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PTT GROUP VALUES 
คานิยม

ดําเนินธุรกิจดานพลังงาน
และปโตรเคมีอยางครบวงจร
ในฐานะเปนบริษัทพลังงาน
แหงชาติ โดยมีพันธกิจ
ในการดูแลผูมีสวนไดเสีย
อยางสมดุล

บริษัทพลังงานไทยขามชาติชั้นนํา
PTT GROUP 
VISION 
วิสัยทัศน

PTT GROUP 
MISSION 
พันธกิจ

ตอลูกคา
สร้างความพึงพอใจ

และความผูกพันแก่ลูกค้า 

โดยผ่านการนําเสนอ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ที่มีคุณภาพ

ในระดับมาตรฐานสากล 

ด้วยราคาเป็นธรรม

ตอคูคา
ดําเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐาน

ของความเป็นธรรม มุ่งสร้าง

ความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ 

และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนา

ศักยภาพและประสิทธิภาพ

ในการดําเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

ตอพนักงาน
สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ

การทํางานระดับมืออาชีพ

อย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจ

ในคุณภาพชีวิต การทํางาน

ของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนํา 

เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

ตอประเทศ
สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

ในระยะยาว โดยการจัดหา

พลังงานในปริมาณที่เพียงพอ

มีคุณภาพได้มาตรฐาน

และราคาเป็นธรรม

เพื่อเสริมสร้างการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ

ตอสังคมชุมชน
เป็นองค์กรที่ดีของสังคม

ดาํเนินธรุกิจที่มีการบริหารจดัการ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตามมาตรฐานสากล

และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม ชุมชน

ตอผูถือหุน
ดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ 

สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี

และมีการขยายธุรกิจให้เติบโต

ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

ุ

พนักงาน

คูคา
ผูถือหุน

ลูกคา

สังคมชุมชน

ประเทศ

PTT GROUP STRATEGIC
FRAMEWORK
กลยุทธการดําเนินธุรกิจ
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ขอมูลทั่วไปของบริษัท

บุคคลอ้างอิง • นายทะเบียนหลักทรัพย์    

 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

 ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

 เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 โทรศัพท์  0-2009-9999 

 โทรสาร  0-2009-9991

• ผู้สอบบัญชี 

 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   

 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 โทรศัพท์  0-2271-8000

 โทรสาร  0-2618-5769

• นายทะเบียนหุ้นกู้สกุลบาท    

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (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

 ทีมการขายผลิตภัณฑ์ 

 บริการหลักทรัพย์

 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 

 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 โทรศัพท์  0-2544-3937, 0-2544-2923

 โทรสาร  0-2544-7475

ชื่อบริษัท    บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อ    ปตท.

เลขทะเบียนบริษัท    0107544000108

ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการด้านปิโตรเลียม โดยลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

   และบริษัทร่วม (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเลียมข้ันต้น 

   ปิโตรเลียมข้ันปลาย ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 

ทุนจดทะเบียน 28,562,996,250 บาท 

ทุนท่ีออกและชําระเต็มมูลค่า  28,562,996,250 บาท 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ่    555 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

   โทรศัพท์ 0-2537-2000 โทรสาร  0-2537-3498-9

   เว็บไซต์  www.pttplc.com

ฝ่ายส่ือสารและภาพลักษณ์องค์กร โทรศัพท์ 0-2537-2150-1   โทรสาร 0-2537-2572, 0-2537-2171

   อีเมล corporate@pttplc.com

ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2537-3518-9   โทรสาร 0-2537-3948

   อีเมล ptt-ir@pttplc.com

สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ โทรศัพท์ 0-2537-3885-6, 0-2537-3855 โทรสาร 0-2537-3883, 0-2537-3887

และเลขานุการบริษัท อีเมล corporatesecretary@pttplc.com

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
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งบกําไรขาดทุน (ลานบาท)

รายได้จากการขายและการให้บริการ   1,718,846  1,995,722  2,336,155 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา 

 ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) 

 

312,526 

 

345,395  351,396 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัท  94,609  135,180  119,684 

งบดุล (ลานบาท)

สินทรัพย์รวม   2,232,331  2,232,314  2,355,484 

หนี้สินรวม   1,060,734  983,758  1,036,990 

ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม  408,649  429,884  443,411 

ส่วนของบริษัทใหญ่   762,948  818,672  875,084 

หุนหรือขอมูลเกี่ยวกับหุนสามัญ 
จํานวนหุ้นสามัญที่ออกและชําระเต็มมูลค่า  (ลานหุน)  28,563 2/  28,563 2/  28,563 1/

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)  26.71 2/  28.66 2/  30.64 1/

กําไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)  3.27 2/  4.67 2/  4.15 1/

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)  1.60 2/  2.00 2/  2.00 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิ (รอยละ)  49.0  42.8  48.2 

ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด (บาท)  37.20 2/  44.00 2/  46.00 1/

อัตราสวนทางการเงิน 
อัตรากําไรสุทธิต่อยอดขายสุทธิ (รอยละ)  7.54  9.25  7.08 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น                     (รอยละ)  12.96  17.09  14.13 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (รอยละ)  5.88  8.27  7.21 

อัตราส่วนหนี้สิน3/ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น               (เทา)  0.52  0.42  0.41 

อัตราส่วนหนี้สิน3/ สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น                   (เทา)  0.19  0.11  0.08 

อัตราส่วนหนี้สิน3/ สุทธิต่อ EBITDA                   (เทา)  0.71  0.39  0.31 

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)  9.23  11.01  11.13 

หมายเหตุ:          

1/ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 หุ้น ปตท. แตกพาร์จาก 10 บาทต่อหุ้นเป็น 1 บาทต่อหุ้น 

2/  เสมือนมีการแตกพาร์มาตั้งแต่ต้น 

3/  หนี้สิน = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

จุดเดนทางการเงิน

256125602559

จุดเด่นทางการเงิน
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จุดเดนทางการเงิน
รายไดจากการขาย
และการใหบริการ
(ลานบาท) 2,336,155 119,684

กําไรสุทธิ
(ลานบาท)

2559 25592560 25602561 2561

อื่น ๆ
กลุมธุรกิจปโตรเคมี
และการกลั่น
หนวยธุรกิจการคา
ระหวางประเทศ

ปตท.สผ. บริษัทในเครือ-ปโตรเคมี
และการกล่ัน 

หนวยธุรกิจนํ้ามัน
หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ 
ปตท.สผ. 

ปตท. 
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อัตราสวนทางการเงินงบแสดงฐานะทางการเงิน
(ลานบาท)

2559 2560 2561

สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยอื่น ๆ
ที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณสุทธิ

เจาหนี้การคาและหนี้สินอื่น ๆ
เงินกูยืมระยะยาว 
(รวมถึงเงินกูยืมระยะยาว
ที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป)
สวนของผูถือหุน

+5.5%

2,355,4842,232,3142,232,331
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2,355,484

12.96
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11.13

17.09
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11.01

อัตราผลตอบแทน
ผูถือหุน  
(รอยละ)

อัตราสวนหนี้สินสุทธิ
ตอ EBITDA
(เทา)

อัตราสวน
ความสามารถ
ชําระดอกเบี้ย
(เทา)

อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพยรวม
(รอยละ)

อัตราสวนหนี้สิน
ตอสวนของผูถือหุน 
(เทา)

อัตราสวนหนี้สินสุทธิ
ตอสวนของผูถือหุน
(เทา)

7.54 7.08

9.25
อัตรากําไรสุทธิ
ตอยอดขายสุทธิ  
(รอยละ)

2559 2560 2561
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สารจาก
คณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 ในปี 2561 ปตท. ดําเนินงานมาครบระยะเวลา 40 ปี

โดยตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา ปตท. ได้ทาํหน้าทีส่รา้งความม่ันคง

ทางพลังงาน สร้างฐานความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ

และสร้างการเติบโตร่วมกันกับชุมชน สังคม และประเทศ

จนถึง ปัจจุบัน และ ปตท. ยังคงยึดม่ันในการเป็นองค์กร

แ ห่ง ค ว า ม ภ า ค ภูมิใ จ แ ล ะ ส ม บั ติ อั น ล้ํ า ค่ า ข อ ง ค น ไ ท ย 

(Pride & Treasure of Thailand) ผ่านการบริหารจัดการ

3 ด้าน (3P) ได้แก่ People การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Planet การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่

กับการดูแลสังคมและชุมชน และ Prosperity การเป็นฐาน

ความม่ันคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคม ดําเนินธุรกิจ

ด้วยหลักธรรมาภิบาล และดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล

โดยดําเนินงานมุ่งสู่ เป้าหมายการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน

ร่วมกับทุกภาคส่วน (Sustainable Growth for All) 

 ด้าน People ปตท. มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม

พัฒนาคนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 

ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง ค น ใ น สั ง ค ม อั น จ ะ ส่ ง ผ ล ต่ อ

การพัฒนาประเทศ โดยมีโครงการที่สําคัญ อาทิ พัฒนา

การศึกษาไทยโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดย ปตท. ร่วมเป็น 1 ใน 12 บริษัทเอกชนชั้นนําผู้ร่วมพัฒนา

โรงเรียนประชารัฐระยะที่ 2 ต่อเนื่องจากปี 2560 รวมท้ังสิ้น

82 โรงเรียน ใน 14 จังหวัด และต่อยอดสู่โครงการ Partnership

School Project นําประสบการณ์บริหารจัดการรูปแบบ

เอกชนร่ วมแบ่ ง ปัน ในโรง เ รี ยนร่ วมพัฒนากลุ่ ม  ปตท .

ใน 5 จังหวัด รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

โดยมีนักเรียนรุ่นแรกจากโรงเรียนกําเนิดวิทย์ (Kamnoetvidya

Science Academy: KVIS) สําเร็จการศึกษาจํานวน 71 คน

ซึ่งได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศถึง 17 คน และสนับสนุน

การศึ กษาในระดับอุดมศึ กษาผ่ านสถาบันวิทยสิ ริ เ มธี  

(Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology: VISTEC)

ซึ่งได้รับการจัดอันดับจากดัชนีวารสารวิจัยชั้นนําระดับโลก

Nature Index Ranking 2017 ให้อยู่ ในอันดับที่  1 ของ

ประเทศไทย ในด้าน Chemical Science นอกจากนี้ ปตท. ได้เปิด

Café Amazon for Chance ร้านกาแฟแห่งแรกที่ดําเนินการ

โดยผูพิ้การทางการไดยิ้นไปแลว้ 4 สาขา เพ่ือเป็นการสรา้งโอกาส
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และพัฒนาศักยภาพของผู้ด้อยโอกาสให้สามารถพึ่ งพา

ตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร

ภายในองค์กรมุ่งเน้นการสร้างคนเก่งและคนดี โดยส่งเสริม

นโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน สร้างระบบการประเมิน

การควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสการเกิดทุจริต

และปลูกฝังบุคลากรให้มีจริยธรรม

 ด้าน Planet ปตท. มุ่งดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

สรา้งจิตสาํนึกในการอนรุกัษท์รัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

สนับสนุนการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และพัฒนาพื้นที่สีเขียว

ให้กับประเทศ โดยในปี 2561 คณะกรรมการ ปตท. อนุมัติ

เพิ่มเป้าหมายการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หรือ Climate Action เป็นหนึ่งในเป้าหมาย Sustainable

Development Goals (SDGs) และดําเนินงานโครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่

การรักษาพื้นป่าจากโครงการปลูกป่า 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ

ศูนย์ เรียน รู้ระบบนิ เวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี  จังหวัด

ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ์ จ น ถึ ง โ ค ร ง ก า ร ศู น ย์ เ รี ย น รู้ ป่ า ใ น ก รุ ง 

กรุงเทพมหานคร และโครงการป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งได้

รับรางวัลจากสมาพันธ์ภูมิสถาปนิกนานาชาติในปี  2561

และโครงการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจสี เขียวและ

แหล่งท่องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า โดยผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนา

ในอดีตจนถึงปัจจุบันของโครงการปลูกป่าเหล่านี้ ช่วยดูดซับ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมได้ถึง 37.27 ล้านตันเทียบเท่า

กับปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์

ส่วนบุคคลกว่ า  1  ล้ านคันต่อ ปีและเพิ่ มก๊ าซออกซิ เจน

สู่ชั้นบรรยากาศ 29.81 ล้านตัน เพียงพอให้คนได้ใช้หายใจ

กว่า 5.7 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างประโยชน์

ทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนโดยรอบจากการเก็บของป่า

รวมมูลค่ากว่า 280 ล้านบาทต่อปี และส่งเสริมให้พนักงาน

เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริง

ในแต่ละท้องที่และบําเพ็ญประโยชน์ต่อทั้งชุมชนและสังคม
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นอกจากนี้ ในปี 2561 ปตท. ได้รับการขึ้นทะเบียนตามโครงการ

ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย

(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER )

จากโครงการหมุนเวียนพลังงานความร้อนเหลือทิ้งกลับคืน

ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 5 และ 6 จังหวัดระยอง

รวมท้ังรางวัล Zero Accident จากการดําเนินงานดา้นการส่งเสริม

ก า ร ป้ อ ง กั น อุ บั ติ เ ห ตุ จ า ก ก า ร ทํ า ง า น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี

ในสถานประกอบการ 

 ด้าน Prosperity ปตท. มุ่งเน้นสร้างการเติบโตและ

ค ว า ม ยั่ ง ยื น ใ ห้ กั บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ไ ท ย  บ น ฐ า น

การดําเนินงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

โดยคณะกรรมการ ปตท. ไดอ้นมุตัจิดัตัง้โครงสรา้งการกาํกบัดูแล

การบรหิารความเสีย่ง การควบคมุภายใน และการกาํกบัการปฏบิตัิ

ตามกฎหมาย (Governance, Risk, and Compliance: GRC)

เพื่อการจัดการ ในเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพและ

เป็นรูปธรรม ในด้านธุรกิจ ปตท. ยังคงสร้างความต่อเนื่อง

ในการดําเนินงานตามกลยุทธ์ 3D ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ 

Do Now การเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันโดยเพิ่มประสิทธิภาพ

การดําเนินงานและเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในการดําเนินธุรกิจ จนทําให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มกําไร

ได้กว่า 1.9 หมื่นล้านบาท กลยุทธ์ Decide Now การลงทุน

โครงสร้างพื้นฐานและการขยายธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้าง

ความย่ังยืนในการดําเนินธุรกิจ อาทิ ขยายเครือข่ายท่อก๊าซ

ธรรมชาติ ลงทุนห่วงโซ่มูลค่าก๊าซธรรมชาติเหลวโดยขยาย

คลังกา๊ซธรรมชาตเิหลวสว่นเพิ่มแลว้เสรจ็ จดัตัง้บรษัิทเพื่อดาํเนนิ

ธรุกจินํ้ามนัหล่อลื่นในประเทศจนี ขยายธุรกจิโรงกล่ันและปิโตรเคมี

ครบวงจรโดยลงทุนส่วนขยายปิโตรเคมีและต่อยอดพัฒนา

เคมีภณัฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty) สรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัผลิตภัณฑ ์

รวมถึงปรับโครงสร้างทางธุรกิจที่สําคัญ ได้แก่ การเพิ่มสัดส่วน

การถือหุ้นบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) เป็นร้อยละ  

48.05 ซึง่เป็นไปตามทศิทางการลงทุนธุรกจิปโิตรเคมแีละการกล่ัน

ที่มีศกัยภาพการเติบโตในอนาคต การโอนกิจการของหนว่ยธรุกิจ

น้ํามันและหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่ บริษัท ปตท. นํ้ามัน

และการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) (PTTOR) เพื่อให้ PTTOR

เป็นบริษัทแกน (Flagship Company) ของกลุ่ม ปตท. ด้านธุรกิจ

น้ํามันและค้าปลีก เป็นไปตามนโยบายเปิดเสรีธุรกิจนํ้ามัน

เน้นขยายธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกับสังคมไทยและ

นําแบรนด์ไทยสู่ต่างประเทศ และกลยุทธ์ Design Now

การแสวงหาโอกาสและพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ (New S-Curve) 

เพื่อการเติบโตระยะยาวควบคู่กับการตอบสนองนโยบาย

ไทยแลนด์ 4.0 โดย ปตท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

กับองค์กรต่าง ๆ อาทิ โครงการด้านนวัตกรรมทางการเงิน

กบั 9 ธนาคารช้ันนาํของประเทศ โครงการห่วงโซค่ณุค่าดา้นไฟฟ้า

โครงการนวัตกรรมทางด้านยานยนต์ไฟฟ้า โครงการพัฒนา

สมาร์ตซิตี้ โครงการพัฒนาแบตเตอรี่ต้นแบบ เป็นต้น รวมทั้ง

อนุมัติการลงทุนก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานโครงการ

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern

Economic Corridor of Innovation: EECi) เพื่อรองรับการพัฒนา

พื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ให้เป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนา

นวตักรรมและเทคโนโลยอียา่งเตม็รปูแบบ ทัง้นี ้ในการดาํเนนิงาน

ทั้งหมด ปตท. มุ่งเน้นการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การดําเนินธุรกิจ
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นายชาญศิลป ตรีนุชกร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนทชัย 
ประธานกรรมการ
นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนทช
ปร ธานกรรมการ

สรางคนเกง
สนับสนุนคนดี

มุงดูแลสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดลอม
 
สรางการเติบโตและความยั่งยืน
ใหกับเศรษฐกิจและสังคมไทย 
บนฐานการดําเนินงาน
ที่โปรงใสตรวจสอบได 

 ปี 2561 เศรษฐกิจโลกขยายตัวร้อยละ 3.7 ขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัว

ร้อยละ 4.1 ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา และมีความผันผวนของราคาน้ํามันดิบดูไบ

อยู่ระหว่าง 50 - 85 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งค่าเฉลี่ยต่ํากว่าปีที่ผ่านมา

ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ผลประกอบการทางการเงินของ ปตท. ในปี 2561 มีรายได้รวม

2.3 ล้านล้านบาท และกําไรสุทธิ 119,684 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกําไรที่มาจาก

ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทในกลุ่มคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49

และ 51 ตามลําดับ ผลประกอบการที่ดีนี้ส่งผลให้ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม

จะนําส่งรายได้ให้รัฐในรูปภาษีและเงินปันผลกว่า 8 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้

ความสําเร็จของการดําเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ ปตท. ได้รับคัดเลือก

เป็นสมาชิกดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices:

DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่  7 และได้คะแนนสูงสุดเป็น Industry Leader 

ในกลุ่ม Oil & Gas Upstream & Integrated ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และรางวัลอื่น ๆ

อาทิ รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ด้ า น ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ด้ า น ก า ร พั ฒ น า ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข อ ง อ ง ค์ ก ร

Corpora te  Improvement  Exce l l ence  Award  ต่อ เนื่ อง เป็นปีที่  2

และความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน Finance Management 

Excellence Award อีกหนึ่งรางวัล รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมต่อเนื่อง

เป็นปีที่ 3 รางวัลผู้นําองค์กรดีเด่น รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ดี เด่นต่อเนื่องเป็นปีที่  4 และรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น

จากโครงการพี่เลี้ยงรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ปตท. การรถไฟ

แห่งประเทศไทย และองค์การคลังสินค้า เป็นต้น โดยความสําเร็จเหล่านี้

ล้วนมาจากความทุ่มเทและมุ่งมั่นจากทั้งผู้บริหารและพนักงาน ภายใต้

การกํากับดูแลจากคณะกรรมการ ปตท. ทุกท่าน

 ในนามของคณะกรรมการ ปตท. ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่มที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดําเนินงานของ ปตท. ด้วยดี

เสมอมา และขอให้เชื่อมั่นว่า ปตท. พร้อมมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาองค์กรสร้างคุณค่า

ต่อสังคมไทย เพื่อเป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจก้าวสู่ปีที่ 41 และปีต่อ ๆ ไป

อย่างม่ันคงและย่ังยืน 

สารจากคณะกรรมการ
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รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน

ได้แก่  ศาสตราจารย์พิ เศษ ดร .กิตติพงษ์  กิตยารักษ์

เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

และนายวิ ชัย อัศรัสกร เ ป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมี

นายชลัช บุญหลาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานัก

ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท. และตามกฎบัตร

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดี

ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยสอบทานและผลักดันให้ ปตท. ปฏิบัติตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี มีการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีระบบ

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ มุ่งเน้น

การเป็นองค์กรโปร่งใส มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล พร้อมท้ังยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายใน 

โดยเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรและหน่วยตรวจสอบภายใน

ให้เป็นเป้าหมายเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ

(Trustworthy Partner) ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว

อย่างยั่ งยืนให้แก่  ปตท. โดยคํานึงถึงการตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน

โดยสรุปภารกิจที่สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

 • ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เ กิ ด โ ค ร ง ส ร้ า ง ส า ย ง า น ท่ี ทํ า ห น้ า ท่ี

ในการบูรณาการการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง

และการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk

Management and Compliance: GRC) โดยมี ผู้บริหาร

ระดับสูงเป็นผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

 • สนับสนุนให้ฝ่ายจัดการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน

เพือ่ให้ ปตท. เป็น “องค์กรแห่งความภาคภูมิใจ เนน้ความโปร่งใส

สู่ความย่ังยืน” โดยผลักดันให้เกิดจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ

(Business Integrity) มีความรับผิดชอบในด้านความมั่นคง

ทางด้านพลังงานของประเทศ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศในฐานะที่ ปตท. เป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนํา

ของประเทศ 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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 • ส่งเสริมการป้องกันการเกิดทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

โดยการพจิารณานาํโครงการลงทนุขนาดใหญข่อง ปตท. และบรษิทั

ในกลุ่มเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP)

ตามนโยบายรัฐบาลและพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงปรับปรุงกระบวนการ

รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing)

ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นธรรม

 • ผลักดันให้กระบวนการลงทุนมีการวิ เคราะห์และ

สอบทานอยา่งรอบคอบ รัดกุม และจดัทํากระบวนการประเมินผล

ภายหลังการลงทุน (Post Investment Review: PIR) อย่างเป็น

ระบบ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของ ปตท.

