้ไขทบทวนในป ี2557 และจดัทาํ

คูม่ือหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีด่ีของ ปตท. สง่มอบใหก้รรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ  

เป็นครั้งแรกในปี 2546 และต่อมา คณะกรรมการ ปตท. จัดให ้

มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอีกจํานวน 4 ฉบับ ในปี 2548 ปี 2552  

ปี 2556 และปรับปรุงครั้งที่ 4 ในปี 2559 เพื่อให้เป็นไปตาม 

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากรายงาน Corporate Governance Assessment 

Report ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ASEAN Corporate Governance  

Scorecard (ASEAN CG Scorecard) DJSI Corporate Sustainability  

Assessment และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทชั้นนําในระดับสากล 

โดยแก้ไขชื่อคู่มือเป็น “คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐาน

ทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน)” สาระสําคัญที่ปรับปรุงในคู่มือการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีฯ ฉบับนี้ คือ

 เพิ่มเติมช่องทางการร้องเรียนด้านจริยธรรมและ 

จรรยาบรรณ

 เพิ่มเติมแนวปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน (Insider 

Trading) โดยขอให้คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร  

และผูเ้กีย่วขอ้งกับข้อมลู หลกีเลีย่งการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

ของบริษัทใน กลุ่ม ปตท. โดยหากมีความจําเป็นต้อง 

ซื้อขายให้แจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้า เพื่อเป็น 

การสร้างความโปร่งใส

 เพิ่มเติมองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ  

และการแตง่ตัง้ เช่น การเปน็อสิระของประธานกรรมการ

 เพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและประธาน

กรรมการ

 เพิ่มเตมิคุณสมบตัแิละบทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่อง

 เพิ่มเติมเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานและ 

การพัฒนาคณะกรรมการ

 เพิ่มเติมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

เรื่องการป้องกันการฟอกเงิน

 เพิ่มเติมแนวปฏิบัติเรื่อง การรับ การให้ของขวัญ 

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

 ท้ังนี ้ ปตท.  กาํหนดใหก้ารกาํกบัดูแลกจิการทีด่เีปน็สว่นหนึง่ 

ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร โดยมีเป้าหมาย

ที่จะให้ ปตท. เป็นบริษัทที่เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable 

Growth Strategy) โดยผลักดันให้เป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติ 

ชั้นนํา เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นเลิศ (High Performance 

Organization: HPO) มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ 

สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) และสร้าง

ประโยชนต์อบแทนที่เหมาะสมแกผู่ม้สีว่นไดเ้สยี บนหลักการกํากบั

ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) 

นโยบายการกำ กับดูแลกิจการที่ดี 
(Corporate Governance Policy) 

 ปตท. มีการทบทวนปรับปรุงนโยบาย และคู่มือการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีฯ ตามโอกาสเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

ทางเศรษฐกจิ และสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป และกาํหนดใหก้รรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติ

เป็นส่วนหนึ่งในการทํางาน เพื่อให้เห็นถึงคํามั่นสัญญาในการนํา

นโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจฯ  

ไปปฏิบติัอยา่งเป็นรปูธรรม โดยคณะกรรมการได้กาํหนดนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ไว้ดังนี้

 1. คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน 

มุง่มัน่ทีจ่ะนาํเอาหลกัสาํคญัในการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ขีอง ปตท. 

ทั้ง 6 ประการ คือ Accountability, Responsibility, Equitable  

Treatment, Transparency, Vision to Create Long-term Value  

และ Ethics มาใช้ในการดําเนินงาน มีโครงสร้างการบริหาร 

ที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร 

และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม 

 2. คณะกรรมการ ปตท. จะปฏิบติัหนา้ทีด่ว้ยความทุ่มเท 

และรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระและมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ 

ระหว่างประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน

 3. คณะกรรมการ ปตท. มีบทบาทสําคัญในการกําหนด

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สําคัญของ ปตท.  

โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหาร

จัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดําเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า 

ระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความน่าเช่ือถือ 

 4. คณะกรรมการ ปตท. จะต้องเปน็ผูนํ้าในเรือ่งจรยิธรรม 

เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีของ ปตท. และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 5. คณะกรรมการ ปตท. อาจแต่งตั้งคณะกรรมการ 

เฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากล่ันกรอง

งานที่มีความสําคัญอย่างรอบคอบ
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 6. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีการประเมินผล

ตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการ 

 7. คณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้พิจารณากําหนด 

จรรยาบรรณของ ปตท. เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 

รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่

ไปกับข้อบังคับและระเบียบของ ปตท. 

 8. มีการเปิดเผยสารสนเทศของ ปตท. ทั้งในเรื่อง 

ทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ 

และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท.  

ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ 

และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูล 

กับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป

 9. ผู้ถือหุ้น ปตท. จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน  

มีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูสารสนเทศ และมีชอ่งทางในการสื่อสาร

กับ ปตท. ที่เหมาะสม

 10. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ 

ในตําแหน่งบริหารที่ สําคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและ 

มีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

 11. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า 

ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการต่อต้าน 

การทจุรติคอรร์ปัชนั รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติ 

คอร์รัปชัน

 ปตท. ไดเ้ผยแพรคู่มื่อการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี มาตรฐาน

ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

ปตท. จํากัด (มหาชน) บนระบบเครือข่าย PTT Intranet และบน 

เว็บไซต์ของ ปตท. แล้ว

 โดยสรุปสาระสําคัญการดําเนินการด้านการกํากับดูแล

กิจการดังนี้ 

1.  สิทธิของผูถือหุน

 ในฐานะเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิกําหนดทิศทาง

การดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบ

อย่างมีนัยสําคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสําคัญ

สําหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ติดต่อซักถาม และ

พิจารณาลงคะแนนเสียงชี้ขาด และคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อ

ทําหน้าที่กํากับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิ

โดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีเวลาเพียงพอสําหรับ 

การพิจารณาและรับทราบผลการประชุม

 1.1  กำ หนดการจัดประชุมผูถือหุน
 

 ปตท. ได้กําหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละคร้ัง 

ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ ปตท. 

และในกรณทีีม่คีวามจาํเปน็เรง่ดว่นตอ้งเสนอวาระเปน็กรณพีเิศษ

ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น  

หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้อง

ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญ 

ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

 ทั้งนี้ ในปี 2559 ปตท. ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น

เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขที่ 1695 

ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร และไม่มีการเรียก

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 

 1.2  การแจงเชิญประชุมลวงหนา

 ในปี 2559 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุม ครั้งที่ 

2/2559 เมือ่วนัที ่19 กมุภาพนัธ ์2559 มมีตใิหม้กีารจดัการประชมุ

สามัญผู้ถือหุ้นประจําปีในวันที่ 11 เมษายน 2559 โดยได้เปิดเผย

มติการประชุม วันประชุม และระเบียบวาระการประชุมและแจ้ง

ข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติก่อน

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ ปตท.  

จะเปน็ผูด้าํเนินการจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุทีมี่รายละเอียดวาระ

การประชมุ ข้อมลูประกอบทีส่าํคัญและจาํเปน็สาํหรบัการตัดสนิใจ/  

ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมี

รายละเอียดครบถ้วน รายงานประจําปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบ

การประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการใช้ 

ไว้ชัดเจนตามที่ ปตท. กําหนด โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

มากกว่า 14 วนักอ่นวนัประชมุผูถ้ือหุน้ หนงัสือเชิญประชมุสง่ออก 

วันที่ 21 มีนาคม 2559 และได้ทําการประกาศลงในหนังสือพิมพ์

รายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ  

ติดต่อกันต่อเนื่องฉบับละ 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน (วันที่ 5 - 7 

เมษายน 2559) เพือ่บอกกล่าวเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เปน็การล่วงหนา้ 

เพียงพอสําหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชมุ 

 ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปตท. ได้นําข้อมูล

หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบเปิดเผยในเวบ็ไซต ์ 

ของ ปตท. ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 32 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 

มีนาคม 2559)
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 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุม 

จะแนะนําคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท  

และที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทําหน้าที่เป็นคนกลางให้ที่ประชุม 

รับทราบ แล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียง 

ของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของ ปตท.  

รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน 

และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิด

โอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทกุรายแสดงความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะ 

ถามคําถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสม 

เพียงพอ จากน้ันประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่าง

ชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสําคัญกับทุกคําถาม แล้วจึง 

ใหท้ีป่ระชมุออกเสียงลงมติในวาระน้ัน ๆ  สาํหรบัวาระการเลือกตัง้

กรรมการ ประธานฯ จะดาํเนินการใหผู้ถื้อหุน้ลงมติเปน็รายบุคคล

 ประธานฯ จะดําเนนิการประชุมตามลําดบัวาระการประชมุ 

และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง 

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม หรือ

ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้น 

ทีจ่าํหนา่ยไดท้ัง้หมดอาจขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรื่องอืน่นอกจาก

ที่กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณา

ระเบียบวาระที่กําหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่กําหนดไว้ 

ในข้อบังคับของ ปตท. ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี  

2559 ไม่มีการเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ 

ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กําหนดไว้ในที่ประชุมอย่างใด

 อนึ่ง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงาน 

การประชมุอยา่งถกูตอ้งครบถว้น และสรปุดว้ยการลงมตพิร้อมกบั 

นบัคะแนนเสียง ซ่ึงรวมระยะเวลาท่ีใชใ้นการประชมุผูถื้อหุน้แตล่ะ

ครั้งประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจําปี 2559 ได้กําหนดการประชุมเวลา 09.30 น. โดยเริ่มรับ

ลงทะเบียนเวลา 07.30 น. โดย ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้น 

เข้าร่วมการประชุมรวมจํานวนท้ังสิ้น 3,109 ราย โดยมาประชุม

ด้วยตนเอง 1,446 ราย และรับมอบฉันทะ 1,663 ราย รวมจํานวน 

หุ้นทั้งสิ้น 1,805,929,231 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.23  

ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดของ ปตท. 

จํานวนท้ังสิ้น 2,856,299,625 หุ้น โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม 

และชี้แจงข้อมูล ประกอบด้วย 

กรรมการ

  1.  นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์  ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 

  2. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  3. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

  4. นายวิชัย อัศรัสกร  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

  5. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

  6. นายดอน วสันตพฤกษ์  กรรมการอิสระ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

  7. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ  กรรมการอิสระ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

  8. นายวัชรกิติ วัชโรทัย  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา/ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

 9. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ  กรรมการอิสระ/ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 10. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์  กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา 

 11. นายชวลิต พิชาลัย กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 12. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ/ 

    ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 กรรมการ 2 ท่าน คือ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ติดภารกิจเดินทางต่างประเทศ และนายสมชัย สัจจพงษ์ ติดภารกิจประชุมด่วน
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ผูบริหาร
 

 1.  นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ

 2.  นายสรัญ รังคสิริ  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 3.  นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

 4. นายชวลิต พันธ์ทอง  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน 

 นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารจากบริษัท กลุ่ม ปตท.  

ที่อยู่ด้านหน้าเวที พร้อมที่จะชี้แจงและให้ข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รายย่อยด้วย

ผูสอบบัญชี 

 1. นางสาวมะยุรีย์ จันทะมาตย ์ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 2.  นางสาวเมธาวี สวยสม  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 3.  นางสาวจิราวัฒน์ พฤกษาสวย  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ที่ปรึกษากฎหมาย (ทําหน้าที่ตรวจสอบและสอบและการลงคะแนนเสียงกรณีมีข้อโต้แย้งตลอดการประชุม)

 1.  นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์และเพียงพนอ จํากัด 

 2.  นางสาวคูณณิชา ศรีมนเทียร  บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์และเพียงพนอ จํากัด 

 3.  นายอนุรักษ์ รามนัฎ  บริษัทสํานักกฎหมาย เซ้าส์ เอเชีย จํากัด

 4.  นายกันย์ วัชระกร บริษัทสํานักกฎหมาย เซ้าส์ เอเชีย จํากัด

ผูถือหุน (ณ ตอนปิดประชุม เวลา 13.19 น.)

  มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 5,236 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 2,326 ราย และรับมอบฉันทะ 2,910 ราย

  รวมเป็นจํานวนหุ้นท้ังสิ้น 2,329,298,341 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.55 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
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  ของผลประโยชนสำ หรับการประชุม

 คู่มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. กําหนดให้กรรมการ  

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจัดทํารายงานความขัดแย้งของ 

ผลประโยชน์ทั้งที่เป็นแบบรายงานประจําปี และแบบรายงาน

ใหม่ระหว่างปีกรณีมีการเปลี่ยนแปลง และในการประชุมใด ๆ 

ผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับ ปตท. จะต้องแจ้ง 

ให้ที่ประชุมทราบและไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่อง

นั้น ๆ

 ในการประชมุผูถื้อหุน้ หากมีกรรมการทา่นใดมีสว่นได้เสีย 

หรอืมสีว่นเกีย่วข้องในวาระใด กรรมการทา่นนัน้ จะแจ้งตอ่ทีป่ระชมุ 

เพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ 

 1.5 การเปดเผยผลการประชุมผูถือหุน
 

 ในปี 2559 ปตท. จะจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติ

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม  

(วันที่ 11 เมษายน 2559) และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  

(ซึง่จดบนัทกึรายงานการประชมุ โดยแยกวาระชดัเจน ระบจุาํนวน 

กรรมการที่เข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและ 

ข้อชี้แจงของคณะกรรมการ วิธีการนับคะแนนเสียง และผล 

การนับคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน) ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ  

และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน

กําหนด 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุม วีดิทัศน์ 

ภาพ และเสียงของการประชุมบนเว็บไซต์ของ ปตท. ไว้แล้วด้วย

2.  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 ปตท. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกัน (แม้ว่า 

จะถือหุ้นไม่เท่ากันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากัน ตามจํานวนหุ้น

ที่ถือ) ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน 

โดยไม่คํานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ  

ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง  

โดยในวันประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. จะจัดเตรียมที่นั่งสําหรับผู้พิการ 

ผู้สูงอายุ และหญิงมีครรภ์ไว้ในจุดที่สะดวกที่สุด รวมท้ังจัด 

เจา้หนา้ทีไ่วค้อยอํานวยความสะดวก ท้ังนี้ ปตท. ได้เผยแพรข่อ้มลู

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

ผู้ถือหุ้นและจัดทําเป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่พร้อมภาษาไทย  

รวมทัง้กําหนดใหก้รรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีต้องงดเวน้การมส่ีวนรว่ม 

ในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น ๆ ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรม 

อื่น ๆ สําหรับผู้ถือหุ้น ปตท. ก็เปิดโอกาสให้โดยไม่มีข้อจํากัด

 2.1  การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม
  และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนกรรมการ

 สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ปตท. 

กําหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณา

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อ

แต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าให้คณะกรรมการ ปตท. พิจารณา

กาํหนดเปน็ระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ เพือ่ให้โอกาส

ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกํากับดูแลบริษัท และการคัดสรรบุคคล

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่านเดียว หรือหลายท่านที่มีหุ้นรวมกัน 

ไมน่อ้ยกวา่ 100,000 หุน้เสนอวาระการประชมุหรอืเสนอชือ่บคุคล 

ทีม่คีวามเหมาะสมเขา้ดํารงตําแหนง่กรรมการ ปตท. กอ่นการประชมุ 

สามัญผู้ถือหุ้นประจําปีตั้งแต่เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 

ของปี 2558 เพื่อเตรียมการในกรณีต้องเสนอชื่อกรรมการ 

เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)  

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกําหนดนโยบาย 

และกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557

 ท้ังนี้ ปตท. ได้นําหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์

ของ ปตท. และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 

จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 แล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น 

เสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้ง 

เปน็กรรมการในระยะเวลาดังกลา่ว ซึง่เลขานกุารบรษิทัได้รายงาน

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. รับทราบแล้ว

 2.2 การอำ นวยความสะดวกแกผูถือหุน
  ในการประชุมผูถือหุน 

 เช่นเดยีวกบัการดาํเนนิการที่ผา่นมา ในการจดัการประชมุ

ผูถ้อืหุน้ ประจาํป ี2559 ปตท. ไดอ้าํนวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

ทุกราย ตั้งแต่การเลือกสถานที่จัดการประชุมให้สะดวก เพียงพอ

กบัจํานวนผูถื้อหุน้ทีจ่ะมาเขา้รว่มประชมุ รวมทัง้จดัใหมี้เจา้หนา้ที ่

คอยดูแล ต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ สามารถอํานวย 

ความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการท่ีใช้รถเข็น การจัดห้องประชุม 

สาํรองและระบบการถ่ายทอดสญัญาณโต้ตอบระหวา่งหอ้งประชุม  

การเตรียมการรักษาความปลอดภัยและแผนรับมือกรณีเกิดเหต ุ

ฉกุเฉินใหก้บัผูเ้ข้ารว่มการประชุม การเปิดบริการตรวจรับเอกสาร 

ลงทะเบียนล่วงหน้า 5 วัน การจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการถ่ายเอกสาร 

และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การเปิดรับลงทะเบียน 

กอ่นเวลาประชมุ 2 ชัว่โมง การขยายระยะเวลารบัลงทะเบยีนจนถงึ 

ระยะเวลาก่อนการพิจารณาวาระการประชุมสุดท้าย การนําเทคโนโลยี 

มาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยการใช้ระบบบาร์โค้ดในการลง

ทะเบียนและการลงคะแนนเสียง เพือ่ความสะดวกรวดเร็ว รวมทัง้

การจัดให้มีการเลี้ยงรับรองสําหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม 
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 แมผู้ถ้อืหุน้สว่นใหญท่ีม่าเขา้รว่มการประชมุสามญัประจาํป ี

ของ ปตท. เปน็คนไทย และดําเนนิการประชุมผูถ้อืหุ้นเปน็ภาษาไทย  

แต ่ปตท. ไดจ้ดัทาํเอกสารประกอบการประชมุผูถ้อืหุ้นและเอกสาร 

อื่นที่เกีย่วขอ้งเปน็ 2 ภาษา คอื ภาษาไทยและภาษาองักฤษ สําหรบั

ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ และจัดทําเว็บไซต์ของ ปตท. 

เป็น 2 ภาษา รวมทั้งจัดให้มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญทาง

ภาษาคอยให้ความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังนี้ ในกรณี 

ที่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยซักถามข้อสงสัย 

หรืออภิปรายในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. จะจัดให้มีการสื่อสาร 

ที่เหมาะสมและมีการแปลเป็นภาษาไทยท้ังคําถามและคําตอบ 

สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นในที่ประชุม เพื่อรักษาประโยชน์  

และอาํนวยความสะดวกในการสือ่สารสาํหรบัผูถ้อืหุ้นชาวตา่งชาติ

 2.3 การมอบฉันทะ

 เพือ่รกัษาสทิธใิห้ผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ะดวกเขา้ประชุมการประชมุ 

ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ 

ให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของ ปตท. ท่านใดท่านหนึ่งจาก 

กรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่ง ปตท. จะระบุรายชื่อ 

ไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด 

เพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ 

โดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น  

ปตท. จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้น 

ท่านหนึ่ง นอกจากนี้ ปตท. ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะ 

ที่แนบ พร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่าง ๆ บนเว็บไซต์ 

ของ ปตท. ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่น ๆ เช่น 

เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

3.  บทบาทตอผูมีสวนไดเสีย 

 ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ได้ให้ความสําคัญ 

ในการดูแลและคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายใน 

และภายนอกบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. ออกเป็น  

6 กลุ่ม และกําหนดพันธกิจเป็นเป้าหมายในการตอบสนอง 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มอย่างสมดุล 

ดังต่อไปนี้

ต่อประเทศ สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว 

   โดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ 

   มีคณุภาพ ได้มาตรฐาน และราคาท่ีเป็นธรรม

   เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ต่อสังคมชุมชน เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดําเนินธุรกิจ

   ที่มีการบริหารจัดการผลกระทบ

   ต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล 

   และมีสว่นรว่มในการพฒันาคุณภาพชีวิตทีด่ี

   แก่สังคมชุมชน

ต่อผู้ถือหุ้น  ดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้าง

   ผลตอบแทนที่ดี และมีการขยายธุรกิจ

   ให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 

ต่อลูกค้า  สรา้งความพงึพอใจและความผกูพนัแกล่กูคา้

   โดยผ่านการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ

   ที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล

   ด้วยราคาเป็นธรรม 

ต่อคู่ค้า  ดําเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐาน

   ของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ 

   ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี 

   เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ

   ในการดําเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

ต่อพนักงาน สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ

   การทํางานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง 

   ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทํางาน

   ของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนํา 

   เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

  3.1  การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียท้ัง 6 กลุม

  3.1.1 ประเทศ 

 ปตท. ในฐานะองค์กรพลังงานของชาติ  มีพันธกิจ 

ในการตอบสนองความต้องการของประเทศตามวิสัยทัศน์

ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อไปสู่การวางรากฐาน 

การพัฒนาประเทศที่แข็งแกร่ง โดยการสร้างความม่ันคง 

ด้านพลังงานในระยะยาว ให้ประชาชนคนไทยมีพลังงานใช้อย่าง

เพียงพอ ทั่วถึง เท่าเทียม และยั่งยืน 

 ปตท. มนีโยบายการดําเนนิธรุกจิทีส่อดคลอ้งกบันโยบายรฐั 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และทิศทาง

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงาน โดยมุ่งเน้นในเรื่องการจัดหา

พลังงานให้เพียงพอเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในราคา 

ทีเ่หมาะสม เปน็ธรรม และการพฒันาพลงังานทีย่ัง่ยนืและเปน็มติร

ต่อสิ่งแวดล้อม โดย ปตท. มีบทบาทในด้านต่าง ๆ ดังนี้
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 กลยุทธ์การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth 

Strategy) ถูกนํามาใช้ในการบริหารจัดการ ปตท. ให้เป็นองค์กร 

ที่มีความเป็นเลิศในด้านการดําเนินงาน (High Performance 

Organization) โดยตั้งมั่นอยู่บนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

(Corporate Governance) ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน  

และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้ 

นักลงทุนมั่นใจว่า ปตท. จะเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนที่ดี  

มีความยั่งยืน เป็นองค์กรที่อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

 กิจกรรมสาํหรับผู้ถือหุ้นสามัญ

 ปตท. ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีโอกาสเยี่ยมชมการดําเนินงาน  

รับทราบข้อมูล พบปะกับคณะผู้บริหาร ปตท. และมีส่วนร่วม 

ในกจิกรรมเพื่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้มในพืน้ที่จงัหวดัระยอง

ของ ปตท. อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา 

 สําหรับปี 2559 ปตท. ได้มีกําหนดแผนงานจัดกิจกรรม

ในวันที ่23 - 24 พฤศจิกายน 2559 โดย ปตท. นําส่งหนังสือเชิญ

และเอกสารตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุด

ทะเบยีนเพื่อพกัการโอนหุน้เพื่อสทิธเิข้ารว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น 

ประจําปี 2559 (วันที่ 8 มีนาคม 2559) โดยทางไปรษณีย์ เพื่อให้ 

ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. 

อนึ่ง เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจและแจ้งความประสงค์ที่จะ 

เข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. จํานวนมากประมาณ 1,900 คน 

ปตท. จึงกําหนดให้ใช้วิธีการจับสลากในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ 

เข้าเยี่ยมชมกิจการเช่นเดียวกับที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหาร และ 

คณะทํางานการกํากับดูแลกิจการที่ดี เป็นสักขีพยาน กําหนด 

จับฉลากในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

เข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. บนเว็บไซต์ของ ปตท. เจ้าหน้าที่ 

ของ ปตท. ได้ดาํเนนิการแจง้ผูม้สีทิธเิขา้เยีย่มชมกจิการของ ปตท. 

ทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการตอบรับเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. 

โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดใหผู้ถ้ือหุน้รายยอ่ยเข้าเยี่ยมชมกิจการ 

ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาต ิจงัหวดัระยอง ฟังบรรยายการดําเนนิงาน  

และเย่ียมชมพ้ืนท่ีโดยรอบ (เป็นการนัง่รถเย่ียมชมบริเวณโดยรอบ 

โดยมีวิศวกรของโรงแยกก๊าซฯ เป็นผู้แนะนําและตอบข้อซักถาม) 

และเยี่ยมชมสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ทัศนศึกษาการทํา CSR ของ ปตท. ณ สวน 

สมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จังหวัดระยอง จํานวน 360 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 180 คน 

 สําหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการในครั้งต่อไป 

(ประจําปี 2560) สามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียด

โครงการไดบ้นเวบ็ไซต์ของ ปตท. โดย ปตท. ขอสงวนสิทธ์ิสาํหรบั

ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

 1) ด้านการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน (Security)  

โดยการใชเ้งนิลงทนุมากกวา่รอ้ยละ 50 ของเงนิลงทนุทัง้หมด เพื่อ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงาน เช่น ระบบท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติ สถานีรับก๊าซธรรมชาติ (LNG Receiving Terminal) 

LPG Import Facilities คลังน้ํามันและสถานีบริการน้ํามัน เป็นต้น 

ทางด้านการจัดหาพลังงาน ปตท. มีการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ในการจัดหาพลังงานจากแหล่งต่าง ๆ ในปริมาณที่เพียงพอ  

มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงาน 

ของประเทศ เช่น การจัดหาก๊าซธรรมชาติที่ครอบคลมุการจัดหา 

จากแหลง่ในประเทศ การนําเขา้จากประเทศเพื่อนบา้น และในรปู 

ของกาซธรรมชาติเหลวหรือ Liquefied Natural Gas (LNG)  

เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานของประเทศ 

 2) ด้านการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ(Economy) 

โดยการลงทุนจัดหาพลังงานในต้นทุนพลังงานที่เหมาะสม 

ประชาชนและธุรกิจยอมรับได้ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

พลังงาน และสร้างมลูคา่เพิม่ให้กบัทรพัยากรปโิตรเลยีม ผา่นธรุกจิ 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ํามันและธุรกิจปิโตรเคมี ที่ทําให้

เกิดการพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องอีกมากมาย รวมถึงการส่งเสริม 

การนําเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนา 

ขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการ ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ  

เพือ่เสริมสรา้งความเขม้แขง็และการเติบโตในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั

 3) ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Ecology) โดย 

ส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม และพลาสติกชีวภาพ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับผลิตผลชุมชนทางการเกษตร 

 3.1.2 สังคม ชุมชน 

 ปตท. มุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธาน ในการมีส่วนร่วม 

พัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่าง 

ยั่ งยืน  โดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้เป็น 

แนวทางในการดาํเนินงานเพือ่สงัคม ซึ่งครอบคลมุมิติการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาสังคมและชุมชน ตลอดจนการฟื้นฟู

และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริม

ให้สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน

 อนึ่ง รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวปรากฏอยู่ในหัวข้อ 

“พลังบันดาลใจ สานต่อพลังงานไทยยั่งยืน” และรายงาน 

ความยั่งยืนปี 2559 (Corporate Sustainability Report 2016)

๊
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 กิจกรรมสาํหรับผู้ถือหุ้นกู้ 

 ปตท. ได้จัดกิจกรรมสําหรับผู้ถือหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง 

ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทาง 

ในการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ปตท. กับผู้ถือหุ้นกู้  

ของ ปตท. รวมถึงเป็นการตอบแทนความเชื่อมั่นที่ได้ลงทุน 

ระยะยาวในหุน้กูข้อง ปตท. ทัง้นี ้กจิกรรมต่าง ๆ  ที่จดัขึน้ในป ี2559 

ยั งคงมีความหลากหลายเพื่ อตอบสนองความต้องการ 

ของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีจํานวนกว่า 23,000 ราย อาทิ

 นิตยสารรายไตรมาส Happiness ซึ่งเป็นนิตยสาร 

ที่สื่อความทั้งข้อมูลองค์กร ให้ความรู้ทางด้านพลังงาน 

และบทความนา่อา่นตา่ง ๆ  ทีใ่หท้ัง้สาระและความบนัเทงิ 

อย่างครบครัน

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ ปตท. จํานวน 2 ครั้ง คือ  

ครั้งที่  1 เยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริ เมธี  (VISTEC)  

โรงเรียนกําเนิดวิทย์ (KVIS) และโครงการป่าวังจันทร์ 

จงัหวดัระยอง ในเดอืนพฤษภาคม และครัง้ที ่2 เยีย่มชม 

ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน (Amazon Inspiring Campus: 

AICA) และสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ํามัน 

(Oil Business Academy: OBA) ในเดือนกันยายน

กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัว เช่น กิจกรรมเวิร์คชอป 

ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมคอนเสิร์ตที่ยังคง 

ได้การตอบรับที่ดี เสมอมา ซึ่งในปี  2559 ปตท.  

ยังคงจัดคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ประจําปีที่เข้าถึงได้ทุกวัย  

รวม 3 แบบ จํานวน 3 รอบ โดยผู้ถือหุ้นกู้สามารถ 

เลือกชมตามความชอบของตน 

 และ ปตท. ยังคงมีแผนการพัฒนารูปแบบการดําเนินการ 

จดักจิกรรม เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพและความพงึพอใจของผูถ้อืหุน้กู้ 

อย่างต่อเนื่อง เช่น การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการจัด

กิจกรรมผ่านเว็บเพจเพื่ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.  

และให้เกิดความสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน

 กิจกรรมสาํหรับนักลงทุนสถาบัน 

 ในปี 2559 นอกเหนือจากกิจกรรมผู้บริหารพบนักลงทุน 

เพื่อชี้แจงข้อมูลผลประกอบการประจําไตรมาสแล้ว ปตท. ได้จัด

ให้นักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เยี่ยมชมกิจการ

และพบผู้บริหารเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นประจําปีในช่วง

เดือนมกราคม ที่จงัหวดันครราชสีมา โดยในการเยี่ยมชมดงักลา่ว 

นักลงทุนและนักวิเคราะห์มีโอกาสทราบถึงทิศทางและโอกาส 

ในการดําเนินธุรกิจของ กลุ่ม ปตท. จากผู้บริหารโดยตรง

 

 3.1.4 ลูกคา 

 ปตท. ดําเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและตลาด 

ต่างประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักที่จําหน่ายคือ ผลิตภัณฑ์ 

ก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยจําหน่ายผลิตภัณฑ์

ใหก้บัลกูคา้ธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ ลกูคา้ธุรกิจน้าํมนั ลกูคา้ 

ธรุกิจกา๊ซ และลูกค้าธุรกิจโครงสรา้งพื้นฐาน ทัง้ในกลุม่ Business 

to Business: B2B และกลุ่ม Business to Consumer: B2C 

 ปตท.  รับฟังเสียงลูกค้า เพ่ือใช้วิเคราะห์กําหนดความต้องการ 

และความคาดหวังของลูกค้า ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น  

การเยี่ยมเยียนลูกค้า การสัมมนา การสํารวจความคิดเห็น ฯลฯ  

ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีให้สารสนเทศ ในด้านข้อมูลคู่แข่ง สภาพการแข่งขัน  

เทคโนโลยี แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้า การใช้ชีวิตของผู้บริโภค  

สิง่แวดลอ้มทางการตลาด และความต้องการในอนาคตของลกูคา้ 

โดยนําไปพิจารณาร่วมกับสารสนเทศอื่น ๆ ได้แก่ สถานการณ์ 

และแนวโนม้เศรษฐกิจพลงังาน นโยบายรฐั กฎระเบียบ นวตักรรม

เทคโนโลยี ข้อมูลการเงินและเศรษฐกิจ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์

และบรกิารได้ตรงตามความตอ้งการและความคาดหวังของลูกคา้

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 ปตท. พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับ

ลูกค้าในการทําธุรกรรมกับ ปตท. อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนา

ระบบ e-Order ระบบ e-Billing ระบบ e-Payment และระบบ  

D i rec t  Approved  ช่วยให้ลูกค้ าสามารถสืบค้นข้อมูล  

รบัการสนบัสนนุ และทาํธุรกรรมได้ตลอด 24 ชัว่โมง ปตท. พฒันา 

และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของศูนย์รับคําสั่งซื้อและลูกค้า

สัมพันธ์ ด้วยระบบ iMind เชื่อมโยง รวมศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ต่าง ๆ เช่น อีเมล เว็บไซต์ ข้อมูลสมาชิกบัตร PTT Blue Card ฯลฯ 

เพื่อให้พนักงาน Contact Center ตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยตลอดเวลา

 ปตท. จัดทํามาตรฐานการให้บริการและคู่มือปฏิบัติงาน 

ที่ครอบคลุมทุกช่องทาง เช่น คู่มือมาตรฐานสถานีบริการ คู่มือ 

การบรรจุก๊าซ คู่มือการเติมน้ํามันอากาศยาน คู่มือมาตรฐาน  

Contact Center เป็นต้น โดยมีวิธีการตรวจประเมินผล 

ตามมาตรฐานบริการตามระบบ QSHE MS, Mystery Shopper, 

Mobile Lab ตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากร

สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าได้สม่ําเสมอ
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ให้เหมาะสมกับแต่ละวงจรชีวิตของลูกค้า เพื่อนําไปสู่การซื้อซ้ํา 

และบอกต่อ อันเป็นระดับความสัมพันธ์เป้าหมายสูงสุด มีระบบ

การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน 

ของลูกค้าที่มีต่อ ปตท. โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งผ่านการวิจัย

สาํรวจความพงึพอใจประจาํป ีทีม่กีารพฒันาวธิกีารและขอ้คาํถาม

อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาร่วมกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า

โดยตรง เพื่อให้ผลการสํารวจสะท้อนการดําเนินงานในปัจจุบัน 

และเพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจในอนาคตได้ชัดเจน 

มากขึน้ ทัง้นี ้มกีารรวบรวมและวเิคราะห์ความไมพ่งึพอใจของลกูคา้ 

อย่างสม่ําเสมอ เช่น Contact Center การเข้าพบลูกค้า เป็นต้น  

เพื่อให้สามารถทราบถึงสัญญาณชี้บ่งล่วงหน้า นําไปสู่การแก้ไข

ปัญหาอย่างทันท่วงที ป้องกันการสูญเสียลูกค้า และการแทรกแซง 

จากคู่แข่ง

 ปตท. แบ่งกลุ่มประเภทข้อร้องเรียนตามความรุนแรง 

ของผลกระทบ โดยกําหนด Service Level Agreement สําหรับ

ข้อร้องเรียนแต่ละประเภท ท้ังนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง

แก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ข้อร้องเรียน 

ทุกประเภทจะต้องได้รับการตอบสนองเบ้ืองต้นภายใน 24 ช่ัวโมง  

และมีการตอบกลับไปยังลูกค้าทุกรายภายหลังท่ีมีการแก้ไขแล้วเสร็จ  

มีการสอบถามถึงความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาของ ปตท. 