และบริษัทในกลุ่ม 

 • ส่งเสริมการนําระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ

โดยสนับสนุนให้มีการขยายผลการใช้งานระบบสารสนเทศ

เพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง (Continuous Control 

Monitoring and Auditing System: CCMS) ซึ่งช่วยกล่ันกรองและ

ตรวจติดตามความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นไปยังกระบวนการขาย

จนถึงชําระเงินสําหรับกระบวนการขายก๊าซธรรมชาติสําหรับ

ยานยนต์อีกกระบวนการหนึ่ง นอกเหนือจากกระบวนการจัดซื้อ

จัดจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงาน

และการกํากับดูแล 

 • กาํหนดนโยบายดา้นการตรวจสอบภายในใหม้กีารพฒันา

บคุลากรอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ

ของกระบวนการทางธุรกิจ ให้ความสําคัญกับความเสี่ยงซึ่งอาจ

สง่ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัตอ่องค์กร  การนําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศใหม่  ๆ    มาใช้ในงานตรวจสอบภายใน  และการประสานงาน

กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแล (2nd Line of Defense)

 • สนบัสนุนการจัดทาํโครงการมอบรางวัลแกห่น่วยรบัตรวจ 

“STAR Award” เพื่อมุ่งเน้นการสร้างให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน

(1st Line of Defense) และหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแล

(2nd Line of Defense) มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อ

การตรวจสอบภายใน 

 

 ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมท้ังสิ้น

รวม 17 ครั้ง เพื่อหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน 

และผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

 กรรมการตรวจสอบ จํานวนคร้ัง

   ที่เข้าประชุม

 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 17 

 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค 15 

 นายวิชัย อัศรัสกร 17

 

 สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

 ตรวจสอบ

 1. การสอบทานงบการเงิน 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส

และงบการเงินประจําปีของ ปตท. และงบการเงินรวม ร่วมกับ

ฝ่ายจัดการ สํานักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวมถึง

สอบทานรายการระหว่างกัน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้สอบถาม

ผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน

การปรับปรุงรายการบัญชีที่สําคัญ รวมถึงการประมาณการ

ทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสม

ของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูล

อย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี 

เพื่อให้ ม่ันใจว่าการจัดทํางบการเงินเป็นไปตามข้อกําหนด

ของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป มีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูล

อยา่งเพยีงพอ เป็นประโยชน์กบัผูใ้ชง้บการเงนิ  ท้ังนี้  คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง

โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการ

สอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดง

ความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยให้ความสําคัญกับการนําเสนอ

ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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 2.  การสอบทานการบริหารความเส่ียง 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึง

นโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหาร

จัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ

กลุ่ม ปตท. รวมถึงเหตุการณ์ความเสี่ยง (Event Risk) อื่น ร่วมกับ

ฝ่ายจัดการอย่างสม่ําเสมอทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการ

จัดทําแผนการดําเนินงานล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิด

ความพร้อมรองรับกับสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้  

 3. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการควบคุมภายใน

ร่ วมกับสํ านักตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ท้ั ง ในด้าน

การดําเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกัน

หรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรัว่ไหล  การสิน้เปลือง

หรอืการทุจรติ ความเชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ การปฏบิตัิ

ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งไม่พบ

ประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องทีเ่ปน็สาระสําคญั ผลการประเมิน

การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย

“มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ

หนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. 2561” ในป ี2561 ฝ่ายจดัการมคีวามเหน็วา่

การควบคุมภายในของ ปตท. มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล

โดยมีผู้บริหารให้ความร่วมมือตอบแบบประเมินการควบคุม

ภายในครบถ้วนร้อยละ 100 

 4. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี   

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงาน

ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ

ของ ปตท. รวมถึงระบบงานที่กําหนดไว้ สอบทานรายการ

ที่เกี่ยวโยงกันและรายการระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้

มั่นใจว่า ปตท. มีการดําเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ

อย่างสมเหตุสมผล สอบทานกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

และแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) และให้ข้อเสนอแนะ

ในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ให้สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและปรัชญา

การดําเนินธุรกิจของ ปตท. รวมถึงการพิจารณากล่ันกรอง

ข้อร้องเรียนที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยมีการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

และผู้ถูกร้องเรียนอย่างเหมาะสม

 5. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนกลยุทธ์  

แผนการตรวจสอบประจําปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว

การปฏิบัติงานตามแผน ผลการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบ

ภายใน โดยให้ข้อแนะนําและติดตามการดําเนินการแก้ไข

ในประเด็นที่มีนัยสําคัญ เพื่อให้เกิดการกํากับดูแลที่ดีและ

มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ พิจารณาการปรับปรุงกฎบัตร

ด้านการตรวจสอบภายใน สอบทานงบประมาณประจําปีของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนการพัฒนา แผนการสรรหา

และการหมุนเวียนบุคลากร การฝึกอบรมบุคลากร การประเมิน

ความเพียงพอและเหมาะสมของทรัพยากร ดัชนีวัดผล

การปฏิบัติงาน รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบประจําปี

ของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักตรวจสอบภายใน

และกํากับให้มีการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายใน 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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 6. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ  

  คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบท้ังคณะและรายบุคคล ท้ังแบบ

ประเมินตนเองและแบบไขว้ ตามแนวปฏิบัติที่ดีของสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อให้มั่นใจว่า

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่าง

มปีระสทิธภิาพ และบรรลผุลตามทีก่าํหนดไว ้ทัง้นี้ ผลการประเมนิ

อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม และคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน

ผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบทุกไตรมาส 

โดยได้ให้ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกระบวนการ

กํากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการกํากับการปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ์ของ ปตท.  

 7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจําปี 2562

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.

ประจําปี 2562 และเสนอให้คณะกรรมการ ปตท. นําเสนอ

ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี

ประจําปี 2562 นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาขอบเขต แนวทางและ

แผนการสอบบัญชีประจําปีของผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชี

โดยไม่มีฝ่ายจัดการของ ปตท. 

 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่

และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง 

ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจน

ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อ

ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่า งบการเงินของ ปตท. มีความถูกต้อง เชื่อถือได้

สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่ รับรองทั่วไป ปตท.

มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อผูกพันต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ รวมถึงมีระบบการกํากับดูแล

กิจการที่ดี  มีการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีระบบ

การบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ

โดยมีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ 
ประธานกรรมการสรรหา
(18 พฤศจิกายน 2559 - 22 ธันวาคม 2561)

นายดอน วสันตพฤกษ 
ประธานกรรมการสรรหา
(23 ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน)

รายงานของ
คณะกรรมการสรรหา

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระท้ังคณะ โดยมี 

นายดอน วสันตพฤกษ์ ทําหน้าที่ประธานกรรมการสรรหา (ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการสรรหาต้ังแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2561

แทน พลอากาศโท บญุสบื ประสทิธิ ์ซึง่ดาํรงตาํแหนง่ประธานกรรมการสรรหาตัง้แตว่นัที่ 18 พฤศจกิายน 2 559 ถงึวนัที่ 22 ธนัวาคม 2561)

นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล และ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ เป็นกรรมการสรรหา และมีเลขานุการบริษัทฯ หรือผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัทฯ และองค์กรสัมพันธ์ ทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหา

ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม รวมท้ังได้มีการปรับปรุง

แนวทางการดําเนินงานให้ครอบคลุม สอดรับกับความเป็นปัจจุบันและกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของ ปตท. รวมท้ังตระหนักถึง

ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมรวมท้ังสิ้นจํานวน 6 คร้ัง โดยได้มี

การพิจารณาในเรื่องที่สําคัญ ดังนี้

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
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 • พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

โดยใช้ข้อมูลที่มีความหลากหลายเพื่อประกอบการพิจารณา

คัดเลือกบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ

ของบริษัท หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ตลอดจน

ความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์  ที่ เหมาะสมและ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของ ปตท. และพิจารณาจากทักษะ

จําเป็นที่ยังขาด โดยการวิเคราะห์ Board Skill Matrix รวมทั้ง

พิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) ของ

กระทรวงการคลังและของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) ผลการทํางานและบทบาทในอดีตจนถึง

ปัจจุบันที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ที่มีส่วนได้เสีย อีกทั้ง

ต้องเป็นผู้ไม่มีประวัติด่างพร้อยและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง

กับ ปตท. (Confl ict of Interest) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ปตท.

พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม

ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ปตท. ต่อไป โดยรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)

ทั้งนี้  เพื่อเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การกําหนดนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 

 • พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

โดยคณะกรรมการสรรหาได้ใช้ความรอบคอบในการพิจารณา

สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสม

ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ปตท.

พิจารณาแต่งตั้ ง เ ป็นกรรมการ ท้ั งนี้  รายชื่อบุคคลที่มี

ความเหมาะสมจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คนร. เช่นกัน  

 • พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเพื่อทําหน้าที่กรรมการ

เฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่อง คณุสมบตั ิความรู้ ความชํานาญ ความสามารถ รวมท้ัง

ทักษะที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

เฉพาะเรื่อง และนําเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณา

แต่งตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการ ปตท.

จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งโดยตรง

 • พจิารณาทบทวนการกาํหนดทักษะ  ความรู ้ ความเชีย่วชาญ

ประสบการณ์ขององค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท. (Board

Skill Matrix) โดย Skill Matrix มีความหลากหลาย ทันสมัย และ

เหมาะสมกับธุรกิจของ ปตท. คณะกรรมการสรรหาได้เพิ่มเติม

ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญโดยครอบคลุมท้ังด้านการศึกษา

และประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ

ของ ปตท. ท้ังระยะส้ันและระยะยาว รวมท้ังแผนยุทธศาสตร์

รัฐวิสาหกิจ โดยตระหนักถึงการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์เป็นสําคัญ

 

 • ปรับปรุงการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหา

ให้มีความครบถ้วน เหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

และสอดคล้องตามนโยบายธรรมาภิบาลและหลักการกํากับ

ดูแลกิจการของ ปตท.

 นอกจากนี้ ปี 2561 คณะกรรมการ ปตท. ได้เปิดโอกาสให้

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม

เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหากรรมการในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นปี 2562 ท้ังนี้ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้เพื่อความโปร่งใส

ในการตรวจสอบในรายงานประจําปีฉบับนี้แล้ว 

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
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รายงานของ
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

 ในป ี2561 คณะกรรมการ ปตท. ได้มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการ

กาํหนดค่าตอบแทน บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่  โดยมีนายวิชัย  อัศรัสกร

กรรมการอิสระ ทําหน้าที่ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ และนายจุมพล ริมสาคร เป็นกรรมการ

กาํหนดคา่ตอบแทน โดยมีเลขานกุารบริษทัฯ หรือผูช้ว่ยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัทฯ และองค์กรสัมพันธ์ ทําหน้าที่

เลขานุการคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ

กําหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง

รอบคอบ รวมทั้ งพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิด เห็น

ในประเด็นสําคัญต่าง ๆ ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.

โดยในปี 2561 นี้มีการประชุม 3 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระ

สําคัญ ดังนี้

 • พิจารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ

และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจําปี 2561 โดยพิจารณา

จากผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท แนวปฏิบัติ

ที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทช้ันนํา

ทั้งระดับประเทศและระดับโลกใช้ รวมทั้งความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ ปตท. ประกอบกับผลประเมินของคณะกรรมการ

ในหัวข้อต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ในแบบประเมินประจําปี โดยได้เสนอ

ขออนุมัติต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 

 • พจิารณาแนวทางการประเมนิผล เพื่อกาํหนดค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ โดยพจิารณา

ปจัจัยในดา้นต่าง ๆ  อาทิ ผลการดําเนินงาน ซึ่งเชื่อมโยงกบับนัทึก

ข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจประจําปี

ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กับ

ปตท. ปัจจยัดา้นความสามารถในการบรหิารจัดการ และภาวะผูน้าํ

ประกอบกบัการพจิารณาผลประเมนิตนเองของประธานเจา้หนา้ที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ อีกท้ังนําผลประเมิน

ที่คณะกรรมการทุกทา่นได้มสีว่นร่วมในการประเมนิผลการปฏบัิติ

งานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทนพจิารณา กอ่นนําเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. ตอ่ไป 

 • รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ การประเมินผลผู้บริหาร

ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 • พจิารณาและใหข้อ้แนะนําตอ่ การจดัโครงสรา้งและคา่งาน

“กํากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์” หรือโครงสร้าง GRC 

(Governance, Risk, and Compliance) ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์

กบัองคก์รในการเพิม่ประสทิธภิาพดา้น People, Process, System  

ผลประกอบการขององค์กร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ Brand

ของกลุ่ม ปตท. อย่างย่ังยืนต่อไป มีผู้รับผิดชอบในการบูรณาการ

อย่างเป็นระบบ มีศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนและหลักเกณฑ์

ที่ชัดเจนโปร่งใส  รักษาสมดุลระหว่างการควบคุมและการดําเนิน

ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกํากับดูแลการดําเนินงาน

ของกลุ่ม ปตท. ให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน  

 นอกจากนี้ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการ

เฉพาะเรื่อง รวมท้ังค่าตอบแทนผู้บริหารไว้ในรายงานประจําปี

ฉบับนี้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

นายวิชัย อัศรัสกร
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
นายวิชัย อัศรัสกร

รายงานของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
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รายงานของ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จํากัด

(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ได้แก่

พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ทําหน้าที่ประธานกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ และศาสตราจารย์

ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ (ดาํรงตําแหนง่แทนนายดอน วสันตพฤกษ ์

ตัง้แตว่นัที ่23 ธนัวาคม 2561) เปน็กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ี

โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กํากับดูแลองค์กรและกิจการ

สัมพันธ์  และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักกฎหมาย 

ทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 คณะกรรมการ ปตท.  มีความต้ังใจและยืนหยัดถึ ง

การเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ 

ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

จึงมุ่งเน้นให้ ปตท. ยึดม่ันการดําเนินงานตามหลักการกํากับ

ดแูลกิจการท่ีดี มาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณการดาํเนินธุรกิจ 

และกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนา

และยกระดบัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีอง ปตท. ใหม้ปีระสทิธภิาพ

อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่น

แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างย่ังยืน

ขององค์กร

 คณะกรรมการ ปตท. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี ทําหน้าที่เสนอแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแล

กิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ กํากับดูแลการปฏิบัติงานของ

กรรมการและฝ่ายจัดการให้เปน็ไปตามหลักการกํากบัดแูลกจิการ

ที่ด ีและสอดคล้องกับหลักการกํากบัดแูลกจิการที่ดขีองสํานกังาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน 

ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) ข้อเสนอแนะจาก

รายงาน Corporate Governance Assessment Report ของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักสากล

ของ The Organization for Economic Co-operation and

Development (OECD), ASEAN Corporate Governance 

Scorecard (ACGS) หลักสากล 10 ประการของข้อตกลงโลก

แหง่สหประชาชาต ิ(The United Nations Global Compact: UNGC) 

และเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานด้านความย่ังยืนของ

องค์กร Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ท้ังนี้ หน้าที่ของ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดียังครอบคลุมการดําเนินงาน

ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน และการวางกรอบแนวทาง

การกํากบัดแูลการดําเนนิงานที่เกีย่วขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจรติ

คอร์รัปชันของ ปตท.

พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

รายงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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 ในปี 2561 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุม

6 ครั้ง ตามแผนงานที่กําหนด เพื่อกํากับดูแล ติดตาม และประเมิน

ผลการดําเนินงานตามแผนงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ

การตอ่ตา้นการทจุรติ แผนงานดา้นการสือ่สารและภาพลกัษณอ์งคก์ร 

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา

อย่างยั่งยืน โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้

 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 • จัดทําแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และ

รายงานประจําปี ตลอดจนเปิดเผยผลการดําเนินงานของ ปตท. เป็น

รายไตรมาส และข้อมูลสาํคัญสําหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชาชน

ทั่วไป ซึ่งมีสาระสําคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา

ผ่านช่องทางต่าง  ๆ  อย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบของ ตลท. และเว็บไซต์

ของ ปตท. (www.pttplc.com) เป็นต้น โดยมีฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์

และฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นหน่วยงานหลัก

ในการเผยแพร่ข้อมูล 

 • จัดทํารายงานความย่ังยืน ปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

เพื่อเปดิเผยขอ้มลูด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยใชแ้นวทาง

ในการรายงานของ Global Reporting Initiatives (GRI) Sustainability 

Reporting Standard 2016  และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจ

น้ํามันและก๊าซธรรมชาติ (Oil and Gas Sector Disclosure: OGSD) 

รวมถึงนําเสนอข้อมูลผลการดําเนินงานตามรูปแบบของ Integrated

Reporting (IR) ของ The International Integrated Reporting Council

(IIRC) รายงานความก้าวหน้าของการปฏบัิตติามหลักสากล 10  ประการ

ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Global 

Compact: UNGC) นําเสนอผลการดําเนินงานเพื่อแสดงความมุ่งมั่น

ขององค์กรในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบ

ของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการสอบทานรายงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่น

ต่อข้อมูลโดยหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่รายงาน

ความย่ังยืนฯ บนเว็บไซต์ของ ปตท. GRI และ UNGC ปตท. ส่งเสริม

และสนับสนุนบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)

ให้มีการจัดทํารายงานให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่มุ่งหวังให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูล

ผลการดําเนนิงานด้านเศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกํากับดูแล

ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในระดับสากล

 • จดัทาํจดหมายข่าว PTT Bizway รายไตรมาสสําหรับผูถ้ือหุน้

สามัญ เพื่อสื่อความและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง ปตท. และ

ผู้ถือหุ้นสามัญ

 • จัดทําวารสาร Happiness รายไตรมาสสําหรับผู้ถือหุ้นกู้

เพื่อสื่อสาร สื่อความ และสานสัมพันธ์ระหว่าง ปตท. และผู้ถือหุ้นกู้

 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 • จดัใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํป ี2561 โดยใหข้อ้มลู

วนั  เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมลูท้ังหมดที่เกีย่วข้อง

กับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

อย่างเพียงพอและทันเวลา 

 • แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม และ

เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของ ปตท. เป็นการล่วงหน้าก่อน

จัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบ

การประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ รวมท้ังอํานวยความสะดวก

ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ ปตท. ได้รับคะแนนจากการประเมิน AGM 

Checklist ในระดับดีเยี่ยม 

 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 • เปดิโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอเพิ่มวาระการประชมุและเสนอชือ่

บคุคลเพือ่เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เปน็กรรมการเป็นการล่วงหน้า

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ตามหลักเกณฑ์ที ่ปตท. กําหนด

 • กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ประจําปี 2561 เพื่อให้กรรมการ

สามารถพิจารณาธุรกรรมของ ปตท. ที่อาจมีความขัดแย้งของ

ผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของ ปตท. โดยรวม 

 •  จดัใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัจดัทาํรายงาน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในส่วนของผู้บริหารและพนักงาน

จัดทําแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ PTT Intranet โดยในปี 2561

ไม่พบความขัดแย้งที่มีนัยสําคัญ

 • กาํหนดใหก้รรมการทกุคนและผูบ้รหิารทีม่หีนา้ทีต่อ้งรายงาน

การถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย และให้เลขานุการบริษัทฯ 

รวบรวมและรายงานในทีป่ระชุมคณะกรรมการเปน็ประจาํทกุไตรมาส

 • กํากับดูแลให้มีการดําเนินการตามแนวปฏิบัติเรื่องการใช้

ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยขอให้กรรมการ ผู้บริหาร

และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ในกลุ่ม ปตท. โดยหากมีความจําเป็นต้องซื้อขายให้แจ้งเลขานุการ

บริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใส

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 • ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 4 แบบ คือ 

ประเมนิท้ังคณะ ประเมนิตนเอง ประเมนิกรรมการทา่นอืน่ และประเมนิ

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สําหรับผลการประเมินของปี 2561 อยู่ใน

ระดับ “ดีเยี่ยม”

 • เ ข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้

ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

อย่างสมํ่าเสมอ อาทิ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย 

 • ศึกษางาน กลุ่มบริษัท ปตท. รวมถึงงานที่เกี่ยวกับธุรกิจ

พลังงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ

 • จัดการประชุมระหว่างกรรมการอิสระ 1 คร้ัง

 • จัดการประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 คร้ัง

 การให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

 • พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ ปตท. ประจําปี 2561 ตลอดจน

เป้าหมายประจาํป ีเพือ่ถ่ายทอดสูก่ารปฏิบตัิทกุระดบั โดยติดตามผล

และใหค้าํแนะนาํอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการกาํกับดูแล

กิจการของ ปตท. ให้เทียบเท่าระดับสากล 

รายงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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 • กํากับดูแลให้มีการทบทวนสาระสําคัญของ “คู่มือการกํากับ

ดแูลกจิการที่ด ีมาตรฐานทางจรยิธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนนิ

ธุรกิจของ ปตท.” เกี่ยวกับการจํากัดจํานวนรัฐวิสาหกิจและ/หรือ

นิติบุคคลที่กรรมการ ปตท. จะสามารถดํารงตําแหน่งได้ ซึ่งจะเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและสร้างความโปร่งใสในการกํากับ

ดูแลมากยิ่งขึ้น และแก้ไขปรับปรุงหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้ครอบคลุมเรื่อง

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย

 • มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุง

โครงสร้างองค์กร โดยจัดตั้งสายงานกํากับดูแลองค์กรและกิจการ

สมัพันธ ์เพือ่รองรับการดําเนินธรุกิจอยา่งต่อเน่ือง โดยบูรณาการงาน

ธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามระเบียบ

ข้อบังคับเข้าด้วยกัน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมมีความเหมาะสม

และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

 • กํากับดูแลให้มีการปรับปรุงหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการจัดการการกํากับดแูลกิจการท่ีดีของ ปตท. (Corporate 

Governance Management Committee: CGMC) โดยเปลี่ยนชื่อเป็น 

คณะกรรมการจัดการการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และ

การกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance,

Risk and Compliance Management Committee: GRCMC) และ

เพิ่มเติมบทบาทหน้าที่เพื่อให้ครอบคลุมการกํากับดูแลการปฏิบัติ

ตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ

(Operational Risk) การควบคุมภายใน การกํากับการปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎ และระเบียบขององค์กร รวมท้ังปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์

ปฏบัิตกิารตอ่ตา้นการทจุรติในหนว่ยงานรฐัวสิาหกจิ (ศปท.) ของ ปตท.

 • ส่งเสริมและผลักดันให้พันธมิตรทางธุรกิจของ ปตท.

ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition 

Against Corruption: CAC) 

 ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 • กําหนดแนวทางการดําเนินงานกิจการเพื่อสังคม สนับสนุน

กรอบการบริหารจัดการความย่ังยืนกลุ่ม ปตท. ในการเป็นองค์กรที่ดี

(Corporate Citizenship) ในการดูแลสังคม ชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่ม

ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีส่าํคญัของ ปตท. มุง่เนน้การตอบสนองความตอ้งการ

แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ ที่ ดี ใ ห้ กั บ ชุ ม ช น ใ น ทุ ก พื้ น ที่ ที่ มี

สถานประกอบการของ ปตท. รวมไปถึงพื้นที่ชุมชนเครือข่าย

โครงการ เพื่อสั งคมทั่ วประ เทศตามเป้ าหมายการพัฒนา

อย่างยั่งยืนโดยจัดกลุ่มโครงการเพื่อสังคมใน 2 มิติ คือ การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม (People) และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) สอดคล้องกับ

ทิศทางการดําเนินธุรกิจของ ปตท. โดยนําความเชี่ยวชาญของ

กลุ่ม ปตท. มาสนับสนุนให้ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง

อย่างย่ังยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันให้เกิดการดําเนินธุรกิจ

อย่างมีส่วนร่วม (Inclusive Business) ซึ่งเน้นการส่งเสริมผู้ด้อย

โอกาส หรือผู้มีรายได้ต่ํา ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของ ปตท. 

  โครงการในมติกิารพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ชมุชน และสงัคม

(People) ส่งเสริมการพัฒนาตามเป้าหมายที่ 4, 7 และ 8 ของ SDGs

ในการสนับสนนุการพัฒนาทรพัยากรมนุษยผ์า่นการศกึษา การเข้าถงึ

พลังงานที่สะอาด การพัฒนาทักษะอาชีพ และโอกาสในการสร้าง

รายได้แก่สังคมชุมชน

  โครงการในมิติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

(Planet) ส่งเสริมการพัฒนาตามเป้าหมายที่ 13, 14 และ 15 ของ

SDGs ในการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลต่อ

การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว รกัษาระบบนเิวศบนบกและชายฝัง่ และการดดูซบั

ก๊าซเรือนกระจก

 • ผ่านการประเมินผลการดําเนินงานด้านความย่ังยืนของ 

RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment และได้รับ

การจัดเป็น DJSI Member ต่อเนื่องเป็นปทีี ่7 ดว้ยคะแนนสูงสดุตอ่เนื่อง

เป็นปีที่ 2 ของกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Upstream & Integrated

(OGX) นับเป็น 1 ใน 9 บริษัท จาก 71 บริษัท ใน Dow Jones

Sustainability World Index (DJSI World) และนับเป็น 1 ใน 2 บริษัท 

จาก 17 บริษัท ใน Dow Jones Sustainability Emerging Markets 

Index (DJSI Emerging Markets) โดยมีคะแนนการประเมินในเรื่อง 

Risk & Crisis Management, Code of Business Conduct, Supply 

Chain Management, Tax Strategy, Environmental Reporting,

Environmental Policy/ EMS, Human Rights และ Occupational 

Health & Safety สูงที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรม

 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 ดว้ยความมุง่มัน่ตัง้ใจและเจตนารมณอ์นัแนว่แนใ่นการดาํเนนิงาน

บนพื้นฐานของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม 

และการบริหารจัดการความยั่งยืน โดยมีการยกระดับมาตรฐาน

การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 ปตท. จึงได้รับการยอมรับ

ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ 

 • ได้รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective

Action Coalition Against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 

 • ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 

จากสํานักงาน ป.ป.ช. ในระดับสูงมากห้าปีติดต่อกัน 

 • ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” ของโครงการสํารวจ

การกํากบัดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีนไทย ประจําป ี2561 (Corporate 

Governance Report of Thai Listed Companies 2018) (ต่อเนื่อง

เป็นปีที่ 10)

 • ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น จากโครงการประกาศ

เกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย

 • ได้รับรางวัล Corporate Governance Asia Annual

Recognition Awards 2018 ประเภท Icon on Corporate Governance 

(ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14) 

 • ได้รับรางวัล The Asset Corporate Awards 2018 ระดับ 

Platinum (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10) 

 • ได้รับรางวัล ASEAN Corporate Governance Awards

ในฐานะบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ 

ASEAN CG Scorecard ติดอันดับ TOP 3 PLCS (Thailand) และ

TOP 50 ASEAN PLCS

รายงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ นายธรณ์ 

ธํารงนาวาสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

นายธรรมยศ ศรีช่วย และนายดนุชา พิชยนันท์ เป็นกรรมการ

บริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

กลยุทธ์องค์กร มีภารกิจเป็น Chief Risk Offi cer (CRO) ทําหน้าที่

เลขานุการคณะกรรมการบริหารควา มเสี่ยงองค์กร

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้สนับสนุน

การดําเนินงานของคณะกรรมการ ปตท. ภายใต้หลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของ

ปตท. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้บรรลุเป้าหมาย

ทางธุรกิจ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร

ลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทาง

ธุรกิจ และสามารถสร้างความม่ันใจแก่ผู้ถือหุ้นว่า ปตท. มีระบบ

การบริหารความเสี่ยงที่สามารถรองรับความเสี่ยงในทุกมิติ

 ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

มีการประชุมทั้งสิ้น 5 คร้ัง โดยสรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ดังนี้

รายงานของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร

นายธรณ ธํารงนาวาสวัสดิ์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
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 1. กํากับดูแลการบริหารความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบต่อ

การดําเนินธุรกิจของ ปตท. โดยกําหนดให้มีมาตรการเชิงรุก

ที่เน้นบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกรายการเพื่อลดโอกาสเกิด

เหตุการณ์ความเสี่ยง และมีมาตรการเชิงรับ หากเกิดเหตุการณ์

ความเสี่ยงขึ้น เพื่อลดผลกระทบไม่ให้ส่งผลต่อเป้าหมายของ

องค์กร มีการจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรองรับ

สถานการณ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ในปี 2561 มีการเพิ่มหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรในการกํากับดูแล

การบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากการดําเนิน

ธุรกิจของ ปตท. อย่างใกล้ชิด เนื่องจากความผันผวนของ

อัตราแลกเปลี่ยนในการทําธุรกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบ

ต่อผลดําเนินงานโดยตรง นอกจากนี้ ยังมีการบริหารความเสี่ยง

เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคานํ้ามันดิบโดยใช้

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ (Hedging Tools) การบริหาร

ความเสี่ยงในการเข้าร่วมประมูลแหล่งสัมปทานปิโตรเลียม

บงกชและเอราวณั ที ่ปตท.สผ. ชนะการประมลูทัง้สองแหลง่ ทาํให้

เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุน

พันธกิจในการสร้างความม่ันคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ

 2. กํากับดูแลการบริหารผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร เพื่อให้

การบริหารผู้มีส่วนได้เสียมีกระบวนการที่ครบถ้วนสมบูรณ์และ

ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

อยา่งครบถ้วน จะมกีารพจิารณาผลกระทบจากแผนธุรกจิที่สาํคญั

ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีในแต่ละกลุ่ม และนํามาจดัทาํ

กลยุทธ์ แผนงาน เพื่อบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียตามรูปแบบ

การบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงวางกรอบ

แนวทางในการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ

และการทบทวนแผนบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องทํา

อย่างต่อเนื่อง

 3. ติดตามการบริหารความเส่ียงอย่างใกล้ชิดเป็นประจํา

ทุกไตรมาส โดยกําหนดให้มีตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวัง

และเตือนภัยล่วงหน้า (Leading Key Risk Indicator) และตัวชี้วัด

ความเสี่ยงเพื่อวัดประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

(Lagging Key Risk Indicator) ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ

ในการปรับปรุงการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นโดยการทบทวน

แผนบรหิารความเสี่ยงใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ์และสภาพแวดลอ้ม

ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และมีการรายงานผลการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการ ปตท. ได้รับทราบ

 4. พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นวาระท่ีมีภาระผูกพัน

ในระยะยาว มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจ และมีความเสี่ยง

ที่ส่งผลกระทบต่อ ปตท. อย่างมีนัยสําคัญ ก่อนการนําเสนอ

ต่อคณะกรรมการ ปตท. 

 5. พิจารณากลั่นกรองรายการความเสี่ ยงองค์กร

ประจาํป ี2562 และนาํเสนอขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 

ปตท. โดยให้มีการบูรณาการรายการความเสี่ยงและแผนบริหาร

ความเสี่ยงองค์กรควบคู่ไปกับการจัดทําแผนวิสาหกิจ ทําให้

แผนบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน สอดคล้องกับทิศทาง

เป้าหมาย และกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ มีการถ่ายทอดไปสู่

การปฏิบัติท่ัวท้ังองค์กร เพื่อตอบสนองความเสี่ยงและพร้อมรับ

ความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที

 ด้วยการให้ความสําคัญกับความเป็นเลิศในการบริหาร

ความเสี่ยงและกลยุทธ์ ความทุ่มเท และความร่วมมือของ

บุคลากรทุกคน ทําให้ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ของปี 2561 ได้รับ

การบริหารจัดการจนสามารถควบคุมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

และสามารถสนับสนุนการขยายตัวทางธุรกิจของ ปตท.

ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายได้อย่างเต็มศักยภาพ

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
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สถานการณป 2561 

สถานการณเศรษฐกิจโลก

 เศรษฐกิจโลกในปี 2561 ขยายตัวชะลอลงเล็กน้อยจากปี 2560 จาก

เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Advanced Economies) โดยเฉพาะ

เศรษฐกิจยูโรโซนที่ขยายตัวชะลอลงหลังแรงกระตุ้นภาคส่งออกในช่วงปลาย

ปี 2560 แผ่วลงจากเงินยูโรที่แข็งค่าขึ้น แม้ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากภาวะ

การเงินที่ผ่อนคลาย ในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาขยายตัวเร่งขึ้นจากตลาด

แรงงานที่เข้มแข็งและมาตรการปรับลดภาษีของรัฐบาล นําไปสู่การปรับขึ้น

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ 4 คร้ัง ในปี 2561 ท่ามกลาง

ความไม่แน่นอนอันเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งทางการค้ากับจีน สําหรับ

เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และกําลังพัฒนา (Emerging Market 

and Developing Economies) โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนขยายตัวชะลอลง

แตย่งัคงสงูกวา่เป้าหมายรอ้ยละ 6.5 ของรฐับาล ทา่มกลางการดาํเนนิมาตรการ

ของรัฐบาลเพื่อชะลอการขยายตัวของสินเชื่อและลดความร้อนแรงของ

ภาคอสงัหารมิทรพัย์ แมไ้ด้รบัอานสิงสจ์ากการเรง่สง่ออกของผูผ้ลติอนัเนือ่งจาก

ความกังวลเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐฯ (Front Loading 

Effect) ทั้งนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: 

IMF) ณ เดือนมกราคม 2562 ประมาณการอตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก

ในปี 2561 ที่ระดับร้อยละ 3.7 จากที่ขยายตัวร้อยละ 3.8 ในปี 2560 (ภาพที่ 1) 

อัตราการขยายตัว

ของเศรษฐกิจโลก 

ป  2561 อยูที่ระดับ 

รอยละ

3.7

อัต

ขอ

ป ป

รอ
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สถานการณปโตรเลียมและปโตรเคมี

ความต้องการใช้น้ํามันของโลกในปี 2561 เพิ่มขึ้น 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน น้อยกว่าที่เพิ่มขึ้นในปี 2560 จากเศรษฐกิจโลก

ที่ขยายตัวชะลอลงและราคานํ้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก ท้ังนี้ สํานักงานพลังงานสากล (International Energy Agency: IEA)

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประมาณการความต้องการใช้น้ํามันของโลกในปี 2561 ที่ระดับ 99.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน (ภาพที่ 2) 
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 อุปสงค์น้ํามันโลกที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับ

ภาวะอปุทานตงึตวัจากมาตรการลดกาํลงัการผลติของกลุม่ OPEC 

และ Non-OPEC การสง่ออกนํ้ามนัดิบของเวเนซุเอลาที่ปรบัลดลง

ต่อเนื่อง ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง การควํ่าบาตร

อิหร่านของสหรัฐฯ ตลอดจนการส่งออกนํ้ามันดิบของสหรัฐฯ

ที่ยังคงเผชิญข้อจํากัดด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง ส่งผลให้

ราคานํ้ามันดิบดูไบปี 2561 เฉลี่ยที่ระดับ 69.4 เหรียญสหรัฐต่อ

บาร์เรล สูงกว่าปี 2560 ที่เฉลี่ยที่ระดับ 53.2 เหรียญสหรัฐต่อ

บาร์เรล (ภาพที่ 3)

 สาํหรบัราคาน้าํมนัสาํเรจ็รปูในป ี2561 ราคาน้าํมนัเบนซิน 95

เฉลี่ยที่ระดับ 79.9 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับเพิ่มขึ้น

ตามราคาน้ํามันดิบ แม้มีปัจจัยฉุดรั้งจากอุปทานที่ เพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะจากจีนซึ่งส่งผลให้ปริมาณคงคลังสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี

ในขณะทีอ่ปุสงคท์รงตวั กดดนัใหส้ว่นตา่งจากราคาน้าํมนัดบิดไูบ

ปรับลดลงมาก ราคานํ้ามันดีเซลเฉลี่ยที่ระดับ 84.1 เหรียญสหรัฐ 

ต่อบาร์เรล ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ํามันดิบ ตลอดจนอุปทาน

ที่ลดลงในช่วงไตรมาสที่ 4 ในขณะที่อุปสงค์ทรงตัวในระดับสูง

ผลักดันใ ห้ส่วนต่างจากราคานํ้ามันดิบดูไบปรับเพิ่มขึ้น

ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยที่ระดับ 66.8 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

ปรับเพิ่มขึ้นตามราคานํ้ามันดิบและจากอุปทานส่วนเกิน

จากตะวันออกกลางที่ลดลงมากในช่วงฤดูร้อน ส่งผลให้ส่วนต่าง

จากราคานํ้ามนัดบิดูไบอยูใ่นระดบัดใีกล้เคยีงเดมิ ราคากา๊ซหุงตม้

(LPG CP) เฉลี่ยที่ระดับ 541 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ภาพที่ 3)

 ค่าการกลั่นของโรงกลั่นประเภท Cracking อ้างอิงที่สิงคโปร์

ป ี2561 เฉลีย่ทีร่ะดบั 5.8 เหรียญสหรฐัตอ่บารเ์รล ต่าํกวา่ปี 2560 

ที่เฉลี่ยที่ระดับ 7.1 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

 ภาพรวมราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในปี 2561 ทรงตัว

ในระดับสูงในช่วงสามไตรมาสแรกตามราคานํ้ามันดิบและ

ราคาวัตถดุบิแนฟทา ตลอดจนความต้องการผลติภัณฑ์พลาสตกิ

ที่ยงัคงอยู่ในระดบัสงูจากการหา้มนาํเขา้พลาสติกรีไซเคิลของจีน 

กอ่นปรบัลดลงในชว่งปลายปตีามราคาน้าํมนัดบิและสภาวะตลาด

ระยะสั้น โดยราคาโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High Density 

Polyethylene: HDPE) ปี 2561 เฉลี่ยที่ระดับ 1,330 เหรียญสหรัฐ

ต่อตัน สําหรับราคาพาราไซลีน (Paraxylene: PX) ความต้องการ

ที่มีต่อเนื่องในตลาดโพลีเอสเตอร์ (Polyester) ตลอดจนโรงงาน

ขึน้ใหมใ่นเวยีดนามและซาอดุอีาระเบยีทีย่งัไมส่ามารถดาํเนนิการ

ผลติไดอ้ยา่งเตม็กาํลัง เปน็ปจัจยัสนบัสนนุเพิม่เตมิ สง่ผลใหร้าคา

ปี 2561 เฉลี่ยที่ระดับ 1,067 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ภาพที่ 4) 
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 ภาพที่ 3 

ราคาน้ํามันดิบดูไบ
และผลิตภัณฑปโตรเลียม 
ป 2559 - 2561

2560 2561

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

หนวย: เหรียญสหรัฐตอบารเรล

นํ้ามันดิบดูไบ 41.3 53.2 69.4

เบนซิน 95 56.2 68.0 79.9

ดีเซล 52.1 65.7 84.1

นํ้ามันเตา 36.3 50.8 66.8

256125602559

สถานการณ์ แนวโน้มเศรษฐกิจ ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
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หนวย: เหรียญสหรัฐตอตัน
ที่มา: ICIS, Platts

 ภาพที่ 4 

ราคาผลิตภัณฑปโตรเคมี
ในตลาดเอเชีย  
ป 2559 - 2561

2560 2561

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

โพลีเอทิลิน 1,132 1,168 1,330
ความหนาแนนสูง   

พาราไซลีน 794 854 1,067

แนฟทา 383 484 603

256125602559
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สถานการณเศรษฐกิจไทย 
 เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวต่อเนื่อง ปัจจัยหลักจากการลงทุนภาคเอกชน