พร้อมแจ้งแผนการแก้ไขปัญหาระยะยาว สร้างความมั่นใจ 

ให้กับลูกค้า มีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหา และจะยังคงใช้

ผลิตภัณฑ์และบริการของ ปตท. ต่อไปในอนาคต

 ทั้งนี้ ปตท. ใส่ใจด้านความสะดวกและความปลอดภัย 

ของลกูคา้อยา่งตอ่เนือ่ง จงึไดดํ้าเนนิโครงการต่าง ๆ  เชน่ โครงการ  

PTT Tune Up ให้บริการตรวจเช็กเครื่องยนต์ และปรับจูน

เครื่องยนต์ฟรีในช่วงโดยในปี 2558 ได้เปิดตัวโครงการสถานี

บริการตามแนวคิด “Friendly Design” เพื่ออํานวยความสะดวก

ให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ และโครงการ Crime Zero “กดปุ่ม 

ฉับไว ปลอดภัยในปั๊ม ปตท.” เป็นความร่วมมือกับตํารวจ 

นครบาล โดยทําระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยตรงไปยังเจ้าหน้าที่ 

ตํารวจ เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติภายในสถานีบริการ เพื่อเพิ่ม 

ความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป เป็นต้น

 3.1.5 คูคา 

 ผู้ค้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียสําคัญในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน 

ปตท. จึงให้ความสําคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ค้าอย่างเสมอภาค 

บนหลักการของการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน 

สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี ปฏิบัติตามสัญญา 

อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็น 

กระบวนการสําคัญในการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ 

ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการ ปตท. จึงกําหนด 

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดหาพัสดุเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 นอกจากน้ัน ปตท. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะดําเนนิธรุกจิใหเ้ตบิโต 

อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการกํากับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม 

และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุตามปณิธานที่ตั้งไว้ ปตท. จึงให้

ความสําคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและพัฒนา 

ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้จัดทํากระบวนการบริหาร 

ความเสี่ยงและลดผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของผู้ค้า 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน 

อยา่งยัง่ยนืใหป้ระสบความสาํเรจ็ โดยมปีจัจยัหลกัในการขบัเคลือ่น 

3 ปัจจัย คือ

 1. นโยบายและทิศทางการดาํเนินงานที่ชัดเจน

 นโยบายและกลยุทธ์ขององค์กรเป็นปัจจัยสําคัญ 

ที่สร้างความตระหนักให้แก่ทั้งพนักงานภายในองค์กรและสังคม 

ภายนอกรับทราบถึงความมุ่งมั่นและทิศทางการดําเนินงาน 

ขององค์กร ดังนั้น ในปี 2558 ปตท. จึงออกนโยบายการจัดหา 

และบริหารงานผู้ค้าอย่างยั่งยืน กลุ่ม ปตท. 

 เพื่อให้ผู้ค้าของ ปตท. มีแนวทางปฏิบัติในการดําเนิน 

ธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารองค์กรอย่างย่ังยืน  

และเหมาะสมมากขึ้น ปตท. จึงทบทวน แนวทางการปฏิบัติ 

อย่างยัง่ยนืของผูค้า้ ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of 

Conduct: SSCoC) และประกาศใชเ้ปน็ครัง้ที ่3 เมือ่วันที่ 3 สงิหาคม 

2558 โดยกําหนดเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกําหนด  

ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเด็นที่ ปตท.  

ให้ความสําคัญ ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

 1. จริยธรรมทางธุรกิจ 

 2. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 3. ความปลอดภัย 

 4. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
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 2. การพัฒนากระบวนการจัดหาและบริหารงานผู้ค้า

  ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

 เพื่อให้การบริหารห่วงโซ่อุปทานเป็นไปตามทิศทาง 

ขององคก์ร ปตท. มีการบริหารจดัการผูค้า้โดยคํานึงถึงผลกระทบ 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบัดแูล (Environment, Society 

& Governance: ESG) ปตท. ได้ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลของกลุ่มงานสินค้า 

และบริการ เพื่อแบ่งระดับการบริหารคู่ค้า เป็น 3 ระดับ คือ  

1. กลุ่ม Critical 2. กลุ่ม Key 3. กลุ่ม Manage เรียงตามลําดับ 

ความรุนแรงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ผู้ค้าที่อยู่ในกลุ่ม  

Critical จะได้รับการบริหารจัดการอย่างเข้มข้น ได้แก่ การตอบ 

แบบประเมินการปฏิบัติอย่างยั่งยืน (Sustainability Performance  

Assessment) หากประเมินแล้วคะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กําหนด

จะต้องจัดทําแผนงานและกรอบเวลาในการปรับปรุง (ESG  

Corrective Action Plan) ทั้งนี้ ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้า 

ตรวจสอบ (Auditing) โดยในปี 2559 นี้ คณะทํางาน ปตท.  

ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ได้เข้าตรวจประเมินการดําเนินงาน 

ด้านความยั่งยืนของผู้ค้ากลุ่ม Critical จํานวน 5 บริษัท โดยผล 

คะแนนในภาพรวม ผู้ค้าได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี้ 

ยังจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานอย่างยั่งยืน 

ของผู้ค้า โดยทุกหน่วยงานจัดหาคัดเลือกผู้ค้าหลักที่มีลักษณะ

การดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ ESG เข้าร่วมประเมินตนเอง  

และวางแผนในการพัฒนาต่อไป

 นอกจากนี้ เพื่อตอบสนองการดําเนินการด้าน Pride  

ในการเป็นองค์กรโปร่งใส ปตท. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ลงนามในบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือ  เรื่ องการ ขับเคลื่ อนการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต ระหว่างสํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องและแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต นําไปสู่การปฏิบัติในภาค

รัฐวิสาหกิจได้อย่างประสบผลสําเร็จตามหลักธรรมาภิบาล 

และบรรษัทภิบาล โดยในส่วนของการให้และการเปิดเผยข้อมูล

ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปตท. ได้เปิดเผยข้อมูลการจัดหาพัสดุ  

โดยปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ 

เรื่องกําหนดให้ข้อมูล ข่าวสารเกี่ ยวกับผลการพิจารณา 

การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ 

ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติ 

ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยเปดิเผยขอ้มลูการจดัซือ้ 

จัดจ้างดังกล่าวเป็นรายเดือนผ่านเว็บไซต์ www.pttplc.com  

เพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ การดําเนินการดังกล่าวจะได้รับ 

การประเมินเป็นประจําทุกปี โดยปี 2558 การประเมินเรื่อง 

การเปิดเผยขอ้มลูการจดัซ้ือจดัจา้งของ ปตท. ได้คะแนน 87.27% 

ปตท. จึงจัดทํา Gap Analysis เปรียบเทียบสิ่งที่ปฏิบัติจริง 

กับเกณฑ์การประเมิน เพื่อปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในปีถัดไป  

ในปี 2559 ปตท. ได้เพิ่มกระบวนการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจําปี โดยกําหนดให้ทุกหน่วยงานดําเนินการจัดทําแผนจัดซื้อ 

จัดจ้างล่วงหน้า เพื่อเตรียมเปิดเผยทางเว็บไซต์ www.pttplc.com 

 ปตท. มีกระบวนการตรวจสอบการจัดหาพัสดุประจําปี  

โดยคณะกรรมการกํากบัดแูลตรวจสอบการพัสด ุ(คตพ.) ซึ่งแตง่ตัง้ 

ตามระเบียบ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ  

มีหน้าที่กํากับดูแลกระบวนการจัดหาพัสดุให้เกิดความโปร่งใส  

โดยในป ี2559 คตพ. ไดสุ้ม่ตรวจสอบความถูกตอ้งของงานจัดหา

พัสดุทุกหน่วยธุรกิจของ ปตท. จากผลการตรวจสอบของ คตพ.  

ในปี 2559 ผูบ้ริหารไดมุ้ง่มัน่ในวิสยัทศันใ์นการเป็นองค์กรโปร่งใส 

จงึกาํหนดใหม้ตีวัชีว้ดั (KPI) ของทกุสายงานใหถ้กูตอ้งตามระเบยีบ 

และข้อกําหนด โดยนําผลจากการตรวจสอบในปี 2558 มาเป็น 

พื้นฐานและหน่วยงานจัดหาได้จัดทําแผนและดําเนินการ 

เพื่อลดข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยการฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตร 

ปฐมนิเทศและการจัดทําเนื้อหาในหลักสูตร Procurement 

Academy ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะบรรจุเป็น Organization 

Knowledge โดยจะต้องอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ 

  นอกจากนี้ ได้มีระบบการตรวจรับงาน (Material Receive 

(MR) on Web) ที่ให้หน่วยงานผู้ใช้ประเมินผลการดําเนินงาน 

ของผูค้า้ในแงม่มุตา่ง ๆ  เชน่ ด้านคุณภาพ (Quality) ด้านการส่งมอบ  

(Delivery) การให้บริการ (Service) ด้านการดําเนินงาน  

(Performance) ด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 

(SSHE) ด้านความย่ังยืน (Sustainability) โดยเบื้องต้นจะแจ้ง

ผลการประเมินแก่ผู้ค้าที่อยู่ในทะเบียนผู้ค้ารับทราบ เพื่อนําไป

ปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป

 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ปตท. ได้ลงนามข้อตกลง

คุณธรรม (Integrity Pact) เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง 

หน่วยงานภาครัฐ และผู้เข้าร่วมเสนอราคา ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ 

ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่มีการเรียกรับเงินสินบนหรือประโยชน์อื่นใด  

รวมทั้งจะต้องเปิดเผยข้อมูลโครงการที่สําคัญในทุกกระบวนการ 

อย่างโปร่งใสใน “โครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ 

วังน้อย” โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในงานดังกล่าว  

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนามในข้อตกลง และได้รับเกียรติจาก  

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายสมพล  

เกียรติไพบลูย ์รองประธานองค์กรตอ่ตา้นคอรปัชัน่ (ประเทศไทย) 

นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) และนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

ร่วมในพิธี



157    รายงานประจําปี 2559     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ก
า
ร
ก

ํา
ก

ับ
ด

ูแ
ล

ก
ิจ

ก
า
ร การลงนามในข้อตกลงคุณธรรมในโครงการดังกล่าว 

เป็นการลงนามระหว่าง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.)  

กบัผูร้ว่มเสนอราคา 5 ราย และผูส้งัเกตการณ ์ซึง่เปน็ผูท้รงคณุวฒุิ

จากภาครัฐและเอกชนจํานวน 5 ท่าน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ 

ของ ปตท. ในการเป็นองค์กรทีด่าํเนนิธรุกจิภายใต้หลกัธรรมาภบิาล  

ดําเนินงานตามแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

ของรัฐบาล รวมถึงการมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้ 

 ท้ังน้ี คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต  

กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือ ปตท. ผ่านกระทรวงพลังงาน 

ให้พิจารณาคัดเลือกโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างที่จะดําเนินการ 

ในปงีบประมาณ 2559 อย่างนอ้ย 3 โครงการ ซึง่เปน็โครงการที่เปน็ 

ภารกิจหลักของหน่วยงานและมีมูลค่าโครงการต้ังแต่ 500 ล้านบาท 

ขึ้นไป ปตท. จึงเสนอชื่อโครงการ 3 โครงการ โดยโครงการสถานี 

เพ่ิมความดันก๊าซธรรมชาติวังน้อยเป็นโครงการที่ได้รับคัดเลือก

 สําหรับโครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติวังน้อย 

ตั้งอยู่ ณ พื้นที่อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับ 

ความเห็นชอบให้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 

มิถุนายน พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ

ความม่ันคงทางพลงังานของประเทศไทย โดยจดัสง่กา๊ซธรรมชาติ

ใหก้บัโรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ทดแทน) ชดุที ่1 ของการไฟฟา้ฝา่ยผลติ 

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีกําหนดแล้วเสร็จภายใน ปี 2561 

ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 4,800 ล้านบาท

 3. การพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนศักยภาพของบุคลากร 

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอีกปัจจัยที่สําคัญในการขับเคลื่อนให้ 

การดําเนินการทั้งหมดนี้สัมฤทธิผล ปตท. จึงให้ความสําคัญ 

ในการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดหาและบริหารงานผู้ค้า 

ของผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กรอย่างเป็นระบบและ

เหมาะสม ผ่านการอบรม สื่อความ รวมถึงกระบวนการบริหาร

จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) เพื่อให้

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความย่ังยืนสู่การบริหารจัดการ

ผู้ค้า นอกจากนี้ ปตท. ได้สร้างความพร้อมและสื่อความให้แก่ 

ผู้ค้าควบคู่กันไป เพื่อให้ผู้ค้าเตรียมการพัฒนาการดําเนินธุรกิจ

ของตนใหเ้ปน็ไปตามแนวทางความยัง่ยืนหรือแนวทางการปฏิบตัิ

อย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of 

Conduct) 

 เพือ่ใหเ้กดิการแลกเปลี่ยนขอ้มลูและความรู้ระหวา่ง ปตท. 

กับผู้ค้า และพัฒนาศักยภาพของผู้ค้าให้พร้อมสนับสนุน ปตท.  

ทั้งในด้านผลการดําเนินการ ความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2559 ปตท. ได้จัดงาน 

สัมมนาผู้ค้า (Supplier Relationship Management Seminar: 

SRM) จํานวน 4 ครั้ง โดยเป็นการจัดงานของแต่ละหน่วยธุรกิจ/

สายงาน จํานวน 3 ครั้ง และ การจัดสัมมนาผู้ค้าหลักจาก 

ทุกหน่วยงาน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559

 การจดัสมัมนาผูค้า้ของ ปตท. จะมกีารสือ่ความ ถา่ยทอดทศิทางการดาํเนนิงาน การจัดกจิกรรมทีม่คีวามเหมาะสมตามกลุม่ผู้คา้ 

โดยหัวข้อการสื่อความและการจัดกิจกรรมสัมมนาที่ผ่านมาในปี 2559 ประกอบด้วย

ทิศทางการดําเนินธุรกิจของวิสัยทัศน์และพันธกิจของ ปตท. 

 นโยบายและทิศทางการจัดหาพัสดุ ปตท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 การจัดหา การบริหารจัดการผู้ค้า และการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน

 การจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 การจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมกันระหว่างพนักงานจัดหาและผู้ค้า ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผลการดําเนินงานดังกล่าวส่งผลให้สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ

ของผู้ค้ามากขึ้น ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีและก่อเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Sustainable Partnership) ต่อไป 

 การจัดทํา Workshop การประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ให้กับผู้ค้า เพื่อให้เกิดความย่ังยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างแท้จริง

 สําหรับงานสัมมนาผู้ค้าหลักจากทุกหน่วยงานที่ดําเนินการจัดหาพัสดุให้ ปตท. จัดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ภายใต้ 

แนวคดิหลกั Integrity and Transparency: The Power of Success “จัดซือ้จดัจา้งโปรง่ใส ร่วมกนัสรา้งไทย ให้ยัง่ยนื” ซึง่สะทอ้นเจตนารมณ ์

ทีช่ดัเจนของ กลุม่ ปตท. ในการรว่มตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนัผา่นเวทีเสวนาโดยผูบ้ริหารของ กลุม่ ปตท. และแขกรบัเชิญผูท้รงคณุวฒิุ 

ท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานจากบริษัทผู้ค้า พนักงานจัดหาพัสดุและหน่วยงานผู้ใช้ ปตท. และตัวแทนจากบริษัทใน กลุ่ม ปตท. กว่า 350 คน 

 กลุมผูคา วันที่จัดงาน

 ผู้ค้าของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 27 มิถุนายน 2559

 ผู้ค้าของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 24 สิงหาคม 2559

 ผู้ค้าของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง 30 กันยายน 2559
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 การจัดสัมมนาคู่ค้าในปี 2559 เป็นโอกาสอันดีที่ผู้ค้า 

ของ ปตท. ได้รับทราบนโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกิจ

ของ ปตท. ในการมุ่งเน้นการดําเนินงานอย่างโปร่งใส ปราศจาก

คอร์รัปชัน และสร้างแนวร่วมในการต่อต้านคอร์รัปชันในภาค

เอกชนให้แข็งแกร่ง โดยการร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการดําเนิน

ธุรกิจอย่างโปร่งใส เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมไปกับ ปตท. 

 ปตท.  กาํหนดใหผู้ท้ีจ่ะเข้ารว่มเสนอราคา จะตอ้งปฏบิตัติาม 

กฎระเบียบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทํางานและการใช้ 

เคร่ืองมือ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ 

การทํางานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อม ให้ระมัดระวังในการทํางานเป็นพิเศษ ทั้งนี้ 

ปตท. จะจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของผู้ค้า เพื่อประเมิน

ศักยภาพการดําเนินงาน โดยเฉพาะด้านความมั่นคง ปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ พนักงานของบริษัท 

ผู้ค้าต้องผ่านการอบรมการปฏิบัติตน การดําเนินการในพื้นที่ 

การทํางานของ ปตท. และปฏิบัติงานตามข้อกําหนดในการเข้า

ทํางานในเขตปฏิบัติงาน ซึ่งกําหนดการปฏิบัติตนตามแต่ละ

ลักษณะงานไว้ 

 ปตท. ได้จัดทําทะเบียนผู้ค้า (PTT Approved Vendor  

List: PTT AVL) เพื่อประโยชน์ในงานจัดหาพัสดุด้วยวิธีประมูล 

เพื่อให้มั่นใจว่าภายใต้กระบวนการกําหนดกลุ่มงาน และข้ันตอน

หรือวิธีการในการคัดเลือกผู้ค้าเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับ ปตท. นั้น 

จะได้ผู้ค้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบสินค้า/ บริการได้ 

ตรงกับความต้องการขององค์กร และส่งเสริมความเป็นพันธมิตร 

(Partnership) กับ ปตท. อย่างยั่งยืน โดยในปี 2559 มีผู้ค้า 

ที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนผู้ค้า ปตท. จํานวน 422 บริษัท 

จาก 34 กลุ่มงาน

 เพื่อให้การจัดทําทะเบียนผู้ค้าของ ปตท. เป็นไปอย่าง 

มปีระสทิธภิาพ ปตท. ได้กาํหนดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบตัิ

ของผู้ค้าที่สมัครเพื่อคัดเลือกขึ้นทะเบียนผู้ค้าในแต่ละกลุ่มงาน 

โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้าจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

 1. ผู้ค้าจะต้องไม่เป็นผู้ละทิ้งงานของ ปตท. หรือส่วน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ 

 2. กรณีที่เคยถูกเพิกถอนออกจากกลุ่มงานใดในทะเบียน

ผู้ค้าของ ปตท. จะไม่มีสิทธิยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ค้าฯ กับ ปตท.  

ในกลุม่งานนัน้  ๆ  ในชว่งระยะเวลา 3 ปี นบัถดัจากวนัทีถ่กูเพกิถอน  

ยกเว้นกรณีถูกเพิกถอน เนื่องจากเป็นผู้ละทิ้งงานของ ปตท.  

หรือส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ปตท.  

จะไม่รับเข้าเป็นผู้ค้าในทะเบียนผู้ค้า ปตท. จนกว่าจะมีหนังสือ 

แจ้งแสดงหลักฐานการยกเลิกการถูกเพิกถอน 

 3. ผู้ค้าจะต้องเข้าใจและรับทราบแนวทางการปฏิบัติ

อย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of 

Conduct: SSCoC)

 นอกจากหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นแล้ว ปตท. ยังประเมิน

คณุสมบัตผิูค้า้ในด้านการดาํเนนิงานและแนวทางการปฏบัิตอิยา่ง

ยั่งยืนของผู้ค้าควบคู่กันไปด้วย 

 หลังจากผู้ค้าส่งมอบสินค้า/ บริการในแต่ละงวดงานแล้ว  

ปตท. จะประเมินผู้ค้า พร้อมทั้งแจ้งผลการประเมินให้ผู้ค้าทราบ

ขอ้ด/ี ขอ้ควรปรบัปรงุในการดําเนนิงาน เพือ่พจิารณานําไปปรบัปรงุ 

การดาํเนนิงานของผูค้า้เอง (Supplier Development) ใหด้ยีิง่ขึน้ไป 

 นอกจากนี้ ในการจัดหาพัสดุ ปตท. จะสนับสนุนผู้ค้า 

ในประเทศก่อนเป็นอันดับแรก โดยเมื่อพิจารณาข้อมูลการจัดหา

ที่ผ่านมา พบว่า ปตท. มีการจัดหาสินค้าจากท้องถิ่นมากกว่า 

ร้อยละ 90 รวมถึงส่งเสริมให้มีการจัดหาสินค้าจากในพื้นที่ 

ที่สถานประกอบการ ปตท. ตั้งอยู่เป็นหลัก ซึ่งก่อให้เกิดการสร้าง 

เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของไทย อีกทั้งยังเป็น 

การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน 

 3.1.6 พนักงาน

 (ไดร้ายงานหมวดโครงสรา้งการจดัการ หวัขอ้ “พนกังาน” 
แล้ว)

 
 3.2 การเคารพกฎหมาย
   และหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

 ปตท. กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 

ต้องเคารพกฎหมาย ข้อกําหนด ขนบธรรมเนียม ประเพณี  

และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศที่เข้าไปลงทุน  

รวมถึงการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด  

โดยถือเป็นบรรทัดฐานขั้นต้นของการดําเนินงาน 

 ปตท. เป็นผู้นําและส่งเสริมบริษัทในกลุ่มให้นําหลัก 

สิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน 

กลุ่ม ปตท. ปี 2559 ปตท. ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อกําหนดวิธีการในการบริหารจัดการ

ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการดําเนินธุรกิจของ กลุ่ม ปตท.  

ซึ่งกําหนดให้การดําเนินงานต้องสอดคล้องตามกฎหมายท้องถิ่น  

หรือกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังสนับสนุน 

การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการแก้ไขสถานการณ์ 

ความไม่สอดคล้องที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมเป็น  

1 ใน 15 คณะผู้ก่อตั้งสมาคม “เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก

ประเทศไทย” ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ

องคก์รภายในประเทศในการพฒันาการดําเนนิงานด้านเศรษฐกจิ 

สงัคม และส่ิงแวดล้อม ใหมี้ความสมดลุ อนัจะนําไปสูค่วามมัน่คง  

และยั่งยืนของประเทศ โดยบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ที่เข้าร่วม 

เป็นผูร้ว่มกอ่ตัง้สมาคม “เครอืข่ายโกลบอลคอมแพก็ประเทศไทย” 

ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัท  

ปตท.สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกัด (มหาชน) บรษัิท ไออารพ์ซี ี

จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) 

 



159    รายงานประจําปี 2559     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ก
า
ร
ก

ํา
ก

ับ
ด

ูแ
ล

ก
ิจ

ก
า
ร 3.3 ขอพิพาทที่สำ คัญกับผูมีสวนไดเสีย

 ปรากฏอยู่ใน “ข้อพิพาททางกฎหมาย” ซึ่งเปิดเผยในแบบ

แสดงรายการประจําปี (แบบ 56-1)

 

4.  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีช้ีวัดความโปร่งใสในการดําเนินการ 

ที่สําคัญ เป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ 

นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปตท. จึงให้ความสําคัญ 

กับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยํา และสร้างช่องทาง 

การเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร  

และพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการเปิดเผยข้อมูล 

และความโปร่งใสในการดําเนินงานและสร้างกลไกในการรับ

เรื่องร้องเรียนที่เหมาะสม และเป็นธรรมสําหรับผู้ร้องเรียนและ 

ผู้ถูกร้องเรียน ดังนี้

 4.1 การรายงานของคณะกรรมการ
   ทั้งที่เปนการเงินและไมใชการเงิน 

 ปตท. จัดทํารายงานความย่ังยืน ปี 2559 (Corporate 

Sustainability Report 2016) 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. จัดให้มีการสอบทานข้อมูลในรายงานโดยหน่วยงาน

ภายนอกต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง 

ความโปร่งใส และเชื่อถือได้ และมีเป้าหมายให้มีการดําเนินการ 

ต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ ปตท. จัดส่งรายงานความย่ังยืนปี 2559  

พร้อมกับรายงานประจําปีให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้กับ 

ผู้ที่สนใจบนเว็บไซต์ของ ปตท. www.pttplc.com

 

 4.2 ความสัมพันธกับผูลงทุน 

 ปตท. แปลงสภาพและกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544 ปตท. จัดให้มี 

หน่วยงานฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department) 

ที่ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสําคัญต่อผู้ลงทุน

และดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น การนําเสนอ 

ผลการดําเนินงาน งบการเงิน สารสนเทศที่ ปตท. แจ้งต่อ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงมีการทําบทรายงานและการวิเคราะห์

ของฝ่ายบริหาร (MD&A) รายไตรมาส ซึ่งแสดงสถานภาพ 

ผลการดําเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของ ปตท. ต่อผู้ถือหุ้น 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน 

สม่ําเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง นอกจากนี้ ปตท.  

ได้จัดทํานิตยสารเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. ภายใต้ชื่อ “Happiness”  

ออกเป็นรายไตรมาส เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อความ ข่าวสาร 

ขอ้มลูเกีย่วกบัธุรกจิและผลการดาํเนนิงานของ ปตท. ต่อผูถ้อืหุน้กู ้ 

และจดหมายขา่วรายไตรมาสเพ่ือผูถื้อหุน้สามญั ปตท. ภายใตช้ื่อ  

“PTT Bizway” โดยจัดทําเป็น 2 ภาษา เพื่อสื่อความวิสัยทัศน์  

พันธกิจ ผลประกอบการรายไตรมาส การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

การบริหารจัดการสู่ความยั่งยืนของ ปตท. และกิจกรรมที่สําคัญ 

ในช่วงเวลานั้น ทั้งนี้  ผู้ลงทุนสามารถติดต่อกับหน่วยงาน 

ไดโ้ดยตรง หรอืผา่นทางเวบ็ไซตข์อง ปตท. ซึง่มขีอ้มลูทัง้ภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

ประกอบด้วยข้อมูลสําคัญ ๆ อาทิ

 ข้อมูลบริษัท

 รายงานประจําปี (แบบ 56-2)/ แบบแสดงรายการ 

ประจําปี (แบบ 56-1)

 ข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้นสามัญ

 ข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้นกู้และกิจกรรมเพื่อผู้ถือหุ้นกู้

 เอกสารนําเสนอและเว็บแคสต์

 Roadshow/ Conference

 ปฏิทินกิจกรรม

 จรรยาบรรณสําหรับนักลงทุนสัมพันธ์

 ข้อมูลโครงการลงทุนที่สําคัญ

 การจัดซื้อจัดจ้าง

 การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร

 การดําเนินการตามนโยบายรัฐ

 แผนงานที่สําคัญ

 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดีและกิจกรรมส่งเสริม

 ผลการดําเนินงานด้านการเงิน

 ผลการดําเนินงานที่ไม่ใช่ด้านการเงิน

 กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สําคัญ
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 โดย ปตท. ได้ให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง รวมท้ังการนําเสนอผลงาน 

และการแจ้งสารสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทั้งในทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด สรุปได้ดังนี้

 ทางตรง: ปตท. มีการนําเสนอผลการดําเนินงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และพนักงาน เป็นระยะ ๆ อย่างสม่ําเสมอ 

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

พบนกัลงทนุรายยอ่ยกบัตลาดหลักทรัพย์ฯ (Opportunity Day) และผูเ้กีย่วขอ้งสามารถทําการนดัหมาย (Company Visit) เข้าพบผูบ้ริหาร 

ปตท. เพื่อสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดําเนินกิจการได้ตลอดเวลา 

สรุปกิจกรรมหลักป 2558 - 2559 ดังนี้

 ทางอ้อม: ปตท. มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลการดําเนินงาน งบการเงิน และข้อมูลนําเสนอในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง

รายงานสารสนเทศที่ ปตท. แจง้ตอ่ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยผู้สนใจสามารถอา่นขอ้มลูไดท้างเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์ 

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

เพื่อผู้ถือหุ้นสามัญ “PTT Bizway”

 กรณีที่นักลงทุนและผู้ เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายังฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ ปตท.  

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

 กิจกรรม กิจกรรมในป 2558 กิจกรรมในป 2559
  (จำ นวนครั้ง) (จำ นวนคร้ัง)

Roadshow ต่างประเทศ 9 12

Roadshow ในประเทศ 10 7

Analyst Meeting 4 4

Credit Rating Review 4 4

Company Visit/ Conference Call 79 54

ทางอีเมล/ โทรศัพท์ 8 - 10 คร้ังต่อวัน 8 - 10 คร้ังต่อวัน

ร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์พบนักลงทุนรายย่อย (Opportunity Day) 4 4

นํานักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ 5 5

นําคณะนักลงทุนรายย่อยพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ กําหนดจัด 1 ครั้ง กําหนดจัด 1 ครั้ง

 (2 รุ่น) (2 รุ่น)

 (18 - 19 พฤศจิกายน) (23 - 24 พฤศจิกายน) 

กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นกู้ 15 12
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ร การเผยแพรข่า่วประชาสัมพนัธ ์ความเคลือ่นไหวทางธรุกจิ ความคบืหนา้ของการดําเนนิงาน และโครงการตา่ง ๆ  รวมทัง้ให้บรกิาร

ตอบคําถามและอํานวยความสะดวกในการติดต่อแก่สื่อมวลชนและสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 - 2559 มีการดําเนินกิจกรรม 

สรุปได้ ดังนี้

 4.3 การแจงขอรองเรียนและการเขาถึงขอมูล

 ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการติดต่อ 

การรับทราบข้อมูล การแจ้งข่าว/ เบาะแส ทั้งภายในองค์กร 

โดยระบบ Intranet Webboard และจากภายนอกโดยผ่านช่อง

ทางเว็บไซต์/ โดยทางโทรศัพท์/ โดยหนังสือแจ้ง/ โดยทางอีเมล 

แจ้งหน่วยงาน ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

และเลขานกุารบรษัิท ฝา่ยสือ่สารองคก์ร หรอืศูนย์บรหิารคาํสัง่ซือ้

และลูกค้าสัมพันธ์ ดังนี้

  โทรศัพท์:  PTT Contact Center 1365, 

     0-2537-2000

  เว็บไซต:์   www.pttplc.com

 

      1365@pttplc.com

      corporate@pttplc.com 

      และเลขานุการบริษัท: 

      corporatesecretary@pttplc.com 

 ซึ่งข้อคําถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะส่งต่อ 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ แก้ไขปรับปรุง ผ่านระบบ 

การจัดการเรื่องร้องเรียนโดยมีการติดตามความคืบหน้า 

ผ่านการแจ้งเตือนในระบบอีเมล ทุก 3 วัน หากดําเนินการ 

ไม่แล้วเสร็จจะแจ้งเตือนไปยังผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปอีกระดับ

เพื่อดําเนินการ หากแล้วเสร็จ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะแจ้ง 

ผลการดําเนินงานให้ผู้ติดต่อทราบ และมีการติดตามในภายหลัง 

อีกครั้งหนึ่ง โดยสอบถามความพึงพอใจจากการให้บริการ 

โดยเจ้าหน้าที่ Contact Center ทั้งนี้ ผู้บริหารติดตามสารสนเทศ

ทัง้หมดเปน็ประจําทกุเดือนเพือ่ติดตามแนวโน้มการเปลีย่นแปลง

และนํากลับมาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงกระบวนการ สินค้า  

และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกฝ่าย ทั้งนี้ ในปี 2559 มีข้อคําถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะ

ต่าง ๆ รวม 243,958 เรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องบัตร PTT  

Blue Card บัตรส่วนลดพลังงาน NGV สถานที่ตั้งสถานีบริการ/ 

ร้านค้า และโครงการต่าง ๆ 

 สําหรับการร้องเรียน ปตท. เปิดโอกาสให้บุคคลท่ัวไป

สามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร  

และพนักงานที่ ไม่ เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ 

ของ ปตท. ต่อสํานกัตรวจสอบภายใน สํานกักรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

และเลขานุการบริษัท และฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดย ปตท.  

จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่  

และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการกําหนดระยะเวลา 

ดําเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับและคุ้มครอง 

ผู้ร้องเรียน โดยในปี 2559 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม 

ที่มีนัยสําคัญ และสอบสวนแล้วมีความผิดจริง 

 กิจกรรม กิจกรรมในป 2558 กิจกรรมในป 2559
  (จำ นวนรายการ) (จำ นวนรายการ)

อีเมล 144 277

ข่าวแจก/ ภาพข่าว 316 277

การแถลงข่าว 28 22

นําสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดําเนินงาน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 19 5

การให้การต้อนรับ/ ให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่มาเยี่ยมชม/  55 คณะ 43 คณะ (1,920 คน)

ดูงานในด้านต่าง ๆ



162    รายงานประจําปี 2559     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ก
า
ร
ก

ํา
ก

ับ
ด

ูแ
ล

ก
ิจ

ก
า
ร

คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง การประเมินผล
กรรมการ การปฐมนิเทศกรรมการ 
การพัฒนากรรมการ

1.  คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

 คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสําคัญในการกํากับดูแล

กิจการที่ดี โดยในช่วงเริ่มแรกได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 

เฉพาะเร่ืองข้ึน  3  คณะ  ได้แก่  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการ

สรรหา และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการ 

เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงในระดับ

คณะกรรมการด้วย

 ต่อมาในปี  2547 คณะกรรมการ ปตท. ได้จัดตั้ง 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เพื่อช่วยส่งเสริม

และกลั่นกรอง การดําเนินงานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 

และการบริหารจัดการให้ดีเลิศ และในปี 2556 คณะกรรมการ 

ปตท. ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ปตท.  

เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท. 

มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติและเป็นไปตาม 

หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 

ปี 2552 ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

ดังนั้น ในปัจจุบัน ปตท. จึงมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องรวม 

5 คณะ เพื่อช่วยกล่ันกรองงานที่มีความสําคัญอย่างรอบคอบ 

ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ 

สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม  

มีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้  

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะประกอบด้วยกรรมการ 

ที่ไม่เป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบตาม 

ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง 

มีการกําหนดบทบาทภาระหนา้ทีค่วามรบัผิดชอบเปน็ลายลกัษณ์

อักษรไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ได้มีการขยาย 

อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีให้มี 

หน้าที่มอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และติดตามการดําเนินงาน 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม  

เพื่อให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีสามารถดําเนินงาน 

ด้านการดูแลผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น รวมถึงในปี 2556 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ได้มีอํานาจครอบคลุมถึงการวางกรอบแนวทางการกํากับดูแล 

การดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของ ปตท.  

โดยในปี 2558 และปี 2559 คณะกรรมการ ปตท. ไดม้กีารพจิารณา 

ปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่  

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นด้วย 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ทัง้ 5 คณะ มบีทบาทหนา้ที่

และการดําเนินการ ดังนี้

 1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่สอบทานรายงาน

ทางการเงิน โดยมีหน่วยงานบัญชีและสํานักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินมาประชุมร่วมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงิน 

ต่อคณะกรรมการ ปตท. ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ ปตท.  

เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของ ปตท. และบริษัทย่อย  

รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี  

งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรอง 

และตรวจสอบโดยสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน การเปิดเผย

ข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน 

ดาํเนินการบนพ้ืนฐานของขอ้เทจ็จริงอยา่งครบถ้วนและสม่าํเสมอ



163    รายงานประจําปี 2559     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ก
า
ร
ก

ํา
ก

ับ
ด

ูแ
ล

ก
ิจ

ก
า
ร

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 จัดทํากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ 

ในการดําเนินงานของ ปตท. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. และมีการสอบทานความเหมาะสม 

ของระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการ

ควบคุมภายใน

 สอบทานให้ ปตท. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

 สอบทานการดําเนินงานของ ปตท. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธี ปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย 

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ หรือคําสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน 

ของ ปตท.

 สอบทานให้ ปตท. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็นอิสระ 

ของหน่วยตรวจสอบภายใน

 พิจารณารายการท่ีเกีย่วโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีโอกาสเกิดการทจุริตท่ีอาจมีผลกระทบ

ต่อการปฏิบัติงานของ ปตท. โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์

 เสนอข้อแนะนําต่อคณะกรรมการ ปตท. ในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง และประเมินผลงาน 

ของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ ปตท. ต่อคณะกรรมการ ปตท.*

 ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจําเป็น

 รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ปตท. อย่างน้อย 

ไตรมาสละ 1 ครั้ง ยกเว้นรายงานผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทําเป็นรายงานผลการดําเนินงานประจําปี พร้อมทั้ง

ส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของ ปตท. และกระทรวงการคลังเพื่อทราบ

 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท.  

ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด มีจํานวนอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560  

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

 ชื่อ-นามสกุล ตำ แหนงในคณะกรรมการตรวจสอบ ตำ แหนงในคณะกรรมการ ปตท.

 1. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

 2.  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการ กรรมการอิสระ

 3.  นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: 
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัท 

1. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการตรวจสอบ ต้ังแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 และเปลี่ยนแปลงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

 ต้ังแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 

2.  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการตรวจสอบ ต้ังแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2557

3.  นายวิชัย อัศรัสกร ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการตรวจสอบ ต้ังแต่วันที่ 4 กันยายน 2557

 โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ

หมายเหตุ: 
* ปตท. เข้าข่ายรฐัวิสาหกิจ ตามคาํนิยามใน พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 4 ซึง่ พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542  

 มาตรา 4 มาตรา 39 และมาตรา 42 กําหนดว่า สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีอํานาจหน้าที่ในการแสดงความเห็นตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

 ที่รับรองทั่วไปของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
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 ประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย ปีบัญชีการเงินละ 1 คร้ัง  

ให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ

 เปิดเผยรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปี

ของ ปตท.

 ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับ 

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย

 ดําเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีกระบวนการรับและกํากับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน

 กรณีที่การดําเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบตัิงานอืน่ใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจําเปน็ตอ้งอาศยั

ความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณา 

ให้มีการเชิญหรือดําเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของ ปตท. ได้

 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ ปตท. ให้แจ้งต่อผู้บริหารสูงสุด 

เพื่อพิจารณาสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ ปตท. ดําเนินการแก้ไข

 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง ทั้งนี้ ต้องมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี 

ฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 ให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 ปฏบิตังิานอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนดหรอืคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย ท้ังนี ้ตอ้งอยูใ่นขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบ 

ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 โดยเปน็ไปตามแนวทางท่ีกําหนดไวใ้นระเบียบบริษทั ปตท. จํากดั (มหาชน) วา่ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบและหนว่ยตรวจสอบ

ภายใน พ.ศ. 2557

 ในปี 2559 มีการประชุม 15 ครั้ง (ปกติ 12 ครั้ง และนัดพิเศษ 3 ครั้ง) โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. และมีการประชุม

ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและหน่วยงานบัญชีในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

 1.2 คณะกรรมการสรรหา 

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

ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

 ชื่อ-นามสกุล ตำ แหนงในคณะกรรมการสรรหา ตำ แหนงในคณะกรรมการ ปตท.

 1. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

 2.  นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ กรรมการ กรรมการอิสระ

 3. นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ กรรมการ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: 
1.  พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหา ต้ังแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 และเปลี่ยนแปลงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการสรรหา ต้ังแต่วันที่  

 18 พฤศจิกายน 2559

2. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหา ต้ังแต่วันที่ 26 กันยายน 2558

3.  นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหา ต้ังแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

 โดยมีผู้จัดการฝ่ายสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัททําหน้าที่เลขานุการ
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ร หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

 1. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหา กรรมการ 

ปตท. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

 2.  คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็น

กรรมการใหม่ เมื่อมีตําแหน่งว่างลง (จากการลาออกหรือครบ

วาระ) เพื่อเสนอคณะกรรมการ ปตท. หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

เพ่ือดําเนินการแต่งต้ัง โดยคํานึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ  

ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่ปน็ประโยชน์ตอ่ ปตท. 

ตามองคป์ระกอบใน Board Skill Matrix ของ ปตท. และฐานข้อมลู 

กรรมการ (Director’s Pool) ของกระทรวงการคลงั และของสมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งไม่มีกรณี 

ผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. (Conflict of Interest) อีกทั้ง 

คุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ต้องให้สอดคล้องกับ

กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท

 3.  พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อทําหน้าที่กรรมการ

เฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ  

ที่ เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง และ 

นําเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเว้น  

คณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. จะเป็นผู้พิจารณา

แต่งตั้ง

 4.  มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรง

ตามบทบาทหน้าที่ และคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบ

ในการดําเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 5.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา 

และจดัใหม้กีารรายงานผลเพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการ ปตท. 

ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจําปี

 6.  เปิดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการ

สรรหาไว้ในรายงานประจําปี

 7.  คณะกรรมการสรรหาควรประชุมร่วมกันอย่างน้อย 

ปีละ 2 ครั้ง 

 8.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ปตท.  

มอบหมาย

 ท้ังนี้  ได้กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น

กรรมการ ดังนี้

 1. คณะกรรมการสรรหากําหนดคุณสมบัติของกรรมการ

ที่ต้องการสรรหาทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติ

ตามกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์

และการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และกําหนดวิธีการเสนอรายชื่อ 

ผู้มีคุณสมบัติ 

 ท้ังนี้  คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี  มาตรฐานทาง

จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ได้ระบุคุณสมบัติ 

ของคณะกรรมการไว้ว่า กรรมการแต่ละคนต้องมาจาก 

ผูท้รงคุณวฒุหิลากหลายสาขาอาชพีที่จําเป็นในการบรหิารกจิการ

ของ ปตท. ควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจพลังงาน

ปิโตรเลียมอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอย่างน้อย 

1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน 

(Board Composition)

 2.  คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อ 

ผูม้คีวามเหมาะสมทีจ่ะเปน็กรรมการ ปตท. พร้อมเหตผุลประกอบ

และนําเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.

 3. คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ

เหมาะสมตามรายชือ่ทีค่ณะกรรมการสรรหานําเสนอเพือ่พจิารณา

แต่งต้ังเป็นกรรมการหรือเพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

เพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยรายชื่อบุคคลที่มี 

ความเหมาะสม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วา่ดว้ยการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 

อีกด้วย 

 ในปี 2559 มีการประชุม 3 คร้ัง โดยกรรมการสรรหา 

ทุกท่านที่ดํารงตําแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน 

และเลขานกุารบรษิทัปฏบิตัหินา้ทีเ่ลขานกุารคณะกรรมการสรรหา

 ท้ังนี้ คณะกรรมการสรรหาได้รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหาแล้ว
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 1.3  คณะกรรมการกำ หนดคาตอบแทน 

 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนมุติัจดัตัง้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตัง้จากกรรมการ ปตท. 

3 ท่าน ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำ หนดคาตอบแทน
 1. กําหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกําหนดค่าตอบแทน รวมท้ังพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สําหรับ

กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการ ปตท. และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 2. พจิารณาเสนอแนวทางการประเมนิผลและคา่ตอบแทนประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผู้จดัการใหญต่อ่คณะกรรมการ 

ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 3. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรและระดับงาน รวมท้ังการประเมินผลและพิจารณาค่าตอบแทน  

ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

 4.  มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าที่และคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบ 

ในการดําเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม

 5  ประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และจดัใหม้กีารรายงานผลเพือ่รายงานผลใหค้ณะกรรมการ  

ปตท. ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจําปี 

 6. เปิดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจําปี

 7. คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ปรับปรุงสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ปี 2560)

 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

 ในปี 2559 มีการประชุม 1 คร้ัง โดยกรรมการกําหนดค่าตอบแทนทุกท่านที่ดํารงตําแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุม 

ครบทุกท่าน และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

 ทั้งนี้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการกําหนด 

ค่าตอบแทนแล้ว

 ชื่อ-นามสกุล ตำ แหนงในคณะกรรมการกำ หนดคาตอบแทน ตำ แหนงในคณะกรรมการ ปตท.

 1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

 2.  นายสมชัย สัจจพงษ ์ กรรมการ กรรมการ

 3. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ กรรมการ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: 
1.  นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ต้ังแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 

2. นายสมชัย สัจจพงษ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

3.  นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ต้ังแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

 โดยมีผู้จัดการฝ่ายสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัททําหน้าที่เลขานุการ
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 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำ กับดูแลกิจการท่ีดี
 1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

 2. ให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการ ปตท. ในเรื่องเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 4. ทบทวนแนวทางหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เป็นประจําทุกปี โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ 

และเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ปตท.

 5. มอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ให้คณะทํางานกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

 6. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustatinability Management: SM)  

ซึ่งรวมถึงการดําเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)

 7. กําหนดนโยบายให้ ปตท. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ปตท. และการเสนอ

วาระสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 8. ติดตามการดําเนินงานด้าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. 

 9. วางกรอบแนวทางการกํากับดูแลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท.

 10. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

 ในปี 2559 มีการประชุม 4 ครั้ง โดยกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีส่วนใหญ่ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุม 

และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 ทั้งนี้ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการกํากับดูแล 

กิจการที่ดีแล้ว

 1.4 คณะกรรมการกำ กับดูแลกิจการที่ดี

 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ 

ปตท. 3 ท่าน ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 ชื่อ-นามสกุล ตำ แหนงในคณะกรรมการกำ กับดูแลกิจการท่ีดี ตำ แหนงในคณะกรรมการ ปตท.

 1. พล.อ. ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

 2.  นายดอน วสันตพฤกษ์  กรรมการ กรรมการอิสระ

 3. นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์  กรรมการ กรรมการอิสระ

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

2. นายดอน วสันตพฤกษ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ต้ังแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 

3. นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ต้ังแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

 โดยมีผู้จัดการฝ่ายสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัททําหน้าที่เลขานุการ
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 1.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคกร

 คณะกรรมการ ปตท. ไดอ้นมุติัจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2556 และวันท่ี 22 พฤศจิกายน 

2556 และวันที่ 31 มกราคม 2557 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคกร
 กําหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 กํากับดูแล และสนับสนุนให้มีการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ 

รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง 

(Corporate Plan and Risk Management Committee: CPRC - ระดับจัดการ) เพื่อนําไปดําเนินการ

 พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกําหนด

มาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่ CPRC  

เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 สนับสนุนการดําเนินงานของ Chief Risk Officer (CRO) ให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการ ปตท. รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สําคัญ ซึ่งอาจ

มีผลกระทบต่อ ปตท. อย่างมีนัยสําคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด 

 พิจารณากล่ันกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่มีภาระผูกพันในระยะยาว มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจ และมีความเสี่ยงที่อาจ 

ส่งผลกระทบต่อ ปตท. อย่างมีนัยสําคัญ ก่อนที่จะนําเสนอวาระนั้น ๆ ต่อคณะกรรมการ ปตท.

 ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย 

 ทั้งนี้ การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร ยังคงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและสํานักตรวจสอบภายใน 

 โดยในป ี2559 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร มกีารประชุม 5 คร้ัง โดยกรรมการบรหิารความเสีย่งทกุทา่นทีดํ่ารงตําแหนง่ 

อยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์กรแล้ว

 ชื่อ-นามสกุล ตำ แหนงในคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคกร ตำ แหนงในคณะกรรมการ ปตท.

 1. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

 2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ์ กรรมการ กรรมการอิสระ

 3. นายธรรมยศ ศรีช่วย  กรรมการ กรรมการ

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

 ความเสี่ยงองค์กร ต้ังแต่วันที่ 30 มกราคม 2558 

2.  นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ต้ังแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

3.  นายธรรมยศ ศรีช่วย ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ต้ังแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559

 โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร มีภารกิจเป็น Chief Risk Officer (CRO) ทําหน้าที่เลขานุการ
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 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 10/2559  

เมื่อวันที่  21 ตุลาคม 2559 มีมติเห็นชอบแบบประเมินผล 

คณะกรรมการ ปตท. ที่ได้ใช้ประเมินในปี 2558 ทั้ง 4 แบบ  

ประกอบด้วยแบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ/ แบบ 

ประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)/ แบบประเมิน 

ผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)/ แบบ 

ประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ประเมินทั้งคณะ) ว่ายังคง 

มีความเหมาะสมสําหรับใช้ประเมินคณะกรรมการ ปตท. ประจํา

ปี 2559 โดยแบบประเมินผลทั้ง 4 แบบ มีเกณฑ์การประเมินผล  

คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

 มากกวารอยละ 85 = ดีเยี่ยม
 มากกวารอยละ  75 = ดีมาก
 มากกวารอยละ  65 = ดี
 มากกวารอยละ  50 = พอใช
 ต่ำ กวารอยละ  50 = ควรปรับปรุง

 โดยสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

 1. แบบประเมนิผลคณะกรรมการทัง้คณะ ประกอบดว้ย 

5 หัวข้อ คือ นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)/ โครงสร้าง

ของคณะกรรมการ (Board Composition)/ แนวปฏิบัติของ 

คณะกรรมการ (Board Practices)/ การจัดเตรียมและดําเนินการ

ประชุม (Board Meeting)/ การอบรมและพัฒนา (Board Training 

and Development) 

  สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการท้ังคณะ ในภาพรวม  

5 หวัขอ้ เหน็วา่การดําเนนิการสว่นใหญจ่ดัทําไดด้เียีย่ม/ เหมาะสม 

ที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 94.24

 2. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมิน

ตนเอง) ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ คอื ความรบัผดิชอบตอ่การตดัสนิใจ 

และการกระทําของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได้  

(Accountability)/ ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

ขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)/ 

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และ 

สามารถมีคําอธิบายได้ (Equitable Treatment)/ มีความโปร่งใส

ในการดาํเนนิงานทีส่ามารถตรวจสอบได้ และมกีารเปดิเผยข้อมลู 

(Transparency)/ การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ

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

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics)

  สรุปผลการประเมินคณะกรรมการผลรายบุคคล 

(ประเมินตนเอง) ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ 

ถือปฏิบัติเป็นประจํา คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ 

ร้อยละ 97.99

 3. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมิน

กรรมการทา่นอ่ืน) ประกอบดว้ย 6 หวัข้อ เหมอืนกบัแบบประเมนิผล 

คณะกรรมการรายบคุคล (ประเมินตนเอง) เพือ่ใหส้ามารถเปรียบ

เทียบผลกับที่กรรมการประเมินตนเอง

  สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล 

(ประเมินกรรมการท่านอื่น) รวมจํานวน 6 หัวข้อ เห็นว่ากรรมการ

ส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจํา คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

เท่ากับร้อยละ 98.39 

 4. แบบประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ประเมิน

ทัง้คณะ) ประกอบด้วย 4 หวัขอ้ คอื นโยบายคณะกรรมการ (Board 

Policy)/ โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Composition)/  

แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices)/ การจัดเตรียม 

และดําเนินการประชุม (Board Meeting)

  สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

(ประเมนิทัง้คณะ) ทัง้ 4 คณะ รวมจํานวน 4 หวัขอ้ เหน็วา่ ดําเนนิการ 

อย่างมีประสิทธิภาพ/ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ดังมีรายละเอียด ดังนี้

  4.1 คณะกรรมการสรรหา มคีะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑ์

ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 96.88 

  4.2 คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน มคีะแนนเฉลี่ย

อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 97.92

  4.3 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีคะแนน

เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 97.22

  4.4 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงองค์กร มคีะแนน

เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 100

 5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

  ตรวจสอบ 

  เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบยีบบรษัิท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน 

พ.ศ. 2557 เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับ

คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ 

กระทรวงการคลัง และตามคู่มือปฏิบัติสําหรับผู้ตรวจสอบ

ภายในและกรรมการตรวจสอบเพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอนที่ 1.1 ภาระหน้าที่

ของคณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ 

ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เป็นรายบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบทั้งคณะ รวมทั้งรายงานผลการประเมินปัญหา 

และอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดําเนินงาน 

ให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบทุกปี โดยในปี 2559 ที่ประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 3 พฤศจิกายน 

2559 มมีตเิหน็ชอบใหใ้ชแ้บบประเมนิผลคณะกรรมการตรวจสอบ  

ประกอบด้วยแบบประเมินผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง)  

แบบประเมินผลรายบุคคล (ประเมินไขว้) และแบบประเมินผล 
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คณะกรรมการตรวจสอบท้ังคณะ ซ่ึงมีความเหมาะสมและสอดคล้อง 

กบัแนวปฏบิตัทิี่ดขีองสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ 

(สคร.) และตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) และทีป่ระชมุ

คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 13 มกราคม 2560 

มีมติเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประจําปี 2559 ผลสรุปเป็นดังนี้

   แบบประเมนิผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบคุคล 

(ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ  

ความรู้ทางธุรกิจ/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน/ 

อาํนาจหนา้ที/่ ความเปน็อสิระและความเทีย่งธรรม/  

ความเข้าใจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ

กรรมการตรวจสอบ/ การอุทศิเวลาในการปฏบิตังิาน

และการประชมุ โดยมเีกณฑก์ารประเมนิผล 4 ระดับ

คือ 4 = ดีเยี่ยม/ 3 = ดีมาก/ 2 = ดี/ 1 = ควรปรับปรุง

   สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายบุคคล (ประเมินตนเอง) อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.83

   แบบประเมนิผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบคุคล 

(ประเมินไขว้) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ เหมือนแบบ

ประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 

(ประเมินตนเอง) 

   สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายบุคคล (ประเมินไขว้) อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 

   แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ  

ประกอบด้วย 7 หัวข้อ คือ องค์ประกอบของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ/ การประชมุคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ/ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ/  

ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบ 

บัญชี/ ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร/ การรายงาน/  

การรักษาคุณภาพ โดยมีเกณฑ์การประเมินผล  

4 ระดับ คือ 4 = ปฏิบัติครบถ้วน/ 3 = ปฏิบัติ 

เป็นส่วนใหญ่/ 2 = ปฏิบัติบางครั้ง/ 1 = ยังไม่ปฏิบัติ  

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งคณะ อยู่ในเกณฑ์ปฏิบัติครบถ้วน คะแนนเฉลี่ย 

เท่ากับ 3.95

  อนึ่ง บริษัทจะทําการวิเคราะห์หัวข้อของการประเมินผล 

เพื่อมาพัฒนาปรับปรุงการทํางานต่อไป 

3.  การปฐมนิเทศกรรมการ 
 (Directors Orientation)

 สําหรับกรรมการท่ีเข้ารับตําแหน่งใหม่ในคณะกรรมการ  ปตท.  

ปตท. ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ 

นโยบายธรุกจิของ ปตท. รวมท้ังขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ โครงสร้างทนุ  

ผู้ถือหุ้น ผลการดําเนินงาน ข้อมูลระบบต่าง ๆ ที่ใช้งานภายใน 

ปตท. รวมท้ังกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือ

สําหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับการเป็น

กรรมการ ปตท. ใหก้บักรรมการ ทัง้นี ้คู่มือกรรมการ ประกอบดว้ย

 คู่มือกรรมการ: 

 1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด

 2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 3. พระราชบัญญตัคุิณสมบัตมิาตรฐานสําหรบักรรมการ

  และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 4. ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท

 5. หนังสือรับรองบริษัท

 6. วัตถุประสงค์ของบริษัท

 7. ข้อบังคับบริษัท

 8. ระเบียบบริษัท (17 ระเบียบ)

 9. คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

 10. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

 ข้อมูลสาํหรับกรรมการ: 

 1. Presentation แนะนําการดําเนินธุรกิจของ ปตท.

  โดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 2. รายชื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

  และผังโครงสร้างการจัดการ

 3. Director Fiduciary Duty Check List

 4. หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

  สําหรับบริษัทจดทะเบียน

 5. รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

 6. ข้อแนะนําการให้สารสนเทศ

  สําหรับผู้บริหารจดทะเบียน

 7. Company Profile บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

  ฉบับย่อ

 8. รายงานประจําปี

 9. รายงานทางการเงิน 

 10. รายงานความยั่งยืน ปตท. 
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ร 11. หนังสือธรรมาภิบาล

 12. หนังสือ PTT The S-Curve Story

 13. วารสารหุ้นกู้

 14. วารสารบ้านเรา (PTT Spirit)

 15. บทความ แฉ ความจริง…แปรรูปรัฐวิสาหกิจ

 16. PTT WAY OF CONDUCT

 17. FACT SHEET

 18. PLLI

 19. PTT Technology and Innovation Mangement Operating System

 ในปี 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นําเสนอข้อมูล ปตท. โดยบรรยายชี้แจงให้กับกรรมการใหม่ 

เกี่ยวกับนโยบายธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําเสนอภาพรวมการดําเนินธุรกิจและผลการดําเนินงานให้กรรมการใหม่

ได้เห็นภาพที่ชัดเจน พร้อมกับส่งมอบคู่มือกรรมการและข้อมูลสําหรับกรรมการตามรายการข้างต้น รวม 2 ครั้ง 

4. การพัฒนากรรมการ ปตท. 

 

 คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ําเสมอ (ดังรายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน) โดยกรรมการ 

ปตท. ส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 90) มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดย ปตท.  

ให้การสนับสนุนและดําเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่น ๆ  

ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงการจัดผู้เชี่ยวชาญ บริษัทที่ปรึกษา นําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สําหรับธุรกิจ 

อย่างสม่ําเสมอ (In-house Briefing) รวมท้ังจัดให้คณะกรรมการได้ดูงานจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นตามความเหมาะสม ทําให้เกิด 

มุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของ ปตท. 

 ในปี 2559 มีกรรมการเข้ารับการอบรม/ สัมมนา ดังนี้

 รายชื่อกรรมการ

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์  ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการและพนักงานของ PTTGE ประเทศอินโดนีเซีย

  เข้าร่วมนิทรรศการมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว ทิวลิปบานที่ระยอง ครั้งที่ 6

  ร่วมงาน 18th International Conference & Exhibition on Liquefied Natural Gas (LNG 18) 

  และพบปะบริษัทพลังงานต่างประเทศ ณ ประเทศออสเตรเลีย 

  การตรวจเยี่ยมการดําเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงาน ของบริษัทกลุ่ม ปตท. 

  ณ รัฐกาตาร์และสาธารณรัฐโมซัมบิก

  ร่วมพิธีเปิดโรงค่ัวกาแฟและศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน 

  (Amazon Inspiring Campus: AICA) และสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจนํ้ามัน 

  (Oil Business Academy: OBA) อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  Chairman Forum “Corporate Governance VS Corporate Performance: 

  Duty or Choice?” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  เข้าร่วมงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2559

  สัมมนา Anti-Corruption: Leadership Role of the Board และบทบาทคณะกรรมการ

  ในการขับเคลื่อนองค์กรตามร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ   

  พ.ศ. ....... และหลักการบริหารกิจการที่ดี 
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นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ ์  ร่วมงาน 18th International Conference & Exhibition on Liquefied Natural Gas (LNG 18) 

  และพบปะบริษัทพลังงานต่างประเทศ ณ ประเทศออสเตรเลีย 

  การตรวจเยี่ยมการดําเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงาน ของบริษัทกลุ่ม ปตท. 

  ณ รัฐกาตาร์และสาธารณรัฐโมซัมบิก

   เข้าร่วมงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2559

   สัมมนา การเสริมสร้างความรู้และธรรมาภิบาลของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

  ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ ์   ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการและพนักงานของ PTTGE ประเทศอินโดนีเซีย

   เข้าร่วมนิทรรศการมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว ทิวลิปบานที่ระยอง ครั้งที่ 6

   ร่วมงาน 18th International Conference & Exhibition on Liquefied Natural Gas (LNG 18) 

  และพบปะบริษัทพลังงานต่างประเทศ ณ ประเทศออสเตรเลีย 

  การตรวจเยี่ยมการดําเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงาน ของบริษัทกลุ่ม ปตท. 

  ณ รัฐกาตาร์และสาธารณรัฐโมซัมบิก

   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 8 ปี 2559

   สถาบันวิทยาการพลังงาน

  ร่วมพิธีเปิดโรงคั่วกาแฟและศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน 

  (Amazon Inspiring Campus: AICA) และสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจนํ้ามัน 

  (Oil Business Academy: OBA) อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ์  ร่วมงาน 18th International Conference & Exhibition on Liquefied Natural Gas (LNG 18) 

  และพบปะบริษัทพลังงานต่างประเทศ ณ ประเทศออสเตรเลีย 

  ร่วมพิธีเปิดโรงคั่วกาแฟและศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน 

  (Amazon Inspiring Campus: AICA) และสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจนํ้ามัน 

  (Oil Business Academy: OBA) อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  เข้าร่วมงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2559

  สัมมนา Anti-Corruption: Leadership Role of the Board และบทบาทคณะกรรมการ

  ในการขับเคลื่อนองค์กรตามร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ   

  พ.ศ. ....... และหลักการบริหารกิจการที่ดี 

พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 129/2016) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ร่วมงาน 18th International Conference & Exhibition on Liquefied Natural Gas (LNG 18) 

  และพบปะบริษัทพลังงานต่างประเทศ ณ ประเทศออสเตรเลีย 

  เข้าร่วมงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2559

   สัมมนา การเสริมสร้างความรู้และธรรมาภิบาลของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

  ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

 รายชื่อกรรมการ
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นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ  เข้าร่วมนิทรรศการมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว ทิวลิปบานที่ระยอง ครั้งที่ 6

  ร่วมงาน 18th International Conference & Exhibition on Liquefied Natural Gas (LNG 18) 

  และพบปะบริษัทพลังงานต่างประเทศ ณ ประเทศออสเตรเลีย 

  การตรวจเยี่ยมการดําเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงาน ของบริษัทกลุ่ม ปตท. 

  ณ รัฐกาตาร์และสาธารณรัฐโมซัมบิก

   ร่วมพิธีเปิดโรงค่ัวกาแฟและศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน 

  (Amazon Inspiring Campus: AICA) และสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจนํ้ามัน 

  (Oil Business Academy: OBA) อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   สัมมนา การเสริมสร้างความรู้และธรรมาภิบาลของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

  ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

  สัมมนา Anti-Corruption: Leadership Role of the Board และบทบาทคณะกรรมการ

  ในการขับเคลื่อนองค์กรตามร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ   

  พ.ศ. ....... และหลักการบริหารกิจการที่ดี 

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค  หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 31/2016) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  การตรวจเยี่ยมการดําเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงาน ของบริษัทกลุ่ม ปตท. 

  ณ รฐักาตาร์

  เข้าร่วมงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2559

นายวิชัย อัศรัสกร  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 215/2016) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการและพนักงานของ PTTGE ประเทศอินโดนีเซีย

  ร่วมงาน 18th International Conference & Exhibition on Liquefied Natural Gas (LNG 18) 

  และพบปะบริษัทพลังงานต่างประเทศ ณ ประเทศออสเตรเลีย 

  การตรวจเยี่ยมการดําเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงาน ของบริษัทกลุ่ม ปตท. 

  ณ รัฐกาตาร์และสาธารณรัฐโมซัมบิก

  ร่วมพิธีเปิดโรงค่ัวกาแฟและศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน 

  (Amazon Inspiring Campus: AICA) และสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจนํ้ามัน 

  (Oil Business Academy: OBA) อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  สัมมนา Anti-Corruption: Leadership Role of the Board และบทบาทคณะกรรมการ

  ในการขับเคลื่อนองค์กรตามร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ   

  พ.ศ. ....... และหลักการบริหารกิจการที่ดี 

นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ ์  ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

(แต่งต้ังมีผลวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2559)  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 9 ปี 2560

  สถาบันวิทยาการพลังงาน (อยู่ระหว่างอบรม)

 รายชื่อกรรมการ
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นายสมชัย สัจจพงษ ์  เข้าร่วมงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2559

  สัมมนา การเสริมสร้างความรู้และธรรมาภิบาลของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

  ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 (วตท. 24)  

   (อยู่ระหว่างอบรม)

นายดอน วสันตพฤกษ ์  เข้าร่วมนิทรรศการมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว ทิวลิปบานที่ระยอง ครั้งที่ 6

  ร่วมงาน 18th International Conference & Exhibition on Liquefied Natural Gas (LNG 18) 

  และพบปะบริษัทพลังงานต่างประเทศ ณ ประเทศออสเตรเลีย 

  การตรวจเยี่ยมการดําเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงาน ของบริษัทกลุ่ม ปตท. 

  ณ รัฐกาตาร์และสาธารณรัฐโมซัมบิก

  เข้าร่วมงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2559

  สัมมนา Anti-Corruption: Leadership Role of the Board และบทบาทคณะกรรมการ

  ในการขับเคลื่อนองค์กรตามร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ   

  พ.ศ. ....... และหลักการบริหารกิจการที่ดี 

นายธรรมยศ ศรีช่วย  ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

(แต่งตั้งมีผลวันที่ 15 ธันวาคม 2559) 

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช  เข้าร่วมนิทรรศการมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว ทิวลิปบานที่ระยอง ครั้งที่ 6

  ร่วมงาน 18th International Conference & Exhibition on Liquefied Natural Gas (LNG 18) 

  และพบปะบริษัทพลังงานต่างประเทศ ณ ประเทศออสเตรเลีย

  การตรวจเยี่ยมการดําเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงาน ของบริษัทกลุ่ม ปตท. 

  ณ รัฐกาตาร์และสาธารณรัฐโมซัมบิก

   ร่วมพิธีเปิดโรงคั่วกาแฟและศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน 

  (Amazon Inspiring Campus: AICA) และสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจนํ้ามัน 

  (Oil Business Academy: OBA) อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  เข้าร่วมงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2559

   สัมมนา การเสริมสร้างความรู้และธรรมาภิบาลของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

  ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

  สัมมนา Anti-Corruption: Leadership Role of the Board และบทบาทคณะกรรมการ

  ในการขับเคลื่อนองค์กรตามร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ   

  พ.ศ. ....... และหลักการบริหารกิจการที่ดี 

 รายชื่อกรรมการ
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  การศึกษากิจการพลังงาน 

 ปตท. มีนโยบายที่จะจัดให้มีการตรวจเยี่ยมการดําเนิน

ธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงาน ของบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ทั้งในประเทศ 

และตา่งประเทศให้กบักรรมการเปน็ระยะ ๆ  เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ 

ธุรกิจยิ่งขึ้น เพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับทิศทางการใช้พลังงาน 

ของประเทศต่าง ๆ สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ 

มาชว่ยในการพจิารณาเรือ่งพลงังานของ ปตท. และของประเทศได้ 

 อีกทั้ งคณะกรรมการจะได้ศึกษาเปรียบเทียบกับ 

การกําหนดนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย รวมทั้งเปิด

โอกาสให้กรรมการได้ติดตามข้อมูลและความก้าวหน้าในธุรกิจ

พลังงาน พร้อมท้ังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญจาก

บริษัทพลังงานชั้นนําระดับโลกในต่างประเทศโดยตรง เพื่อเปิด

มุมมองในการขยายการลงทุนของ กลุ่ม ปตท. ในต่างประเทศ  

ซึ่งสอดคลอ้งกบัทศิทางการดาํเนนิธรุกจิของ กลุม่ ปตท. ในอนาคต 

โดยขอ้มลูความรูแ้ละประสบการณต์รงทีค่ณะกรรมการไดร้บัจาก

กจิกรรมนี้ จะมสีว่นชว่ยให้เกดิความรูค้วามเขา้ใจในธรุกจิพลังงาน

ในระดับโลกได้เป็นอย่างดี และจะช่วยในการพิจารณากําหนด

แนวทางการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสมของ ปตท. และประเทศได้

ต่อไป 

 ในปี 2559 การตรวจเยี่ยมการดําเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน 

พนักงานของบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ของคณะกรรมการ ปตท. ดังนี้

 การตรวจเยีย่มพืน้ทีโ่ครงการปาล์มน้าํมนัของบรษิทั PTT 

Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE) ประเทศอินโดนีเซีย

 การเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินธุรกิจ และศึกษา 

งานดา้นธรุกิจพลงังานหรือธรุกิจทีเ่กีย่วขอ้ง เทคโนโลยี 

ใหม่ ๆ ในประเทศออสเตรเลีย และเข้าร่วมงาน 18th  

International Conference & Exhibition on Liquefied  

Natural Gas (LNG 18)/ ตรวจเยี่ยมการดําเนินธุรกิจ 

และพนักงานของ PTTEP Australasia และติดตาม 

ความก้าวหน้าและรับทราบปัญหา อุปสรรคของทั้ง  

Montara และ Cash-Maple/ ศึกษางาน LNG Plants  

ที่  Woodside ซึ่งเป็นผู้ผลิต LNG รายใหญ่ที่สุด 

ในประเทศออสเตรเลีย/ พบปะผู้บริหาร Woodside  

เกี่ยวกับเรื่อง Productivity Improvement ที่สามารถ 

นํามาเป็นประโยชน์ด้าน Operational Excellence/  

ศึกษางาน LNG Plant ที่ Shell (BG) เป็น Operator  

และมี Potential ที่จะจัดหา LNG ในอนาคต/ พบปะ

ผู้บริหารบริษัท Origin Energy ซึ่งเป็น Integrated  

Energy Company เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านธุรกิจ 

พลังงาน หารือความเป็นไปได้ และโอกาสในการทํา

ธุรกิจร่วมกันในอนาคต

 การเดินทางไปการศึกษางาน Qatar Gas และพบปะ 

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในเครือของบริษัท  

ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  

ได้แก่ บริษัท โคฟ เอนเนอร์ยี่ โมซัมบิก โรมูวา ออนชอร์  

จํากัด ที่ประเทศโมซัมบิก

 สําหรับการตรวจเยี่ยมกิจการภายในประเทศ มีดังนี้

 1. คณะกรรมการ ปตท. ร่วมพิธี เปิดโรงคั่วกาแฟ

และศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจ คาเฟ่อเมซอน (Amazon Inspiring 

Campus: AICA) ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านกาแฟครบวงจร 

ถ่ายทอดความเป็นมาของธุรกิจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และสร้าง 

ความผูกพันระหว่างผู้บริโภคกับ ปตท. และสถาบันพัฒนา

ศักยภาพธุรกิจน้ํามัน (Oil Business Academy: OBA) ซึ่งเป็น 

ศูนย์รวมองค์ความรู้และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ 

ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า 

ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจน้ํามัน ณ ตําบลสนับทึบ 

อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 2. คณะกรรมการ ปตท. เขา้รว่มชมนิทรรศการมหศัจรรย์

ไม้เมืองหนาว ทิวลิปบานที่ระยอง ครั้งที่ 6 ณ สวนสมุนไพร 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตําบลมาบข่า 

จังหวัดระยอง

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ 
และผูบริหารระดับสูงสุด

1.  กรรมการอิสระ

 1.1  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อ

วันที่ 17 มกราคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีเสนอคือการกําหนดนิยามความเป็นอิสระ

ของกรรมการ ปตท. ใหม่ ซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของสํานักงาน 

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกําหนด 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระไว้   

รวมทั้งได้จัดทําเป็นคู่มือการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ของกรรมการอิสระของ ปตท. ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ  

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ดังนี้

 

 (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ 

ออกเสียงทั้งหมดใน ปตท. บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

(ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
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 (2)  ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ พนักงาน/ 

ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุม 

ของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับ

เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบัน และช่วง  

2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) 

 (3)  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจด

ทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 

รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ

ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือ 

ผู้มีอํานาจควบคุมของ ปตท. หรือบริษัทย่อย 

  (4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท. 

  (ก) ลักษณะความสัมพันธ์

   ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการ 

    ทางวิชาชีพ

 

     บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษา  

     กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมิน 

     ราคาทรัพย์สิน เป็นต้น

     - กรณีผู้สอบบัญชี: ห้ามทุกกรณี

     - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น:  

      มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

   ความสัมพันธ์ทางการค้ า /  ทางธุ รกิ จ 

    (ใช้แนวทางในทํานองเดียวกับข้อกําหนด 

    ว่าด้วยการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ 

    ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

 

     รายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่   

     รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/  

     ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ 

     สินทรัพย์/ บริการ และรายการให้หรือรับ 

     ความช่วยเหลือทางการเงิน

 

     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 (ยกเว้นกรณี 

   เป็นกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ) 

   และผู้บริหารหรือ Partner ของนิติบุคคลนั้น

  (ค) กําหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก)  

   และ (ข): ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

  (ง) ข้อยกเว้น: กรณีมีเหตุจําเป็นและสมควร  

   ซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง  

   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ อาจมี 

   ความสัมพันธ์เกินระดับนัยสําคัญที่กําหนด  

   ในระหว่างดํารงตําแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับ 

   อนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท. ก่อนและมติ 

   ที่ ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์  โดย ปตท.  

   ตอ้งเปิดเผยความสัมพนัธ์ดงักลา่วของกรรมการ 

   รายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี  

   (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2)  

   ของ ปตท. และหากต่อมา ปตท. จะเสนอ 

   กรรมการอิสระนั้น เพื่อดํารงตําแหน่งต่ออีก 

   วาระหนึ่ง ปตท. จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 

   ความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุม 

   ผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย

 (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน

ของกรรมการของ ปตท. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 

ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท. 

 (6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็น

อย่างเป็นอิสระได้

 (7)  กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตาม (1) - (6) อาจไดร้บั 

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 ที่กรรมการอิสระรายน้ันได้รับ 

ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย

อิสระ ของ ปตท. 
 (1) เสนอแนะเรื่องที่สําคัญและเป็นประโยชน์ต่อ ปตท.  

ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อคณะกรรมการ ปตท. และ/หรือ

ประธานเจ้าหนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ลว้แตก่รณี

 (2) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของ 

คณะกรรมการ ปตท. ที่พึงปฏิบัติ รวมทั้งให้ความคิดเห็นตาม

บทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระที่พึงปฏิบัติเพื่อประโยชน์ 

ต่อ ปตท. ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย 

 (3) สอบทานให้ ปตท. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มี 

ความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย 

 (4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท.  

มอบหมายโดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
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ครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระในการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ของ ปตท. และพ้นจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อขาดคุณสมบัติ

ตามนิยามดังกล่าว หรือพ้นจากตําแหน่งกรรมการ ปตท. 

 (6) กรรมการอิสระต้องประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

 1.2 การแยกตำ แหนงประธานกรรมการ

   กรรมการผูจัดการใหญ

 เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกําหนดนโยบาย 

ของ ปตท. และการบริหารงานประจําของ ปตท. ออกจากกัน 

และเพื่อให้กรรมการทําหน้าที่สอดส่อง ดูแลและประเมินผล 

การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปตท. จึงกําหนดให้ 

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่เป็นคนละบุคคลกันเสมอ ประธานกรรมการ 

ต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้ 

คําแนะนํา ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวก่าย 

ในการบริหารงานปกติประจําวัน โดยให้เป็นหน้าที่ของประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ภายใต้กรอบอํานาจ 

ที่ได้รับจากคณะกรรมการ

 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ปตท. เป็นกรรมการอิสระ  

มีภาวะผู้นําสูง ทําหน้าที่ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของ

ฝ่ายบริหาร โดยทําหน้าที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง 

ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

 1.3 ความเปนอิสระของประธานกรรมการ 

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมนัดพิเศษครั้งที่  

1/2557 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 มีมติแต่งต้ังนายปิยสวัสดิ์  

อัมระนันทน์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ ซึ่งเป็นไป 

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน  

ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทําให้ 

การทํางานของประธานกรรมการมีความเป็นอิสระ รวมถึง 

เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดําเนินงานที่มีความโปร่งใส  

และดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรม 

2.  การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด

 2.1 การสรรหากรรมการ 

 (วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการ รายงาน 

ไว้ภายใต้หมวดการกํากับดูแลกิจการ หัวข้อ “การปฏิบัติต่อ 

ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

และเสนอชือ่บคุคลเพือ่แตง่ตัง้เปน็กรรมการ” และ “คณะกรรมการ

เฉพาะเรื่อง 1.2 คณะกรรมการสรรหา” แล้ว)

 

   การสืบทอดตำ แหนง

 เนือ่งจาก ปตท. มสีถานะเปน็รฐัวสิาหกจิ ดังนัน้การสรรหา 

และแต่งตั้งตําแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงต้องปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ โดยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 8 ตรี และดําเนิน

กระบวนการสรรหาตามมาตรา 8 จัตวา โดยให้คณะกรรมการ  

ปตท. ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจํานวน 5 คน ที่มี 

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ทําหน้าที่ 

สรรหาบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ 

ที่เหมาะสมสําหรับเป็นผู้บริหาร ปตท. โดยต้องมีคุณสมบัติและ 

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เป็นกรรมการของ ปตท.  

ยกเว้น เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และมีอายุ 

ไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการสรรหา

สรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมแล้วให้เสนอต่อผู้มีอํานาจพิจารณา

แต่งตั้ง โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ 

ผู้บริหารเดิมพ้นจากตําแหน่ง สัญญาจ้างมีระยะเวลาคราวละ 

ไม่เกิน 4 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการจะจ้างผู้บริหารเดิมต่อ 

หลังจากครบกําหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ไม่ต้องดําเนินการ 

กระบวนการสรรหาใหม่แต่จะจ้างเกินสองคราวติดต่อกันไม่ได้ 

 ทั้งนี้  ข้อมูลการสืบทอดตําแหน่งสําหรับผู้บริหาร 
ได้รายงานไว้ภายใต้หมวดโครงสร้างการจัดการ หัวข้อ 

“พนักงาน” ข้างต้นแล้ว

การกำ กับดูแลการดำ เนินงาน
ของบริษัทยอยและบริษัทรวม

กลไกการกำ กับดูแล

 ปตท. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลแบบ กลุ่ม ปตท.  

โดยจัดทําเป็นคู่มือ PTT Way และกําหนดแนวปฏิบัติเป็นคู่มือ 

PTT Way of Conduct ซึ่งเป็นการรวบรวมแนวทาง หลักปฏิบัติ 

และกระบวนการในการทํางานในมิติต่าง ๆ ของ ปตท. และบริษัท

ใน กลุม่ ปตท. ใหม้ีความสอดคลอ้งและประสานเปน็หนึง่เดียวกนั 

เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร ปตท. ที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ 

บริษัทใน กลุ่ม ปตท. กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บริหารสูงสุด

ของบริษัทใน กลุ่ม ปตท. และผู้แทน ปตท. ที่ได้รับมอบหมาย 

ให้ปฏิบัติหน้าที่ยังบริษัทใน กลุ่ม ปตท. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเกิดความร่วมมือ 

ในการดาํเนินธรุกิจของ ปตท. และบริษทัใน กลุม่ ปตท. ในทิศทาง

เดียวกัน สอดคล้องและสนับสนุนการทําธุรกิจซึ่งกันและกัน  

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะผลักดันให้บรรลุ 

เป้าหมายระยะยาวที่วางไว้และประสบความสําเร็จและเติบโต

อย่างยั่งยืนต่อไป
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 โดยมกีารจดักลุม่งานในการบรหิารจดัการแบง่เปน็ 2 ระดับ 

ได้แก่

  ระดับองค์กร (Corporate Level) ประกอบด้วย

 

   ด้านการกํากับดูแล (Governance) และการใช้ 

   บริการร่วม (Shared Service) โดยกําหนดนโยบาย  

   กลุ่ม ปตท. ให้มีความสอดคล้อง

 

   กลยุทธ์ เป้าหมาย ติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละ 

   กลุ่มธุรกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะมุ่งสู่การปฏิบัติ 

   ที่เป็นเลิศและสร้างพลังร่วม

  ระดับปฏิบัติการใน กลุ่ม ปตท. ได้แก่ หน่วยธุรกิจ  

  และบริษัทภายใต้หน่วยธุรกิจ มุ่งปฏิบัติงานในธุรกิจ 

  ตนเองใหเ้ปน็เลิศ บรรลผุลสําเรจ็ นํานโยบายการกํากบั 

  ดแูลและการใชบ้รกิารร่วมของ กลุม่ ปตท. ไปบรูณาการ 

  ร่วมกับการปฏิบัติการของหน่วยงานของตนให้เกิด 

  ประสิทธิภาพสูงสุด

 การบริหารจัดการระดับองค์กร (Corporate Level) และ

ระดับปฏิบัติการ (BU/ Flagship) จะเชื่อมโยงกัน ผ่านการกลไก

การกํากบัดูแล ได้แก่   

  การกําหนดข้อบังคับ ข้อกําหนด และระเบียบบริษัท

  การถา่ยทอดนโยบาย เพือ่นาํไปสูก่ารปฏบิตัโิดยผูบ้รหิาร  

ปตท. ทีดํ่ารงตําแหนง่กรรมการ และ/หรอืดํารงตําแหนง่

ผูบ้ริหารสงูสดุบริษทัใน กลุม่ ปตท. หรือพนกังาน ปตท. 

ที่ปฏิบัติงาน Secondment ในบริษัท กลุ่ม ปตท.

  การเชื่อมโยง และผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมาย  

โดยผ่านคณะกรรมการต่าง ๆ

  การถ่ายทอด ติดตาม ให้คําปรึกษา และประเมิน 

การผลักดันนโยบายต่าง ๆ กับบริษัทใน กลุ่ม ปตท.  

โดยผ่านหน่วยงานบริหารบริษัทในเครือแต่ละหน่วย

ธุรกิจ

 รวมทั้งได้มีการกําหนดบทบาทหลักในการบริหารจัดการ

บริษัทใน กลุ่ม ปตท. เพื่อประโยชน์สูงสุดตามพันธกิจ ดังนี้

 บทบาทของคณะกรรรมการ ปตท. มีหน้าที่

  กําหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์และนโยบาย

  แต่งตั้งฝ่ายบริหารรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจ 

  ติดตามและรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท 

โดยมุง่เนน้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกผู่ถ้อืหุ้นและผู้มสีว่น 

ได้เสีย

  ตั้งมั่นในหลกัธรรมาภิบาล 

 บทบาทของผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่

  สร้างความเชื่อมโยงด้านกลยุทธ์และนโยบายของ  

กลุ่ม ปตท. กับบริษัท ให้เป็นรูปธรรม

  บริหารจัดการบริษัทให้มีผลการดําเนินงานเป็นที่พอใจ

แก่ผู้ถือหุ้น

 บทบาทของเลขานุการบริษัท มีหน้าที่

  ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและ 

ผู้จัดการใหญ่

  รบัผดิชอบงานการกาํกบัดแูลกจิการบรษัิท (Compliance)

  จัดทําระบบควบคุมภายใน (Internal Control) 

 บทบาทของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่

  คั ด เ ลื อ ก แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อ ง 

คณะกรรมการของบริษัท

  ร่วมกําหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่าง ๆ  

ของบริษัท

 หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีกําหนดบทบาท หน้าที่  และ 

ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

ของบริษัทใน กลุ่ม ปตท. รวมถึง

  ระเบยีบบรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน) วา่ด้วยหลกัเกณฑ ์

การลงทุนของบริษัทใน กลุ่ม ปตท. และแนวทาง 

การกํากับดูแลบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น พ.ศ. 2557 

  ระเบยีบบรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน) วา่ด้วยการจดัแบง่

ส่วนงานของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2553

  ระเบียบบริษัทว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

  ข้อกําหนดบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ว่าด้วย 

หลักเกณฑ์การลงทุนของบริษัทใน กลุ่ม  ปตท. 

และแนวทางการกํากับดูแลบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น  

พ.ศ. 2558

  หลักเกณฑ์ตามระเบียบของคณะกรรมการกํากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  หลักเกณฑ์การปรับเปลี่ยนกรรมการของบริษัทใน  

กลุ่ม ปตท. ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

  ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร พิ จ า ร ณ า แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ บ ริ ห า ร เ ป็ น 

คณะกรรมการของบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ที่ไม่ได้  

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

  หลักการบริหารจัดการบริษัทใน กลุ่ม ปตท. 

  หลักปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กํากับโดยคณะกรรมการ 

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

ทุจริต
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ของกรรมการและผูบริหาร 

 ในปี 2559 ปตท. มีบริษัทในกลุ่มที่ไปลงทุนและถือหุ้นรวม 

42 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ Flagship  

5 บริษัท) ดังนั้น ปตท. จึงได้ให้ความสําคัญและกําหนดรูปแบบ

การบรหิารจัดการในลักษณะ กลุม่ ปตท. เพือ่สรา้งใหเ้กดิพลงัรว่ม 

และมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน (Synergy)  

ด้วยการเสนอแต่งตั้งให้กรรมการหรือผู้บริหารของ ปตท. ไปเป็น 

กรรมการในบริษัทใน กลุม่ ปตท. เพือ่กํากบัดแูลใหบ้ริษทัดังกลา่ว 

กาํหนดนโยบายและดาํเนนิธรุกจิที่สอดคลอ้งกับนโยบายของ ปตท.  

ให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการเสนอบุคคลเพื่อไปเป็นกรรมการ 

ในบริษัทอื่นมีดังนี้

 1) เพือ่กาํกับดแูลการบรหิารจดัการให้เปน็ไปตามนโยบาย

ของบริษัทใน กลุ่ม ปตท. และติดตาม ประเมินผลภาพรวม 

การดําเนนิธรุกจิของบรษิทัใน กลุม่ ปตท. ใหส้อดคลอ้งกับนโยบาย

ของ ปตท. ในทิศทางเดียวกันกับ ปตท. และมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

 2) เป็นการสร้าง Synergy ให้กับธุรกิจของบริษัทใน  

กลุ่ม ปตท. เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์และการสร้าง 

มูลค่าเพิ่มให้กับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเทศไทย

 3) เพื่อนําประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้าน 

ไปช่วยเหลือธุรกิจ เช่น การนําความรู้ด้านการเงินไปช่วยปรับปรุง

พัฒนาด้านบัญชี การเงิน ให้บริษัทนั้น ๆ ดําเนินธุรกิจได้เติบโต

ต่อไปอย่างเข้มแข็งซึ่งรวมถึงการไปช่วยเหลือบริษัทที่ไม่ได้อยู่ใน 

กลุ่ม ปตท. รวมทั้งสามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไป

ทําหน้าที่เป็นกรรมการกํากับดูแลบริษัทชั้นนําเหล่านั้นให้กลับมา

ช่วยเสริมประโยชน์ให้กับ ปตท. และเป็นการสร้างความสัมพันธ์

ที่ดี เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจให้กับ ปตท. ด้วย 

 4) ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 

และผู้บริหาร

 ทั้งนี้ ปตท. กํากับดูแลให้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหาร 

หรอืบคุคลภายนอกจากบคุคลในบญัชรีายชือ่กรรมการทีก่ระทรวง 

การคลังจัดทําขึ้น (Director’s Pool) ในบริษัท กลุ่ม ปตท. ที่เป็น 

รัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ 

และพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ให้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน 

กรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 

ปตท. มีผู้บริหารอยู่ในบัญชีรายชื่อ Director’s Pool รวม 30 ราย 

และกํากับดูแลให้ผู้บริหาร ปตท. และบุคคลภายนอกที่ดํารง

ตาํแหนง่กรรมการในบรษิทัที ่ปตท. ถอืหุ้น ดํารงตาํแหนง่ในบรษิทั 

ที ่ปตท. หรอืรฐัวสิาหกจิอืน่ถอืหุ้นไมเ่กนิ 3 แหง่ เพือ่ลดความเสีย่ง 

ด้านการขัดกันทางผลประโยชน์และกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติ 

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริต 

ของรัฐวิสาหกิจเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคล 

ดํารงตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ตามข้อเสนอ 

ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีมติกําหนดแนวปฏิบัติ 

หลักการการไปดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ของผู้บริหารบริษัท 

กลุ่ม ปตท. โดยในปี 2558 คณะกรรมการได้มีมติให้ถือหลักการ 

ดงักลา่ว เป็นสว่นหน่ึงของคูมื่อการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีฯ อีกดว้ย

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

1. ระบบการควบคุมภายใน 

 ปตท. ให้ความสาํคัญตอ่การควบคุมภายในอยา่งตอ่เนื่อง 

โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุม 

ทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้าน 

 1. Operational Excellence - ให้มีการบริหารจัดการ  

การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  

ความเสียหาย การรั่วไหล และการทุจริต 

 2. Reporting Reliability - ให้การรายงานทางการเงิน 

และรายงานอื่น ๆ ที่จัดทําขึ้นเพื่อใช้ภายในและภายนอกองค์กร 

เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา

 3. Compliance - ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทํางานขององค์กร รวมทั้งการปฏิบัติ

ตามนโยบาย และวธิกีารปฏบิตังิานทีอ่งคก์รกําหนดขึ้นทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการดําเนินธุรกิจของ ปตท. อย่างเคร่งครัด

 ปตท. กําหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน

ควบคุมภายในเพื่อดําเนินการประเมินการควบคุมภายในของ

องค์กร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่

ปตท. มอบหมายให้คณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหาร 

ความเสี่ยงมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานการควบคมุภายใน การประเมนิผล และการรายงาน

เกี่ยวกับการควบคุมภายในของ ปตท. ในภาพรวม ตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน 

การควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 ขอ้ 6 ซึง่กาํหนดใหห้วัหนา้หนว่ยงาน 

ทั้งราชการและรัฐวิสาหกิจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ 

การควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปตท. 

ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ทีใ่นการสอบทาน

ผลการประเมนิการควบคุมภายใน ซึง่จดัทาํขึน้โดยฝา่ยบรหิารและ

สํานักตรวจสอบภายในเป็นประจําทุกปี โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
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 (1) สภาพแวดลอมของการควบคุม 
   (Control Environment)

 ในภาพรวม ปตท. มสีภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน

ที่ดี มีความเหมาะสมเพียงพอต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการดําเนินธุรกิจ โดยผู้บริหารได้ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรม

องคก์รทีมุ่ง่เน้นความซื่อสัตย์และจรยิธรรม เปน็ตวัอย่างทีด่ ี(Role 

Model) และมีการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

  กําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์

อักษรเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม (Code of 

Conduct) โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

เป็นผู้กําหนดนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ตามหลักมาตรฐานสากล รวมถึงการเปิดเผยเกี่ยวกับ

การขัดกันในผลประโยชน์ส่วนตนกับกิจการขององค์กร 

(Conflicts of Interest) เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิด 

ผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและ 

ไม่เหมาะสม มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคู่มือ 

เป็นประจําทุกปี โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ทกุระดบั ลงนามรับทราบและยดึถอืปฏบิตัเิปน็สว่นหนึ่ง 

ในการทํางาน เพื่อให้เห็นถึงคํามั่นสัญญาในการนํา

นโยบายดา้นการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณ

ธุรกิจฯ ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

  การจัดโครงสร้างองค์กรที่มีลักษณะของการกระจาย 

อาํนาจ เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานมคีวามคล่องตวั เหมาะสม 

และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลงไป  

มีการมอบอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็น 

ลายลักษณ์อักษร โดยมีการกําหนดตัวชี้วัด (Key  

Performance Indicators: KPIs) เพื่อเป็นแนวทาง 

ในการปฏิบัติงานของพนักงาน และติดตามผล 

การดาํเนนิงานเปรยีบเทยีบกบัเปา้หมายอยา่งสม่าํเสมอ 

รวมทัง้มกีารทบทวนเปา้หมายประจําปซีึง่พนกังานทกุคน 

ทราบถึงบทบาท อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ของตน 

  กําหนดให้การกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่ง 

ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร โดยมี 

เป้าหมายที่จะให้ ปตท. เป็นบริษัทที่ เจริญเติบโต 

อย่างยั่งยืน (Sustainable Growth Strategy) โดย 

ผลักดันให้เป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนํา  

เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นเลิศ (High Performance  

Organization: HPO) มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน 

และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility:  

CSR) และสร้างประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมแก่ 

ผู้มีส่วนได้เสีย บนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี   

(Corporate Governance: CG) 

 (2) จรรยาบรรณในการดำ เนินธุรกิจ 
   (Code of Conduct)

 ปตท. กําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์

อักษรเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม (Code of Conduct)  

โดยคณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการทีด่เีปน็ผูกํ้าหนดจรรยาบรรณ 

ในการดําเนนิธุรกจิฯ ตามหลกัมาตรฐานสากลไวใ้นคู่มอืการกํากบั 

ดแูลกจิการทีด่ฯี และกาํหนดให้การฝา่ฝนืจรรยาบรรณมคีวามผดิ 

ทางวินัย

 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. มีสาระสําคัญ

ดังนี้

 1. เคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

 2. ป้องกันการฟอกเงิน

 3. เป็นกลางทางการเมือง 

 4. ไม่มีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน

 5. รักษาความลับ และไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ 

  ส่วนตัว 

 6. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรับผิดชอบ 

  ต่อผู้บริโภค 

 7. แข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม 

 8. มีกระบวนการการจัดซื้อที่โปร่งใส และปฏิบัติต่อคู่ค้า 

  อย่างเป็นธรรม 

 9. รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

 10. สนับสนุนสิทธิของพนักงาน และสร้างความผูกพัน 

  ต่อองค์กร

 11. ปฏิบตัิตอ่เงือ่นไขสญัญาทีม่ีตอ่เจา้หนีอ้ยา่งเครง่ครดั 

  โปร่งใส และเท่าเทียมกัน

 12. มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

  ที่มีประสิทธิภาพ

 13. มีแนวทางปฏิบัติในการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน 

  หรือประโยชน์อื่นใด

 14. รักษาความปลอดภัย ส่งเสริมสุขอนามัย และรักษา 

  สิ่งแวดล้อม

 15. เคารพทรัพย์สินทางปัญญา และใช้เทคโนโลยี 

  สารสนเทศในทางที่ถูก 

 (3)  ความขัดแยงทางผลประโยชน 
   (Conflicts of Interest)

 ปตท. กาํหนดให้มกีารเปิดเผยข้อมลูเพือ่ป้องกนัการขัดกนั 

ของผลประโยชน์ส่วนตนกับบริษัท (Conflicts of Interest) 

เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ผิด

กฎหมายและไม่เหมาะสม โดยคณะกรรมการ ปตท. ได้กําหนด

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการ 
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รทีว่่าการตัดสนิใจใด ๆ  ของบุคลากรทุกระดบัในการดําเนนิกจิกรรม

ทางธุรกิจจะต้องทําเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ ปตท. เท่านั้น 

และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมีส่วน

เกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก 

อื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ ปตท. ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิด

ความขัดแย้งในด้านความภักดีหรือผลประโยชน์หรือขัดขวาง 

การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดให้ผู ้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัท

ทราบถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวโยงของตนในรายการ 

ดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึง ปตท. 

จะต้องดําเนินการให ้บุคคลที่เกี่ยวข ้องไม่มี อํานาจอนุมั ติ 

หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น ๆ 

 (4) การจัดทำ รายงานเปดเผยรายการ
   ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
   กับ ปตท. 

 ปตท. กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน  

ต้องจัดทํารายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์กับ ปตท. โดยใช้แบบฟอร์มรายงานการเปิดเผย

รายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ 

ของ ปตท. และในการอนุมัติใด ๆ  สําหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือ

หลักการไม่ให้มีการกําหนดเงื่อนไขหรือข้อกําหนดพิเศษผิดไป

จากปกติ ถือเป็นกระบวนการควบคุมภายในของ ปตท. รวมท้ัง

ได้กําหนดให้สํานักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจ

สอบเป็นผู้สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชนด์งักลา่ว ทัง้นี ้ในป ี2559 ไดด้าํเนนิการให้กรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงานทุกคนจัดทํารายงานในช่วงต้นปี ซึ่งสรุปผล 

ไม่พบรายการขัดแย้งที่มีสาระสําคัญ โดยในแบบการเปิดเผย

รายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท. จะเป็นการยืนยัน 

การรับทราบว่า การฝา่ฝนืไมป่ฏบิตัติาม จรยิธรรมและจรรยาบรรณ 

ในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. เข้าลักษณะแห่งความผิดทางวินัย 

ต้องพิจารณาโทษวินัยตามขั้นตอนการลงโทษ และความร้ายแรง

ของการกระทํา

 (5) การจัดทำ รายงานการมีสวนไดเสีย
   ของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคล
   ที่มีความเกี่ยวของ

 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 คณะกรรมการ ปตท.  