ที่เร่งตัวขึ้น โดยเฉพาะการสะสมสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นมาก การบริโภคภาคเอกชน

ขยายตัวได้ดีตามฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นและกระจายตัวมากขึ้น

ในขณะที่แรงกระตุ้นภาคการคลังโดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐเร่งตัวขึ้นตาม

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ส่วนการส่งออกสินค้าขยายตัวต่อเนื่อง

แต่ชะลอลงตามปริมาณการค้าโลกและจากฐานที่สูงในปีก่อนหน้า เช่นเดียวกับ

ภาคการท่องเท่ียวท่ีขยายตัวตอ่เน่ืองแม้จาํนวนนักทอ่งเท่ียวจีนลดลงจากเหตุการณ์

เรือล่มที่ภูเก็ตในเดือนกรกฎาคม 2561 ท้ังนี้ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.1

จากที่ขยายตัวร้อยละ 4.0 ในปี 2560 สําหรับเงินบาทแข็งค่าขึ้นโดยเฉลี่ย

ที่ระดับ 32.3 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ในปี 2561 สอดคล้องกับดุลบัญชีเดินสะพัด

ที่เกินดุลในระดับสูง และการไหลเข้าของเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ

จากการที่ ไทยมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งซึ่ งรวมถึงปริมาณ

เงินสํารองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับภาระหนี้ต่างประเทศ

ระยะส้ัน (ภาพที่ 5)

อัตราการขยายตัว

ของเศรษฐกิจไทย

ป  2561 อยูที่ระดับ 

รอยละ

   4.1

n/a
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 ภาพที่ 5 

อัตราการขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทย
ป 2559 - 2561

2560 2561

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

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)/
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) 

อัตรา 3.4 4.0 4.1
การเจริญเติบโต
ของ GDP 
(% yoy)

อัตราแลกเปลี่ยน 35.3 33.9 32.3
อัตรากลาง 
(บาทตอ
เหรียญสหรัฐ)

256125602559

บาทตอ
เหรียญสหรัฐ% yoy
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สถานการณ์ แนวโน้มเศรษฐกิจ ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี



รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)026

สถานการณปโตรเลียมไทย
 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขัน้ตน้ (ไม่รวมพลังงานหมุนเวียน) 

ในปี 2561 อยู่ที่ 2.14 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1

เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (ภาพที่ 6) โดยมีการใช้น้ํามันเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 1.9 ในขณะที่ก๊าซธรรมชาติลดลงร้อยละ 1.3 

 การใช้น้ํามันสําเร็จรูปของไทย ในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9

(ภาพที่ 7) โดยการใช้น้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.1 ในขณะที่

การใช้น้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 การขยายตัวของนํ้ามัน

ทั้งสองชนิดอยู่ในอัตราที่ต่ําเนื่องจากความผันผวนทางด้าน

เศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ส่วนการใช้น้ํามันเครื่องบิน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 จากจํานวนนักท่องเที่ยวและจํานวนเที่ยวบิน

ที่เพิ่มขึ้น สําหรับการใช้ LPG ลดลงร้อยละ 2.4 โดยภาคขนส่ง

ยังมีการใช้ลดลงต่อเนื่อง แต่ภาคอุตสาหกรรมเติบโตได้ดี

ส่วนการใช้น้ํามันเตาเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2

 ภาพรวมการจัดหาและจัดจําหน่ายปิโตรเลียมในปี 2561

มีปริมาณการจัดหารวมอยู่ที่ 2,033.42 พันบาร์เรลต่อวัน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.38 จากปีก่อนหน้า (ภาพที่ 8) โดยเป็นการจัดหา

น้าํมนัและก๊าซธรรมชาต ิ ร้อยละ 60 และ 40 ตามลําดบั การจัดหา

น้าํมนัดบิมาจากการนําเข้ารอ้ยละ 89 ส่วนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ

มาจากการนาํเขา้รอ้ยละ 14 การจดัจาํหนา่ยปโิตรเลยีมในประเทศ

มีปริมาณ 1,797.02 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.56 จากปี

ก่อนหน้า โดยแบ่งเป็นนํ้ามันสําเร็จรูปและก๊าซธรรมชาติร้อยละ

54 และ 46 ตามลําดับ สําหรับการส่งออกปิโตรเลียม มีปริมาณ 

242.54 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.28 

2559

2.8

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0

หนวย: ลานบารเรลตอวัน
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

  พลังนํ้า/ ไฟฟานําเขา

  ถานหิน

   นํ้ามัน

   กาซธรรมชาติ

หมายเหตุ: 
ไมรวมพลังงานหมุนเวียน 

 ภาพที่ 6 

การใชพลังงาน
เชิงพาณิชยขั้นตน
ป 2559 - 2561

2560 2561

2.10 2.12 2.14

2%

17%

38%

43%

2% 3%

17% 17%

39% 39%

42% 41%

+1.2% +1.1%
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หนวย: ลานลิตร
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน

  นํ้ามันเตา

  นํ้ามันอากาศยาน/ นํ้ามันกาด

   LPG*

   เบนซิน

   ดีเซล

หมายเหตุ: 
* ไมรวมการใชเพื่อเปนวัตถุดิบในปโตรเคมี

 ภาพที่ 7 

การใชนํ้ามันสําเร็จรูป 
ป 2559 - 2561

2560 2561

 49,806 51,700

5%

13%

16%

21%

45%

4%
4%

13% 14%

15% 14%

22% 22%

46% 46%

50,756

+1.9% +1.9%

สถานการณ์ แนวโน้มเศรษฐกิจ ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
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 ภาพที่ 8 

การจัดหาและจัดจําหนายปโตรเลียมของประเทศไทย ป 2561

ข้อมูล:  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และ ปตท. 

หมายเหตุ: 
1/ รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลว

2/ ประกอบด้วยโรงกล่ันนํา้มันบางจาก, เอสโซ่, ไออาร์พีซี, พีทีที โกลบอล เคมิคอล, สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิง่ และไทยออยล์ ไม่รวมโรงคอนเดนเสทสปริตเตอร์

 ของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล และโรงกล่ันฝาง    

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

 และจําหน่ายปิโตรเลียมไม่รวมปริมาณจัดหาและจําหน่ายยางมะตอย

 การจัดหา       การจัดจําหนาย

สรุป จัดหารวม 2,033.42
 0.38%

สงออก 242.54 4.28%
นํ้ามันสําเร็จรูป 213.91 7.02%
นํ้ามันดิบ 28.62 -12.43%

จําหนายในประเทศ 1,797.02 1.56%
นํ้ามันสําเร็จรูป 974.05 3.03%
กาซธรรมชาติ 822.97 -0.12%

นํ้ามันดิบ
1,057.34
สัดสวน 87%

1.28%

6 โรงกลั่น2/

ความสามารถ
ในการกลั่นรวม 

1,109
พันบารเรลตอวัน

ปริมาณการใช
ในประเทศ
974.05
3.03%

ปริมาณสงออก
213.91
7.02%

นํ้ามันดิบ
สงออก
28.62

-12.43%

ในประเทศ
571.12

สัดสวน 70%
-2.03%

ตางประเทศ1/

59.94
สัดสวน 100%

-10.25%

คอนเดนเสท
94.53

สัดสวน 8%
3.88%

ตางประเทศ
13.40

สัดสวน 14%
83.60%

ในประเทศ
81.13

สัดสวน 86%
-3.07%

นํ้ามัน

กาซธรรมชาติ

ในประเทศ
119.63

สัดสวน 11%
-17.09%

ตางประเทศ
937.71

สัดสวน 89%
4.22%

ปโตรเคมี  180.14
  1.45%

ไฟฟา  470.61
  -1.29%

อุตสาหกรรม/ ขนสง  172.23
  1.53%

นํ้ามัน
สําเร็จรูป
59.94

สัดสวน 5%
-10.25%

ตางประเทศ
250.49

สัดสวน 30%
3.91%

     
 ในประเทศ สงออก
เบนซิน 195.32 29.45
 3.30% 5.55%

 ในประเทศ สงออก
นํ้ามันกาด/ 122.40 17.47
เครื่องบิน 5.22% 31.57%

 ในประเทศ สงออก
นํ้ามันเตา 38.11 59.43
 4.18% -2.03%

 ในประเทศ สงออก
ดีเซล 406.99 95.34
 1.47% 5.49%

 ในประเทศ สงออก
กาซปโตรเลียม 211.23 12.12
เหลว 4.43% 59.33%

7 โรงแยกกาซฯ3/

ความสามารถ
ในการแยกกาซฯ 

รวม 
2,865

ลาน ลบ.ฟุตตอวัน

หนวย: พันบารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวัน

กาซธรรมชาติ
821.61

สัดสวน 40%
-0.29%

นํ้ามัน
1,211.82
สัดสวน 60%

0.83%
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คาดวา ในปี  2562 

ความตองการใชนํ้ามันของโลก

จะเพ่ิมขึ้นสูระดับ

100.6
ลานบารเรลตอวัน

แนวโนมเศรษฐกิจโลก
 เศรษฐกิจโลกในปี 2562 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงจากปี 2561 จากเศรษฐกิจสหรัฐฯ 

ทีค่าดวา่จะขยายตวัชะลอลงทา่มกลางแรงสง่จากนโยบายปรบัลดภาษขีองรฐับาลทีอ่อ่นแรงลง

ตลอดจนความไม่แน่นอนอันเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งทางการค้ากับจีน แม้จะยังคงได้รับ

แรงสนับสนุนจากตลาดแรงงานที่เข้มแข็ง ในขณะที่เศรษฐกิจยูโรโซนคาดว่าจะขยายตัวชะลอ

ลงเล็กน้อยท่ามกลางการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปที่ผ่อนคลายน้อยลง

(Less Accommodative Monetary Policy) ตลอดจนความไมแ่น่นอนทางการเมอืงในหลายประเทศ

ที่อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นและการลงทุนภาคเอกชน สําหรับเศรษฐกิจจีนคาดว่าจะสามารถ

ขยายตัวที่ระดับเป้าหมาย ร้อยละ 6 - 6.5 ของรัฐบาล ท่ามกลางการผ่อนปรนมาตรการชะลอ

การขยายตัวของสินเชื่อและการออกมาตรการช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ

ของรัฐบาลเพ่ือรองรับผลกระทบทางลบจากปัญหาความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐฯ

โดยเศรษฐกิจโลกยังคงมีความเสี่ยงจากปัญหาความขัดแย้งทางการค้าที่อาจรุนแรงขึ้น

ภาวะการเงนิโลกที่อาจตงึตัวขึ้นอยา่งรวดเร็ว (Surprise Tightening of Global Financial Conditions)

และปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง/ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์/ การก่อการร้าย

ทัง้นี ้IMF ณ เดือนมกราคม 2562 คาดการณว์า่เศรษฐกิจโลกในป ี2562 จะขยายตวัร้อยละ 3.5

แนวโนมป 2562

สถานการณ์ แนวโน้มเศรษฐกิจ ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
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แนวโนมปโตรเลียม
และปโตรเคมี
 ความต้องการใช้น้ํามันของโลกในปี 2562 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

1.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน สู่ระดับ 100.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน

ตามรายงานของ IEA ณ เดอืนกุมภาพนัธ ์2562 นําโดยกลุ่มประเทศ

ตลาดเกิดใหม่และกําลังพัฒนา โดยเฉพาะจีนและประเทศ

ในเอเชยี ในขณะที่ความต้องการใช้น้าํมนัของกลุ่มประเทศพัฒนา

แล้วคาดว่าจะทรงตัวจากปีก่อน สําหรับราคาน้ํามันในปี 2562 

คาดว่าจะได้รับแรงหนุนจากมาตรการลดกําลังการผลิตของ

กลุ่ม OPEC และ Non-OPEC อย่างต่อเนื่อง การควํ่าบาตร

การส่งออกน้ํามันดิบและคอนเดนเสทของอิหร่านโดยสหรัฐฯ 

และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ในขณะที่แรงกดดัน

ราคายังคงมีอยู่จากการส่งออกนํ้ามันดิบของสหรัฐฯ ที่คาดว่า

ระบบท่อขนส่งน้ํามันส่วนขยายจะแล้วเสร็จในช่วงครึ่งปีหลัง

รวมท้ังการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงด้านตํ่า 

(Downside Risks) มาก ท้ังนี ้คาดว่าราคานํ้ามนัดบิดูไบในปี 2562 

จะเฉลี่ยที่ระดับ 60 - 70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และค่าการกลั่น

อ้างอิงสิงคโปร์ในปี 2562 จะเฉลี่ยที่ระดับ 5 - 6 เหรียญสหรัฐ

ต่อบาร์เรล 

 ภาพรวมราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในปี 2562 มีแนวโน้ม

ปรับลดลง ราคา HDPE คาดว่าจะเฉลี่ยทีร่ะดับ 1,123 เหรยีญสหรัฐ

ต่อตัน โดยมีแรงกดดันจากอุปทานที่เพิ่มขึ้นจากสหรัฐฯ สําหรับ

ราคา PX คาดว่าจะเฉลี่ยที่ระดับ 947 เหรียญสหรัฐต่อตัน

โดยมีแรงกดดันจากกําลงัการผลิตใหม่โดยเฉพาะในจีน

แนวโนมเศรษฐกิจไทย
 เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงเล็กน้อย

จากปี 2561 จากการส่งออกสินค้าที่คาดว่าจะขยายตัวชะลอลง

ตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ตลอดจนการลงทุนภาคเอกชน

ที่คาดวา่จะขยายตัวชะลอลงเล็กน้อยจากการสะสมสินค้าคงคลงั

ที่ชะลอลง (Destocking) เนื่องจากมีการสะสมจํานวนมากแล้ว

ในปีก่อน ในขณะที่การสะสมทุนถาวร (Gross Fixed Capital 

Formation) มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามความคืบหน้าของ

โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐภายใต้แผนปฏิบัติการ

ด้านคมนาคมขนส่งและแผนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ทีเ่ขา้สูข้ั่นตอน

การก่อสร้างมากขึ้น การบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัว

ต่อไปได้ ส่วนหนึ่งจากมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ

สําหรับภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจํานวนนักท่องเที่ยวจีน

มีแนวโนม้ฟืน้ตวัจากมาตรการสนบัสนุนการทอ่งเท่ียวของภาครฐั

โดยเศรษฐกิจไทยยังคงมีความเสี่ยงจากการชะลอลงของ

เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า การฟื้นตัวล่าช้าของภาคการท่องเที่ยว

และความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ ทั้งนี้  สศช.

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2562

จะขยายตวัร้อยละ 4.0 สาํหรบัเงินบาท นกัวิเคราะหค์าดการณว์า่

จะแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเฉลี่ยในช่วง 31.5 - 32.5 บาทต่อเหรียญ

สหรัฐ ตามแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะชะลอลงและความกังวล

ที่เพิ่มขึ้นต่อแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจหลัก

สถานการณ์ แนวโน้มเศรษฐกิจ ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
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ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ
และผลการดําเนินงาน

ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานกว่า 40 ปี

ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ 

ปตท. มุ่งมั่นในวิถีแห่งการดําเนินงาน

ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพในทุกมิติ

อย่างไม่หยุดยั้งในการดําเนินธุรกิจปิโตรเลียม

และปิโตรเคมีอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้น

การสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความม่ันคงด้านพลังงาน

ให้แก่ประเทศและการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน

ควบคู่กับการสร้างสมดุลระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า เป็นองค์กรที่คนไทย

ภาคภูมิใจ และนําพาประเทศไทยก้าวไกลสู่อนาคต

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก

ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ปตท. มุ่งมั่นและทุ่มเท

ต่อยอดและพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรม

ที่สร้างสรรค์ โดยธุรกิจของ ปตท. ประกอบด้วย

ธรุกิจที่ดําเนินการเอง และการลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม

เพื่อสนับสนุนการเติบโตของประเทศและ

พัฒนาสังคมชุมชนให้เข้มแข็งอย่างย่ังยืน

GAS BUSINESS

ธุรกิจกาซธรรมชาติ
จัดหากาซธรรมชาติ 
4,708 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
ขยายขีดความสามารถ
ในการนําเขา LNG เปน

11.5 ลานตัน

ขยายเครือขาย
ทอสงกาซธรรมชาติไปถึง
จังหวัดนครราชสีมา 

ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม
ดําเนินธุรกิจผาน PTTEP

ดําเนินโครงการ
ทั้งหมด 40 โครงการ
ใน  11 ประเทศ

ธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน
ดําเนินธุรกิจผานบริษัทในกลุม
4 บริษัท ไดแก GC, TOP, IRPC 
และ PTT TANK
ครอบคลุมตั้งแตการกลั่นน้ํามันดิบ
ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมี 
รวมถึงการใหบริการทาเทียบเรือ
และคลังเก็บผลิตภัณฑ

ปริมาณการจําหนาย
ปโตรเคมีโดยรวม

 7.7 ลานตันตอป

PETROCHEMICAL 
& REFINING BUSINESS

EXPLORATION AND 
PRODUCTION BUSINESS
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ธุรกิจนํ้ามันและคาปลีก
ดําเนินธุรกิจผาน PTTOR
จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม 

20,766*
 ลานลิตร 

และดําเนินธุรกิจคาปลีกสินคา 
และบริการอื่น ๆ (Non-Oil)

หมายเหตุ
* ไมรวม LPG ภาคปโตรเคมี 
 และไมรวมผลิตภัณฑหลอลื่น

ธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
จัดหาน้ํามันดิบและคอนเดนเสท
จากแหลงในประเทศ

10,057 ลานลิตร
คิดเปนรอยละ 95 
ของปริมาณการผลิตในไทย

มีปริมาณการคารวม 

80,481 ลานลิตร
ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก 

ธุรกิจไฟฟาและสาธารณูปการ
ดําเนินธุรกิจผาน GPSC ผลิตไฟฟา
และสาธารณูปการประกอบดวยไอน้ํา
และน้ําเย็นใหลูกคาอุตสาหกรรม
ดําเนินการผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) 
กําลังการผลิตไฟฟาติดตั้งตามสัดสวน
ผูถือหุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 

1,955 เมกะวัตต 
และการผลิตไอน้ําประมาณ 

1,585 ตันตอชั่วโมง

TRADING 
BUSINESS

OIL BUSINESS

COAL BUSINESS

ธุรกิจถานหิน
ดําเนินธุรกิจเหมืองถานหิน
ในอินโดนีเซียผาน SAR 
มียอดขายถานหิน
รวมทั้งสิ้น 

8.2 ลานตัน

TECHNOLOGY & 
ENGINEERING BUSINESS

POWER & UTILITY
BUSINESS

 
USINESS

ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม
จัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2561 
ดําเนินงานดานวิศวกรรม 
อสังหาริมทรัพย ดิจิทัล
และเทคโนโลยี รวมถึง
พัฒนาธุรกิจ 
New Business S-Curve
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ธุรกิจกาซธรรมชาติ

 ดาํเนนิธุรกจิจัดหาค้าส่งและค้าปลกีก๊าซธรรมชาต ิจดัจาํหน่าย

ผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจ

ที่ใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติผ่านบริษัท

ในกลุ่ม ปตท. โดยการจัดหาก๊าซธรรมชาติครอบคลุมการจัดหา

จากแหล่งในประเทศ นําเข้าจากประเทศเพือ่นบ้าน และการนําเข้า

ในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ Liquefied Natural Gas (LNG) 

เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ ลูกค้า

อุตสาหกรรมผ่านการลงทุนระบบท่อจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ

และภาคขนส่งผ่านการลงทุนในสถานบีรกิาร NGV และการจําหน่าย

ผลติภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาตผ่ิานการลงทนุในโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย 

เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และการจําหน่าย

เป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาค

ครัวเรือน อุตสาหกรรมและขนส่ง 

 นอกจากนี้ ยังได้มีการลงทุนคลังรับ LNG ผ่าน บริษัท พีทีที 

แอลเอ็นจี จํากัด ที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อให้บริการ

ในการรบัเรอืจัดเกบ็ LNG และแปลงสภาพ LNG เป็นก๊าซธรรมชาต ิ

เพื่อรองรับการนําเข้า LNG ของ ปตท. โดยในปี 2561 มีการขยาย

กําลังการผลิตโครงการ LNG Receiving Terminal ระยะที่ 1

จาก 10 ล้านตัน เป็น 11.5 ล้านตัน แล้วเสร็จ

 การกําหนดโครงสร้างราคาจําหน่ายของธุรกิจค้าส่ง และ

ค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ธุรกิจจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ

จะกําหนดโครงสร้างราคาจําหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า 

รวมทั้งการบริหารการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อจะมีอัตรา

ผลตอบแทนตามที่ภาครัฐกําหนด ส ่วนธุรกิจจัดจําหน่าย

ก๊าซธรรมชาตใิห้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมส่วนใหญ่นัน้ โครงสร้างราคา

จําหน่ายจะขึ้นอยู่กับราคาน้ํามันเตาในตลาดโลก เพื่อให้สามารถ

แข่งขนักบัเชือ้เพลิงทางเลือกได้ กล่าวคือราคาขายปลีกนํา้มนัเตา

ในประเทศ ในส่วนของโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะจําหน่ายให้กับ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ตามราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและ

ปิโตรเลียม ซึง่เป็นไปตามกลไกตลาดโลก สําหรับ LPG ทีจ่าํหน่าย

เป ็นเชื้อเพลิงในประเทศ เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม 2560 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเห็นชอบ

แนวทางการเปิดเสรีธรุกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เต็มรูปแบบ 

โดยราคา ณ โรงกลัน่จะประกาศราคาอ้างองิราคานําเข้า จากราคา

ก๊าซตลาดโลก และค่าใช้จ่ายในการนําเข้า เพือ่ใช้ในการกํากบัดูแล

ราคาขายปลีก LPG ในประเทศเท่านั้น ปัจจุบันในส่วนของ

การส่งออก LPG จะต้องขออนุญาตภาครัฐ และจะมกีารเรยีกเก็บเงนิ

เข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงในอัตราคงที่ (Fixed Rate) 0.70 บาท

ต่อกิโลกรัม และมีการกําหนดอัตราเงินส่งกองทุนหรืออัตรา

เงินชดเชยสําหรับ LPG ที่ผลิตจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ทีจ่าํหน่ายเพือ่ใช้เป็นเชื้อเพลงิ นอกจากนี้ ภาครัฐยงัคงขอให้ ปตท. 

สนับสนุนโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีก 

LPG ภาคครัวเรือน เฉพาะกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร 

ต่อไป

 ความสําเร็จของธุรกจิก๊าซธรรมชาตใินปี 2561 มผีลประกอบการ

ที่ดีขึ้น เป็นผลมาจากราคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ในตลาดโลกทยอยปรบัตวัเพิม่ขึน้ ในขณะที่ต้นทนุราคาก๊าซธรรมชาติ

ในประเทศมีเสถียรภาพมากกว่า นอกจากนี้ ยังเป็นผลมาจาก

การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงแยก

ก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

มีการปรับเพิ่มรูปแบบการดําเนินธุรกิจ โดยเน้นการให้บริการ

แก่บุคคลภายนอกมากขึ้น ปรับกลยุทธ์ในการจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ 

ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มรายได้มากขึ้น โดยผลดําเนินงาน

ในปี 2561 ของธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่สําคัญสรุปได้ดังนี้  

ธุรกิจที่ ปตท. 
ดําเนินงานเอง

ผลประกอบการดีขึ้น
เนื่องจากราคาน้ํามันดิบ
และผลิตภัณฑปโตรเคมี
ในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ตนทุนราคากาซธรรมชาติในประเทศ
มีเสถียรภาพ และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
ของโรงแยกกาซอยางตอเนื่อง
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การจัดหากาซธรรมชาติ 

 การจัดหาก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ 4,708 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

ลดลงจากปี 2560 ที่ 4,720 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือลดลง

ร้อยละ 0.3 ประกอบด้วยการจัดหาจากแหล่งก๊าซธรรมชาติ

ในประเทศ 3,276 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และการนําเข้า 1,432 

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็นสัดส่วนการจัดหาจากแหล่ง

ในประเทศและต่างประเทศร้อยละ 70 : 30 
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หนวย: ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
ที่ 1,000 บีทียูตอลูกบาศกฟุต

  โรงแยกกาซธรรมชาติ

  กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV)

   ภาคอุตสาหกรรม

   ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP)

   ผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP)

   กฟผ. (EGAT)

ปริมาณจําหนาย
กาซธรรมชาติ

2560 2561

 4,762  4,725  4,710 

946 

285 

715 

869 

972 

975 

996  1,015 

268 237 

727 760 

1,043 1,222

934 739 

757 737 

การจัดจําหนายกาซธรรมชาติ
ในภาคไฟฟา 

 ปริมาณการจําหน่ายรวม 2,698 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57 ของปริมาณการจําหน่ายทั้งหมด 

ลดลงร้อยละ 1.3 จากปี 2560 ที่ 2,734 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

เป็นผลมาจากความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า

ที่ลดลง เนื่องจากมีการนําเชื้อเพลิงทางเลือกอื่นเข้ามาใช้ทดแทน

มากขึ้น โดยการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาตใินภาคไฟฟ้า ประกอบด้วย

การจําหน่ายให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย หรอื กฟผ. 

รวม 737 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 16 ผู้ผลิตไฟฟ้า

อิสระจํานวน 10 ราย รวม 739 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็น

ร้อยละ 16 และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจํานวน 68 ราย รวม 1,222 

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 26 
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การจัดจําหนายกาซธรรมชาติ
ในภาคอุตสาหกรรม

 ปริมาณการจาํหน่ายรวม 760 ล้านลูกบาศก์ฟตุต่อวนั คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 16 ของปรมิาณจําหน่ายท้ังหมด เพิม่ขึน้ร้อยละ 4.5 

จากปี 2560 ที่ 727 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยมีจํานวนลูกค้า

ทั้งสิ้น 362 รายสัญญา ประกอบด้วยลูกค้าภาคอุตสาหกรรม 

331 รายสัญญา ลูกค้าภาคผลิตไฟฟ้าใช้เอง 30 รายสัญญา 

และลูกค้าภาคพาณิชย์ 1 รายสัญญา ปริมาณจําหน่ายที่เพิ่มขึ้น 

ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการขยายการลงทุนโครงการระบบจําหน่าย

ก๊าซธรรมชาติส่วนขยายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี จังหวัด

ราชบุรี และระบบจําหน่ายก๊าซธรรมชาติส่วนขยายในพื้นที่นิคม

อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง เป็นต้น 

การจัดจําหนายกาซธรรมชาติ
ในภาคขนสง

 การจําหน่ายก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่งมีปริมาณเฉลี่ย 

237 ล้านลูกบาศก์ฟตุต่อวนั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของปริมาณ

จําหน่ายก๊าซธรรมชาติทั้งหมด ลดลงร้อยละ 12 จากปี 2560 

ที่ 268 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งเป็นผลมาจากราคานํ้ามันดิบ

ในตลาดโลกปรับลดลง นํ้ามันเบนซินและดีเซลมีราคาถูกลง

และมีความสะดวกมากกว่า ขณะที่ภาครัฐมีนโยบายลอยตัว

ราคา NGV และปรับเพิ่มค่าคุณภาพก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้

ราคาขายปลีก NGV ในภาคขนส่งปรับเพิ่มขึ้น จึงทําให้ผู้บริโภค

กลับไปใช้นํ้ามันเบนซินและดีเซลมากขึ้น 
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หนวย: พันตัน

  กาซเพนเทน

  กาซโซลีนธรรมชาติ

   กาซแอลพีจี (LPG)

   กาซโพรเพน

   กาซอีเทน

ปริมาณจําหนาย
ผลิตภัณฑจาก
โรงแยกกาซธรรมชาติิ

2560 2561

 6,454 
6,811 

 7,192 

24 

721 

2,794  

856

2,059 

44  
48

688 
645 

2,919 3,203

827 907

2,333 2,389

  การจัดจําหนายผลิตภัณฑ
จากโรงแยกกาซธรรมชาติ
 
 การใช้ก๊าซธรรมชาติสําหรับโรงแยกก๊าซธรรมชาติ เพื่อสร้าง

มลูค่าเพิม่ให้กบัก๊าซธรรมชาตมิปีรมิาณรวม 1,015 ล้านลูกบาศก์ฟตุ

ต่อวนั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 22 ของปริมาณการจาํหน่ายท้ังหมด 

โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2560 ที่ 996 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

เนื่องจากในปี 2561 มีการเพิ่มความสามารถในการผลิตของ

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน ่วยที่  5 ให ้ผลิตได ้เพิ่มขึ้น 10

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ต้ังแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 ซึ่งช่วยให้

โรงแยกก๊าซธรรมชาติจําหน่ายผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับ 

มีการจัดทํากิจกรรมเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement) 

อย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้ผลประกอบการของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ดีขึน้ ทัง้จากการเดินเครื่องหน่วยแยกก๊าซธรรมชาติมีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพดีขึ้น
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การใหบริการขนสง
กาซธรรมชาติทางทอ
ผานระบบทอสงกาซธรรมชาติ

 ประกอบด้วยระบบส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลที่เชื่อมต่อกับ

แหล่งก๊าซธรรมชาติตา่ง ๆ  ในอ่าวไทย และระบบส่งก๊าซธรรมชาติ

บนบกฝั่งตะวันออกที่รับก๊าซจากอ่าวไทย ระบบส่งก๊าซธรรมชาติ

บนบกฝั่งตะวันตกที่รับก๊าซแหล่งยาดานา เยตากุน และซอติก้า 

ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่ชายแดนไทย-เมียนมา

เพื่อจ่ายก๊าซไปยังผู ้ผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซธรรมชาติ NGV

และอุตสาหกรรม โดยในปี 2561 มีผลสําเร็จของการก่อสร้าง

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่สําคัญ ดังนี้

 • โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ นครราชสีมา ระยะที่ 2 

ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มการเดินเครื่องรับ-ส่ง โดยปกต ิ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดยเริ่มนําเข้าระบบ

และจัดส่งก๊าซธรรมชาติ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561

 • โครงการสถานเีพิ่มความดันก๊าซธรรมชาต ิวงัน้อย ดาํเนนิการ

นําก๊าซธรรมชาติเข้าระบบ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561

และทดสอบเครื่องจักรแล้วเสร็จ โดยโครงการได้รับ

เอกสาร Performance Acceptance Certificate (PAC) 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561

 • โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 5 จากระยอง

ไปไทรน้อย - โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้ ในระยะที่ 1 

ดําเนินการการก่อสร้างวางท่อก๊าซธรรมชาติแล้วเสร็จ

เป็นระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตรจากระยะทาง

แนวท่อก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 5 ระยะที่ 1 ท้ังหมด 208 

กิโลเมตร และในระยะที่ 2 เริ่มก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ

บริเวณอาํเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบุรี และเขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธี Open Cut โดยเตรียมพื้นที่

และเครื่องจักรเพื่อวางท่อด้วยวิธี HDD และ Boring 

ในตําแหน่งที่วางแผนถัดไป

 • โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จากสถานีควบคุม

ความดันก๊าซธรรมชาติ ราชบุรี - วังน้อยที่ 6 ไปยังจังหวัด

ราชบุรี อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง โดยวางท่อก๊าซ

ธรรมชาติแล้วเสรจ็เป็นระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร 

จากระยะทางแนวท่อก๊าซธรรมชาตทิัง้หมด 120 กโิลเมตร
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แผนที่แสดงโครงขาย 
ระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
และโรงแยกกาซธรรมชาติ

ประเทศไทย

อาวไทย

ลาว

กัมพูชา

เวียดนาม

มาเลเซีย

ทะเลอันดามัน

เมียนมา

แผนที่แสดงโครงขาย 
ระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
และโรงแยกกาซธรรมชาติ

ทะเลอันดามัน

เมียนมา

กัมพูชา

ลาว

เวียดนาม

มาเลเซีย

อาวไทย

แ

ประเทศไทย

ทแสดงโคทแสดงโค
  อสงกาซอสงกาซ
งแยกกาซธงแยกกาซธ
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ธุรกิจการคาระหวางประเทศ

 ดําเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศครบวงจร เพื่อสร้าง

ความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศไทย ควบคู่ไปกับ

การขยายฐานการค้าไปยงัทกุภมูภิาคทัว่โลก ครอบคลมุการจดัหา 

การนาํเข้า การส่งออก และการค้าระหว่างประเทศของผลิตภัณฑ์

ต่าง ๆ ได้แก่ นํ้ามันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ผลิตภัณฑ์นํ้ามันสําเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ตัวทําละลาย 

เคมีภัณฑ์ ถ่านหิน น้ํามันปาล์มดิบ น้ํามันปาล์มสําเร็จรูป 

กะลาปาล์ม และผลติภัณฑ์อืน่ ๆ  รวมท้ังให้บรกิารบรหิารความเสีย่ง

ด้านราคา และจัดหาการขนส่งระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุน

การดําเนินธุรกิจที่มีเป้าหมายหลักในการเป็นบริษัทการค้าสากล

ชั้นนําของโลก

 ผลประกอบการของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศขึ้นอยู่กับ

การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกรรมการค้านอกประเทศ 

จงึได้จดัตัง้บรษิทัลกูและสาํนกังานตวัแทนในจดุศนูย์กลางการค้า

ต่าง ๆ ของโลก อาทิ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองจาการ์ตา 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และเมืองลอนดอน สหราชอาณาจักร

ส่งผลให้มีธุรกรรมการค้ากับคู่ค้าครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก

และเนื่องจากธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศเป็นธุรกรรมที่มี

มูลค่าสูง จึงได้นําเอาระบบควบคุมความเสี่ยงที่ Trading House 

ชั้นนําในระดับสากลมาใช้เป็นแนวปฏิบัติ (Best Practice) อีกทั้ง

ยังมีคณะกรรมการที่ทําหน้าที่กําหนดนโยบายและกํากับดูแล

การบรหิารความเสีย่งในด้านต่าง ๆ  และแบ่งโครงสร้างการทํางาน

และบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนเป็นแบบ Front-Mid-Back เพื่อให้

เกดิการตรวจสอบแบบถ่วงดลุ (Check & Balance) รวมถงึมกีารนาํ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบควบคุมการทําธุรกรรมการค้า

การปฏิบัติการ และการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข ้องกับ

การดําเนินธุรกรรม เพื่อให้สามารถทําธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว 

โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ความสําเร็จของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในปี 2561 

เป็นผลมาจากการขยายเครอืข่ายทางการค้าครอบคลุมทกุภมูภิาค

อย่างต่อเนือ่ง ผ่านการดาํเนนิงานของบรษิทัในเครอืและสาํนักงาน

ตัวแทนที่กระจายอยู่ในจุดยุทธศาสตร์การค้าทุกภูมิภาคท่ัวโลก 

ตลอดจนการจัดรปูแบบการบรหิารงานแบบ Global Book Portfolio 

ทาํให้สามารถบรหิารจดัการธรุกรรมการค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ควบคู่ไปกับการใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์

การให้บริการการขนส่งระหว่างประเทศ ตลอดจนการบริหาร

ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ

สรุปได้ดังนี้

1) การจดัหาพลงังานใหกบัประเทศอยางเพยีงพอ
 

 สร้างความม่ันคงทางพลังงานให้กับประเทศ ผ่านการจัดหา

แหล่งพลังงานทัง้ในประเทศและนอกประเทศ ให้กบัโรงกลัน่นํา้มนั

และโรงปิโตรเคม ีตามสดัส่วนและคณุภาพที่เหมาะสม โดยปี 2561 

สามารถจัดหาน้ํามันดิบและคอนเดนเสทจากแหล่งในประเทศ

ปริมาณท้ังสิ้น 10,057 ล้านลิตร คิดเป็นประมาณร้อยละ 95 

ของปริมาณการผลิตของประเทศไทย และจัดหาน้ํามันดิบและ

คอนเดนเสทจากแหล่งผลิตในต่างประเทศที่มีความหลากหลาย

เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าประเทศไทยจะมีนํ้ามันดิบที่มี

คุณภาพเข้ากลั่นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดหาน้ํามันดิบ

จากสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นทางเลือกให้กับโรงกลั่นในประเทศ

เนือ่งจากมคีณุลักษณะเทยีบเคยีงได้กบัน้ํามันดบิทีน่าํเข้าให้โรงกลัน่

เดิม แต่มีปริมาณกํามะถันน้อยกว่า ซึ่งถือเป็นการเตรียมพร้อม

รองรับ IMO Regulation ที่กําหนดให้จํากัดปริมาณกํามะถัน

ในเชื้อเพลิงของเรือขนส่งระหว่างประเทศจากระดับร้อยละ 3.5 

ในปัจจุบัน ให้ไม่เกินร้อยละ 0.5 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยในปี 2561 สามารถนําเข้านํ้ามันดิบ

และคอนเดนเสทจากหลากหลายภูมิภาคท้ังสิ้น 33,192 ล้านลิตร 

หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ของปริมาณการนําเข้าของประเทศไทย
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การนําเขานํ้ามันดิบ
จากประเทศผูผลิต
แบงตามภูมิภาคตาง ๆ

2559 2560 2561

45% 47%

27% 25%

23% 22%
4% 5% 1%

   ตะวันออกกลาง

  ในประเทศ

   เอเชียแปซิฟก

   แอฟริกา

   อเมริกา

50%

23%

18%
7% 2%

 นอกจากนี้ ยังทําหน้าที่นําเข้าผลิตภัณฑ์นํ้ามันสําเร็จรูป

เพื่อรองรับปริมาณความต้องการใช้พลังงานของประเทศที่สูงขึ้น 

อาทิ การนําเข้าน้ํามันเบนซินพื้นฐาน (GBASE) สําหรับการผลิต

แก๊สโซฮอล การนําเข้าก๊าซ LPG สําหรับภาคอุตสาหกรรม 

ภาคขนส่ง และภาคครัวเรือน รวมถึงการนําเข้าเพื่อรองรับการใช้

พลังงานในบางช่วงเวลา อาท ิการนาํเข้านํา้มนัดเีซลในช่วงโรงกลัน่

ปิดซ่อมบํารุง การนําเข้านํ้ามันเตาเพื่อเป็นเชื้อเพลิงสํารอง

การผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดยในปี 2561 มีการนําเข้าทั้งสิ้น 

658 ล้านลิตร หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของปริมาณการนําเข้า

ของประเทศไทย

2) การสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑสวนเกิน
 ของประเทศ

 บทบาทในการเป็นผู ้รักษาสมดุลทางพลังงานและสร้าง

ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเป็นอีกหนึ่งภารกิจ

ที่สําคัญ ผ่านการสร้างความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทโรงกล่ัน 

โรงปิโตรเคมี และโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. เพื่อส่งออก

ผลิตภัณฑ์นํ้ามันสําเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่เกินจาก

ความต้องการใช้ภายในประเทศ อาทิ นํ้ามันเตา นํ้ามันดีเซล

คุณภาพตํ่า ก๊าซ LPG ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ผลิตภัณฑ์

สายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่า

และนํารายได้จากการส่งออกกลับเข้ามาให้กับประเทศ ท้ังนี้

ในปี 2561 มกีารส่งออกผลติภณัฑ์นํา้มันสาํเรจ็รปูรวม 4,347 ล้านลติร

หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของปริมาณการส่งออกของประเทศไทย

ในส่วนของผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี มีการส่งออกรวม 1,963 ล้านลิตร

3) การขยายฐานการคาครอบคลุม
 ทุกภูมิภาคทั่วโลก
 

 นอกเหนือไปจากภารกิจในการสร้างความมัน่คงทางพลงังาน

ผ่านการจัดหาผลิตภัณฑ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์

ส่วนเกินผ่านการส่งออกแล้ว ยังมุ่งเน้นการขยายธุรกรรมการค้า

ระหว่างประเทศให้ครอบคลมุทกุภูมภิาคทัว่โลก ผ่านการดาํเนนิงาน

ของบริษทัในเครือและสาํนกังานตวัแทนท่ีตัง้อยูใ่นจดุยทุธศาสตร์

การค้าด้านพลังงานที่สําคัญของโลก ทั้งในฝั่งซีกโลกตะวันออก

และซีกโลกตะวันตก เพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร

และสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

รวมถึงการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและคู่ค้าของ ปตท. 