ได้จัดทําแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ เพื่อใช้

เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกํากับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียใน

ระดับกรรมการ และเช่นเดียวกับผู้บริหารระดับสูงได้ดําเนินการ 

จัดทําแบบรายงานดังกล่าวประจําปีครบทุกราย และจัดส่งให้ 

เลขานุการบริษัทจัดเก็บ รวบรวม พร้อมทั้งทําสําเนาส่งประธาน 

กรรมการ ปตท. และประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ 

ในการตรวจสอบและกํากบัดูแลดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

อนึ่ง ในระหว่างปีไม่มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

ผู้บริหาร และบุคคลเกี่ยวข้อง

 (6)  การจัดทำ รายงานการเปลี่ยนแปลง
   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

 อนึง่ ในชว่ง 1 สปัดาหก์อ่นวนัปิดงบการเงนิประจาํไตรมาส

และประจําปี สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท

จะทําหนังสือแจ้งกรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบ

ข้อมูลภายใน (Insider) ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคล 

ภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และห้ามซื้อขาย 

หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วัน สําหรับงบไตรมาส และ  

60 วัน สําหรับงบประจําปี (ตั้งแต่วันปิดงบจนถึงวันแจ้งงบต่อ 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์) คอื กอ่นทีง่บการเงนิจะเผยแพรต่อ่สาธารณชน 

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นําข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ  

(Insider Trading) ทั้งนี้ ในปี 2559 กรรมการและผู้บริหาร 

ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีการแจ้งกรรมการและผู้บริหาร 

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

1 มกราคม ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 (งบปี 2558) (2) ระหว่าง

วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 (งบไตรมาสที่ 1  

ปี 2559) (3) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 

2559 (งบไตรมาสที่ 2 ปี 2559) (4) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  

ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 (งบไตรมาสที่ 3 ปี 2559)  

นอกจากนี้ ได้กําหนดนโยบายหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ 

ของบริษัทใน กลุ่ม ปตท. นอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น  

โดยหากมีความจําเป็นต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใน  

กลุ่ม ปตท. ต้องแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
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 1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

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

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 3. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ ์ - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 4. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ์ - - - -

  คู่สมรส 130,800 130,800 -  (ไม่มีการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2559)

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - -

 5. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ ปตท. ป 2558 และป 2559

 ลำ ดับที่ รายชื่อกรรมการ 

จำ นวนหุน (หุน) 

หมายเหตุ

 

 ณ วันท่ี ณ วันที่ เพ่ิม (ลด) 
  31 ธ.ค. 31 ธ.ค.  ระหวางป
 2558 2559 
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 ลำ ดับที่ รายชื่อกรรมการ 

จำ นวนหุน (หุน) 

หมายเหตุ

 

 ณ วันท่ี ณ วันที่ เพ่ิม (ลด) 
  31 ธ.ค. 31 ธ.ค.  ระหวางป
 2558 2559 

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

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 9. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ - - -  (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 10. นายสมชัย สัจจพงษ ์ - - -  (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 12. นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์  - - - กรรมการแต่งตั้งใหม่ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559  

       (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 13. นายธรรมยศ ศรีช่วย  - - - กรรมการแต่งตั้งใหม่ ต้ังแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559  

       (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 14. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช  - - - แสดงข้อมูลไว้ในตารางการถือหลักทรัพย์ 

      ของผู้บริหาร ปตท.

หมายเหตุ: 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการไม่มีการถือหุ้น ยกเว้น กรรมการ ลําดับที่ 4
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 1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 25,000 25,000 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2559) 

  คู่สมรสและบุตร - - - - 

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 2. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต 25,500 15,500 (10,000) (ในระหว่างปี 2559 มีรายการขายหุ้น

      จํานวน 10,000 หุ้น) 

  คู่สมรสและบุตร - - - - 

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

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

  คู่สมรสและบุตร - - - - 

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 4. นายชวลิต พันธ์ทอง - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

  คู่สมรสและบุตร - - - - 

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

้

การถือหลักทรัพยของผูบริหาร ป 2558 และป 2559  

 1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม - N/A N/A ลาออก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

      (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 2. นายวัชรกิติ วัชโรทัย - N/A N/A ลาออก เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

      (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 3. นายชวลิต พิชาลัย  - N/A N/A ลาออก เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

      (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

  คู่สมรสและบุตร - - - -

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหวางป 2559

 ลำ ดับที่ รายชื่อผูบริหาร 

จำ นวนหุน (หุน) 

หมายเหตุ

 

 ณ วันท่ี ณ วันที่ เพ่ิม (ลด) 
  31 ธ.ค. 31 ธ.ค.  ระหวางป
 2558 2559 

 ลำ ดับที่ รายชื่อผูบิหาร 

จำ นวนหุน (หุน) 

หมายเหตุ

 

 ณ วันท่ี ณ วันที่ เพ่ิม (ลด) 
  31 ธ.ค. 31 ธ.ค.  ระหวางป
 2558 2559 
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 5. นางนิธิมา เทพวนังกูร  41,000 41,000 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2559) 

  คู่สมรสและบุตร - - - - 

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 6. นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน ์ - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

  คู่สมรส 120,200 110,200 (10,000) (ในปี 2559 มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ดังนี้ 

      ซื้อหุ้น 4,000 หุ้น, ขายหุ้น 14,000 หุ้น)

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -  - 

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

       (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2559) 

  คู่สมรสและบุตร - - - - 

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 8. นายนพดล ปิ่นสุภา 13,600 13,600 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2559) 

  คู่สมรส 50,800 50,800 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2559) 

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

 9. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 22,500 22,500 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2559) 

  คู่สมรส 3,800 4,300 500 (ในปี 2559 มีรายการซื้อหุ้นเพิ่ม จํานวน 500 หุ้น) 

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

 10. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)  

  คู่สมรสและบุตร - - - - 

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 11. นางบุบผา อมรเกียรติขจร 101,900 70,000 (31,900) (ในระหว่างปี 2559 มีรายการขายหุ้น

       จํานวน 31,900 หุ้น)  

  คู่สมรสและบุตร - - - - 

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 12. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต N/A 35,451 N/A * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 

    (ข้อมูล 1 ม.ค. 2560)  

  คู่สมรสและบุตร - - - - 

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 13. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา*  N/A 78,807 N/A * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 

       (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ในช่วงดํารงตําแหน่ง

       ระหว่างปี 2559)  

 ลำ ดับที่ รายชื่อผูบริหาร 

จำ นวนหุน (หุน) 

หมายเหตุ

 

 ณ วันท่ี ณ วันที่ เพ่ิม (ลด) 
  31 ธ.ค. 31 ธ.ค.  ระหวางป
 2558 2559 
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 ลำ ดับที่ รายชื่อผูบริหาร 

จำ นวนหุน (หุน) 

หมายเหตุ

 

 ณ วันท่ี ณ วันที่ เพ่ิม (ลด) 
  31 ธ.ค. 31 ธ.ค.  ระหวางป
 2558 2559 

 14. นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร* N/A 5,000 N/A * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 

       (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ในช่วงดํารงตําแหน่ง

       ระหว่างปี 2559)   

 15. นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)  

  คู่สมรส 10,000 10,000 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2559)  

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - -  

 16. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ  2,000 2,000 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2559)  

  คู่สมรสและบุตร - - - - 

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 17. นายอธิคม เติบศิริ - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)  

  คู่สมรสและบุตร - - - - 

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 18. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)  

  คู่สมรสและบุตร - - - - 

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 19. นายสัมฤทธิ์ สําเนียง* N/A 7,000 N/A * ผู้บริหารแต่งต้ังใหม่มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559  

       (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ในช่วงดํารงตําแหน่ง

       ระหว่างปี 2559)

  คู่สมรสและบุตร - - - - 

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 20. นายเชียรวิทย์ อุดมวัฒน์วงศ์*  N/A 1,516 N/A * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่มีผลต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559  

       (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ในช่วงดํารงตําแหน่ง

       ระหว่างปี 2559) 

  คู่สมรสและบุตร - - - - 

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 21. นางสาววไิลวรรณ กาญจนกันต*ิ  N/A 3,699 N/A * ผูบ้รหิารแต่งต้ังใหม่มผีลต้ังแต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2559 

       (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ในช่วงดํารงตําแหน่ง

       ระหว่างปี 2559) 

  คู่สมรสและบุตร - - - - 

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 หมายเหตุ: 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารไม่มีการถือหุ้น ยกเว้น ผู้บริหาร ลําดับที่ 6, 8, 9 และ 15
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 1. นางสาวพรรณนลิน  28,812 N/A N/A ปฏิบัติงาน Secondment ใน บมจ. ปตท.สํารวจ

  มหาวงศ์ธิกุล     และผลิตปิโตรเลียม ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

      (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ในช่วงดํารงตําแหน่ง

      ระหว่างปี 2559) 

 2. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์  4,334 N/A N/A เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 

      (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ในช่วงดํารงตําแหน่ง

      ระหว่างปี 2559)

  คู่สมรสและบุตร - - - - 

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 3. นางสาวอรวรรณ ลีลารัศมี  48,402 N/A N/A ผู้บริหารได้รับแต่งตั้งวันที่ 1 มิถุนายน 2559 

      และเกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

      (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ในช่วงดํารงตําแหน่ง

      ระหว่างปี 2559) 

  คู่สมรสและบุตร - - - - 

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

หมายเหตุ: 
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 

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

 ลำ ดับที่ รายชื่อผูบริหาร 

จำ นวนหุน (หุน) 

หมายเหตุ

 

 ณ วันท่ี ณ วันที่ เพ่ิม (ลด) 
  31 ธ.ค. 31 ธ.ค.  ระหวางป
 2558 2559 
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 (7) การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
   และหนี้สินตอ ป.ป.ช.

 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วย 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 39  

กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของ ปตท. รวมไปถึง 

กรรมการและผู้บริหารสูงสุดในนิติบุคคลที่ ปตท. ถือหุ้นเกินกว่า 

ร้อยละ 50 มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ  

ป.ป.ช. ทุกครั้งที่เข้ารับตําแหน่ง ทุก ๆ 3 ปีที่ดํารงตําแหน่ง  

และเมื่อพ้นจากตําแหน่ง 1 ปี โดย ปตท. จะมีหนังสือแจ้งเตือน

กรรมการและผู้บริหารสูงสุดตามเวลาที่กําหนด

 (8)  การแจงการมีสวนไดเสียในที่ประชุม

 คณะกรรมการฯ ได้กําหนดนโยบายในเรื่องในการประชุม 

คณะกรรมการ ปตท. ทกุครัง้ ประธานกรรมการจะแจง้ตอ่ทีป่ระชมุ 

เพื่อขอความร่วมมือกรรมการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับเรื่อง 

ความขัดแย้งของผลประโยชน์ว่าในระเบียบวาระใดที่กรรมการ 

เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุม 

เพื่องดออกเสียงหรือให้ความเห็นใด ๆ ในปี 2559 มีการแจ้ง 

ตอ่ประธานกรรมการฯ จาํนวน 11 วาระ (การประชมุรวม 13 ครัง้) 

 (9) การพิจารณาและการสอบทานรายการ
   ที่เกี่ยวโยงกัน

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาและ

สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ปตท. 

โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยก่อนนําเสนอคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณา

อนุมัติ 

 

 (10)  กิจกรรมรณรงคสงเสริมการกำ กบัดแูล
    กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 
 

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีทําหน้าที่ส่งเสริม 

และกลัน่กรองการดาํเนนิงานเกีย่วกับการกาํกบัดแูลกจิการ เพือ่ให ้ 

ปตท. มีการรณรงค์ส่งเสริมความสําคัญของการปฏิบัติหน้าที่ 

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการอย่างจริงจัง โดยได้จัดตั้ง 

คณะทํางานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีผู้บริหารระดับผู้ช่วย 

กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นหัวหน้าคณะทํางาน กําหนดแผน

ปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน 

ของ ปตท. พร้อมทั้งเป้าหมายประจําปี ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ ปตท.  

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติ รวมทั้งช่วยดําเนินการ 

ต่าง ๆ ตามนโยบาย และเป็นผู้จัดกิจกรรมหลากหลาย 

ในการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกจิตสํานึกแห่งความรับผิดชอบ 

ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร  

พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง โดยในปี 2559 ได้ดําเนินการ ดังนี้

  ทบทวนค่านิยม/ วัฒนธรรมองค์กรให้มีความเหมาะสม

และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และบริบทการดําเนินงาน

ขององคก์รมาอยา่งตอ่เนือ่ง โดยผู้นาํระดับสงูปฏบัิตติน

ใหเ้หน็ถงึความมุง่มัน่ตอ่ค่านยิม และสือ่สารตอ่บคุลากร 

ทั่วทั้งองค์กร ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงกําหนด 

แผนงาน/ กิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยม/ วัฒนธรรม 

องค์กร และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ที่ เป็นรูปธรรม ส่งผลให้การสื่อสารภายในองค์กร  

การแบง่ปนัทกัษะของบคุลากร และการสรา้งนวตักรรม

ในสภาพแวดล้อมของการทํางานเกิดประสิทธิผล 

เป็นอย่างดี 

  กําหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็น 

ลายลักษณ์อักษร เช่น การคัดเลือก การฝึกอบรม  

การเลื่อนตําแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน  

เ ป็ น ต้ น  โ ด ย มี น โ ย บ า ย ใ น ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รู้   

ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ 

มีศักยภาพสอดคล้องกับความจําเป็นทางธุรกิจและ

รองรับแผนการขยายงานในอนาคต

  จัดตั้งศูนย์บริหารข้อร้องเรียน โดยมีฝ่ายสื่อสาร 

องค์กร และศูนย์บริหารคําสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์ 

เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการบริหารจัดการข้อร้องเรียน

จากภายนอกเพื่อให้มีการตอบสนองต่อข้อสอบถาม 

ต่าง ๆ รวมถึงข้อร้องเรียนภายใน โดยมีการกําหนด

ระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้  จะมีการรวบรวมและ 

บริหารประเด็น รวมถึงนําเสนอผู้บริหารระดับสูง  

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรในทุก ๆ ด้าน  

อย่างสม่ําเสมอ

  ในปี 2559 มีการจัดการประชุมคณะกรรมการกํากับ 

ดูแลกิจการที่ดี รวม 4 ครั้ง ตามปฏิทินการประชุม 

ทีก่าํหนดไวอ้ยา่งนอ้ยไตรมาสละครัง้ เพือ่กํากบัดูแลงาน 

ดา้นการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ีการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั 

ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน 

ของ ปตท. รวมทั้งงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและ 

การสื่อความของ ปตท.
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กิจการท่ีดีแกผู่มี้ส่วนไดเ้สียกลุม่ผูถื้อหุน้สามญัโดยตรง

อกีช่องทางหนึ่ง คอื การจดัทาํจดหมายข่าวรายไตรมาส

ภายใต้ชื่อ “PTT Bizway” โดยจัดทําเป็น 2 ภาษา  

คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งไปทางไปรษณีย์ 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญได้รับทราบข้อมูลสําคัญ ได้แก่  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ผลประกอบการ การกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร

จัดการสู่ความยั่งยืนของ ปตท. ข่าวสารการดําเนินงาน 

ของ ปตท. ฯลฯ โดย ปตท. ได้จัดทําแบบประเมิน 

ทัศนคติของผู้ถือหุ้นต่อ ปตท. สําหรับหัวข้อทัศนคติ

ความพึงพอใจต่อ ปตท. ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า ปตท. 

มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในระดับมากถึงมากที่สุด 

รวมแล้วประมาณร้อยละ 90 

  ปลายปี 2559 คณะทํางานการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ปตท. ได้จัดทําแบบสอบถามผ่านช่องทางการสื่อสาร

ภายใน เพื่อประเมนิความรูค้วามเขา้ใจและการสือ่ความ 

ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของพนักงาน ปตท.  

สรุปว่าพนักงานกว่าร้อยละ 95.49 มีความเข้าใจ 

เปน็อยา่งดใีนเรื่องเกี่ยวกบัหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งได้จัดทํา CG E-learning  

ในระบบ Intranet เพื่อใช้เป็นสื่อสําหรับให้ความรู้  

เรื่องหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ 

และมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันแก่พนักงานทุกคน  

และมีการวัดผลโดยการประเมินความรู้ความเข้าใจ

เพื่อการพัฒนาการปลูกจิตสํานึกและรณรงค์ส่งเสริม 

พนักงานใ ห้มีความตระหนักในการปฏิบัติ งาน 

ตามจรรยาบรรณธุรกิจที่กําหนดไว้

  จัดให้มีกิจกรรม CG Roadshow เพื่อเปิดโอกาส 

ให้พนักงานในหน่วยธุรกิจและพื้นที่ต่าง ๆ ได้รับฟัง 

และแลกเปลี่ยนการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

และตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัไปใช้ในการปฏบิตังิานอยา่งทัว่ถงึ  

โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ นิทรรศการ

เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี  จริยธรรมและ 

จรรยาบรรณของ ปตท., เกมส่งเสริมความรู้, ภาพยนตร์ส้ัน

  เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และการบรรยาย 

เรื่องความโปร่งใสภายในองค์กร และการอยู่ร่วมกัน 

ตามหลกั CG ซึง่ในป ี2559 ไดจ้ดักจิกรรม CG Roadshow 

ทั้งหมด 3 ครั้ง ณ สํานักงานในพื้นที่ต่าง ๆ ของ ปตท. 

ไดแ้ก ่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง สาํนกังานพระโขนง 

และสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี  ปตท. วังน้อย 

ซึ่งจากการจัดกิจกรรม 3 ครั้ง ได้รับการประเมิน 

ความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก เฉลี่ยร้อยละ 93.53

  จัดให้มีกิจกรรม CG Camp ปี 3 เพื่อให้ตัวแทนพนักงาน

จากหน่วยงานต่าง ๆ มีโอกาสเข้ามาศึกษาและเรียนรู้

ดา้นการกํากบัดูแลกจิการทีด่แีละการตอ่ตา้นการทุจรติ 

คอร์รัปชันอย่างเข้มข้น เพื่อสามารถนําไปปรับใช้ 

ในการปฏิบัติงานและเป็นตัวแทนในการสื่อความแก่

เพือ่นรว่มงาน ซึง่เป็นสว่นหนึง่ในการสรา้งความเขม้แขง็ 

จากภายในตามกลยุทธ์ของ ปตท. โดยกิจกรรม CG 

Camp ประกอบไปด้วยกจิกรรมตา่ง ๆ  ได้แก ่การสนทนา 

ธรรมเรื่องการปฏิบัติตามหลัก CG, การประชุม 

เชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางสู่องค์กรสุจริต, การแสดง 

ละครตามหลักปฏิบัติ CG ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  

และกจิกรรมสนัทนาการที่สอดแทรกความรูค้วามเข้าใจ

ด้าน CG เป็นต้น

  จัดให้มีการอบรมหัวข้อการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

แ ล ะ ต่ อ ต้ า น ค อ ร์ รั ป ชั น แ ก่ พ นั ก ง า น ที่ เ ข้ า ใ ห ม่  

ผ่านหลักสูตรการปฐมนิเทศทุกรุ่น รวมทั้งกําหนด

ให้สอบวัดความรู้ในระบบ CG E-Learning โดยในปี 

2559 มีการจัดสื่อความในกิจกรรมดังกล่าวรวม 3 รุ่น  

จํานวนรุ่นละ 60 - 80 คน และมีการมอบคู่มือ CG  

ใหพ้นกังานเข้าใหมท่กุคนไดศ้ึกษาและลงนามรบัทราบ 

เพือ่นาํไปใชเ้ปน็แนวทางในการทาํงานตามหลกัการ CG 

และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. 

  นอกจากการส่งเสริมความรู้ด้านการกํากับดูแลกิจการ 

ที่ดีภายในองค์กรแล้ว ปตท. ยังส่งเสริมการแบ่งปัน

ความรู้แก่หน่วยงานภายนอก เพื่อยกระดับมาตรฐาน

การกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยตอบรบัการขอเข้าเยีย่มชม

ดูงานขององค์กร/ สถาบันต่าง ๆ และผู้บริหารระดับสูง 

ได้รับเชิญไปบรรยายหรือร่วมเสวนาภายนอกด้วย

  ปตท. มีการสร้างบรรยากาศของการรณรงค์ผ่านสื่อ

ต่าง ๆ  ภายในองค์กร เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดทํา

เวบ็ไซต ์CG ที่มขีอ้มลูครบถว้น และเปดิโอกาสใหผู้ส้นใจ

ได้ติดต่อสอบถามได้ผ่านช่องทางอีเมล cghelpdesk 

@pttplc.com จัดทําวีดีทัศน์เพื่อใช้สื่อความฯ จัดให้ 

มคีอลมันเ์กีย่วกบั CG ในวารสารรายเดอืน “PTT Spirit” 

ข้อย้ําเตือน CG Tips ผ่านอีเมลภายใน เพื่อให้พนักงาน

ทุกคนได้รับทราบข่าวการดําเนินการที่เกี่ยวกับ CG  

รวมทั้งให้ความรู้และร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งได้รับ

การตอบรับจากพนักงานทุกระดับเป็นอย่างดี รวมทั้ง 

การเผยแพร่คู่มือกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐาน

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับนักลงทุน 

และผู้สนใจต่างชาติ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียนําไปใช้

เป็นประโยชน์ หรือนําไปใช้อ้างอิงได้ไว้ในเว็บไซต์ 

ของ ปตท. ด้วย
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  ปตท. ยังให้ความสําคัญด้านการกํากับดูแลกิจการ 

ของบริษัทใน กลุ่ม ปตท. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง 

การบริหารบริษัทในรูปแบบ “กลุ่ม ปตท.” โดยกําหนด 

เป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแล 

กิจการของบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ให้อยู่ในระดับ 

ใกล้เคียงกัน และเตรียมความพร้อมสําหรับการเข้ารับ

การจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมท้ังกําหนด

แผนการดําเนินงาน และแนวทางการประชาสัมพันธ์ 

การกาํกบัดแูลกจิการทีด่เีชงิรกุ โดยรว่มกนัศกึษา พฒันา

แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล 

ที่เหมาะสมสําหรับใช้เป็นหลักปฏิบัติของ กลุ่ม ปตท.  

และกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการของ กลุ่ม ปตท. 

ดังนี้

      R-E-A-C-T

  R = Responsibility “ความรับผิดชอบต่อหน้าที่” 

  E =  Equitable Treatment “ไม่เลือกปฏิบัติ” 

  A  =  Accountability “ยึดถือความถูกต้อง” 

  C  = Creation of Long-term Value 

    “สร้างมูลค่าเพิ่มระยะยาวให้องค์กร” 

  T  =  Transparency “ความโปร่งใสตรวจสอบได้” 

 ปตท. ไดจ้ดักิจกรรมเพือ่ส่งเสริมการกํากบัดแูลกิจการทีด่ี

ให้กับบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ดังต่อไปนี้

  การแต่งตั้ งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี   

กลุ่ม ปตท.

  การจัดงาน PTT Group CG Day ซึ่งเป็นกิจกรรม 

สําคัญประจําปี เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และเผยแพร่ 

การดําเนินการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทใน  

กลุ่ม ปตท. จัดโดยบริษัทใน กลุ่ม ปตท. 6 บริษัท ได้แก่ 

PTT, PTTEP, PTTGC, TOP, IRPC และ GPSC เพื่อ

นําเสนอการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ของ กลุ่ม ปตท. และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน

ตระหนกัถึงความสาํคญัของการนาํหลักการกํากับดแูล 

กิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ มีแขกรับเชิญ

กติตมิศักดิจ์ากหนว่ยงานภายนอกให้เกยีรตเิขา้รว่มงาน 

อย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริม 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย มูลนิธิเครือข่ายต่อต้าน 

การทจุรติคอรร์ปัชัน เปน็ตน้ รวมทัง้คูค่า้ คณะกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงาน กลุ่ม ปตท. ซึ่งได้รับทั้งความรู้

และความสามัคคีร่วมมือร่วมใจของ กลุ่ม ปตท. ทั้งนี้ 

ในปี 2559 กลุ่ม ปตท. โดยมี ปตท.สผ. เป็นเจ้าภาพ 

จดังานในชื่อ “PTT Group CG Day 2016: See Through 

The Future” โดยมีการเสวนาจาก CEO กลุ่ม ปตท.  

6 บริษัท ในหัวข้อ “มองผ่านเลนส์สู่อนาคตของ  

กลุ่ม ปตท. ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”  

ภายใตแ้นวคดิของงานทีมุ่ง่เน้นการเป็นองค์กรทีโ่ปรง่ใส 

ของ กลุ่ม ปตท. ที่จะเติบโตไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน  

โดยให้ความสําคัญในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน 

ในทุกรูปแบบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงขยาย 

การสื่อสารเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันไปสู่ภายนอก 

เพื่อร่วมกันเสริมสร้างวัฒนธรรมการดําเนินงาน 

อยา่งโปรง่ใสใหก้บัสงัคมและประเทศชาตโิดยรวมตอ่ไป 

 (11) การตอตานทุจริตคอรรัปชัน

  ปตท. กาํหนดแนวปฏบัิตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการตอ่ตา้นทจุรติ 

คอร์รัปชันในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท เช่น จรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วน 

ได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน จรรยาบรรณว่าด้วย 

การรับ การให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  

โดย ปตท. ไม่สนับสนุนการให้สินบนอย่างเด็ดขาด  

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้  

ยังกําหนดให้ Integrity & Ethics เป็นค่านิยมหนึ่ง 

ขององค์กรและเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของ ปตท. 

เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือ

ปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของ ปตท.  

เพื่อให้การบริหารและการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส 

สุจริต เป็นธรรม ควรค่าแก่ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ

ของผู้มีส่วนได้เสีย

  ปี 2553 ปตท. ได้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์

เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition 

Against Corruption: CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้น 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสํานักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

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

ประกาศเจตนารมณ์ 

  ปี 2555 ปตท. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีข้อตกลงโลก

แห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact:  

UNGC) เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการนําหลัก 

สิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม  

และการต่อต้านคอร์รัปชันในระดับสากลมาเป็น 

แนวทางในการดําเนินธุรกิจ
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เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 พิจารณาให้ความเห็นชอบ

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. และ กลุ่ม ปตท. 

และให้ประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร โดยกําหนดให้นโยบาย

ต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือ 

การกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม  

และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และ

กําหนดให้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ กลุ่ม ปตท. 

เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการกํากับดูแลบริษัทใน  

กลุ่ม ปตท. (PTT Way of Conduct) เพื่อให้บริษัทใน 

กลุ่ม ปตท. มีมาตรฐานและแนวทางการบริหารจัดการ

ไปในทิศทางเดียวกัน

  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. กําหนดให้ 

บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่ดําเนินการหรือเข้าไป 

มส่ีวนรว่มในการคอรร์ปัชนั การให้/ รบัสนิบนทกุรปูแบบ  

ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยบุคลากรของ ปตท.  

ต้องดําเนินการตามแนวปฏิบัติในนโยบายต่อต้าน

คอร์รัปชันของ ปตท. ซึ่งครอบคลุมกระบวนการ 

ดําเนินงานต่าง ๆ อย่างจริงจัง เช่น การบริจาคเพื่อ 

การกุศล การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดหาพัสดุ 

การควบคุมภายใน เป็นต้น

  ปตท. ได้สื่อความนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและ 

แนวปฏบัิตไิปยังบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษิทัอืน่ที ่ปตท.  

มอีาํนาจในการควบคมุ คูค่า้ทางธรุกจิ และผูม้สีว่นได้เสยี 

รวมท้ังสาธารณชน ผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย 

เช่น จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ ระบบ PTT Intranet 

การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ เป็นต้น เพื่อให้ผู้มี 

ส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบและปฏิบัติให้สอดคล้อง 

กับแนวทางที่ ปตท. กําหนด

  ปตท. จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

แก่บุคลากรของ ปตท. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

อย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

ความคาดหวังของ ปตท. และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรการนี้ เช่น การอบรมหัวข้อการกํากับดูแล

กิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชันแก่พนักงานที่เข้าใหม่

ผ่านหลักสูตรการปฐมนิเทศ การจัดอบรมหลักสูตร

ทางจริยธรรม จัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านคอร์รัปชัน ระบบ CG  

E-Learning เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดให้ผู้บริหาร 

และพนักงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ 

การต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก 

เชน่ หลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย

  ปตท. ได้ดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการ

ให้การรับรอง (Certification Process) ของโครงการ 

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 

การทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition 

Against Corruption: CAC) ซึ่ง ปตท. ได้แสดงหลักฐาน 

ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบายในการดําเนินธุรกิจ  

มาตรการขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ตลอดจนระบบควบคมุ 

ภายใน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการโครงการฯ โดย  

ปตท. ได้รับรองสถานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ 

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเรียบร้อย

แล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557

  ในปี 2558 ปตท. ได้ประกาศนโยบาย “งดรับของขวัญ 

(No Gift Policy)” ในทุกเทศกาล และในปี 2559 

มีการดําเนินการ ประกาศใช้แนวปฏิบัติตามนโยบาย 

ต่อต้านคอร์รัปชัน กลุ่ม ปตท. เรื่องการรับ-ให้ของขวัญ 

การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย 

งดรับของขวัญดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดี 

ในการปฏบัิตงิานของบุคลากรใน กลุม่ ปตท. โดยมุง่หวงั 

ใหบ้คุลากรทกุระดบัปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ 

โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน และเป็นการตอกย้ํา 

การปฏิบั ติ ตามหลักการกํ ากั บ ดูแลกิ จการที่ ดี  

และการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้จัดทําหนังสือแจ้ง

หน่วยงานและจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่

สํานักงานของ ปตท.

  จัดให้มีการบรรยายหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงกับ 

การควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตติดสินบน”  

ในงานเสวนาปลูกความย่ังยืนสู่องค์กรแห่งความภาคภูมิ  

เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย

ขึ้นไปเกี่ยวกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงและ 

การควบคุมเชิงป้องกันไม่ให้เกิดช่องทางการทุจริต 

ติดสินบน และระบบการควบคุมภายในเพื่อสร้าง 

ความมั่นใจในระบบการทํางาน

  จัด Workshop ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน 

ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ร่วมกับ ฝ่ายบริหาร 

ความเสี่ยงองค์กร และฝ่ายกลยุทธ์จัดหาพัสดุและ

บริหารสํานักงาน เพื่อพัฒนามาตรการต่อต้าน

คอร์รัปชันและผลักดันให้ทุกพื้นที่ปฏิบัติตามเพื่อ 

ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

  ปตท. มุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่าย

ความโปร่งใส เพื่อสังคมไทยที่เข้มแข็ง โดยส่งเสริม

และผลักดันให้พันธมิตรทางธุรกิจของ ปตท. ประกาศ

เจตนารมณ์เข้ารว่มโครงการแนวร่วมปฏบิตัภิาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective 
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Action Coalition Against Corruption: CAC) เพื่อลด 

ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันตลอด 

สายโซ่อุปทาน ตลอดจนสร้างบทบาทการมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมด้านความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริต 

กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

  การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนัก

และให้ความสําคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน  

และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

 

การควบคุมภายใน การจัดทํารายงานทางการเงิน 

และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้าน

การคอร์รัปชัน รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบัติตาม

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน สอบทานมาตรการ

และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า 

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันมีความเพียงพอ 

และมีประสิทธิผล สอบทานการประเมินความเสี่ยง

และให้คําแนะนําต่อคณะกรรมการ ปตท. เกี่ยวกับ 

การปฏบิตัทิีค่วรมเีพือ่ลดความเสี่ยงนัน้ โดยผูบ้รหิาร 

ต้องนําคําแนะนําไปปฏิบัติ  รวมทั้งรายงานผล 

การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน 

การคอร์รัปชันของ ปตท. ต่อคณะกรรมการ ปตท. 

อย่างสม่ําเสมอ และให้คําแนะนําข้อควรปฏิบัติ 

แก่คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหาร

 

กําหนดและทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 

ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ติดตามและประเมินผล 

ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ต่ อ ต้ า น 

การคอร์รัปชันเป็นประจําทุกปี

กํากับดูแลและสนับสนุนให้มีการดําเนินงานด้าน

การบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน  

โดยการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและ

ทบทวนมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เพียงพอ

เหมาะสม 

การคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อ

ให้เกิดการคอร์รัปชัน ทบทวนความเหมาะสมของ

กระบวนการและมาตรการต่าง ๆ และปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่าง รวมทั้งสื่อสารไปยังพนักงานและ 

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ความเสี่ยงในการปฏิบัติ โดยสร้างสภาพแวดล้อม

การควบคมุทีส่ง่เสรมิความซือ่สตัยส์จุรติแกพ่นกังาน

ทุกคน การประเมินความเสี่ยงและกําหนดกิจกรรม

ควบคุมที่มีความเพียงพอเหมาะสมโดยเฉพาะ 

ความเสี่ยงที่ ปตท. ยอมรับไม่ได้ อาทิ ความเสี่ยง 

ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บันทึกต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยัน

ความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน  

การควบคุมภายในของกระบวนการทําบัญชีและ

การเก็บรักษาข้อมูล ได้รับการตรวจสอบภายใน 

เพือ่ยนืยนัประสทิธผิลของกระบวนการตามมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รัปชัน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า 

การบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียง

พอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

 

ทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน ์โอกาสการเกดิ 

ทุจริตและประสิทธิภาพขององค์กรในการบริหาร

ความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กรและในระดับ

กิจกรรมการดําเนินงาน รวมถึงสอบทานเกี่ยวกับ 

หลักจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณผู้บริหารและ

พนักงาน อีกทั้งมีการพิจารณาและรายงานต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดทันที  

เมื่อพบรายการหรือการกระทําที่อาจก่อให้เกิด 

ความเสียหายต่อผลการดําเนินการของ ปตท.  