ในภูมิภาคต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิด ตลอดจนการแสวงหาโอกาส

ในการเพิ่มมูลค่าและต่อยอดการทําการค้าในภูมิภาคใหม่ ๆ 

เพิ่มมากขึ้น ท้ังนี้ ได้ใช้การบริหารงานแบบ Global Portfolio 

Management เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทําธุรกรรมการค้า 

และสร้างมลูค่าสงูสดุให้กบักลุม่ ปตท. ทาํให้ในปี 2561 มีปริมาณ

ธุรกรรมการค้านอกประเทศ (Out-Out Trading) รวม 33,412 

ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีปริมาณการค้านอกประเทศรวม 

31,947 ล้านลิตร ร้อยละ 4.58
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 ในปี 2561 ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีปริมาณการค้า

รวม 58,309 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีปริมาณการค้า

รวม 55,677 ล้านลิตร 2,632 ล้านลิตร หรือร้อยละ 4.73 

เทียบกับปี 2560 โดยหลักจากปริมาณการค้านําเข้าน้ํามันดิบ

และคอนเดนเสทให้กบัโรงกลัน่ในประเทศ และการส่งออกผลติภณัฑ์

ปิโตรเคมีที่เพิ่มสงูขึ้น โดยปริมาณการค้าในปี 2561 ประกอบด้วย

การค้านํ้ามันดิบ 43,553 ล้านลิตร การค้าคอนเดนเสท 8,528

ล้านลิตร การค้านํ้ามันสําเร็จรูปและก๊าซปิโตรเลียมเหลว 3,805

ล้านลิตร การค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและตัวทําละลาย 2,423

ล้านลิตร และการค้าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อาทิ นํ้ามันปาล์มดิบ 

นํ้ามันปาล์มสําเร็จรูป และกะลาปาล์ม ปริมาณการค้ารวมท้ังสิ้น 

83,000 ตัน

 ทั้งนี้ ในปี 2561 เมื่อรวมธุรกรรมการค้าที่ดําเนินการ

โดยหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและบริษัทในเครือ จะมี

ปริมาณการค้ารวม 80,481 ล้านลิตร ซึ่งเพิ่มขึ้น 4,843 ล้านลิตร 

จากปี 2560 ที่มีปริมาณการค้ารวม 75,638 ล้านลิตร คิดเป็น

ร้อยละ 6.40 โดยในปี 2561 มีปริมาณการค้าที่ดําเนินการ

ผ่านบรษิทัในเครอืรวม 25,366 ล้านลติร ซึง่เพิ่มขึน้ 2,315 ล้านลติร 

จากปี 2560 ที่มีปริมาณการค้าที่ดําเนินการผ่านบริษัทในเครือ

รวม 23,051 ล้านลิตร คิดเป็นร้อยละ 10.04 อันเป็นผลจาก

ความมุ่งมั่นในการขยายฐานการค้าในต่างประเทศเพื่อสร้าง

ความมัน่คงทางพลงังานให้กบัประเทศ และสร้างความภาคภมิูใจ

ให้คนไทยในเวทีการค้าสากล 
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ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม

 ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมได้ถูกจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 

1 มกราคม 2561 จากการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อดําเนินงาน

ด้านวิศวกรรม อสังหาริมทรัพย์ ดิจิทัลและเทคโนโลยี สนับสนุน

การดําเนินธุรกิจของ ปตท. รวมถึงพัฒนาธุรกิจ New Business 

S-Curve โดยสร้างความเชื่อมโยงในการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจ

หลักของ ปตท. การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเสริมสร้าง

โอกาสใหม่ทางธุรกิจจากสินทรัพยที่มีอยู่ของ ปตท. อาทิ ที่ดิน 

อาคาร สิ่งปลูกสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (จากความเป็นเลิศในด้าน

เทคโนโลยีและวิศวกรรม) พัฒนาต้นแบบและแสวงหาโอกาส

ดําเนินธุรกิจ New Business S-Curve รองรับการเติบโตท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ 

 ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม ประกอบด้วยสายงาน ดังนี้

 1) สายงานนวัตกรรมและดิจิทัล ประกอบด้วย 

สถาบันนวัตกรรม ดาํเนินงานด้านการวิจยัและพัฒนา โดยมุง่เน้น

การสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเทคโนโลยี และพัฒนา

ขีดความสามารถของนักวิจัยให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา 

รวมถึงการนําดิจิทัลมาต่อยอด และพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรม 

(Digital Transformation) นอกจากนี้ ยังสร้างความแข็งแกร่ง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่หน่วยธุรกิจต่าง ๆ ใน ปตท. ผ่าน 

บรษัิท พทีที ีดจิติอล โซลชูัน่ จาํกดั (PTT Digital Solution) อกีทัง้ยงั

มุง่เน้นการพฒันาธรุกิจใหม่ เพือ่ตอบรบักบัการเปลีย่นแปลงของ

กระแสโลก (Megatrend) และเตรยีมความพร้อมในการเข้าสูธ่รุกจิ 

New S-Curve ต่าง ๆ  เช่น Electricity Value Chain,Robotics & AI เป็นต้น 

 2) สายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ
ประกอบด้วยงานบริหารโครงการด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง

การจัดการที่ดิน การประเมินโครงการที่เกี่ยวกับความปลอดภัย 

สิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน การจัดทําข้อกําหนดเพื่อสนับสนุน

โครงการต่าง ๆ  ของ ปตท. ให้ดาํเนนิการได้สาํเร็จตามวัตถปุระสงค์

และเป้าหมายที่กําหนด

 3) โครงการพัฒนาพื้ นที่ วั งจันทร วัล เล ย
เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 

ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบาย Eastern Economic Corridor 

(EEC) ของรัฐบาล โดยเป็นผู้วางระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบ

สาธารณูปโภค ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ในรูปแบบ

เมืองอัจฉริยะ เพื่อรองรับการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมของ

ประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0
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ธุรกิจที่ลงทุน
ผานบริษัทในกลุม
 
ธุรกิจสํารวจและผลิต

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) (PTTEP) 
 

 ปตท.สผ. ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศรวมทั้งลงทุนในธุรกิจที่ต่อเนื่อง เพื่อ

แสวงหาแหล่งปิโตรเลียมท้ังนํ้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติในราคา

ที่แข่งขันได้เพื่อสร้างความม่ันคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ 

และการจําหน่ายปิโตรเลียมที่ผลิตได้จากโครงการในประเทศ

และภูมิภาคใกล้เคียงซึ่งส่วนใหญ่เป็นก๊าซธรรมชาติให้กับตลาด

ในประเทศเป็นหลัก 

 ผลประกอบการของ ปตท.สผ. ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับราคา

นํ้ามันในตลาดโลก ความสําเร็จในการสํารวจและการพัฒนา

แหล่งปิโตรเลียม และการบริหารต้นทุนในการสํารวจและผลิต

ที่มีประสิทธิภาพ รวมท้ังโอกาสในการลงทุนและพัฒนาขีด

ความสามารถขององค์กร

 ในปี 2561 ปตท.สผ. ได้มุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจเพื่อสร้าง

การเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ตามแผนกลยุทธ์ที่เน้น

การลงทนุในพืน้ทีย่ทุธศาสตร์ทีม่คีวามเชีย่วชาญ (Coming-Home 

Strategy) โดยเห็นได้จากการชนะประมูลสิทธิสํารวจและผลิต

ปิโตรเลียมของแหล่งบงกชและเอราวัณ รวมถึงการเข้าซือ้สดัส่วน

การลงทุนเพิ่มเติมร้อยละ 22.2222 ในโครงการบงกช นอกจากนี้ 

บริษัทได้ปรับแผนการลงทุนในพื้นที่ที่ไม่ใช่ยุทธศาสตร์ โดยขาย

สัดส่วนการลงทุนในแหล่งมอนทารา ประเทศออสเตรเลีย ที่ผลิต

มานานและมีต้นทุนการผลิตที่สูง สําหรับการเติบโตในระยะยาว 

ปตท.สผ. ได้เร่งการพัฒนาโครงการที่รอการตัดสินใจข้ันสุดท้าย 

(FID) โดยหลกั ได้แก่ โครงการโมซมับกิ โรวูมา ออฟชอร์ แอเรยี วัน 

คาดว่าจะสามารถ FID ภายในครึ่งแรกของปี 2562 ในส่วนของ

กิจกรรมสํารวจ บริษัทเร่งดําเนินกิจกรรมสํารวจในเมียนมาและ

มาเลเซีย ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณสํารองปิโตรเลียมให้กับบริษัท

ในระยะยาว นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมองหาโอกาสการลงทุน 

(Merger & Acquisition) ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ

ในภูมิภาค และพื้นที่อื่นที่มีศักยภาพสูงร่วมกับผู ้ร ่วมทุนที่มี

ความเชี่ยวชาญ (Strategic Alliance) 

สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
ลงทุนในธุรกิจที่ตอเนื่อง 
สรางความมั่นคงทางพลังงาน
ใหแกประเทศ
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 สําหรับผลประกอบการในปี 2561 บริษัทมีกําไรสุทธิ 1,120 

ล้านเหรียญสหรัฐ (ดอลลาร์ สรอ.) ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า

ร้อยละ 89 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยหลักจากกําไรจาก

การดําเนินงานปกติที่เพิ่มขึ้นเป็น 1,215 ล้านเหรียญสหรัฐ

จากปีก่อนหน้าที่ 836 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นผลจากปริมาณ

การขายปิโตรเลียม และราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของบริษัท

ที่เพิ่มขึ้นตามราคานํ้ามันในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ต้นทุน

ต่อหน่วยในปี 2561 มีการปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 31.7 

เหรยีญสหรัฐต่อบาร์เรลเทยีบเท่านํา้มันดบิ จากค่าภาคหลวงที่สงูขึน้

ตามราคาขายผลติภัณฑ์เฉลีย่ และค่าเสือ่มราคาทีป่รบัตวัขึน้จาก

การซื้อสัดส่วนเพิ่มเติมในโครงการบงกช ปตท.สผ. มีการดําเนิน

โครงการท้ังหมด 40 โครงการใน 11 ประเทศ ดังนี้

โครงการในประเทศไทย 

 ปตท.สผ. มโีครงการในประเทศจํานวน 16 โครงการ ส่วนใหญ่

เป็นโครงการที่ดําเนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) ท้ังใน

อ่าวไทยและบนบก ในปี 2561 โครงการในประเทศมีปริมาณ

การขายเฉล่ียรวมอยูท่ี ่246,457 บาร์เรลเทียบเท่านํา้มนัดิบต่อวัน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ของปริมาณการขายท้ังหมด โดยโครงการ

ผลิตหลัก ได้แก่ โครงการบงกช สามารถรักษาระดับการผลิต

ได้ตามแผน นอกจากนี้  บริษัทได้เข ้าซื้อสัดส่วนการลงทุน

ร้อยละ 22.2222 ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา ทําให้ปัจจุบันมีสัดส่วน

การร่วมทนุร้อยละ 66.6667 และในเดอืนธันวาคมทีผ่่านมา บรษิทั

ได้รับสิทธิในการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมและเป็นผู้ดําเนินการ

ในแหล่งบงกชและแหล่งเอราวัณที่กําลังจะหมดอายุสัมปทาน

ในปี 2565 - 2566 โครงการเอส 1 ได้ทําการเจาะหลุมผลิตอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับปริมาณการผลิต และแหล่งอุบลภายใต้

โครงการคอนแทร็ค 4 อยู่ระหว่างเตรียมการพัฒนา โดยคาดว่า

จะสามารถผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2566 

โครงการในตางประเทศ
 

 เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 มีจํานวน 15 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเมียนมา เวียดนาม 

มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยในปี 2561 โครงการในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้มีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมอยู ่ที่ประมาณ 

51,571 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 17 

ของปริมาณการขายท้ังหมด โครงการที่ดําเนินการผลิตแล้ว 

(Production Phase) อาทิ โครงการซอติก้า โครงการได้เสร็จสิ้น

การเจาะหลุมผลิตบนแท่นผลิตเฟส 1C ท้ังหมด 4 แท่น และยัง

คงมีแผนการเจาะหลุมผลิตอย่างต่อเนื่อง 

 สาํหรับโครงการที่อยูร่ะหว่างการสาํรวจ (Exploration Phase) 

ส่วนใหญ่จะอยู่ในเมียนมาท้ังบนบกและในทะเล อาทิ โครงการ

เมียนมา เอ็ม 3 อยู่ระหว่างการรออนุมัติแผนพัฒนาโครงการ 

(Field Development Plan) จากรัฐบาลเมียนมาที่ทางบริษัท

ได้ยืน่ไปในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 สาํหรบัมาเลเซยี โครงการซาราวกั

เอสเค 410 บี และโครงการซาราวักเอสเค 417 อยู่ระหว่าง

การประมวลผลข้อมลูด้านธรณวีทิยาและศกัยภาพทางปิโตรเลยีม 

โครงการเวียดนาม บี และ 48/95 และโครงการเวียดนาม 52/97 

โครงการได้รบัการอนุมตัแิผนพัฒนาโครงการ (Field Development 

Plan) แล้ว ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญา

เชงิพาณชิย์เพือ่รองรบัการตดัสนิใจลงทุนขัน้สดุท้าย (FID) คาดว่า

จะเริ่มผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ได้ในปลายปี 2565 

 ออสตราเลเชีย 
 

 มีจํานวน 1 โครงการ คือ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย 

ประกอบด้วย 8 แปลงสัมปทาน

 สําหรับแหล่งที่ดําเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) 

คือ แหล่งมอนทารา โครงการมีปริมาณการขายเฉลี่ยในปี 2561 

อยู ่ที่ 5,368 บาร์เรลต่อวัน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการขายสัดส่วน

การลงทุนท้ังหมดในแหล่งมอนทาราให้กับบริษัท JadeStone 

Energy แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 และอยู่ในระหว่าง

การส่งต่อการดําเนินการให้กับผู้ซื้อ ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับ

การอนุมัติจาก National Offshore Petroleum Safety and 

Environmental Management Authority (NOPSEMA) โดยคาดว่า

จะได้รับอนุมัติภายในปี 2562

 สําหรับแหล่ง Cash Maple ที่อยู ่ ในระยะเวลาสํารวจ 

(Exploration Phase) ได้เสร็จสิ้นการศึกษาวิศวกรรมเบื้องต้น 

(Pre-FEED Study) และอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการพัฒนา

โครงการที่เหมาะสม 

 ทวีปอเมริกา 

 มีจํานวน 5 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศแคนาดา บราซิล 

และเม็กซิโก โดยโครงการท้ังหมดเป็นโครงการที่อยู่ระหว่าง

การสํารวจ (Exploration Phase)

 โครงการมาเรียน ออยล์ แซนด์ โครงการได้รับอนุมัติ

การพัฒนาแหล่ง Thornbury Phase 1 จากรัฐบาลอัลเบอร์ต้า

ในเดอืนพฤษภาคม 2561 และอยู่ระหว่างการพจิารณาหาแนวทาง

การบริหารจัดการโครงการที่เหมาะสม

 โครงการร่วมทุนในบราซิลจาํนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ

บารารินเนียส์ เอพี 1 และโครงการบราซิล บีเอม็ อีเอส 23 ปัจจุบนั

อยูร่ะหว่างการศึกษาด้านธรณีวิทยาและศกัยภาพของปิโตรเลียม

 โครงการร่วมทนุในเมก็ซโิกจํานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ

เม็กซิโก แปลง 12 (2.4) และโครงการเม็กซิโกแปลง 29 (2.4) 

โดยท้ังสองแหล่งนี้ได้ยื่นแผนสํารวจต่อ National Hydrocarbons 

Commission ของเม็กซิโกในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 โดยคาดว่า

จะได้รับอนุมัติภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2562
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 แอฟริกา 

 มีจํานวน 3 โครงการ ต้ังอยู่ในประเทศแอลจีเรียและโมซัมบิก 

 โครงการแอลจีเรีย 433 และ 416 บี ซึ่งเป็นโครงการที่ดําเนิน

การผลิตแล้ว (Production Phase) ในปี 2561 โครงการมีปริมาณ

การผลิตเฉลี่ย 17,350 บาร์เรลต่อวัน

 โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ โครงการได้รับอนุมัติ

แผนพัฒนาจากรัฐบาลแอลจีเรียเมื่อเดือนเมษายน 2561 

โดยแผนการพัฒนาโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรก

มีกําลังการผลิต 10,000 - 13,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งคาดว่า

จะสามารถเริ่มผลิตในปี 2563 และในปี 2567 จะสามารถเริ่ม

ผลิตระยะที่ 2 โดยจะเพิ่มปริมาณการผลิตเป็น 50,000 - 60,000 

บาร์เรลต่อวัน

 โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน เป็นโครงการ

ก๊าซธรรมชาติเหลวขนาดใหญ่ ซึ่งอยู ่ระหว ่างการสํารวจ 

(Exploration Phase) ต้ังอยู ่นอกชายฝั่งของโมซัมบิก ได้รับ

อนุมัติแผนพัฒนาของแหล่งก๊าซธรรมชาติ Golfinho-Atum 

จากคณะรัฐมนตรีโมซัมบิก (Council of Ministers) ในเดือน

กุมภาพันธ์ 2561 และมีการเจรจาสัญญาค่าก่อสร้างโรงงานผลิต

ก๊าซธรรมชาติเหลวบนบกและการคัดเลือกผู้รับเหมาสําหรับงาน

ตดิตัง้อปุกรณ์นอกชายฝ่ังทะเล โครงการอยูใ่นระหว่างการดาํเนนิ

การลงนามในสญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติเหลวระยะยาวกับผู้ซือ้

รายต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ Project Finance 

กับสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย 

(FID) ในครึ่งแรกของปี 2562 โดยคาดว่าจะสามารถผลิตเชิง

พาณิชย์ได้ในปี 2567 ด้วยกําลังการผลิต 12 ล้านตันต่อปี

 ด้านการบริหารการลงทุน (Portfolio Management) 

 ในปี 2561 ปตท.สผ. ยงัคงดาํเนนิแผนกลยุทธ์ตามแนวทาง 3R 

ซึง่ประกอบไปด้วย RESET, REFOCUS และ RENEW อย่างต่อเนือ่ง

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการเติบโต

อย่างยัง่ยืน และรองรับความท้าทายของธุรกิจพลังงานในอนาคต

 RESET 

 กลยุทธ์ในการเพิ่มปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติจาก

โครงการหลักและรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน

 REFOCUS 

 กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจโดยมุ่งเน้นในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มี

ความชํานาญ

 RENEW

 กลยุทธ์ในการสร้างความยั่งยืนโดยการเพิ่มศักยภาพทาง

เทคโนโลยีและการมองโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ โดยการลงทุน

ในธุรกิจใหม่ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน อีกท้ัง

ยังได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและกระบวนการทํางาน

ให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นให้สอดคล้อง

กับแผนการเติบโตของบริษัทในอนาคต ซึ่งโครงสร้างองค์กรใหม่

เริ่มมีผลต้ังแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด 
(PTTGL)
 

 ปตท. และ ปตท.สผ. (โดย ปตท. และบริษัทในเครือของ 

ปตท.สผ. ได้แก่ บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารธุรกิจ จํากัด 

ถือหุ ้นในสัดส่วนการลงทุน 50 : 50) ได้ร่วมกันจัดต้ังบริษัท

พีทีที  โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด (PTTGL) เมื่อวันที่  23

มิถุนายน 2560 เพื่อประสานความร่วมมือภายในกลุ่ม ปตท.

ในการขยายการลงทุนและการดําเนินธุรกิจ LNG แบบครบวงจร

ตลอดท้ัง Value Chain โดยโครงการแรกเป็นการเข ้าซื้อ

สัดส่วนร้อยละ 10 จาก Petronas ในโครงการ MLNG Train 9

ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นโรงงาน LNG Liquefaction และเป็น

การสร้างฐานทางธุรกิจสําหรับรองรับการขยายการลงทุน

ในประเทศมาเลเซียในอนาคต รวมถึงแสวงหาโอกาสการลงทุน

ในแหล่งปิโตรเลียมอื่น ๆ
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ธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน
 ประกอบด้วย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (GC) บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) (TOP) บริษัท ไออาร์พีซี 

จํากัด (มหาชน) (IRPC) และ บริษัท ปตท. แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด (PTT TANK) โดยดําเนินธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่การกลั่น

นํ้ามันดิบเพื่อผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง การผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ข้ันกลาง และเม็ดพลาสติกประเภทต่าง ๆ 

ทั้งสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ รวมถึงการให้บริการท่าเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์ นอกจากน้ันธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน

ยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอด ขยายกําลังการผลิต เพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ อีกท้ังยังแสวงหาโอกาสในการขยาย

การลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. 

 ผลประกอบการของธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันส่วนใหญ่จะขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจ ส่วนต่างราคาน้ํามันดิบและวัตถุดิบกับราคา

ผลติภัณฑ์นํ้ามันเชื้อเพลิงและปิโตรเคมีในตลาดโลกซึ่งปรับขึ้นลงตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก รวมถึงมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

ณ สิ้นปี

ผลการดําเนินงานธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นประจําป 2561
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 ในปี 2561 บริษัทในกลุ่มปิโตรเคมีและการกล่ันมีปริมาณ

วตัถุดบิโดยรวมทีป้่อนเข้าสูก่ระบวนการผลติน้ํามันของกลุ่ม ปตท. 

เท่ากบั 699 พนับาร์เรลต่อวนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 4 จากปีก่อน เนื่องจาก

ปีก่อน IRPC มีการหยุดซ่อมบํารุงใหญ่ตามแผนในไตรมาสที่ 1 

ปี 2560 และปริมาณการจําหน่ายปิโตรเคมีโดยรวม เท่ากับ 

7,736 พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 เนื่องจาก GC โรงอะโรเมติกส์

หน่วยที่ 2 มีการหยุดซ่อมแซมตามแผนระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 

ถึง 18 กรกฎาคม 2560 ส่งผลให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการผลิตได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์

ของโรง LLDPE แห่งที่ 2 กําลังการผลิตติดต้ัง 400,000 ตัน

ต่อปี ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2561 และกลุม่ผลติภัณฑ์เอทลินีออกไซด์

ทีเ่พิม่ขึน้จากการที่ไม่มกีารปิดซ่อมบาํรงุในปี 2561 กอปรกบั IRPC

มีผลิตภัณฑ์โพลีโพรพีลีนเพิ่มขึ้น จากการเริ่มดําเนินการ

เชิงพาณิชย์ของโรงงาน PPE และ PPC ในช่วงปลายปี 2560

 จากปริมาณการผลิตและจําหน่ายที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ

การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานท่ัวทั้งองค์กรที่ดําเนิน

มาอย่างต่อเนื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนจากพลังร่วม 

(Synergy Value) ของบริษัทในกลุ่มภายใต้โครงการ PRISM 

(Petrochemical and Refining Integrated Synergy Management) 

โครงการ PTT Group Operational Excellence จากการประยกุต์ใช้ 

Best Practice การบริหารระบบโลจิสติกส์

 กลุ่ม ปตท. (Group Logistics Management) และการบริหาร

ห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain Optimization) ในขณะที่ส่วนต่าง

ของน้ํามนัก๊าซโซลนีและน้ํามนัเตากับนํา้มนัดไูบปรับตวัลดลง, Crude 

Premium ปรบัตัวสูงขึน้, Stock Loss จากผลกระทบราคานํา้มนัดบิ

ทีป่รบัตวัลดลงค่อนข้างมากในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2561 จงึส่งผลให้

บริษทัในกลุม่ปิโตรเคมีและการกลัน่มีกาํไรสทุธิในปี 2561 เท่ากบั 

58,324 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 17,556 ล้านบาท

 ในปี 2561 ปตท. และบริษัทในกลุ่มปิโตรเคมีและการกล่ัน 

มีการปรับและขยายการลงทุนรวมทั้งการเพิ่มกําลังการผลิต 

ซึ่งสรุปความก้าวหน้าโครงการที่สําคัญดังนี้

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) (GC)

 • โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตโอเลฟินส์ (Olefins 

Reconfiguration Project: ORP) เป็นโครงการเพิ่มกําลังการผลิต

โอเลฟินส์ 750,000 ตันต่อปี จากเดิมที่มีกําลังการผลิต

อยู่ที่ 2,988,000 ตันต่อปี เป็น 3,738,000 ตันต่อปี มูลค่า

เงนิลงทุน 35,657 ล้านบาท คาดว่าจะดาํเนนิการผลติเชงิพาณชิย์

ได้ภายในปี 2563

 • โครงการลงทุนในธุรกจิเคมภัีณฑ์ชนดิพเิศษ โดยร่วมลงทุน

กบับริษทั Kuraray และ Sumitomo ตัง้บริษทัรวมทนุ “Kuraray GC 

Advanced Materials” เพื่อดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

วิศวกรรมช้ันสูงในประเทศไทย ได้แก่ High-Heat Resistant 

Polyamide-9T (PA9T) และ Hydrogenated Styrenic Block 

Co-Polymer (HSBC) กําลงัการผลติ 13,000 ตันต่อปี และ 16,000 

ตันต่อปี ตามลําดับและคาดว่าจะดําเนินการในเชิงพาณิชยได้

ในปี 2565

 • โครงการลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์ Rotomolding 

Compound โดยซื้อหุ้นจากบริษัท Revolve Group Limited (RGL) 

สหราชอาณาจักร เพือ่มุง่เน้นการลงทุนในผลติภัณฑ์ทีม่คีณุสมบตัิ

เฉพาะทางและมีสมรรถนะสูง (Performance Chemicals) โดยใช้

เม็ดพลาสติกประเภท LLDPE เป็นวัตถุดิบหลัก

 • โครงการผลิตสารโพรพิลีนออกไซด์ (Propylene Oxide 

Project) และโครงการผลิตสารโพลีออลส์ (Polyols Project) เป็น

โครงการในธุรกิจสาย Polyurethane ซึ่งอยู่ในกลุ่มเคมีภัณฑ์

สมรรถนะสงู (Performance Materials & Chemicals) ที่เป็นการต่อ

สายธรุกจิผลติภัณฑ์ Polyurethane อย่างครบวงจร เป็นผลติภัณฑ์

ที่ตลาดกําลังมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น ตามการเติบโตของ

เศรษฐกิจโลก ได้แก่ อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมก่อสร้าง 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ปัจจุบันได้มี

การจัดต้ังบริษัทย่อย คือ GC Oxirane Co., Ltd. (GCO) และบริษัท

ร่วมทุน GC Polyols Co., Ltd. (GCP) ระหว่าง GC และพันธมิตร

จากประเทศญี่ปุ่น คือ บริษัท Sanyo Chemicals Industries (SCI) 

และบรษิทั Toyota Tsusho Corporation (TTC) เพื่อดาํเนนิธุรกจิ PO 

และ Polyols โดยมีมูลค่าโครงการ PO/Polyols รวมกันประมาณ 

32,000 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ปี 2563

 • โครงการลงทนุในธรุกจิ Purified Terephthalic Acid (PTA) 

และ Polyethylene Terephthalate Resin (PET) โดย GC และ 

TOC GC บริษัทในกลุ่ม GC Group ร่วมกับ Mitsui Chemicals Inc. 

(MCI) ร่วมทุนใน Siam Mitsui PTA Co., Ltd. (SMPC) และ Thai 

PET Resin Co., Ltd. (TPRC) เพื่อผลิตและจําหน่าย PTA 

และ PET โดย GC และ TOCGC ถือหุ้นร้อยละ 74 และ MCI 

ร้อยละ 26 เพื่อต่อยอดและสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัพาราไซลีน (PX) 

และโมโนเอทีลีนไกลคอล (MEG)
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บริษทั ไทยออยล จาํกดั (มหาชน) (TOP)   

 • โครงการพลังงานสะอาด Clean Fuel Project (CFP) 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท ด้วยการปรับปรุง

ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค ่าผลิตภัณฑ์ 

โดยเพิ่มกําลังการผลิตจาก 275,000 บาร์เรลต่อวัน มาเป็น 

400,000 บาร์เรลต่อวัน โดยโครงการใช้ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ปี โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 และ ครม. 

เห็นชอบให้บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) ต่อสัญญาเช่า

ทีร่าชพสัด ุบรเิวณโรงกลัน่นํา้มันของบรษิทั ซึง่ตัง้อยูท่ีถ่นนสขุมุวทิ 

ตําบลบางพระ และตําบลทุ่งศาลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

เนื้อที่ 1,499 ไร่ ที่กําลังจะหมดสัญญาเช่าในวันที่ 10 กันยายน 

2565 ต่อไปอีก 30 ปี จนสิ้นสุดในวันที่ 10 กันยายน 2595 

โดยให้จ่ายเงินค่าเช่า ที่มีมูลค่าปัจจุบัน ณ วันที่ 11 กันยายน

2565 รวมเป็นเงิน 12,000 ล้านบาท

บรษิทั ไออารพซี ีจาํกดั (มหาชน) (IRPC) 

 •  โครงการร่วมทุน WHA Rayong Industrial Estate เพื่อ

จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขต EEC จังหวัดระยอง พื้นที่ 

2,152 ไร่ โดยมีทุนจดทะเบียน 650 ล้านบาท โดย WHA ถือหุ้น 

ร้อยละ 60 และ IRPC ถือหุ้นร้อยละ 40

 •  การลงทุนในธุรกจิซือ้ขายผลติภัณฑ์อตุสาหกรรมพลาสตกิ

ผ่านระบบ E-Commerce ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และการจัด

ตั้งบริษัทย่อยในประเทศไทย

  - ลงทุนในบรษิทั Guangzhao Saiju Performance Polymer 

Ltd. (GZSJ) ประเทศจีน ซึ่งดําเนินธุรกิจด้านการซื้อขายสินค้า

ประเภทผลติภัณฑ์อตุสาหกรรมพลาสตกิผ่านระบบ E-Commerce 

และบริหารจัดการ Platform ชื่อ “IPLAS”

  - ร่วมทุนกับบริษัท Guangzhao Saiju Performance 

Polymer Ltd. (GZSJ) จดัต้ังบรษิทัจาํกดัในประเทศไทยเพื่อดาํเนนิ

ธรุกิจซือ้ขายสินค้าประเภทผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมพลาสติกผ่าน

ระบบ E-Commerce ในประเทศไทย

 ดําเนินธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์

เชื้อเพลิง (ซึ่งรวมนํ้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)) 

และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น ๆ (ซึ่งรวมผลิตภัณฑ์หล่อลื่น) และ

จําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการในธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการ

อื่น ๆ (Non-Oil) โดยดําเนินการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ผ่านช่องทางการจําหน่าย 2 ช่องทางหลัก คือ

 1)  ตลาดคาปลีก จําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการให้กับ

ผู้บริโภค ท้ังการจําหน่ายผ่านสถานีบริการนํ้ามันและภายนอก

สถานีบริการน้ํามัน มีการยกระดับรูปแบบการบริการของสถานี

บริการน้ํามันโดยใช้แนวคิด Living Community ซึ่งทําให้สถานี

บริการน้ํามันเป็นศูนย์กลางของชุมชน ที่เต็มไปด้วยความผูกพัน

กับการใช้ชีวิตของทุกคน ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย

ของผู้บริโภคทุกคนได้อย่างครบครัน นอกจากนี้ ปตท. ยังมี

การสร้างสรรค์ธุรกิจค้าปลีกใหม่ ๆ ที่ ปตท. เป็นผู้ดําเนินการเอง 

รวมถึงการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

และการบริการร่วมกัน ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่กับช่วย

ดูแลคนไทยให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน และจัดพื้นที่เป็น

จําหนายผลิตภัณฑ
และบริการใหแกผูบริโภค
และกลุมลูกคาตาง ๆ  
รวมถึงสรางธุรกิจ
คาปลีกใหม ๆ

บริษัท ปตท. นํ้ามัน
และการคาปลีก จํากัด (มหาชน)
(PTTOR)

ผลิตภณัฑ
รใหแกผูบริโภค
ลูกคาตาง ๆ  
รางธุรกิจ
หม ๆ

จากด (มหาชน)
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 ธุรกิจน้ํามันในประเทศเป็นธุรกิจการค้าเสรีที่มีการแข่งขันสูง

และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลด้วยกฎหมายหลายฉบับ เช่น 

พระราชบญัญตักิารแข่งขนัทางการค้า พ.ศ. 2542 พระราชบญัญตัิ

ควบคุมนํา้มันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2542  พระราชบัญญตัิการค้าน้ํามนั

เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ฯลฯ โดย ปตท. เป็นหนึ่งในผู้ค้านํ้ามันตาม

มาตรา 7 ที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงานจํานวนรวม 46 ราย 

(ณ ธันวาคม 2561) โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ 

คือ ความผันผวนของสถานการณ์ราคานํ้ามันในตลาดโลก และ

สภาพเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อกาํลงัซือ้ของผูบ้ริโภค และความสําเรจ็

ของการขยายธุรกจิค้าปลกีทีม่อีตัราการเตบิโตสงูอย่างต่อเนือ่ง 

 นอกจากนี้ ธุรกิจน้ํามันมีการลงทุนในบริษัทลูกในประเทศ

ต่าง ๆ  เพ่ือดําเนินการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เชือ้เพลิงและผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมในประเทศน้ัน ๆ อีกด้วย 

 ธุรกิจน้ํามันยังประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ 

(Non-Oil) ซึง่โดยหลักประกอบด้วย 1) ธุรกจิร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน 

2) ธรุกจิร้านสะดวกซื้อ และ 3) ธรุกจิจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

อื่น ๆ ซึ่งธุรกิจน้ํามันประกอบธุรกิจร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน

และธุรกิจร้านสะดวกซื้อในต่างประเทศด้วย

ช่องทางให้ชุมชนนําผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาจําหน่ายถึงมือ

ผู้บริโภคโดยตรงที่สถานีบริการน้ํามัน สนับสนุนการกระจาย

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน นอกจากนี้ ปตท. ยังสร้างความผูกพัน

กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องผ่านบัตร PTT Blue Card ที่ปัจจุบัน

มีการขยายฐานลูกค้าที่มีความผูกพันต่อ ปตท. โดยได้พัฒนา

การสร้างความสัมพันธ์ทีม่รีปูแบบเฉพาะสําหรับสมาชกิแต่ละกลุ่ม

ที่มีลักษณะพื้นฐานและความต้องการเฉพาะที่แตกต่างกัน ด้วย

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก อีกท้ังยังมีการเพิ่มผลประโยชน์เพื่อให้

สมาชิกสามารถรับสิทธิประโยชน์จากร้านค้าชั้นนําต่าง ๆ อีกด้วย

 2) ตลาดพาณิชย จําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการให้กับ

กลุ่มลูกค้าอากาศยาน ลูกค้าเรือขนส่ง และลูกค้าอุตสาหกรรม 

จําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ให้ลูกค้าภาคครัวเรือน

และลูกค้าภาคขนส่ง และจําหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น รวมถึง

จําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มผู้ค้ามาตรา 7 ตามพระราชบัญญัติ

การค้านํ้ามันเชื้อเพลิง อีกด้วย นอกจากนี้ ยังจําหน่ายผลิตภัณฑ์

ไปยังตลาดต่างประเทศด้วย 
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 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ปตท. ได้ลงนามในสัญญา

โอนกิจการ (Business Transfer Agreement) กับ บริษัท ปตท. 

นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) (“PTTOR”) เพื่อโอน

สนิทรพัย์และหนีส้นิของหน่วยธรุกจิน้ํามนั ตลอดจนหุน้ของบรษิทั

ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ PTTOR โดย ปตท. ได้เริ่มดําเนินกระบวนการ

โอนสนิทรัพย์และหนี้สนิ ตลอดจนหุน้ของบรษิทัทีเ่กีย่วข้องดังกล่าว 

ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2561 ภายใต้สญัญาโอนกจิการ ทรัพย์สนิ

บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ํามันของ ปตท. ไม่ได้ถูกโอนมาให้ 

PTTOR ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงที่ดินที่ ปตท. ได้รับโอน

จากองค์การเชื้อเพลิง (อชพ.) สิทธิและหน้าที่ของ ปตท. ในส่วน

ทีเ่กีย่วกบัการจาํหน่ายนํา้มนัและผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมให้แก่หน่วยงาน

ราชการของประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญัติการจัดซือ้จดัจ้าง

และการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ในจังหวัดชลบุรี (เขาบ่อยาและบ้านโรงโป๊ะ) คลังศรีราชา และ

คดีความที่ ปตท. เป็นคู่ความและเกี่ยวข้องกับกิจการของธุรกิจ

นํ้ามันและศาลได้ประทับรับฟ้องแล้วก่อนวันโอนกิจการ เป็นต้น 

โดย ปตท. ได้ตัง้หน่วยงานขึ้นมาเพื่อดูแลสนิทรัพย์และดาํเนนิธุรกจิ

ที่ไม่ได้โอนย้ายไปยัง PTTOR ทั้งนี้ ปริมาณจําหน่ายผลิตภัณฑ์

นํา้มนัและผลติภณัฑ์เกีย่วเนือ่งยังคงเหลอือยู่ที ่ปตท. เพยีงเล็กน้อย

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ 
จํากัด (มหาชน) (GPSC)  
 

 ดําเนินธุรกิจผลิตสาธารณูปการ (ไฟฟ้า ไอน้ํา และน้ํา

ปราศจากแร่ธาตุ) ให้ลูกค้าอุตสาหกรรม และดําเนินการผลิต

ไฟฟ้าอิสระ (IPP) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

บรษิทั ผลติไฟฟ้าและนํา้เยน็ จาํกดั (DCAP) ดาํเนนิการผลติไฟฟ้า

และนํ้าเย็นเพื่อจําหน่ายให้กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ

บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จํากัด (TP) ดําเนินการผลิตไฟฟ้า

จําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และจําหน่ายไฟฟ้าและไอน้ําให้ลูกค้า

ในกลุ่มบริษัทไทยออยล์ 

 ผลความสําเร็จของธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปการมาจาก

การบริหารจัดการหน่วยผลิตต่าง ๆ ให้มี Reliability ที่ดีและ

มีประสิทธิภาพ รวมถึงการดําเนินงานของบริษัทในเครือที่ดี

กว่าแผน อีกทั้งบริษัท มีการบริหารจัดการเพื่อลดค่าใช้จ่ายจาก

การดําเนินงานและค่าที่ปรึกษา โดยผลการดําเนินงานปี 2561 

GPSC และบริษทัในเครือ (งบการเงินรวม) มีผลประกอบการกําไร

สทุธิเท่ากบั 3,359 ล้านบาท สูงกว่าปี 2560 จํานวน 184 ล้านบาท 

(ผลประกอบการประจําปี 2560 กําไรสุทธิ 3,175 ล้านบาท)
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บริษัท พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส จํากัด 
(PTTES)   

 

 ดําเนินธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิควิศวกรรม 

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด 
(PTT DIGITAL)   

 ดําเนินธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โดยผลสําเร็จของธุรกจิขึน้อยู่กบัคณุภาพการให้บรกิารทีต่อบสนอง

ความต้องการของลูกค้า

บรษิทั ปตท. โกลบอล เมเนจเมนท จาํกดั 
(PTTGM)

 เดิม ปตท. ได้ลงทุนในธุรกิจถ่านหินผ่าน บริษัท พีทีที 

เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จํากัด (PTTER) โดยการดําเนินธุรกิจ

เหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผ่าน บริษัท Sakari 

Resources Limited (SAR) ต่อมา ในปี 2560 ปตท. มีนโยบาย

ให้ บริษัท ปตท. โกลบอล เมเนจเม้นท์ จํากัด (PTT Global 

Management Company Limited: “PTTGM”) เป็นบริษัท

แกนกลางรองรบัการลงทนุของ ปตท. ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

และปรับโครงสร้างการลงทุนโดยโอนย้ายกลุ ่มธุรกิจถ่านหิน

ทั้งหมดไปอยู่ภายใต้ PTTGM ในปี 2561 ปตท. ได้อนุมัติให้บริษัท 

PTT Mining Limited (PTTML) รับซือ้หุน้ SAR จากผู้ถอืหุ้นรายย่อย

ที่ต้องการขายหุ้น ทําให้ PTTML ได้สัดส่วนการถือหุ้นใน SAR 

เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 95.45 เป็นร้อยละ 95.82

 ในปี 2561 ธุรกิจถ่านหินมียอดขายถ่านหินรวมท้ังสิ้น 

8.2 ล้านตัน ลดลงจากปี 2560 ซึ่งมียอดขายถ่านหินรวมเท่ากับ 

8.3 ล้านตัน โดยได้จําหน่ายถ่านหินให้กับผู ้ใช้ในทวีปเอเชีย

เป็นหลัก เช่น เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี 

ประเทศญี่ปุ ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย 

ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศไทย 

รวมไปถึงสหรัฐอเมริกา ผลประกอบการจากการดําเนินธุรกิจ

ถ่านหินของ บริษัท SAR เป็นกําไรสุทธิอยู่ที่ 90 ล้านเหรียญสหรัฐ

ซึ่งดีขึ้นจากปี 2560 ที่มีผลกําไรสุทธิที่ 89 ล้านเหรียญสหรัฐ

ซึง่เป็นผลจากราคาถ่านหนิอ้างองินวิคาสเซลิ (NEWC) ในตลาดโลก

ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2560 โดยในปี 2561 บริษัท SAR 