อย่างร้ายแรง รวมถึงกรณีการเกิดทุจริต

  มาตรการ ขอบเขต และกลไกการคุ้มครองผูแ้จง้เบาะแส

ถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

และมีนโยบายที่จะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือ 

ให้ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน 

แม้ว่าการกระทํานั้นจะทําให้ ปตท. สูญเสียโอกาส

ทางธุรกิจ

 

เมื่อพบการกระทําที่อาจฝ่าฝืนมาตรการต่อต้าน 

การคอร์รัปชัน โดย ปตท. จัดให้มีช่องทางการแจ้ง

เบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงานที่ปลอดภัย  

เมื่อบุคลากรต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส รวมท้ัง

เมื่อบุคลากรต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
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และแจ้งเบาะแสการทุจริต” เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ 

และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการร้องเรียนและ 

แจ้งเบาะแสการทุจริตต่อหน้าที่ (Whistleblowing)  

ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ทั้ งองค์กร อีก ท้ังมีมาตรการคุ้มครองและให้  

ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือ 

ในการให้ข้อมูลเบาะแสที่ เกี่ยวข้องด้วย โดย  

Whistleblowing จะเป็นเครื่องมือในแง่ของการเป็น 

สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและเป็นช่องทาง 

ในการปราบปรามการทุจริต เนื่องจากจะช่วยแก้ไข

ปัญหาได้ทันท่วงทีก่อนที่ปัญหานั้นจะบานปลาย 

และอาจเกิดผลกระทบต่อภาพพจน์และฐานะ

ทางการเงินขององค์กรอย่างรุนแรงในภายหลังได้ 

โดยพนักงาน ปตท. ทุกคนสามารถทําหน้าที่เป็น  

Whistleblower โดยเป็นกระบอกเสียงสะท้อน 

ความผิดปกติ เพื่อสร้างความโปร่งใส การกํากับ 

ดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืนขององค์กร

  บทลงโทษ

 

คู่มือ CG เพื่อแสดงถึงพันธสัญญาในการน้อมรับ 

หลักปฏิบัติที่ดีเป็นแนวทางดําเนินงาน คู่มือ CG 

จึง เปรียบเสมือนวินัยที่ทุกคนต้องปฏิ บัติตาม 

อย่างเคร่งครัด 

  ปตท. จัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากร 

ที่ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม การกระทําใด ๆ ที่ฝ่าฝืน

หรอืไมเ่ปน็ไปตามนโยบายนี ้ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม  

จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ ปตท. 

กาํหนด ซึง่มขีัน้ตอนการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ การสอบสวน  

การลงโทษ และการอุทธรณ์ที่ชัดเจน หรือมีโทษ 

ตามกฎหมาย บุคลากรของ ปตท. ต้องทําความเข้าใจ

และปฏบิตัติามนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชันในทกุขัน้ตอน

ของการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

2.  การประเมินความเส่ียง 
 (Risk Assessment) 

 ปตท. ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหาร 

ความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 

ทัง้จากปจัจยัภายในและภายนอก โดยถอืวา่การบรหิารความเสีย่ง 

เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของทุกกระบวนการในการดําเนินธุรกิจ 

ของ ปตท. และต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ จึงได้กําหนด

เป็นนโยบายบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่พนักงานทุกคน 

ต้องปฏิบัติตาม และมีการประเมินความเสี่ยงในทุกระดับ สําหรับ

ความเสี่ยงในระดับองค์กรจะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

ผ่านคณะกรรมการจัดการคณะต่าง ๆ ของ ปตท. และความเสี่ยง 

ในการปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของผู้บริหาร 

ที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทั้งนี้ มีการจัดตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงองค์กรซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการบริษัท กํากับ

ดแูล และสนบัสนนุใหม้ีการดาํเนินงานดา้นการบริหารความเสีย่ง 

องค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึง

สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม

และประเมินผลต่อคณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหาร 

ความเสี่ยงให้ดําเนินการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิด

ประสิทธิผลสูงสุด โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ 

รบัผิดชอบของทกุหนว่ยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง 

ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซ่ึงมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในคําบรรยาย 

หน้าที่งาน (Functional Description) ของทุกหน่วยงาน 

3. กิจกรรมการควบคุม 
 (Control Activities) 

 คณะกรรมการจัดการของ ปตท. มีอํานาจหน้าที่  

ในการทบทวนรายงานท้ังทางการเงินและไม่ ใ ช่รายงาน 

ทางการเงินของทุกกลุ่มธุรกิจ ในภาพรวมขององค์กร และ 

มีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อ

บังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างสม่ําเสมอ มีการ

กาํหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัเปน็ลายลกัษณอ์กัษร เชน่ การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ โดยกําหนดเป็น

ดัชนีวัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators: KPIs) 

เพื่อให้การควบคุมกิจกรรมด้านการบริหารมีความเหมาะสม 

และเพียงพอ ตรวจสอบและติดตามได้ นอกจากนี้ ยังมีการระบุ

การดําเนินงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสําคัญและกําหนดกลไก 

ในการควบคุมเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด มีการสอบทาน 

ผลการดําเนินงานโดยฝ่ายบริหารอย่างสม่ําเสมอ เช่น ธุรกรรม

ด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารท่ัวไป มีการมอบหน้าที่

อย่างเป็นระบบให้กับกลุ่มบุคลากรเพื่อความม่ันใจว่ามีระบบ 

ตรวจสอบ และคานอํานาจกันได้ โดยมีการแบ่งแยกอํานาจ

หน้าที่ในการอนุมัติ การประมวลผลข้อมูล การบันทึกรายการ 

หรือการบันทึกบัญชี การรับ-จ่ายเงิน การสอบทานการตรวจสอบ

และการดูแลรกัษาทรพัยส์นิออกจากกันโดยเด็ดขาด มกีารควบคมุ 

ภายในด้านการเงินการบัญชี เกี่ยวกับการเก็บเงิน รักษาเงิน  

การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร และเงินยืมทดรอง ให้เป็นไปตาม

ระเบยีบทีก่าํหนด มกีารบนัทกึบญัชคีรบถว้นถกูตอ้งและสม่าํเสมอ 

มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีทั้งที่เป็นเอกสารและข้อมูล

สารสนเทศไว้อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 
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 ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปตท. มีการดําเนินการตาม

ระเบียบและข้อกําหนดว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งได้กําหนดหน้าที่ 

ความรับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจน 

เช่น อํานาจหน้าที่ วงเงินอนุมัติ การกําหนดความต้องการพัสดุ  

การตรวจ-รบั การควบคุมและการเก็บรกัษาพสัด ุและการตรวจนบั 

ทรัพย์สิน ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปตท. มีการวาง 

ระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการควบคุม 

ติดตามประเมินผลอย่างเพียงพอ ทั้งการสรรหา การกําหนด 

ค่าตอบแทน หน้าที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาบุคลากร  

การปฏิบัติงานของบุคลากร และการสื่อสาร เพื่อให้พนักงาน 

มีความรู้ความสามารถ และการบริหารทรัพยากรบุคคลของ  

ปตท. มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 ในกรณีที่ ปตท. มีการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ปตท.  

มีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทําธุรกรรมน้ันต้องผ่าน 

ขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนดทุกครั้ง ทุกรายการ โดยผู้ที่มีส่วน 

ได้เสียจะไม่ร่วมอนุมัติรายการนั้น ๆ ทั้งยังมีการติดตาม  

และดูแลผลการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด

 นอกจากนี้ ปตท. ยังให้ความสําคัญในเรื่องความมั่นคง 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Security, Safety, 

Health and Environment: SSHE) เพราะถือเป็นหนึ่งในเกราะ

ป้องกันความสูญเสียที่สําคัญยิ่งต่อการดําเนินธุรกิจขององค์กร 

ให้เติบโตอย่างราบรื่นและยั่งยืน สามารถต่อยอดผลประกอบการ 

ในทุก ๆ ด้านให้มีผลการดําเนินงานที่เป็นเลิศ ไปสู่วิสัยทัศน์ 

และเป้าหมายที่กําหนดไว้ในที่สุด โดยคณะกรรมการ ปตท.  

ดูแล ติดตาม ให้นโยบาย และคําแนะนําเกี่ยวกับความม่ันคง  

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่ ปตท. นํามา 

ปรับใช้เป็นกิจกรรมการควบคุมผ่านคณะกรรมการจัดการ 

ของ ปตท. ในระดับฝ่ายจัดการ ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เป็นประธานฯ รวมทั้งคณะกรรมการนโยบาย QSHE กลุ่ม ปตท. 

และคณะกรรมการ QSHE ปตท. ซึ่งทําหน้าที่กลั่นกรองและกํากับ

ดูแลการบริหารจัดการในระดับปฏิบัติการของ กลุ่ม ปตท. และ

ภายใน ปตท. ตามลําดบั โดยมีหนว่ยงานรบัผิดชอบสว่นกลาง คือ 

ฝ่ายความม่ันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  

และฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร โดยในปี 2559 ได้กําหนด 

ให้มีการนําเสนอ SSHE Moment เป็นวาระประจําวาระแรก 

ของการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ทกุครัง้ รวมท้ังมกีารนาํเสนอ

ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดด้าน SSHE ที่สําคัญ ให้คณะกรรมการ

จดัการ ปตท. ไดท้บทวนเพือ่ส่ังการและใหข้อ้เสนอแนะ อยา่งนอ้ย 

เดือนละครั้งอีกด้วย รายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก

หัวข้อ SSHE เกราะป้องกันความความสูญเสียเพื่อความยั่งยืน 

ของสังคมไทย และรายงานความยั่งยืนปี 2559 (Corporate  

Sustainability Report 2016) 

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 
 (Information & Communication) 

 ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ ปตท. ในการจัดตั้ง  

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จํากัด (PTTICT) ขึ้น เพื่อเป็น 

ศนูยร์วมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ไอซีที) 

ของ ปตท. และบริษัทใน กลุ่ม ปตท. เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดปริมาณ

งานที่ซ้ําซ้อน เพิ่มศักยภาพทางด้านโครงสร้างพื้นฐานไอซีที 

ของแต่ละบริษัท ตลอดจนเพิ่มอํานาจต่อรองในการจัดหาของ 

ปตท. และบริษัทใน กลุ่ม ปตท. โดย PTTICT สามารถทําหน้าที่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง เป็นกําลังสําคัญให้กับ ปตท.  

และบริษัทใน กลุ่ม ปตท. มาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี

 ในปี 2559 คณะกรรมการ ปตท. ยังได้สนับสนุนให้จัดทํา

แผนแม่บทสารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0  

ของรัฐบาล จัดทํา Digitization Roadmap สร้างนวัตกรรม 

เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ในการดําเนินงานในการแข่งขันทางธุรกิจทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า อาทิ นําเทคโนโลยีระบบ

บริหารจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมาก (Big Data) มาช่วยรวบรวม

และวิเคราะห์ทําความเข้าใจ (Smart Analytic) เพื่อนําเสนอ

และจัดการแคมเปญตรงกับความต้องการจําแนกตามลักษณะ

เฉพาะของลูกค้าให้เหมาะสม (Customer Segmentation)  

เพิม่ประสทิธภิาพการและลดคา่ใชจ้า่ยทางการตลาด นอกจากน้ัน  

เพื่อให้การจัดส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงชีวภาพ 

ของ ปตท. ใหก้บัลกูคา้เปน็ไปอยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ ได้จดัทาํ 

ระบบบริหารปริมาณคงคลังและการเติมเต็มปริมาณคงคลัง 

ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Replenishment & Inventory  

Management) เพื่อทําให้การบริหารจัดการปริมาณสํารอง 

ทําได้แบบรวมศูนย์ (Centralize Inventory Management)  

สร้างความร่วมมือและความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัท 

ใน กลุ่ม ปตท. โดยบูรณาการทั้งกระบวนการของการจําหน่าย 

และจัดส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม รวมทั้งการสั่งซื้อสินค้าเข้าไว้

ดว้ยกนัเป็นระบบ เป็นการเพิม่ความพึงพอใจใหก้บัลกูค้าไดส้งูสดุ 

 น อ ก จ า ก นี้  เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล แ ล ะ บ ริ ห า ร 

ผลการดําเนินงานของ ปตท. ซึ่งมีการลงทุนผ่านบริษัทใน  

กลุ่ม ปตท. มากกว่า 100 บริษัท เป็นไปตามเป้าหมาย บริหาร

จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส  

ตรวจสอบได้ จึงจัดทําโครงการที่สําคัญ อาทิ โครงการ Financial 

& Accounting Shared Service เพื่อกําหนดทิศทางและกลยุทธ์

ของการบริหารการเงินและบัญชี ในการให้บริการด้านบัญชี 

การเงินของ กลุ่ม ปตท. เพิ่มความคล่องตัว ลดต้นทุน ซึ่งทําให้

ส่งผลดีต่อศักยภาพการแข่งขัน และการตัดสินใจทางธุรกิจ 
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รของ กลุ่ม ปตท. รวมท้ังเพื่อเป็นการสร้างธรรมาภิบาลและ 

ความน่าเชื่อถือกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

เป็นไปตามกระบวนการควบคุมภายในที่ดี จึงได้จัดทําระบบ

สารสนเทศเพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง (Continuous 

Control Monitoring and Auditing System: CCMS) สําหรับ 

ใช้เป็นเครื่องมือในการสอบทานประสิทธิผลและตรวจติดตาม

กระบวนการควบคุมที่กําหนดไว้ รวมถึงลดความเสี่ยงที่อาจ 

เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาวิธีการตรวจสอบจากระยะเวลาที่กําหนด  

(Cyclical Audit) สู่การสอบทานอย่างตอ่เน่ือง (Continuous Audit) 

 คณะกรรมการ ปตท. ยังตระหนักและให้ความสําคัญ

กับการเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน

เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

ที่เป็นเลิศ โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบสื่อสารใยแก้วนําแสง 

(Fiber Optic Transmission Equipment) ที่ใช้งานอยู่ในแนว 

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น 

รองรับเทคโนโลยีอินเทอร์เนต็ที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ  

สําหรับภาคอุตสาหกรรม (Digital Industrial Internet of Things: 

IIoT) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ควบคู่ไปกับปรับปรุงระบบรักษา

ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (IT Security) ใหม้ีความทันสมัย 

และมีศักยภาพป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ บริษัทใน กลุ่ม ปตท. จึงได้ร่วมกันลงทุนติดตั้ง 

ระบบ IT Security รูปแบบใหม่ประเภท Advanced Persistent 

Threats (APT) ซ่ึงเปน็อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรป์ระเภทหน่ึง 

ที่จัดได้ว่าเป็นภัยคุกคามขั้นสูงที่สุดประเภทหนึ่งในปัจจุบัน 

ทัง้นี ้กเ็พือ่ปกปอ้งข้อมลูขององคก์รไมใ่ห้เกิดการรัว่ไหลออกไปได ้

และได้ขยายขอบเขตการรับรองมาตรฐานความม่ันคงปลอดภัย

ระบบสารสนเทศ (Information Security Management System) 

ให้ครอบคลุมอุปกรณ์สําคัญทั้งหมดในศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้งศูนย์ 

หลักและศูนย์สํารองหรือที่เรียกว่า Platform as a Service (PaaS) 

ซึ่งผา่นการรบัรองมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 เปน็ทีเ่รยีบรอ้ย

แล้ว ภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายยังได้การรับรอง

มาตรฐานความสะอาด ISO 14644-1 Class 8 และในภาพรวม 

ของอาคารได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว (Green  

Building) ระดับ Gold จากสถาบัน LEED ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นับเป็นอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับ

การรับรองมาตรฐานเทียบเท่าศูนย์คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ

ระดับสากล (Co-Location Service Provider) 

5.  ระบบติดตามและประเมินผล 
 (Monitoring & Evaluation) 

 

 

 สํานักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรง

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น 

(Assurance) และให้คําปรึกษา (Consulting) เพื่อให้กระบวนการ

ทาํงานภายในองค์กรมกีารกํากบัดูแลกจิการ การบรหิารความเสีย่ง 

และการควบคุมภายในที่ดี บรรลุวัตถุประสงค์การดําเนินงาน 

ขององค์กร 

 สํานักตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบ 

ภายในประจาํป ีและแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี โดยการจดัทาํ 

แผนการตรวจสอบเป็นไปตามทศิทางกลยทุธ์ทางธุรกจิ (Business  

Strategic Direction) และความเสี่ยงที่สําคัญที่ส่งผลกระทบ 

ต่อการดําเนินงาน (Risk-Based Approach) โดยครอบคลุม

กระบวนการการดําเนินธุรกิจทั้งของ ปตท. และบริษัทในเครือ 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และรายงานผลการตรวจสอบ 

ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา รวมถึงการรายงาน 

ต่อคณะกรรมการ ปตท. และหน่วยงานกํากับดูแลเป็นประจํา 

ทุกไตรมาส โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

ที่พบจากการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ ท้ังนี้ ในการปฏิบัติงาน 

ของสํานักตรวจสอบภายในไม่มีข้อจํากัดในการแสดงความเห็น 

และไม่มีประเด็นที่มีความขัดแย้งระหว่างหน่วยรับตรวจ 

และสํานักตรวจสอบภายในที่ยังหาข้อยุติไม่ได้

 

 ปตท. มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

อยา่งนอ้ยปีละครัง้ โดยไดกํ้าหนดไวเ้ป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการ

ปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที ่

เกี่ยวข้อง รวมท้ังได้จัดให้มีการประเมินการควบคุมภายใน 

ดว้ยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) ในองคก์ร 2 รูปแบบ 

ดังนี้

  การประเมินระดับองค์กร - จัดทําแบบประเมิน 

การควบคมุภายในรายบุคคลสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัฝา่ย 

ขึ้นไปที่ปฏิบัติงานตามโครงสร้างของ ปตท. และ 

ผู้บริหารที่ปฏิบัติงาน Secondment บริษัทในกลุ่ม 

  การประเมนิระดบักระบวนการ - จดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร  

เพื่อการประเมินการควบคุมภายในในระดับกิจกรรม  

มุ่งเน้นกิจกรรมการควบคุมในกระบวนการทํางาน  

โดยผลการประเมินและแผนการปรับปรุงการควบคุม 

ภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของ

กระบวนการและมีการติดตามโดยผู้บังคับบัญชา
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 ทัง้นี้ ฝา่ยกาํกบัการลงทนุและควบคมุภายในเปน็ผู้รวบรวม

ข้อมูลวิเคราะห์ สรุปผล และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

ทั่วทั้งองค์กร โดยมีคณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหาร 

ความเสี่ยงทําหนา้ที่ในการกลัน่กรอง ใหค้วามเห็นและข้อเสนอแนะ  

รวมทั้งวางแนวทางให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการ 

แก้ไขปรับปรุงเป็นประจําทุกปี นอกจากนี้ ยังมีสํานักตรวจสอบ

ภายในทําการสอบทานเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการควบคุม 

ภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบัติ  

อย่างสม่ําเสมอ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่  

ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในเป็นประจํา 

ทุกปี ในกรณีพบข้อที่ควรปรับปรุงได้มีการกําหนดวิธีปฏิบัติ 

เพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและ 

การสอบทานได้รับการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที 

ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงิน 

มีการตรวจสอบและสอบทานโดยสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายนอก และนําเสนอผลการตรวจสอบ/ 

ส อ บ ท า น แ ก่ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า 

เป็นรายไตรมาสและรายปี

 การติดตามและประเมินการควบคุมภายในของ ปตท. ได้

ยึดถือและปฏิบติัตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคมุ

ภายใน ซึ่งกําหนดในเอกสารคําแนะนํา: การจัดทํารายงาน ตาม

ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. 2544 ขอ้ 6 ซึง่ในปีนี้ 

การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี้ ทุกกลุ่มธุรกิจ

จะมีการรายงานผลการดําเนินงานทุกเดือน รวมทั้งมีการวัดผล

การดําเนินงานโดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Key Performance 

Indicator: KPIs) อย่างสม่ําเสมอ 

 ฝ่ายกํากับการลงทุนและควบคุมภายใน สายงานกลยุทธ์

องค์กรได้รับมอบหมายให้ดูแลการดําเนินงานเรื่องการประเมิน

การควบคุมภายในของ ปตท. ได้ดําเนินการรวบรวมและจัดทํา 

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลการควบคุมที่สําคัญ  

(List of Key Control) ท่ีมีการรวบรวมข้อมลูคําอธิบายลกัษณะงาน 

(FD) คาํส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการ บทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการ

บริษทั ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน กรอบการควบคมุ

ภายในตามมาตรฐานสากล COSO Internal Control Integrated 

Framework 5 ด้าน ได้แก่ (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control 

Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

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

สารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู (Information & Communication)  

และ (5) ระบบการติดตาม (Monitoring) รวมท้ังมาตรการ 

ตอ่ตา้นคอร์รปัชนัตามเกณฑค์าํถามของโครงการแนวร่วมปฏิบตัิ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อปรับปรุงพัฒนา

แบบประเมินการควบคุมภายในให้แก่ผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป 

ที่ปฏิบัติงานตามโครงสร้างของ ปตท. และผู้บริหารที่ปฏิบัติงาน 

Secondment บริษัทในกลุ่ม ให้คําถามในแบบประเมินครอบคลุม

กิจกรรมตามกระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญ และพัฒนา 

ฐานข้อมูลการควบคุมที่สําคัญ 29 กระบวนการหลัก รวมทั้ง 

มีการพัฒนารูปแบบการตอบแบบประเมินการควบคุมด้วย 

ตนเองในแบบ Electronic (e-CSA) เพื่อให้ผู้บริหารสามารถ 

ทําการประเมินฯ และเรียกดูรายงานผลการประเมินฯ ผ่านระบบ 

Intranet ได้ 

 ทั้งนี้ ในปี 2559 ได้มีการปรับปรุงคําถามการประเมิน 

โดยเน้นตามหลัก 17 ประการของกรอบมาตรฐาน COSO รวมทั้ง

มีการจัดทําการประเมินระดับกระบวนการ ในกระบวนการจัดซื้อ

จัดจ้าง กระบวนการบริหารงบประมาณ และกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยง โดยมีการหารือร่วมกับหน่วยงานเจ้าของกระบวนการ

เพื่อพิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมระดับ

กระบวนการ ซึ่งช่วยสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการควบคุม

ภายในและส่งเสริมการพัฒนาการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

 สํานักตรวจสอบภายในได้สอบทานผลการประเมิน 

การควบคุมภายในและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

โดยไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่ เป็นนัยสําคัญ  

ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของ ปตท. ว่าระบบ

การควบคุมภายในของ ปตท. มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลต่อการดําเนินธุรกิจ

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
(Audit Fee) 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

(Audit fee) ให้แก่ สํานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจํานวนเงินรวม 141,391,524 บาท 

(หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบส่ี 

บาท) นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนของ

งานบรกิารอืน่ (Non-audit fee) ทีม่สีาระสาํคญั เชน่ คา่ธรรมเนยีม 

ในการจดัทาํ The Updated Offering Memorandum of the Global 

Medium Term Notes Programme ค่าตรวจรับรองงบการเงิน 

ที่ใช้ในการยื่นกรมสรรพากร และค่าตรวจรับรองอื่น ๆ ในรอบปี

บญัชทีีผ่า่นมา รวมจาํนวน 13,322,301 บาท (สบิสามลา้นสามแสน 

สองหมื่นสองพันสามร้อยหนึ่งบาท)

การปฏิบัติตามหลักการกำ กับดูแล
กิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

 จากผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการของ ปตท. ที่สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ทําการสํารวจ 

และให้คะแนนตามโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัท

จดทะเบียนประจําปี 2559 ในภาพรวม ปตท. อยู่ในเกณฑ์  

“ดีเลิศ” และได้รับคะแนนเฉลี่ยภาพรวมและรายหมวดสูงกว่า 
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จํานวน 601 บริษัท และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทในกลุ่ม 

SET50 ท้ังนี้ ผลสํารวจดังกล่าวพิจารณาจากข้อมูลที่ ปตท.  

เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยในปี 2559 ปตท. มีแนวปฏิบัติที่ดี  

นอกเหนือจากเกณฑ์การสํารวจ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี

ต่อบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่สําคัญ ได้แก่

  ประธานกรรมการปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระ จึงมี 

ความเป็นอิสระในการมอบหมายนโยบายและกํากับ

ดูแลการบริหารงานของ ปตท. 

  ปตท. กําหนดให้มีจํานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 

กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่มีอยู่

  เนื่องจาก ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตาม 

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  

คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาเห็นชอบ 

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นหน่วยงาน 

ที่มีความเป็นกลางและมีความน่าเชื่อถือเป็นผู้สอบ

บัญชีของ ปตท. และนําเสนอคณะกรรมการ ปตท.  

เพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

แต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี

  จดัทาํ Agenda Base Meeting และนาํไปปฏบิตัเิปน็วาระ

การประชุมของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทบทวนผลการดําเนินงาน โดยมีหัวข้อ QSHE/ 

SPIRIT/ CSR/ CG Talk เพื่อเป็นช่องทางการสื่อความ 

CG และส่งเสริมการกระตุ้นเตือน การรณรงค์เรื่อง 

การตระหนักถึงการทํางานอย่างมี CG ด้วย

  ปตท. กําหนดแนวทางการปฏิบัติที่ส่งเสริมค่านิยม 

SPIRIT อย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกับกลไกต่าง ๆ  

ในองค์กร เพื่อเน้นการนําค่านิยม SPIRIT ไปสู่  

การปฏิบตัิอยา่งเปน็รปูธรรมและยัง่ยืน โดยมีการจดัทํา 

SPIRIT Norm เป็นบรรทัดฐาน เพื่อเป็นการเสริมสร้าง

บรรยากาศการทํางานที่ช่วยสนับสนุน/ กระตุ้นเตือน 

ให้พนักงานเป็น “คนเก่ง” และ “คนดี” มีพฤติกรรม 

การทํางานที่สอดคล้องกับค่านิยม SPIRIT ซึ่งผู้บริหาร

เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการเป็น Role 

Model และ Coaching ใหก้บัพนกังานอยา่งเปน็รปูธรรม 

เช่น การปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างสม่ําเสมอ 

มีการสื่อความอย่างชัดเจนตรงไปตรงมา การให้

คําปรึกษาชี้แนะอย่างใกล้ชิด เป็นต้น ซึ่งรวมถึง 

การถ่ายทอดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็น

หนึ่งในค่านิยมองค์กรด้วย 

  การถ่ายทอดค่านยิมสูบ่รษิทัใน กลุม่ ปตท. ผ่านนโยบาย

กลุ่ม ปตท. และกําหนดให้ค่านิยม SPIRIT เป็นหนึ่ง 

ในแนวทางการกํากับดูแลบริษัทใน กลุ่ม ปตท. (PTT 

Way of Conduct)

  การกําหนดให้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน กลุ่ม ปตท. 

เป็นหนึ่งในแนวทางการกํากับดูแลบริษัทใน กลุ่ม ปตท. 

(PTT Way of Conduct) โดยมีการกําหนดตัวชี้วัด 

อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อผลักดันการบริหารจัดการ

บริษัทใน กลุ่ม ปตท. ให้มีมาตรฐานและแนวทาง 

การบริหารจัดการไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถ 

สร้างพลังร่วมได้ตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน  

รวมท้ังเพื่อผลักดันนโยบายสู่การดําเนินการอย่างเป็น

ระบบ รองรับการตรวจประเมินต่อไป โดยในปี 2559 

ปตท. จัด Workshop ให้กับตัวแทนบริษัทใน กลุ่ม ปตท. 

เพื่อทํา Gap Assessment และ Gap Closure Plan  

ผ่านการประเมินตนเองตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective 

Action Coalition Against Corruption: CAC) เพื่อเตรียม

ความพร้อมให้บริษัทในกลุ่มในการเข้าสู่กระบวนการ

รับรองเป็นสมาชิกของโครงการ CAC อย่างเป็นระบบ

 ตลอดปี 2559 ปตท. ได้ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดี อนึ่ง อาจไม่ครอบคลุมเกณฑ์ของโครงการสํารวจ 

การกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate  

Governance Report of Thai Listed Companies) และ ASEAN  

CG Scorecard ในประเด็นดังต่อไปนี้

  การกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ  

ประกอบด้วยจาํนวน 5 - 12 คน

 ข้อบังคับของ ปตท. กําหนดให้มี จํานวนกรรมการ 

ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยปัจจุบัน ปตท. มีจํานวน

กรรมการทั้งสิ้น 14 คน ซึ่งสอดคล้องกับขอ้บังคับและการดําเนิน

ธุรกิจด้านปิโตรเลียมที่ต้องการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา 

อาชีพที่จําเป็นในการบริหารกิจการของ ปตท. ซึ่งปัจจุบัน 

คณะกรรมการ ปตท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

จํานวน 5 คณะ ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสําคัญ ได้แก่  

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ 

กําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

  การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลง

คะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

 ข้อบังคับของ ปตท. กําหนดให้เลือกตั้งกรรมการโดยวิธี 

คะแนนเสียงข้างมาก และผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง 

เท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ นอกจากนี้ ปตท. ได้กําหนดให้มี 

วิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เช่น 

การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเสนอวาระการประชุม

เพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า 

เป็นต้น

 (ทั้งนี้ จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 

แสดงรายละเอียดในหัวข้อ “การประชุมของคณะกรรมการ 
ปตท.” แล้ว)
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การควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง

 ปตท. มีการประเมินประสิทธิผลของการควบคุม

ภายใน โดยวิธีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง 

(Control Self-Assessment) 2 รูปแบบ คือ 

 1. การประเมินระดับองค์กร โดยการใช้แบบ

ประเมินการควบคุมด้วยตนเองรายบุคคลสําหรับ

ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปที่ปฏิบัติงาน

ตามโครงสร้างของ ปตท. และผู้บริหารที่ปฏิบัติงาน 

Secondment บริษัทในกลุ่ม ซึ่งครอบคลุมหน้าที่

ความรับผิดชอบ โดยอ้างอิงกรอบแนวทางปฏิบัติ

ด้านการควบคุมภายในของ The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission: COSO ซึ่งกําหนดองค์ประกอบหลัก

ที่จําเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่ 

 (1) การควบคุมภายในองค์กร 

  (Control Environment)

 (2) การประเมินความเสี่ยง 

  (Risk Assessment)

 (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน 

  (Control Activities)

 (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

  ข้อมูล (Information & 

  Communication) 

 (5) ระบบการติดตาม (Monitoring) 

 2. การประเมินระดับกระบวนการ 

โดยการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดําเนินงานของ ปตท. 

จะบรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ด้านประสิทธิภาพของการดําเนินงาน การใช้ทรัพยากร

การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด 

ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง ความเชื่อถือได้

ของรายงานทางการเงินการบัญชีและรายงานอื่น ๆ 

รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย รวมทั้งระเบียบปฏิบัติ

ของ ปตท. รวมทั้งประเมินตามกรอบแนวทาง

การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) 

และมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามเกณฑ์คําถาม

ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต

 โดยสํานักตรวจสอบภายในได้สอบทานประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในและรายงานผลการสอบทาน

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

โดยคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัท โดยการประเมินข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับ

การดําเนินการตามแนวทาง/ ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา

การควบคุมภายในแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุม

ภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล และระบบการติดตาม 

คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท

มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากร

อย่างเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ประวัติหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

อายุ 59 ปี 

ประวัติการศึกษา
 บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 Master of Business Administration (Finance) 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) 

 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 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  

ประสบการณการทำ งาน
2536 - 2543   : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ปตท.

2544 - 2549   : ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงการเงิน

   และนโยบายสินเชื่อ ปตท.  

2552 - 2559   : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

   สํานักตรวจสอบภายใน ปตท. 

2559 - ปัจจุบัน   : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

   และปฏิบัติงานในตําแหน่ง

   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

                            สํานักตรวจสอบภายใน ปตท. อีกหน้าที่หนึ่ง

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของ
 ไม่มี

ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
 ไม่มี

 

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

 ในการประชมุคณะกรรมการจดัการ ปตท. ครัง้ท่ี 21/2551 

เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2551 ไดแ้ต่งตัง้นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร 

ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักตรวจสอบ 

ภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ 

ความเขา้ใจธุรกจิของ ปตท. เปน็อย่างด ี ประกอบกบัมปีระสบการณ์

ในงานบัญชีการเงินและงานบริหารความเสี่ยงทางการเงินของ 

ปตท. ทัง้ในระดับธรุกจิและในภาพรวม จงึเหน็วา่ มคีวามเหมาะสม 

ที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ ท้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มี

การพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมทั้งการพิจารณา

ประเมินผลการปฏิบัติงานและความดีความชอบประจําปี  

ของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักตรวจสอบภายใน

งานกำ กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  
(Compliance) 

 ปตท. มีการกําหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติ 

ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กร ประกอบด้วย

สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท 

รบัผดิชอบดูแลตดิตามใหก้ลุม่บรษัิท ปตท./ คณะกรรมการ ปตท./

คณะกรรมการจัดการของ ปตท./ ผู้บริหาร/ หน่วยงาน ปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบด้านการเป็นรัฐวิสาหกิจและบริษัทจดทะเบียน 

รวมทั้งระเบียบบริษัทและข้อบังคับ ปตท. ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง และสื่อสาร ให้ความรู้ คําปรึกษา เรื่องกฎ

ระเบียบภายนอกด้านการเป็นรัฐวิสาหกิจและบริษัทจดทะเบียน 

โดยแปลความ/ สรปุเรยีบเรยีง เพือ่ใหบ้คุคล/ หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ดําเนินการได้อย่างถูกต้อง

สาํนกักฎหมาย รบัผดิชอบกาํกบัดแูลงานด้านกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจรวมท้ังกฎหมายด้านการเป็น

บริษัทจดทะเบียน กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม/ ความปลอดภัย 

ในอุตสาหกรรม กฎหมายพลังงาน คดีศาลปกครอง กฎหมาย

ระหว่างประเทศ เพื่อให้การดําเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไป 

อยา่งถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบยีบอืน่ ๆ  ของรฐั ใหคํ้าปรกึษา 

ประเดน็ขอ้กฎหมายแก่หนว่ยงานตา่ง ๆ  /  กลุ่มบรษิทั ปตท. เพือ่ให ้

การดําเนินงานมีความสอดคล้องกับกฎหมาย โดยเฉพาะการทํา

ธรุกรรมใหม ่ๆ  ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือใหก้ารประกอบ

ธุรกิจมีความคล่องตัว

สํานักตรวจสอบภายใน รับผิดชอบในการประเมิน

ประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและ

ตรวจสอบการปฏบิตังิานของทัง้องคก์ร รวมท้ังบรษิทัใน กลุม่ ปตท.
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นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน   อายุ 63 ปี

กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการ

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ไม่มี 

วันท่ีดำ รงตำ แหนงกรรมการ 
 1 กรกฎาคม 2557, 11 เมษายน 2559 (ต่อวาระ) 

 (ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการต้ังแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2557)

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

 University of Oxford, UK

 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 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 (IOD)

 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

 ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6

 สัมมนา เรื่อง บทบาทและหน้าที่กรรมการรัฐวิสาหกิจ

 ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (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) 

 สัมมนา Chairman Forum “Corporate Governance VS Corporate  

 Performance: Duty or Choice?” จัดโดย IOD 

    (13 พฤษภาคม 2559)

 สัมมนา Anti-corruption: Leadership Role of the Board 

 และบทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อนองค์กร

 ตามร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ  

 พ.ศ. ....... และหลักการบริหารกิจการที่ดี (17 ตุลาคม 2559)

 Board Briefing ปตท.

ประสบการณการทำ งาน 

2549 - 2551 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

2551 - 2552 : ประธานที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

   ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

2552 - 2555 : กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ 

   บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 

   บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

    กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

   ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

    กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)

    กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

   บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

    ประธานกรรมการ 

   มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ

 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)

 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรือองคกรอ่ืน ๆ  

 ประธานกรรมการ  มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

 กรรมการ 

 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  
 ไม่มี

  นายกิตติพงษ กิตยารักษ   อายุ 58 ปี

กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ไม่มี 

วันที่ดำ รงตำ แหนงกรรมการ 

 1 กรกฎาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท ด้านกฎหมายการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  

 (Master of Laws หรือ LL M) Cornell University, USA (ทุน ก.พ.)

 ปริญญาโท ด้านกฎหมาย (Master of Laws หรือ LL M) 

 Harvard University, USA (ทุนฟุลไบรท์)

 ปริญญาเอก ด้านกฎหมาย (Doctor of the Science of Law 

 หรือ J.S.D.) Stanford University, USA (ทุนฟุลไบรท์)

1

2

* ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ประวัติคณะกรรมการ
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ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 112/2014),   

 Advance Audit Committee Program (AACP 18/2015)

    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สํานักอบรมศึกษากฎหมาย 

 แห่งเนติบัณฑิตยสภา

 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง

 ในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5  

    สถาบันพระปกเกล้า

 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัย

 ป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) รุ่นที่ 49

 ประกาศนียบัตรหลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8

 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน  

 (วพน.) รุ่นที่ 1

 การประชุมระดับชาติ ว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ

 ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต คร้ังที่ 5 

 หัวข้อ “Tackling Corruption through Public-Private Collaboration”  

 (16 ตุลาคม 2557)

 สัมมนา เรื่อง บทบาทและหน้าที่กรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  

     (5 มิถุนายน 2558)

 สัมมนา การเสริมสร้างความรู้และธรรมาภิบาลของกรรมการ  

 รัฐวิสาหกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

 (สคร.) (30 กันยายน 2559)

 สัมมนา PTT Group AC Forum 2015 

 Board Briefing ปตท.

ประสบการณการทำ งาน 

2548 - 2551 : รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

2551 - 2557 : ปลัดกระทรวงยุติธรรม

2557 - 2558 : ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา

2558 - ปัจจุบัน   : ผู้อํานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรม

   แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

 กรรมการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

 บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของในบริษัท 
หรือองคกรอื่น ๆ  

 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

 และปราบปรามยาเสพติด

 กรรมการบริหารและประธานสาขาประเทศไทย 

 มูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย (ACPF)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  
 ไม่มี

พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธ์ิ   อายุ 63 ปี

กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการสรรหา

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ไม่มี 

วันที่ดำ รงตำ แหนงกรรมการ      
 4 กันยายน 2557 

คุณวุฒิการศึกษา
 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 13

 โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 20

 โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับฝูง 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)

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) 

 รุ่น 8 ปี 2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

 การประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ

 ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต คร้ังที่ 5 

 หัวข้อ “Tackling Corruption through

 Public-Private Collaboration” (16 ตุลาคม 2557)

 สัมมนา “แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ” 

 (13 กรกฎาคม 2558)

 Board Briefing ปตท.

ประสบการณการทำ งาน 

2551 - 2554 : เสนาธิการ กรมช่างอากาศ กองบัญชาการ  

    สนับสนุนกองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

2554 - 2556       : รองเจ้ากรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ

2556 : ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ

2556 - 2557      : เจ้ากรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ 

 

3
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การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา  

 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรือองคกรอื่น ๆ  

 ไม่มี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  
 ไม่มี

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ   อายุ 64 ปี 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน/ 

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ร้อยละ 0.004579  

  (ตนเอง 0, คู่สมรส 0.004579) 

วันท่ีดำ รงตำ แหนงกรรมการ  

 11 เมษายน 2556, 11 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), 

 Utah State University, USA

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

 สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 26/2004), 

 The Role of Chairman (RCP28/2012), 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 Certificate in Advanced Management Program (AMP 155),   

 Harvard Business School, USA

 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10

 (ปริญญาบัตร ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง

 ในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6 

 สถาบันพระปกเกล้า

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 3 

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3  

 สถาบันวิทยาการพลังงาน

 สัมมนา Anti-Corruption: Leadership Role of the Board   

 และบทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อนองค์กรตามร่าง พ.ร.บ.

 การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....... 

 และหลักการบริหารกิจการที่ดี (17 ตุลาคม 2559)

ประสบการณการทำ งาน 

2546 - 2554 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

   บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ปัจจุบัน : ประธานองค์กรธุรกจิเพือ่การพัฒนาอย่างยัง่ยนื  

   (TBCSD) 

การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน/ 

 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 

 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

 กรรมการอิสระ 

 บริษัท อินทัชโฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

 ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 

 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)

 กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

 บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของในบริษัท 
หรือองคกรอ่ืน ๆ  

 ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 

 บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จํากัด (มหาชน)

 (บริษัทจดทะเบียนในสิงคโปร์)

 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน (TBCSD)

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  
 ไม่มี
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พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข   อายุ 61 ปี

กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ไม่มี 

วันที่ดำ รงตำ แหนงกรรมการ     
 4 กันยายน 2557, 11 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต

 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) 

 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 129/2016)   

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 สัมมนาการเสริมสร้างความรู้และธรรมาภิบาล

 ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการ

 นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (30 กันยายน 2559)

 Board Briefing ปตท.

ประสบการณการทำ งาน 

2555 : ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ 

   กองทัพบก

2556 : รองเสนาธิการทหารบก กองทัพบก

2557 - 30 กันยายน 2558 : เสนาธิการทหารบก กองทัพบก

ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ 

   บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

   ประธานกรรมการ 

   การยางแห่งประเทศไทย

การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 

 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรือองคกรอื่น ๆ  

 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 ประธานกรรมการ การยางแห่งประเทศไทย 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  
 ไม่มี

นายชาญวิทย อมตะมาทุชาติ   อายุ 60 ปี

กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ไม่มี 

วันที่ดำ รงตำ แหนงกรรมการ     
 4 กันยายน 2557, 9 เมษายน 2558 (ต่อวาระ)

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 

 (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP 109/2008), 

 Audit Committee Program (ACP 39/2012) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 50  

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

 หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 

 สําหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า  

 หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง 

 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)   

 รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการการค้า  

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18 

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3  

 สถาบันวิทยาการพลังงาน

 สัมมนาการเสริมสร้างความรู้และธรรมาภิบาล

 ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการ

 นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (30 กันยายน 2559)

 สัมมนา Anti-Corruption: Leadership Role of the Board 

 และบทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อนองค์กรตามร่าง พ.ร.บ.  

 การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....... 

 และหลักการบริหารกิจการที่ดี (17 ตุลาคม 2559)

 Board Briefing ปตท.

ประสบการณการทำ งาน 

2550 - 2553 : ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 

   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

   เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2553 - 2559 : รองเลขาธิการ 

   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

   เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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 Leaders in Development Program-Managing Political 

 & Economic Reform, Kennedy School of Government, 

 Harvard University, Boston, USA ปี 2551

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)  

 รุ่นที่ 2 ปี 2552 สถาบันวิทยาการการค้า

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 14 ปี 2555 

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

 หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ

 และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน

 รุ่นที่ 12 ปี 2556 (Public Director Institute: PDI)  

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) 

 รุ่นที่ 5 ปี 2557 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.

ประสบการณการทำ งาน 

ตุลาคม 2551  : รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

พฤษภาคม 2552 : อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ     

   กระทรวงพาณิชย์

กันยายน 2553 : อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก   

   กระทรวงพาณิชย์

กันยายน 2555 : อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    

   กระทรวงพาณิชย์

ตุลาคม 2555 : รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

ตุลาคม 2556 : อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ   

   กระทรวงพาณิชย์

ตุลาคม 2558 : อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

   กระทรวงพาณิชย์

ตุลาคม 2559 -     : อธิบดีกรมการค้าภายใน 

ปัจจุบัน  กระทรวงพาณิชย์

การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ปจจุบัน)

 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรือองคกรอ่ืน ๆ  

 ที่ปรึกษา สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)

 ที่ปรึกษา สมาคมไทย-ญี่ปุ่น

 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 

 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

 กรรมการ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.)

 กรรมการ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน 

 กรรมการ คณะกรรมการช่ังตวงวัด

ปัจจุบัน   : ผู้อํานวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม/ 

   ผู้จัดการใหญ่

   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 

   มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

   สยามบรมราชกุมารี 

การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ 

 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

 กรรมการอิสระ 

 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรือองคกรอื่น ๆ  

 กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ (อ.ก.พ.ร.)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  
 ไม่มี

นางนันทวัลย ศกุนตนาค   อายุ 58 ปี

กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ไม่มี 

วันท่ีดำ รงตำ แหนงกรรมการ      
 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) 

 Financial Statements for Directors (FSD 31/2016) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตร Management Development Program ณ Mt. Eliza, 

 Melbourne, Australia ปี 2532

 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 38 ปี 2546 

 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 49

 ปี 2549 - 2550 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
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 กรรมการ คณะกรรมการกํากับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

 กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  
 ไม่มี

นายวิชัย อัศรัสกร   อายุ 56 ปี

กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ไม่มี

วันที่ดำ รงตำ แหนงกรรมการ
 4 กันยายน 2557

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 

 New South Wales University, Australia

ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 215/2016)   

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 12  

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 

 (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 การประชุมระดับชาติ ว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ

 ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต คร้ังที่ 5 หัวข้อ “Tackling  

 Corruption through Public-Private Collaboration”

 (16 ตุลาคม 2557)

 สัมมนา เรื่อง บทบาทและหน้าที่กรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  

    (5 มิถุนายน 2558)

 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 สํานักงาน ก.ล.ต. และ IOD 

 (28 ตุลาคม 2558)

 สัมมนา Anti-Corruption: Leadership Role of the Board 

 และบทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อนองค์กรตามร่าง พ.ร.บ. 

 การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....... 

 และหลักการบริหารกิจการที่ดี (17 ตุลาคม 2559)

 Board Briefing ปตท.

ประสบการณการทำ งาน 

2538 - ปัจจุบัน : กรรมการ

   บริษัท เชียงเฮงอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

2554 - ตุลาคม 2557 : เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน   

   (ประเทศไทย) 

ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน   : รองประธานกรรมการ

   องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

มีนาคม 2556 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการหอการค้าไทย

2557 - ปัจจุบัน  : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

   คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน   

   (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย

2558 - ปัจจุบัน  : กรรมการ

   คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ  

   (คตช.)

2559 - ปัจจุบัน  : ประธาน

   คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

   ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

   ภาคเอกชน (ป.ป.ช.)

การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของในบริษัท 
หรือองคกรอ่ืน ๆ  

 กรรมการบริหาร 

 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  
 ไม่มี

นายธรณ ธำ รงนาวาสวัสดิ์   อายุ 50 ปี

กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ 

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ไม่มี 

วันที่ดำ รงตำ แหนงกรรมการ    
 18 พฤศจิกายน 2559  
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คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

 มหาวิทยาลัยเจมส์ คุก ประเทศออสเตรเลีย 

ประวัติการอบรม
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9  

 สถาบันวิทยาการพลังงาน (อยู่ระหว่างอบรม) 

ประสบการณการทำ งาน 

 6 กันยายน 2558

 กันยายน 2558  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 กันยายน 2558  และกรรมาธิการกิจการ 

   ของสภาปฏิรูป (วิปสภา)

 ปัจจุบัน   ในคณะกรรมการนโยบาย

   และแผนการบริหารจัดการ

   ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังแห่งชาติ 

   ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร

   ทางทะเลและชายฝ่ัง

   และประชาสัมพันธ์ คณะประมง   

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ 

 กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของในบริษัท 
หรือองคกรอื่น ๆ  

 ไม่มี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  
 ไม่มี

นายสมศักด์ิ โชติรัตนะศิริ   อายุ 59 ปี

กรรมการอิสระ/ 

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ไม่มี 

วันท่ีดำ รงตำ แหนงกรรมการ  
 22 เมษายน 2558

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 

 ทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP 113/2009), 

 Audit Committee Program (ACP 33/2011) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) ปี 2549  

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 14  

 วิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม

 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.

ประสบการณการทำ งาน
2552 - 2553 : ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ

2553 - 2556  : รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ

2556 - ปัจจุบัน : ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ

การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 กรรมการอิสระ/ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของในบริษัท 
หรือองคกรอ่ืน ๆ  

 กรรมการผู้แทนสํานักงบประมาณ 

 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

 กรรมการบริหาร (กรรมการโดยตําแหน่ง) 

 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 (องค์การมหาชน) 

 กรรมการบริหาร (กรรมการโดยตําแหน่ง) 

 สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 กรรมการ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 กรรมการ (กรรมการโดยตําแหน่ง) 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

 (สศช.)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  
 ไม่มี

นายสมชัย สัจจพงษ   อายุ 55 ปี

กรรมการ/ 

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ไม่มี 
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วันที่ดำ รงตำ แหนงกรรมการ  
 1 พฤศจิกายน 2558, 11 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Ohio State University, USA

 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Ohio State University, USA

ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 75/2006) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่ 44 ปี 2548  

 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 2 ปี 2549 

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 

 (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 20 ปี 2550 - 2551 

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)  

 รุ่นที่ 2 ปี 2552 สถาบันวิทยาการการค้า 

 หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ

 และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) 

 ปี 2554 สถาบันพระปกเกล้า 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน).

 รุ่นที่ 3 ปี 2556 สถาบันวิทยาการพลังงาน

 สัมมนาการเสริมสร้างความรู้และธรรมาภิบาล

 ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการ

 นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (30 กันยายน 2559)

ประสบการณการทำ งาน
2552 - 2553 : อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

2553 - 2554 :  ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ

   นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

2554 - 2557 :  ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

   กระทรวงการคลัง

2557 - 2558 :  อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

2558 - ปัจจุบัน :  ปลัดกระทรวงการคลัง

การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 กรรมการ/ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

 กรรมการ/ ประธานกรรมการ 

 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

 กรรมการ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของในบริษัท 
หรือองคกรอื่น ๆ  

 ไม่มี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  
 ไม่มี

นายดอน วสันตพฤกษ   อายุ 58 ปี

กรรมการอิสระ/

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ไม่มี 

วันที่ดำ รงตำ แหนงกรรมการ
 26 กรกฎาคม 2557, 11 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)

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

 ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต คร้ังที่ 5 

 หัวข้อ “Tackling Corruption through Public-Private 

 Collaboration” (16 ตุลาคม 2557)

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) 

 รุ่นที่ 6 ปี 2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน

 สัมมนา “แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ” 

 (13 กรกฎาคม 2558)

 สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption... 

 International cases and practices, IOD (14 ตุลาคม 2558)

 สัมมนา Anti-corruption: Leadership Role of the Board 

 และบทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อนองค์กรตามร่าง พ.ร.บ.  

 การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....... 

 และหลักการบริหารกิจการที่ดี (17 ตุลาคม 2559)

 Board Briefing ปตท.

ประสบการณการทำ งาน 

2552 - ปัจจุบัน   : ประกอบธุรกิจส่วนตัว

การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 กรรมการอิสระ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

 กรรมการอิสระ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ

 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของในบริษัท 
หรือองคกรอ่ืน ๆ  

 ไม่มี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  
 ไม่มี

12
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นายธรรมยศ ศรีชวย   อายุ 58 ปี

กรรมการ/ 

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ไม่มี 

วันท่ีดำ รงตำ แหนงกรรมการ
 15 ธันวาคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้ากําลัง  

 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Corporate Governance for Executives Program   

 (CGE 5/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตรนักบริหารพลังงานระดับสูงรุ่นที่ 1 กระทรวงพลังงาน

 หลักสูตรเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 47  

 กองบัญชาการทหารสูงสุด

 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ผู้นําที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม   

 (นบส.)” รุ่นที่ 56 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณการทำ งาน  

2550 - 2557   : รองอธิบดี

   กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

   และอนุรักษ์พลังงาน

1 ตุลาคม 2557 -  : อธิบดี

กันยายน 2559  กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

   และอนุรักษ์พลังงาน

ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน  : รองปลัดกระทรวงพลังงาน

การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

 กรรมการ 

 บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน)

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของในบริษัท 
หรือองคกรอื่น ๆ  

 ไม่มี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  
 ไม่มี

นายเทวินทร วงศวานิช   อายุ 58 ปี 

กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ร้อยละ 0.000875

  (ตนเอง 0.000875, คู่สมรส 0)

วันที่ดำ รงตำ แหนงกรรมการ  

 10 กันยายน 2558

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 

 (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ปริญญาโท M.Sc. (Chemical Engineering)

 Rice University, USA

 ปริญญาโท M.Sc. (Petroleum Engineering)

 University of Houston, USA

ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Directors 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)  

 โครงการอบรมผู้นําสากล (Program for Global Leadership: PGL)  

 รุ่นที่ 3, Harvard Business School, USA

 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง

 ในระบอบประชาธิปไตย สําหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 10 

      สถาบันพระปกเกล้า

 Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 7 

 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 6

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน

 (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16  

 วิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3 

 ปี 2556 สถาบันวิทยาการพลังงาน

 หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ

 และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน

 รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า

 สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption... 

 International Cases and Practices, IOD (14 ตุลาคม 2558)

th National Conference on Collective 

 Action against Corruption “Anti-Corruption in Thailand:    

      Sustaining the Momentum”, IOD (16 ตุลาคม 2558) 

13 14
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 “Governance as a Driving Force for Business Sustainability”  

 (28 ตุลาคม 2558) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

 สํานักงาน ก.ล.ต. และ IOD

 (17 พฤศจิกายน 2558)

 ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการ

 นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (30 กันยายน 2559)

 และบทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อนองค์กรตามร่าง พ.ร.บ.  

 การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....... 

 และหลักการบริหารกิจการที่ดี (17 ตุลาคม 2559)

ประสบการณการทำ งาน
2551 - 2552 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่   

   กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร

   บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.)

กรกฎาคม 2552 -  :  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ธันวาคม 2552  และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

   กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร ปตท. 

มกราคม 2553 -  : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 

เมษายน 2555   ปตท.

2555 -  :  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

9 กันยายน 2558   ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหน่ง   

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

   กรรมการผู้จัดการใหญ่

   บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม  

   จํากัด (มหาชน)

10 กันยายน 2558 -  : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปัจจุบัน     และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.

การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

 บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

 บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรือองคกรอื่น ๆ  

 สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)

 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.)

 ประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถ

 ในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) 

 คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

 (กพข.)

 Innovation Foundation) และมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ (มพร.)   

 (Power of Learning Foundation)

 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

 และเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

 และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 และมูลนิธิร่วมจิตต์นอ้มเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

 เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ (อ.ก.พ.ร.)

 คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
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* ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ประวัติคณะผู บริหาร

นายเทวินทร วงศวานิช   อายุ 58 ปี 

กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ร้อยละ 0.000875

  (ตนเอง 0.000875, คู่สมรส 0)

วันท่ีดำ รงตำ แหนงกรรมการ  

 10 กันยายน 2558

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 

 (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ปริญญาโท M.Sc. (Chemical Engineering)

 Rice University, USA

 ปริญญาโท M.Sc. (Petroleum Engineering)

 University of Houston, USA

ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Directors 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)  

 โครงการอบรมผู้นําสากล (Program for Global Leadership: PGL)  

 รุ่นที่ 3, Harvard Business School, USA

 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง

 ในระบอบประชาธิปไตย สําหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 10 

      สถาบันพระปกเกล้า

 Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 7 

 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 6

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน

 (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16  

 วิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3 

 ปี 2556 สถาบันวิทยาการพลังงาน

 หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ

 และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 

 รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า

 สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption... 

 International Cases and Practices, IOD (14 ตุลาคม 2558)

th National Conference on Collective 

 

      Sustaining the Momentum”, IOD (16 ตุลาคม 2558) 

 “Governance as a Driving Force for Business Sustainability”  

 (28 ตุลาคม 2558) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

 สํานักงาน ก.ล.ต. และ IOD

 (17 พฤศจิกายน 2558)

 ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการ

 นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (30 กันยายน 2559)

 และบทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อนองค์กรตามร่าง พ.ร.บ.  

 การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....... 

 และหลักการบริหารกิจการที่ดี (17 ตุลาคม 2559)

ประสบการณการทำ งาน
2551 - 2552 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

   กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร

   บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.)

กรกฎาคม 2552 -  :  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ธันวาคม 2552  และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

   กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร ปตท. 

มกราคม 2553 -  : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 

เมษายน 2555   ปตท.

2555 -  :  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

9 กันยายน 2558   ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหน่ง   

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   และกรรมการผู้จัดการใหญ่

   บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม  

   จํากัด (มหาชน)

10 กันยายน 2558 -  : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปัจจุบัน     และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.

การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

 บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

 บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

1
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การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของในบริษัท 
หรือองคกรอื่น ๆ  

 สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)

 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.)

 ประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถ

 ในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) 

 คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

 (กพข.)

 Innovation Foundation) และมูลนิธิแห่งการเรียนรู้ (มพร.) 

 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 และเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

 และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 และมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

 เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ (อ.ก.พ.ร.)

 คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

นายวิรัตน เอื้อนฤมิต   อายุ 54 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันต้นและก๊าซธรรมชาติ 

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ร้อยละ  0.000543

  (ตนเอง 0.000543, คู่สมรส 0) 

วันที่ดำ รงตำ แหนง  

คุณวุฒิการศึกษา

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 in Financial Management, Pennsylvania State University,                              

 Pennsylvania, USA 

ประวัติการอบรม

 Directors Certification Program Update (DCPU 5/2015),  

 Audit Committee Program (ACP 38/2012) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

 Honour Society in Business)

 Fontainebleau, France 

 USA

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

 วิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม

 (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 2 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 และการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการธุรกิจ

 และอุตสาหกรรม

 ในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) 

 รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า

2
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ประสบการณการทำ งาน 

2548 - : รองกรรมการอํานวยการด้านการเงิน  

มกราคม 2554  บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2554 -  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตุลาคม 2554  สายบัญชีและการเงิน 

   บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

ตุลาคม 2554 -  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินองค์กร  

30 เมษายน 2557  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.)

1 พฤษภาคม 2557 -  : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ปตท. 

30 กันยายน 2559 

1 ตุลาคม 2559 -  : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ปัจจุบัน  กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันต้น

   และก๊าซธรรมชาติ ปตท.

การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของในบริษัท 
หรือองคกรอื่น ๆ  

 

 (สนจ.) พ.ศ. 2558 - 2560

 (คบร.)

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 (วตท.)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

 ไม่มี

นายสรัญ รังคสิริ   อายุ 59 ปี 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย

สัดสวนการถือหุนบริษัท:  ไม่มี 

วันที่ดำ รงตำ แหนง
 1 ตุลาคม 2556

คุณวุฒิการศึกษา 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 Directors Certification Program (DCP 61/2005), 

 Finance for Non-Finance Director (FN 19/2005) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 Oxford University, UK

 (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 23 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 และการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1/2013

 รุ่นที่ 5/2014 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณการทำ งาน
2551 - 2552 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

   สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม ปตท.

2552 - 2553 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

   การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ ปตท.

2553 - 2554 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

   การตลาดขายปลีก ปตท.

2554 - 2556 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

   หน่วยธุรกิจน้ํามัน ปตท.

2556 - ปัจจุบัน   : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

   กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย ปตท.

การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

3
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การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของในบริษัท 
หรือองคกรอื่น ๆ  

 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

นายชวลิต พันธทอง   อายุ 60 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความย่ังยืน  

สัดสวนการถือหุนบริษัท:  ไม่มี 

วันที่ดำ รงตำ แหนง
 1 มกราคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 of the University of  Pennsylvania, USA

ประสบการณการทำ งาน
2552 - 2553 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

   ปฏิบัติการคลัง ปตท.

2553 - 2554 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

2554 - 2556 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

   การตลาดขายปลีก ปตท.

2556 - 2557 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

   การตลาดขายปลีก/ 

   รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  

   หน่วยธุรกิจนํ้ามัน ปตท.

2557 -  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1 ตุลาคม 2558 - : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

31 ธันวาคม 2558  กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ปตท.

1 มกราคม 2559 - : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ปัจจุบัน  กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

   และบริหารความย่ังยืน ปตท. 

การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 

 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของในบริษัท 
หรือองคกรอ่ืน ๆ  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

นางนิธิมา เทพวนังกูร   อายุ 59 ปี 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ร้อยละ 0.001435 

  (ตนเอง 0.001435, คู่สมรส 0)

วันที่ดำ รงตำ แหนง
 1 ตุลาคม 2559 

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาบริหารการเงิน)  

 (เกียรตินิยมเรียนดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 126/2009)

 

 และ Ethical Leadership Program (ELP 3/2016) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

5
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ประสบการณการทำ งาน
2554 - 2557 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

   ปฏิบัติงาน Secondment    

   ในตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

   ด้านการเงินและบัญชี 

   บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) 

2557 - 2559  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีองค์กร ปตท.

2559 -  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

30 กันยายน 2559     นโยบายการเงินและบัญชีองค์กร ปตท.

1 ตุลาคม 2559 -  : รักษาการ

ปัจจุบัน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ปตท.

การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของในบริษัท 
หรือองคกรอื่น ๆ  

 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.ค้าสากล จํากัด 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

นายกฤษณ อ่ิมแสง   อายุ 51 ปี 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร 

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ร้อยละ 0.000350 

  (ตนเอง 0.000350, คู่สมรส 0) 

วันท่ีดำ รงตำ แหนง  
 1 กุมภาพันธ์ 2559

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP 139/2010) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Leadership Development Program III รุ่นที่ 2 

 สําหรับผู้บริหารระดับสูง ปตท.

 หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 3 สําหรับผู้บริหารระดับสูง   

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณการทำ งาน
2552 - 2554 : ผู้จัดการฝ่ายบริหารศักยภาพผู้บริหาร

   และบุคลากร ปตท.

2555 - 2556 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

   ธุรกิจหล่อลื่น ปตท.

2556 - 2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

   ปฏิบัติการคลัง ปตท. 

2558 -  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

31 มกราคม 2559    การตลาดขายปลีก ปตท.

1 กุมภาพันธ์ 2559 - : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปัจจุบัน  ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร ปตท. 

การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของในบริษัท 
หรือองคกรอ่ืน ๆ   

 ประธานกรรมการ บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จํากัด

 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จํากัด

 รองเลขาธิการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ผู้ช่วยเลขาธิการ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์

 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

นางศรีวรรณ เอี่ยมรุงโรจน   อายุ 59 ปี 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

กลยุทธ์องค์กร

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ร้อยละ 0.003858 

  (ตนเอง 0, คู่สมรส 0.003858) 

วันที่ดำ รงตำ แหนง  
 1 ตุลาคม 2558 

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)   

 (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP 160/2012),

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Management Program (AMP)  

 รุ่น 183/2012 Harvard Business School, USA

 School of Business, USA

 สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption...International  

 Cases and Practices, IOD (14 ตุลาคม 2558)

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 (วพน. 8)

76
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ประสบการณการทำ งาน
2552 - 2554 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

   แผนกลยุทธ์และบริหารการลงทุน ปตท. 

2554 -  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

30 กันยายน 2558  ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหน่ง

   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  

                     สายงานการตลาดและพาณิชยกิจ 

   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด   

1 ตุลาคม 2558 -  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ปัจจุบัน  กลยุทธ์องค์กร ปตท. 

การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) 

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของในบริษัท 
หรือองคกรอื่น ๆ  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
  ไม่มี  

นายนพดล ปนสุภา   อายุ 52 ปี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ร้อยละ 0.002255 

  (ตนเอง 0.000476, คู่สมรส 0.001779)

วันที่ดำ รงตำ แหนง  
 1 ตุลาคม 2558 

คุณวุฒิการศึกษา

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP 146/2011),   

 Financial Statement for Director (FSD 12/2011) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 International Leading Business School (IMD), Lausanne,   

 สํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 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

 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 19

 สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 22/2016 

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณการทำ งาน
2553 - 2555  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

2555 - 2557  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

1 ตุลาคม 2557 -  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

30 กันยายน 2558    ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหน่ง  

 

                                       บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด  

   (มหาชน)

1 ตุลาคม 2558 -  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปัจจุบัน     หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท.

การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) 

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญท่ีเกี่ยวของในบริษัท 
หรือองคกรอ่ืน ๆ  

 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด 

 ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ จัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด 

 กรรมการ บริษัท ราชบุรี เพาเวอร์ จํากัด 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 ไม่มี  

8
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นายอรรถพล ฤกษพิบูลย   อายุ 51 ปี 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

หน่วยธุรกิจน้ํามัน

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ร้อยละ 0.000939  

  (ตนเอง 0.000788, คู่สมรส 0.000151)

วันที่ดำ รงตำ แหนง
 1 ตุลาคม 2558 

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 Diploma of Petroleum Management, 

 College of Petroleum Studies, Oxford, England 

 (ได้รับทุนการศึกษาจาก British Council)

ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP 173/2013) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. 58)   

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง

 ในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 14  

    สถาบันพระปกเกล้า

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณการทำ งาน
2553 - 2554 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

   สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม ปตท. 

2554 - 2557 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

   การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ ปตท.

2557 -  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

กันยายน 2557  การตลาดขายปลีก ปตท.

ตุลาคม 2557 -  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

30 กันยายน 2558  บริหารความย่ังยืนและวิศวกรรมโครงการ 

   ปตท.

1 ตุลาคม 2558 - : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปัจจุบัน  หน่วยธุรกิจนํ้ามัน ปตท.

การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 กรรมการ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของในบริษัท 
หรือองคกรอ่ืน ๆ  

 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด

 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จํากัด

 กรรมการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 ไม่มี 

นายชาญศิลป ตรีนุชกร   อายุ 56 ปี 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ไม่มี 

วันที่ดำ รงตำ แหนง 

 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 11/2015)

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร 

 กรมกิจการพลเรือนทหารบก รุ่นที่ 1

 วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุ่นที่ 35 ปี 2549

 หลักสูตร Senior Executive Program (SEP-20) รุ่นที่ 20 

 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 Advance Senior Executive Program (ASEP-5), รุ่นที่ 5/2553,   

 KELLOGG & SASIN, Chicago, USA

 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ   

 สําหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า

 and Practice (LEAP) สถาบัน INSEAD, France & Singapore

 หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP 3) 

 สถาบัน PLLI, บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)

 รุ่นที่ 57 ปี 2557 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption...International  

 Cases and Practices, IOD (14 ตุลาคม 2558)

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) 

 รุ่นที่ 7/2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณการทำ งาน
ตุลาคม 2554 - : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

กุมภาพันธ์ 2556  ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหน่ง

   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  

                                     กลุ่มธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน  

   บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC)

มีนาคม 2556 -  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

กันยายน 2557  ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหน่ง

   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  

                                       สายพาณิชยกิจและการตลาด IRPC

ตุลาคม 2557 -  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

30 กันยายน 2558   กลยุทธ์องค์กร ปตท.

1 ตุลาคม 2558 - : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

31 ธันวาคม 2558  หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน ปตท.

1 มกราคม 2559 - : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์ 

ปัจจุบัน  กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย ปตท.

การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)  

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของในบริษัท 
หรือองคกรอื่น ๆ  

 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จํากัด

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 ไม่มี  

นางบุบผา อมรเกียรติขจร   อายุ 58 ปี 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ร้อยละ 0.002451

     (ตนเอง 0.002451, คู่สมรส 0) 

วันที่ดำ รงตำ แหนง  
 1 ตุลาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์)

 (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 

 (สาขาการบริหารการเงิน) (เกียรตินิยม)

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP 152/2011) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 Senior Executive Program (Class 2003) 

 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก 

 สถาบันวิชาการทหารบกช้ันสูง ปี 2551

 หลกัสตูร Leadership Development Program - Center for Creative  

 Leadership, Singapore

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 21/2558 

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณการทำ งาน
2545 - 2552 : ผู้จัดการฝ่ายค้าน้ํามันดิบ ปตท.

2553 - 2557 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์ 

   กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย ปตท. 

2557 - : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

30 กันยายน 2557  หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท.

1 ตุลาคม 2557-  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปัจจุบัน  หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท.

การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญท่ีเกี่ยวของในบริษัท
หรือองคกรอ่ืน ๆ  

 รองประธานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 ไม่มี
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นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต   อายุ 55 ปี 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริหารความย่ังยืนและวิศวกรรมโครงการ 

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ร้อยละ 0.001241  

  (ตนเอง 0.001241, คู่สมรส 0)

วันท่ีดำ รงตำ แหนง  
 1 มกราคม 2560 

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ปริญญาโท Master of Science (Industrial Engineering) 

ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

 และ Financial Statements for Director (FSD) 

    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณการทำ งาน
1 สิงหาคม 2557 -  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ธันวาคม 2558  บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย

   ปตท.

1 มกราคม 2559 - : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

30 กันยายน 2559  บริหารความร่วมมือกลุ่มธุรกิจ

   ปิโตรเลียมข้ันปลาย ปตท.

1 ตุลาคม 2559 - : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

31 ธันวาคม 2559   บริหารความย่ังยืน ปตท.

1 มกราคม 2560 - : รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปัจจุบัน   บริหารความย่ังยืนและวิศวกรรมโครงการ

   ปตท.

การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ไม่มี

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของในบริษัท 
หรือองคกรอื่น ๆ  

 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 ไม่มี

นายสุพจน เหลาสุอาภา   อายุ 59 ปี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

และปฏิบัติงานในตําแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักกฎหมาย

อีกหน้าที่หนึ่ง 

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ร้อยละ 0.002759 

  (ตนเอง 0.002759)

วันที่ดำ รงตำ แหนง 
 1 สิงหาคม 2559 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 มหาวิทยาลัยมหิดล

 ประกาศนียบัตรสํานักศึกษาอบรมวิชาว่าความ 

 สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย

 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP 139) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐ

 และกฎหมายมหาชน (ปรม. 5) สถาบันพระปกเกล้า

 Senior Executive Program (SEP 21) 

 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 หลักสูตรทนายความผู้ทําคํารับรองลายมือชื่อ

 (Notarial Services Attorney) สภาทนายความ

 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป. 1)  

 สํานักงานศาลปกครอง

 หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (นยมส. 6) 

 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด

 หลักสูตรเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต 

 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

 (ป.ป.ช.)

 หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) 

 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

 หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ระดับสูง (นยปส. 4), สถาบันคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

 การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ประสบการณการทำ งาน
2552 - 2559 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

1 สิงหาคม 2559 -  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ปัจจุบัน  และปฏิบัติงานในตําแหน่ง 

   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักกฎหมาย  
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การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

  ไม่มี

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของในบริษัท 
หรือองคกรอื่น ๆ  

 ประธานกรรมการ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จํากัด

 กรรมการ East Mediteranean Gas Company

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
  ไม่มี

นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร   อายุ 59 ปี 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และปฏิบัติงานในตําแหน่ง 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักตรวจสอบภายใน

อีกหน้าที่หนึ่ง 

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ร้อยละ 0.000175

  (ตนเอง 0.000175) 

วันที่ดำ รงตำ แหนง  
 1 สิงหาคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา 

 บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 Master of Business Administration (Finance) 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) 

 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 หลักสูตร Finance for Senior Executives, 

 Harvard Business School, USA

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 หลกัสตูรนกับริหารการยุติธรรมทางปกครองระดบัสงู (บยป.) รุ่นที ่3  

 สํานักงานศาลปกครอง

ประสบการณการทำ งาน
2544 - 2549 : ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงการเงิน

   และนโยบายสินเชื่อ ปตท. 

2549 - 2551 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีการเงิน  

   บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

2552 - : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

31 กรกฎาคม 2559   สํานักตรวจสอบภายใน ปตท.

1 สิงหาคม 2559 - : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และปฏิบัติงาน

ปัจจุบัน  ในตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

                                     สํานักตรวจสอบภายใน อีกหน้าที่หนึ่ง

การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 ไม่มี

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของในบริษัท 
หรือองคกรอ่ืน ๆ  

 ไม่มี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
  ไม่มี

นายสมพร วองวุฒิพรชัย   อายุ 58 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่   

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ร้อยละ 0.000350  

  (ตนเอง 0, คู่สมรส 0.000350)

วันที่ดำ รงตำ แหนง
 22 ตุลาคม 2558 

คุณวุฒิการศึกษา

ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP 224/2016), 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 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), 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2  

 สถาบันวิทยาการพลังงาน

 หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม

 การทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 6, สถาบันการป้องกัน

 สํานักงาน ป.ป.ช.

14 15
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ประสบการณการทำ งาน
1 พฤษภาคม 2549 - : รองผู้จัดการใหญ่

14 มกราคม 2553    สายงานโครงการต่างประเทศ   

   บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม   

   จํากัด (มหาชน) 

15 มกราคม 2553 -  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

31 ธันวาคม 2557    กลุ่มงานโครงการต่างประเทศ 

   บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม  

   จํากัด (มหาชน)

1 มกราคม 2558 -   : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

21 ตุลาคม 2558   กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ 

   บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม  

   จํากัด (มหาชน)

22 ตุลาคม 2558 -  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

ปัจจุบัน   ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหน่ง

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

                                       และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

   บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม   

   จํากัด (มหาชน)

การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 กรรมการ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของในบริษัท 
หรือองคกรอื่น ๆ  

 กรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม

 กรรมการ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้

 กรรมการ สถาบันวิทยาการพลังงาน

 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 ไม่มี

นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว   อายุ 57 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ไม่มี   

วันท่ีดำ รงตำ แหนง  
 1 ตุลาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP 131/2010), 

 Role of Chairman Program (RCP 30/2013)

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 Advance Management Program, INSEAD University, France

 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 50 

 และหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 

 (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 หลักสูตร Oxford Energy Seminar 2013, UK

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่  4   

 สถาบันวิทยาการพลังงาน

 หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ

 และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน

 รุ่นที่ 12 ปี 2557 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

 ของภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า

 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 3/2558

ประสบการณการทำ งาน
2552 - 2554 : รองกรรมการผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจ   

   บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด   

   และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

   สายงานกลยุทธ์องค์กร ปตท.

2554 - : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

30 กันยายน 2557   กลยุทธ์องค์กร ปตท.  

1 ตุลาคม 2557 -  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

ปัจจุบัน  ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหน่ง

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง  

 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

 รองประธานกรรมการ บริษัท วีนีไทย จํากัด (มหาชน)

 กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของในบริษัท 
หรือองคกรอ่ืน ๆ  

 (Asia Pacific ROH) Limited

 ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน)

 กรรมการอํานวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

 นายกสมาคมเพื่อนชุมชน
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 รองประธานกรรมการมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 และมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 ไม่มี 

นายอธิคม เติบศิริ   อายุ 54 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่   

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) 

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ไม่มี  

วันที่ดำ รงตำ แหนง  
 1 ตุลาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี 

 (วิชาเอกบัญชีต้นทุนและการบริหารทางการเงิน)

 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการค้า

 ระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมระดับ High Distinction), 

ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP 125/2009) 

 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง  

 (ปริญญาบัตร วปม.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความม่ันคงขั้นสูง (วปอ.มส.1)   

 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 17 

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

 Executive Education Program, Harvard Business School   

 Harvard University, USA

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6  

 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณการทำ งาน
2552 - 2554 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

   สายแผนธุรกิจองค์กร

   และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่                             

   กลุ่มธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน  

   บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

2554 - 2556 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

   ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหน่ง   

   กรรมการผู้จัดการใหญ่  

                             บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

2556 - : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

30 กันยายน 2557  หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน 

   ปตท.

1 ตุลาคม 2557 -  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

ปัจจุบัน      ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหน่ง

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

   บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ 

 บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)  

 กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของในบริษัท 
หรือองคกรอ่ืน ๆ  

 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลู้บเบส จํากัด (มหาชน)

 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์มารีน จํากัด

 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จํากัด

 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จํากัด

 ประธานกรรมการ บริษัท ลาบิกซ์ จํากัด

 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด

 กรรมการมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม

 และมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ 

 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี

 กรรมการบริหารสถาบัน สถาบันวิทยาการพลังงาน

 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 กรรมการ มูลนิธิอุตสาหกรรมไทย

 อุปนายก สมาคมว่ายน้ําแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 ไม่มี
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นายสุกฤตย สุรบถโสภณ   อายุ 58 ปี

กรรมการผู้จัดการใหญ่  

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

สัดสวนการถือหุนบริษัท: ร้อยละ 0.000070  

  (ตนเอง 0.000070, คู่สมรส 0)

วันท่ีดำ รงตำ แหนง  
 1 ตุลาคม 2556 

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 

 (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 132/2010),  

 Audit Committee Program (ACP 38/2012), 

 (MIR 12/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 ปี 2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 หลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 สําหรับนักบริหารระดับสูง” สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 15) ปี 2555

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน

 (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)

 รุ่นที่ 6 ปี 2558

 Governance Matters, Australia ปี 2558

ประสบการณการทำ งาน
2553 - 2556 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

   หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน ปตท.

2556 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

   ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหน่ง  

   กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

   บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

การดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง  

 บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

การดำ รงตำ แหนงกรรมการสำ คัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรือองคกรอ่ืน ๆ  

 กรรมการ บริษัท อูเบะเคมิคอลส์ (เอเชีย) จํากัด (มหาชน)

 ประธานกรรมการ บริษัท น้ํามัน ไออาร์พีซี จํากัด

 ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จํากัด

 ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จํากัด

 ประธานกรรมการ บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จํากัด

 ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี พีซีซี จํากัด

 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จํากัด 

 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกล่ันน้ํามันปิโตรเลียม 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2557 - 2559)

 รองประธาน คลัสเตอร์ปิโตรเคมี 

 (กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกล่ันน้ํามันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี พลาสติก  

 และเคมี) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2557 - 2559)

 กรรมการและกรรมการบริหาร สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม  

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2557 - 2559)

 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 (วาระปี 2557- 2559)

 กรรมการ สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 กรรมการ สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

 กรรมการ สถาบันน้ําเพื่อความย่ังยืน (วาระปี 2557 - 2559)

 กรรมการ (สาขาวิศวกรรมเคมี) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

 ในพระบรมราชูปถัมภ์

 กรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี 

 (ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สกอ. 697/2558)

 กรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม (มพน.)

 กรรมการ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ (มพร.)

 ที่ปรึกษา คณะกรรมการ สถาบันพลาสติก 

 (เริ่มเดือนกันยายน 2557)

 ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เริ่มเดือนสิงหาคม 2558)

 กรรมการ คณะกรรมการภาครัฐและเอกชน

 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

 (ประชารัฐ - กลุ่มการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ)  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 ไม่มี

         

18
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รายชื่อผูบริหารฯ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

การดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ ประจําป 2559 

หมายเหตุ:

*

รายชื่อบริษัท* 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

 บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน)  PTT x / / / / / / / / / / / / *0/ // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //

ธุรกิจสํารวจ 
และผลิตปโตรเลียม

ธุรกิจกาซ 

ธุรกิจนํ้ามัน

ธุรกิจปโตรเคมี
และการกลั่น

ธุรกิจการคา
ระหวางประเทศ

ธุรกิจอื่น ๆ

ธุรกิจกาซ

ธุรกิจนํ้ามัน

ธุรกิจอื่น ๆ

ธุรกิจปโตรเคมี
และการกลั่น

1 11 19 2715 23 313 13 21 2917 25 33 342 12 20 2816 24 324 5 6 7 8 9

ธุรกิจลงทุน
ตางประเทศ

ธุรกิจ
โครงสรางพื้นฐาน

0

ธุรกิจ
โครงสรางพื้นฐาน

10 18 2614 22 30

               *

  จํากัด (มหาชน)               / /             /

x

        x        

 /   /

x            /

x

        x /     

  (มหาชน)     x        /    /      /  /     *0/

/  /  / /         *0/

 16 บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) IRPC              x   /      /        0/

x               

 18 

x /

 20 บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จํากัด BSA                          x

x

 22 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด GPSC                   

  (มหาชน)                  /            / /

x      /

x

x

  เอนจิเนียริง จํากัด                   

  จํากัด 

 31 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด  BAFS                   

  (มหาชน)

 32 บริษัท บริการน้ํามันอากาศยาน จํากัด IPS                   

 35    Petro Asia (Maoming) Co., Ltd. PA (Maoming)                   

 36 Petro Asia (Sanshui) Co., Ltd.  PA (Sanshui)                   

  (มหาชน)

x                /

x  
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รางวัล BrandAge Thailand’s 
Most Admired Brand 2016  
1. สถานีบริการน้ำ มัน ปตท. ไดรับผลสำ รวจ
 ความนาเชื่อถือเปนอันดับที่ 1 เปนปที่ 13 ติดตอกัน 
2. สถานีบริการน้ำ มัน ปตท. ยังไดรับโลรางวัลเกียรติยศ 
 “Thai Brand” ในฐานะที่แบรนด ปตท. 
 คงความเปน 1 ในตลาด ทามกลางการแขงขันที่รุนแรง
 กับอินเตอรแบรนด เปนความภาคภูมิใจของคนไทย  
 และยังคงครองใจผูบริโภคมายาวนานกวา 10 ป  
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปตท. ได้รับผลสํารวจ

ความน่าเชื่อถือให้เป็นที่ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 อีกด้วย

รับรางวัล/ จัดอันดับ 

23 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้มอบรางวัล 

นิตยสาร BrandAge

ปตท. ใหความสำ คัญในการดำ เนินธุรกิจอยางยั่งยืน ใสใจสังคม
และรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม การดำ เนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล 
เปดเผยขอมูลอยางโปรงใส รวมถึงความมุงมั่นในการสรางนวัตกรรม 
และการสงเสริมเทคโนโลยีอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 
โดยป 2559 ปตท. ไดรับรางวัลการจัดอันดับและการรับรองในดานตาง ๆ 
ท้ังระดับประเทศและระดับสากล จาก 33 สถาบัน รวมเปน 61 รางวัล  

รางวัลแหงความภาคภูมิใจของคนไทย

 ระดับประเทศ

ดานความเปนเลิศในการดําเนินธุรกิจ

1
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รางวัลอุตสาหกรรมดีเดนประจำ ป 2559 
จํานวน 2 รางวัล ได้แก่

1. โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง 
 ไดรับรางวัลประเภทการบริหารความปลอดภัย 

 (ได้รับรางวัลครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10) 

2. โรงแยกกาซธรรมชาติขนอม 
 ไดรับรางวัลประเภทการบริหารงานคุณภาพ 
 (ได้รับรางวัลครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5)

รับรางวัล/ จัดอันดับ

27 กรกฎาคม 2559

ผู้มอบรางวัล 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

รางวัล The No. 1 Brand Thailand 
2015 - 2016 
จํานวน 3 รางวัล โดยมอบให้กับ 
1.  สถานีบริการน้ำ มัน ปตท. (Gas Station)   
2. คาเฟอเมซอน (Coffee Shop) 
3. ผลิตภัณฑน้ำ มันหลอลื่น (Engine Oil Car)  
ซึ่งได้รับผลสํารวจความน่าเชื่อถือให้เป็นอันดับ 1

ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

รับรางวัล/ จัดอันดับ

พฤษภาคม 2559

ผู้มอบรางวัล

นิตยสาร Marketeer 

รางวัลระดับประเทศ 
จาก 22 สถาบัน 
จำ นวน 

34 รางวัล 

รางวัลระดับสากล 
จาก 11 สถาบัน 
จำ นวน 

27 รางวัล 

2 3
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รางวัลธุรกิจยานยนตยอดนิยม 
Thailand Automotive Quality Award
(TAQA) 2016
ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ในกลุ่ม  

1. ผลิตภัณฑเกี่ยวเนื่องกับรถยนตในกลุมน้ำ มันเชื้อเพลิง 
2. สถานีบริการน้ำ มัน 

รับรางวัล/ จัดอันดับ

2 ธันวาคม 2559

ผู้มอบรางวัล

บริษัท สื่อสากล จํากัด ร่วมกับ บริษัท คัสต้อม เอเซีย จํากัด

และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดนหรือ SOE Award 
ประจำ ป 2559
จํานวน 3 รางวัล ประกอบด้วย 

1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจำ ป 2559  
2. รางวัลการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสดีเดน  
3. รางวัลนวัตกรรมดีเดน  (ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 7) 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 

15 กันยายน 2559

ผู้มอบรางวัล 

กระทรวงการคลัง

ดานความเปนเลิศในการดําเนินธุรกิจ
 ระดับประเทศ

4

6

Cafe Amazon ไดรับการโหวตจาก Time Out 
Bangkok Magazine ใหเมนู Black Coffee 
เปนกาแฟดำ  (Americano) ท่ีมีรสชาติดีท่ีสุด

รับรางวัล/ จัดอันดับ

27 กรกฎาคม  2559 

ผู้มอบรางวัล 

Time Out Bangkok Magazine

5
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ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 
ไดรับรางวัลผูบริหารสูงสุดยอดเยี่ยมแหงป 
(The Asset CEO of the Year) 
ดานประเภทธุรกิจน้ำ มันและกาซ

รับรางวัล/ จัดอันดับ

9 มีนาคม 2559

รางวัล Best Risk Management Solution 
จากงาน The Asset Triple A Transaction
Banking Awards 2016

รับรางวัล/ จัดอันดับ

พฤษภาคม 2559

รางวัล The Asset Corporate 
Excellence Awards ประเภท  

 

 

 

รับรางวัล/ จัดอันดับ

15 ธันวาคม 2559

ผู้มอบรางวัล 

ระดับสากล

ปตท. ไดรับการจัดอันดับที่ 146 จาก 500 
บริษัทขนาดใหญที่สุดของโลก ป 2016

 ที่ติดอันดับ 1 ใน 500 

 ปี 2015 เป็นอันดับที่ 93

 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

รับรางวัล/ จัดอันดับ

กรกฎาคม 2559

ผู้มอบรางวัล

1 2

2004

456th

rank
456th

rank

373rd

rank

265th

rank

207th

rank

135th

rank

118th

rank
155th

rank

128th

rank

95th

rank

81st

rank
84th

rank 93rd

rank

146th

rank

2005

2006

2007

2008
2009

2010

2011

2012
2013 2014

2015

2016
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โครงการปาในกรุง สถาบันปลูกปา ปตท. 
ไดรับรางวัลสุดยอดสวมแหงป
ของกรุงเทพมหานคร ประจำ ป 2559 
ประเภทแหลงทองเที่ยวภาคเอกชน 
ซึ่งเป็น 1 ใน 16 แห่งที่ได้รับรางวัลจากสถานที่เข้าประกวด 

ทั้งสิ้น 83 แห่ง

รับรางวัล/ จัดอันดับ

เมษายน 2559 

ผู้มอบรางวัล

สํานักงานอนามัยร่วมกับสํานักงานเขต 50 เขต

ของกรุงเทพมหานคร

ภาพยนตรโฆษณาชุด “ปลูกปากลางใจ” 
ไดรับรางวัลชนะเลิศโครงการภาพยนตรโฆษณาดีเดน
ทางโทรทัศนเพื่อผูบริโภคครั้งที่ 14 หรือ สคบ. 
แอด อวอรด ประจำ ป 2558 ประเภทสงเสริมสังคม
ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม

รับรางวัล/ จัดอันดับ

พฤษภาคม 2559

ผู้มอบรางวัล

สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

ปตท. ไดรับประกาศเกียรติคุณ “องคกรปลอดโฟม
100%” ภายในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“ประกาศเกียรติคุณองคกรปลอดโฟม 100% 
และเสริมสรางความเขมแข็งภาคีเครือขาย 
ดานสุขาภิบาลอาหาร”

รับรางวัล/ จัดอันดับ 

3 มิถุนายน 2559 

ผู้มอบรางวัล

กรมอนามัย

สถานีบริการน้ำ มัน ปตท. สาขาสำ นักงานใหญ 
สาขาลาซาล และสาขานวนคร ไดผานการพิจารณา 
และไดรับเกียรติบัตรใหใชเคร่ืองหมายรับรอง
ฉลากเขียว จากโครงการฉลากเขียว 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 

6 มิถุนายน 2559

ผู้มอบรางวัล 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 ระดับประเทศ
1

3 4

2

ดานการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืน
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รางวัล CSR-DIW Awards 2016 
ใหกับโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. 
และบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำ กัด

ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างย่ังยืน

รับรางวัล/ จัดอันดับ 

28 กรกฎาคม 2559 

ผู้มอบรางวัล   

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลดานความปลอดภัยระดับประเทศ ประจำ ป 2559 
ซึ่ง ปตท. ได้รับรางวัล 
1. เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำ งานระดับบริหาร
 1 ทาน ไดแก คุณสุกิจ วรรณโก
2. คลังน้ำ มัน ปตท. 17 แหงทั่วประเทศ และสำ นักงานพระโขนง 
  ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน ดานความปลอดภัย 
  อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำ งาน (สปก.)

รับรางวัล/ จัดอันดับ  

กรกฎาคม 2559 

ผู้มอบรางวัล 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทํางานแห่งชาติ

ครั้งที่ 30 ประจําปี 2559

ปตท. ไดรับมอบใบประกาศนียบัตรจากองคการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 
ในการดําเนินการ 4 ประเภท ดังนี้

1. รางวัลคารบอนฟุตปริ้นทขององคกร 
 (Carbon Footprint for Organization) ใหกับ 
 สายงานแยกกาซธรรมชาติ และสายงานระบบ 
 ทอสงกาซธรรมชาติ

2. โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดกาซเรือนกระจก (LESS)
 ใหกับโครงการปาวังจันทร และปานิเวศระยองวนารมย  
 กลุม ปตท.
3. โครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน 
 ของประเทศไทย (T-VER) ใหกับปานิเวศระยองวนารมย  
 กลุม ปตท. และกาซชีวภาพระดับชุมชนจากฟารมสุกร 
 ต.ทามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
4. กิจกรรมชดเชยคารบอน (Carbon Neutral Event) 
 ใหกับการประชุมเชิงปฏิบัติการการกำ หนดทิศทาง
 การดำ เนินงานดาน QSHE กลุม ปตท. 
 และการประชุมใหญสามัญประจำ ป 2558/ 
 นิทรรศการงานสัปดาหความปลอดภัยในการทำ งาน
 แหงชาติของกลุม ปตท. ประจำ ป 2559

รับรางวัล/ จัดอันดับ 

19 กันยายน 2559 

ผู้มอบรางวัล 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน)

5

7

6
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ใบรับรองระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ
ของ ปตท. (PTT Business Continuity 
Management System: BCMS) 
ตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 

รับรางวัล/ จัดอันดับ  

11 ตุลาคม 2559 

ผู้มอบรางวัล 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

โลรางวัลดีเดน EIT-CSR Awards 2016 
ประเภทรัฐวิสาหกิจ 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 

30 พฤศจิกายน 2559

ผู้มอบรางวัล   

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

รางวัลรายงานความย่ังยืน ประจำ ป 2559 
(Sustainability Report Award 2016)
ระดับดีเยี่ยม (Best)
โดยได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

รับรางวัล/ จัดอันดับ 

15 ธันวาคม 2559 

ผู้มอบรางวัล

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

สํานักงานคณะกรรมกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และสถาบันไทยพัฒน์

ดานการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืน
 ระดับประเทศ

8

10

9
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โครงการปาในกรุงของ ปตท. ไดรับรางวัลออกแบบ
ภูมิสถาปตยกรรมดีเดน ประจำ ป 2016 (2016 ASLA 
Professional Awards) ระดับ Honor Awards 

โครงการแบบอย่างที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รับรางวัล/ จัดอันดับ

10 พฤศจิกายน 2559

ผู้มอบรางวัล

สมาคมภูมิสถาปนิกอเมริกา

สื่อภาพยนตรโฆษณา ปตท. 
ชุด Energy & the Future ซึ่งเผยแพร 
ผาน Bloomberg TV เมื่อป 2558 ไดรับรางวัล 
2016 Telly Awards ระดับ Bronze  
สาขา Regional TV & Multi-Market 
Cable-Institute/ Corporate Image 

ติดต่อกันเป็นปีที่ 37 และในปีนี้มีผลงานเข้าร่วมประกวด

รับรางวัล/ จัดอันดับ

สิงหาคม 2559

ผู้มอบรางวัล

การจัดอันดับและการเปนสมาชิกของ
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 

ปตท. คงสถานะเปน member ตอเนื่องเปนปที่ 5

รับรางวัล/ จัดอันดับ

8 กันยายน 2559

ผู้มอบรางวัล

ระดับสากล
1

3

2
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รางวัลหุนขวัญใจมหาชน กลุมทรัพยากร 
โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 

23 พฤษภาคม 2559

ผู้มอบรางวัล

หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สถานีบริการน้ำ มัน ปตท. 10 สถานี 
ไดรับประกาศเกียรติคุณมาตรฐานการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 
(มยส.) และเครือขายแรงงานปองกันยาเสพติด

รับรางวัล/ จัดอันดับ 

23 มิถุนายน 2559

ผู้มอบรางวัล 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผลสำ รวจการกำ กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 
(Corporate Governance Report: CGR)  
ประจำ ป 2559 ของบริษัทจดทะเบียนไทย: 
ปตท. ระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) 
หรือ 5 ตราสัญลักษณ์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 

26 ตุลาคม 2559

ผู้มอบรางวัล

โดยได้รับการสนับสนุนจาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลบรรษัทภิบาลดีเดน ประจำ ป 2559 

รับรางวัล/ จัดอันดับ 

13 ธันวาคม 2559

ผู้มอบรางวัล 

สํานักงาน ป.ป.ช. หอการค้าไทย 

และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดานการดําเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาลและโปรงใส
 ระดับประเทศ

1

3

2

4
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1. รางวัล 11th Corporate Governance Asia   
 Recognition Awards 2015, Icon on
 Corporate Governance โดย ปตท. ได้รับต่อเน่ือง

2. รางวัล Asian Corporate Director    
 Recognition Awards 2015 
 โดย ปตท. ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 

รับรางวัล/ จัดอันดับ

13 มกราคม 2559

รางวัล Corporate Governance 
ยอดเยี่ยมแหงเอเซีย ประจำ ป 2016 

จํานวน 6 รางวัล ประกอบด้วย 

3 รางวัลประเภทบุคคล ได้แก่

1. ผูนำ องคกรยอดเย่ียมในเอเชียแหงป  
 (Asia’s Best CEO): คุณเทวินทร วงศวานิช
2. ผูบริหารการเงินองคกรยอดเย่ียมในเอเชียแหงป 
 (Asia’s Best CFO): คุณวิรัตน เอื้อนฤมิต 
 (ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2)

3. ผูบริหารฝายลงทุนสัมพันธยอดเย่ียม

 คุณพิจินต อภิวันทนาพร (ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3) 

และ 3 รางวัลประเภทองคกร ได้แก่

1. รางวัลนักลงทุนสัมพันธยอดเย่ียม 
 (ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 6)

2. รางวัลสื่อสารองคกรยอดเย่ียม 
 (Best Corporate Communications Team)
3. รางวัลความรับผิดชอบตอสังคมยอดเย่ียม 
 (Asia’s Best CSR) (ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4)

รับรางวัล/ จัดอันดับ

20 มิถุนายน 2559

ผู้มอบรางวัล

ปตท. ไดรับรางวัลจากนิตยสาร Alpha 
Southeast Asia ประจำ ป 2016 
ซึ่ง ปตท. ได้รับรางวัลดีเด่น 4 ด้าน ได้แก่

รับรางวัล/ จัดอันดับ

31 สิงหาคม 2559

ผู้มอบรางวัล

ระดับสากล
1

ปตท. ไดรับการจัดอันดับความโปรงใสใน 25 อันดับ
สูงสุดจาก Transparency International  
หรือองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ 
โดยมีบริษัทจากประเทศไทย 3 บริษัท ได้แก่ 

อินโดรามา เวนเจอร์ (อันดับที่ 20 ได้ 5.6 คะแนน)

ไทย ยูเนียน โฟรเซน โพรดัคส์ (อันดับที่ 21 ได้ 5.5 คะแนน) 

และ ปตท. (อันดับที่ 22 ได้ 5.4 คะแนน)  

รับรางวัล/ จัดอันดับ

กรกฎาคม 2559

ผู้มอบรางวัล

หรือองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ

2

3
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โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง ไดรับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับ Gold Award International QCC 2016 

ของโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 5 

รับรางวัล/ จัดอันดับ

ผู้มอบรางวัล

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 

ร่วมกับสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย

รางวัลผูประกอบการธุรกิจสงออกยอดเยี่ยม 
(Best Exporter) ประเภทบริษัทขนาดใหญ่  

รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ 

ผู้ส่งออกเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการในการนําความรู้ 

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มาพัฒนาสินค้า

และบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

จนสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างย่ังยืน

รับรางวัล/ จัดอันดับ

20 กันยายน 2559

ผู้มอบรางวัล

กระทรวงพาณิชย์

ดานสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 ระดับประเทศ

1

2
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ประกาศเกียรติคุณใหแกหนวยงาน
ที่มีความพรอมในการใหบริการรองรับ IPv6 
(Thailand IPv6 Ready Award) 

รับรางวัล/ จัดอันดับ

ตุลาคม 2559 

ผู้มอบรางวัล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ใบรับรองมาตรฐาน ISO14644-1 
(Certification of Compliance: 
Classification of Air Cleanliness) Class 8 

สํานักงานใหญ่ของ ปตท. ว่าได้มาตรฐานความสะอาดระดับสากล  

มีอนุภาคส่ิงเจือปนในอากาศภายในห้องคอมพิวเตอร์ในระดับตํ่ามาก 

ซ่ึงศูนย์คอมพิวเตอร์ของ ปตท. ได้รับการรับรองมาตรฐานครบถ้วน 

ทุกแห่งเทียบเท่าศูนย์คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการช้ันนําของโลก 

รับรางวัล/ จัดอันดับ

ตุลาคม 2559

ผู้มอบรางวัล

รางวัล “Data CHAMPION” 
หรือผูนำ การสรางวัฒนธรรมองคกร
ในการใชขอมูลเพ่ือสรางความสำ เร็จใหกับองคกร  
โดย ปตท. เป็นบริษัทรายแรกในอุตสาหกรรมพลังงานของไทย 

ที่ได้พลิกโฉมธุรกิจด้วยนวัตกรรมการบริหารจัดการ 

และวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง 

รับรางวัล/ จัดอันดับ

27 เมษายน 2559 

ผู้มอบรางวัล

บริษัท ไมโครซอฟท์ เอเชีย 

รางวัล The Innovators 2016 - Corporate 
Finance สาขา Process Innovation 
and Product Innovation 

และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

รับรางวัล/ จัดอันดับ

พฤษภาคม 2559

ผู้มอบรางวัล

ระดับสากล
3

4

1

2
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รายงานฉบับนี้จัดพิมพ์โดยกระดาษใช้แล้ว

ที่นํามาผลิตใหม่ (Recycled Paper) 

และหมึกพิมพ์ที่ทําจากถ่ัวเหลือง 

(Soy-based Ink)

555 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0-2537-2000

www.pttplc.com