ได้มุ ่งเน้นด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอย่าง

ต่อเนื่อง ปรับแผนการขายและการตลาด รวมถึงการทํา Coal 

Blending เพื่อเพิ่มราคาขายถ่านหิน อีกท้ังแสวงหาโอกาส

ในการลงทุนในธุรกจิถ่านหนิเพิม่เตมิเพือ่เพิม่ปรมิาณถ่านหนิสํารอง 

ซึ่งจะทําให้บริษัทสามารถคงขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในธุรกิจถ่านหินได้อย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจใหบริการ    

 

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด 
(EnCo)   

 ดําเนินธุรกิจให้บริการพื้นที่สํานักงาน ให้บริการบริหาร

จัดการทรัพยากรกายภาพ รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ให้กับกลุ่ม ปตท. ครบวงจร    
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เหตุการณสําคัญ
ในรอบป 2561 
 
 
   มกราคม

• เริ่มส่งมอบก๊าซฯ ให้กับลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP บริษัท กัลฟ์ 

ทีเอส 4 จํากัด ปริมาณ 17 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

และส่งมอบก๊าซธรรมชาติ CNG ให้กับลูกค้าโรงงาน

อุตสาหกรรม บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง 

(ประเทศไทย) จาํกดั ปรมิาณ 0.15 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั

• ผนึกกําลังกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ตั้งจุด

จําหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราในสถานีบริการ

น้ํามัน ปตท. ที่ร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

สร้างช่องทางจําหน่ายและความสะดวกแก่ประชาชน 

พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมเพื่อยกระดับ

สินค้าให้ได้มาตรฐานสากล

• ร่วมกับ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด ดําเนินการ

พฒันาระบบ Commodity Trading and Risk Management 

(CTRM) แล้วเสร็จ เพื่อยกระดับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศให้พร้อมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ

ในด้านปริมาณการค้า การขนส่ง และความซับซ้อนของ

การบริหารความเสี่ยงราคาและการค้าผลิตภัณฑ์ใหม่

ในอนาคต อีกท้ังยังเป็นการยกระดับระบบการควบคุม

ความเสี่ยงทางการค้าที่รวดเร็วและรัดกุม เพื่อช่วยให้

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศสามารถเติบโตได้

อย่างย่ังยืน

• จัดงาน “รวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา” ปีที่ 2 เพื่อเพิ่ม

ช่องทางในการจําหน่ายข้าวให้แก่ชาวนาไทย บรรเทา

ความเดือดร้อนในการระบายผลผลิต ช่วยให้ชาวนา

ได้ เรียนรู้และพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้าว

อีกท้ังช่วยให้ผู้บริโภคสามารถซื้อข้าวคุณภาพดี ราคาถูก

จากชาวนาโดยตรง ซึ่งมสีถานบีรกิารนํ้ามนั ปตท. จํานวน

768 แห่ง ท่ัวประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการ

   กุมภาพันธ

• เริ่มส่งก๊าซฯ เพื่อการค้าให้กับลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง 3) จํากัด ปริมาณ 

15 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

• ลงนามความร่วมมือด้านพลังงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งนับเป็นความร่วมมือ

คร้ังสําคัญของสองรัฐวิสาหกิจไทย ภายใต้การกํากับ

ดูแลของกระทรวงพลังงาน ที่มีพันธกิจหลักในการดูแล

ความม่ันคงทางไฟฟ้าและพลังงานให้แก่ประเทศ ถือเป็น

จุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิด Team Thailand for Energy 

Business ที่จะชว่ยดแูลความม่ันคงทางพลังงาน ตลอดจน

รว่มกนัพฒันาธุรกิจพลงังานและนวตักรรม ดา้นพลงังาน 

เพือ่พฒันาเศรษฐกจิของประเทศและพฒันาความเปน็อยู่

ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นไป

“รวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา” ปีที่ 2 
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• เปิดตัว PTT SPEED PAY เป็นครั้งแรก ณ สถานีบริการ

น้ํามัน ปตท. สาขาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

(บางนาขาออก) ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและความปลอดภัย

ในการให้บริการ ลดระยะเวลาการเติมนํ้ามันและรอชําระ

เงินสดลงได้กว่าร้อยละ 20

• เริ่มจําหน่ายผลิตภัณฑ์ PTT UltraForce Diesel น้ํามัน

ดีเซลพรีเมียม มาตรฐานยูโร 5 ค่ากํามะถันต่ํากว่า 

10 ppm เป็นรายแรกในประเทศไทย ซึ่งมีคุณสมบัติ

การทําความสะอาดอันทรงพลัง ช่วยคืนความสะอาด

ใหก้บัหวัฉดีนํ้ามนัในระยะเวลาอันรวดเร็ว ช่วยลดมลภาวะ

จากฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ไมครอน

   มีนาคม 

• เริ่มส่งก๊าซฯ เพื่อการค้าให้กับลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP

บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จํากัด ปริมาณ 17 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

• ลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) กับ

บรษิทั บิก๊แกส๊ เทคโนโลย ีจาํกดั (BGT) โดยนบัเปน็ครัง้แรก

ที่ ปตท. มีการลงนามสัญญาขายก๊าซธรรมชาติ LNG

ให้ผู้ค้าเอกชน เพื่อนําไปจําหน่ายต่อให้กับโรงงาน

อุตสาหกรรมนอกแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ได้มีโอกาสใช้ 

LNG ซึ่งเป็นเชื้อเพลงิที่สะอาด ได้ใชเ้ปน็เชื้อเพลงิทางเลอืก 

ทดแทนการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และนํ้ามันเตา 

ช่วยลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงได้ราวร้อยละ 3 - 5

• ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทดสอบการใช้

น้ํามันไบโอดีเซล B10 ในเครื่องยนต์รถไฟเส้นทาง

บ้านแหลม - แม่กลอง เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ

ในการเพิ่มสว่นผสมของไบโอดเีซลจากปัจจุบนัมส่ีวนผสม

อยูร่อ้ยละ 7 (B7) เป็นสว่นผสมท่ีรอ้ยละ 10 (B10) ซ่ึงชว่ย

ลดปริมาณนํ้ามันปาล์มในตลาดได้จํานวน 36,000 ลิตร

และลดมลภาวะจากฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ไมครอน

• ทาํสญัญาซื้อนํ้ามนัดบิกับ บรษัิท Brunei Shell Petroleum 

ในการรับซือ้นํ้ามนัดบิจากประเทศบรูไนตอ่เนือ่งเปน็ปีที ่8 

เพื่อสร้างความม่ันคงทางพลังงานให้กับประเทศ

• ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท. จัดจ้าง บริษัท JSC 

OGCC KazStroyService (KSS) เป็นบริษัทผู้รับเหมา

ก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติ เส้นที่ 5 (ระยะที่ 2)

• ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืกบัสาํนกังานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ในการจัดทาํ

คูม่อืการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มสาํหรบัการพฒันา

โครงการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (EIA Guidelines 

for Business Project Development in AEC)

    เมษายน

• มอบสิทธิพิ เศษประกันภัยอุบัติ เหตุฟรีจาก บริ ษัท

ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) แก่ลูกค้าสมาชิก PTT 

Blue Card ที่เข้ามาเติมนํ้ามันที่สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. 

โดยมีระยะเวลาการคุ้มครอง 30 วัน

• ลงนามสญัญาจา้งทีป่รกึษาออกแบบรายละเอยีดโครงการ

พัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ กับกิจการค้าร่วม บริษัท 

เอม็ เอ เอ คอนซลัแตนท ์จาํกดั (MAA) และ บรษิทั เอเชีย่น 

เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จํากัด (AEC)

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดทําคู่มือการประเมิน

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมสําหรับการพัฒนาโครงการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(EIA Guidelines for Business Project Development in AEC)

ก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 5 (ระยะท่ี 2)
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   พฤษภาคม 

• ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารนโยบาย

พลังงาน (กบง.) ให้ปรับราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติ 

NGV สําหรับรถโดยสารสาธารณะ จากเดิมที่ 10.00 บาท

ต่อกิโลกรัม เป็น 10.62 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อให้สะท้อน

ค่าความร้อนที่เพิ่มขึ้นจาก 35,947 บีทียูต่อกิโลกรัม 

เป็น 38,500 บีทียูต่อกิโลกรัม เป็นไปตามแผนการบริหาร

จัดการคุณภาพก๊าซ NGV ซึ่งจะช่วยให้รถสาธารณะ

ประหยัดการเติมก๊าซ ช่วยเพิ่มการทําระยะทางได้

มากกว่าเดิม โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 

ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาแนวทาง

การบริการกา๊ซธรรมชาติในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ์ซิตี้

กับ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากัด (มหาชน) มีระยะเวลา 2 ปี 

ซ่ึงนับเป็นต้นแบบของการพัฒนาการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว 

(LNG) ในภาคอุตสาหกรรม ด้วยระบบขนส่งทางรถ 

หรือ LNG Satellite (LNG-SAT) ที่เกิดขึ้นเป็นคร้ังแรก

ของประเทศไทย ช่วยเพิ่มศักยภาพและความสามารถ

ในการแข่งขันให้กับนิคมอุตสาหกรรม รวมท้ังโรงงาน

ที่ตั้งอยู่ในนิคมให้ได้ใช้เชื้อเพลิงที่มีราคาถูกลง

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท อีทราน

(ไทยแลนด์) จํากัด (ETRAN) เพื่อสนับสนุนด้านเทคนิค

ในการสร้างต้นแบบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริม

ความสามารถทางนวัตกรรมกับสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) (NIA) เพื่อยกระดับความสามารถ

ทางนวัตกรรม พัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยของ ปตท.

ออกสู่ตลาดเพื่อจําหน่ายในเชิงพาณิชย์

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรม กับ 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรงุศรอียธุยา ธนาคารกสกิรไทย

ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต 

ธนาคารยูโอบี และธนาคารออมสิน เพื่อร่วมกันส่งเสริม

และผลักดันการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน ปรับปรุง

และพัฒนาระบบทางการเงิน

   มิถุนายน 

• เริ่มส่งก๊าซฯ ให้กับลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP บริษัท อมตะ 

บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง 4) จํากัด ปริมาณ 17 ล้าน

ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และเริ่มส่งมอบก๊าซฯ ให้กับลูกค้า

โรงงานอตุสาหกรรม บรษัิท เซกซิยุพลาสตคิ จํากดั (ESIE) 

ปริมาณ 0.11 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

• ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย พัฒนา PTT e-Wallet 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว

ในการชําระเงินของผู้บริโภค สนองนโยบาย National 

e-Payment ของรัฐบาล ตามนโยบาย Thailand 4.0

• ช่วยเหลือเกษตรกรไทย เปิดสถานีบริการน้ํ ามัน

ในการจําหน่ายกระเทียมผ่านโครงการ “รวมพลัง ร่วมใจ

ช่วยเกษตรกร” เพิ่มช่องทางการจําหน่ายผลิตผล

ทางการเกษตร และเร่งระบายผลผลิตให้ส่งตรงถึงมือ

ผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทําให้เกษตรกร

ได้ราคาจําหน่ายที่ดี รวมปริมาณท้ังสิ้น 20 ตัน

• ลงนามสัญญาโอนกจิการ (Business Transfer Agreement) 

เพื่อโอนสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยธุรกิจนํ้ามัน 

ตลอดจนหุน้ของบรษิทัที่เกี่ยวข้องใหแ้ก ่บรษิทั ปตท. น้าํมนั

และการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) (PTTOR) โดย ปตท.

ได้เริ่มดําเนินกระบวนการโอนสินทรัพย์และหนี้สิน 

ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ต้ังแต่วันที่ 

1 กรกฎาคม 2561 ภายใตส้ญัญาโอนกจิการและทรพัยส์นิ

บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจนํ้ามันของ ปตท.

ไม่ได้ถูกโอนมาด้วย โดยทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงที่ดิน

ที่ ปตท. โดยได้รับโอนจากองค์การเชื้อเพลิง (อชพ.)

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรม กับ 9 ธนาคาร
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สิทธิและหน้าที่ของ ปตท. ในส่วนที่เกี่ยวกับการจําหน่าย

น้ํามันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้แก่หน่วยงานราชการ

ของประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญตักิารจัดซือ้จัดจา้ง

และการบริหารพสัด ุพ.ศ. 2560 คลงักา๊ซปโิตรเลียมเหลว

ในจังหวัดชลบุรี (เขาบ่อยาและบ้านโรงโป๊ะ) คลังศรีราชา 

และคดีความท่ี ปตท. เปน็คู่ความและเก่ียวขอ้งกบักิจการ

ของหน่วยธุรกิจน้ํามัน และศาลได้ประทับรับฟ้องแล้ว

ก่อนวันโอนกิจการ 

• ประชุมร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ(สศช.) ในการจัดทาํแนวทาง

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 

Environmental Assessment: SEA)

• รว่มกับ “Techsauce Team” ในการจัด Techsauce Global 

Conference โดย ปตท. มส่ีวนร่วมในส่วนของ Energy Tech 

ทําให้เป็นที่รู้จักในวงการ Startup

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท บางกอก

อินดัส เทรี ยลแก๊ส  จํ ากัด  (B IG )  ในการศึกษา

ความเป็นไปได้ในการนําเทคโนโลยีและสิทธิ บัตร

ท่ีเก่ียวข้องกับ Industrial Gas เพ่ือสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ไทยรุ่ง

ยูเนียนคาร์ จํากัด (มหาชน) เพื่อพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า

ร่วมกัน

• เปดิพืน้ทีเ่ปน็ศนูยก์ลางของชุมชนใหเ้กษตรกรนาํสบัปะรด

เข้ามาจําหน่าย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตาม “โครงการ

รวมพลัง รว่มใจช่วยเกษตรกร” เพื่อบรรเทาความเดอืดร้อน

ของเกษตรกรชาวไร่สับปะรดไทยที่ประสบปัญหาราคา

ตกตํ่าและเร่งระบายผลผลิตสับปะรดให้ส่งตรงถึงมือ

ผู้บริโภค รวมปริมาณท้ังสิ้น 600 ตัน

   กรกฎาคม 

• เริ่มส่งมอบก๊าซฯ ให้กับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท เกษมศักดิ์  เทรดดิ้ง จํากัด ปริมาณ 0.09

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม 

บริษัท บางกอก อินดัสเทรียล แก๊ส จํากัด ปริมาณ 0.03

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม 

บริษัท  เอเซียแปซิฟิคแคน จํากัด  ปริมาณ 0.1 

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

• ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

การเรียกเก็บอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของ

ต้นทุนผันแปร (Commodity Charge: TC) ประจําปี 2561 

ของระบบท่อสง่ก๊าซฯ นอกชายฝ่ังทีร่ะยอง (พื้นที ่1) ระบบ

ท่อส่งก๊าซฯ นอกชายฝั่งที่ขนอม (พื้นที่ 2) และระบบ

ท่อส่งก๊าซฯ บนฝ่ัง (พื้นที่ 3) ที่อัตรา 1.1668 บาทต่อล้าน

บีทียู ส่วนของระบบท่อส่งก๊าซฯ บนฝั่งที่จะนะ (พื้นที่ 4) 

ที่อัตรา 0.1569 บาทต่อล้านบีทียู และส่วนของระบบ

ทอ่สง่กา๊ซฯ บนฝัง่ที่น้าํพอง (พืน้ที่ 5) ทีอ่ตัรา 0.0000 บาท

ต่อล้านบีทียู ซึ่งเป็นอัตราค่าบริการคงเดิม เท่ากับ

ปทีี่ผา่นมาโดยใหเ้รียกเกบ็อตัราคา่บริการดงักลา่ว ตัง้แต่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ไปจนกว่าจะมีการกําหนดอัตรา

ค่าบริการตามหลักเกณฑ์ใหม่ การคิดอัตราค่าบริการน้ัน 

อาศัยหลักเกณฑ์ตามคู่มอืการคํานวณราคาก๊าซธรรมชาต ิ

และอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติเม่ือเดือนธันวาคม 2550  

รวมท้ังอาศัยความตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติ

การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

   สิงหาคม

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันไทย-

เยอรมัน (TGI) ในการกําหนดมาตรฐานและเป็นกลไก

สําคัญในการขับเคลื่อน Industrial Transformation

ของภาครัฐให้กับประเทศไทย

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรุงเทพธนาคม 

เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจและสร้างนวัตกรรมทางด้าน

พลังงานและดิจิทัลเทคโนโลยี สร้างมูลค่าเพิ่มตลอด

ห่วงโซ่การดําเนินธุรกิจและการให้บริการ โดยใช้ดิจิทัล 

และเทคโนโลยี มาเป็นพื้นฐานในการให้บริการต่าง ๆ 

เพื่อพฒันาไปสู่ “กรงุเทพฯ เมอืงอัจฉรยิะ” หรอื สมาร์ตซติี้ 

(Smart City)

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท มิตซุย 

แอนด์ คมัปนี (ไทยแลนด)์ จํากดั โดยมุ่งเน้นความร่วมมือ

ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ Visualization Center และ Linkage 

to International Robotics and Intelligent Solution 

Partners to Support and Serve Thailand Industry 4.0

เขตลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรุงเทพธนาคม 

เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจและสร้างนวัตกรรมทางด้านพลังงานดิจิทัลเทคโนโลยี 
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• ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเพื่อติดตาม

ความก้าวหน้าการดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีวังจันทร์วัลเลย์ 

เพือ่เขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EECi) 

พร้อมเยี่ยมชมอาคารหอชมวิวในบริเวณพื้นที่ VISTEC

• โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ เพื่อเขตนวัตกรรม

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ได้รับ

การประกาศผังเมืองใหมส่าํหรบัพื้นทีท่ีไ่ด้รบัการประกาศ

เป็นเขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก จากคณะกรรมการนโยบาย EEC เพื่อให้

สามารถดําเนินการก่อสร้างได้

• ลงนามสัญญาเช่าที่ดินจํานวน 96 ไร่กับสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

เพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

ของ สวทช. ระยะที่ 1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน 

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ 

 กันยายน 

• เริ่มสง่กา๊ซฯ ใหก้บัลกูคา้โรงไฟฟา้ SPP บรษัิท กัลฟ์ บแีอล 

จํากัด ปริมาณ 17 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และลูกค้า

โรงงานอุตสาหกรรม บริษทั ราชบรุีกลา๊ส อินดสัทรี จาํกดั 

ปริมาณ 1.5 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

   ตุลาคม 

• เริม่สง่กา๊ซฯ ใหก้บัลกูคา้โรงไฟฟา้ SPP บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ 

เพาเวอร์ (ระยอง 5) จํากัด ปริมาณ 17 ล้านลูกบาศก์ฟุต

ตอ่วนั และลกูคา้โรงงานอตุสาหกรรม บรษิทั บ ีเอน็ เอสเอส 

สตีลกรุ๊ป จํากัด ปริมาณ 0.71 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

• ลงนามสัญญาซื้อขาย LNG กับบริ ษัท บางกอก 

อินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด (BIG) เพื่อจําหน่ายให้กับ

กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมนอกแนวท่อก๊าซฯ

โดยจะเริม่สง่กา๊ซฯ ในไตรมาสที ่1 ป ี2562 เพือ่ใชท้ดแทน

เชื้อเพลิง LPG นํ้ามันเตา และนํ้ามันดีเซล 

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ SAP เพื่อร่วม

ส่งเสริมและพัฒนา “Driving Digital Economy to Enable 

Thailand 4.0”
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   พฤศจิกายน 

• เริ่ มส่ ง ก๊าซธรรมชาติ ใ ห้กับลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP

บรษัิท กัลฟ์ บพี ีจํากัด ปรมิาณ 17 ล้านลูกบาศก์ฟตุตอ่วัน 

และลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท แดรี่พลัส จํากัด

ปริมาณ 1 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

• ลงนามสัญญาซื้อขาย LNG กับบริษัท ไตร-เจน โซลูชั่น

จํากัด ระยะเวลาสัญญา 10 ปี เพื่อส่งเสริมการใช้ LNG

ไปยังผูป้ระกอบการโรงงานอตุสาหกรรมในพื้นทีน่อกแนว

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในประเทศ

• ร่วมกับ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด ดําเนินการ

พัฒนาระบบ Trading Relationship Excellence (T-REX) 

ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการลูกค้า 

คูค่า้ และหนว่ยงานตา่ง ๆ  ของหนว่ยธรุกิจการคา้ระหวา่ง

ประเทศ บริษัทลูกและสํานักงานตัวแทนที่ตั้งอยู่ใน

จดุศนูย์กลางการค้าตา่ง ๆ  ของโลก เพื่อให้เกดิการเชื่อมโยง

ข้อมูลระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว สามารถวิเคราะห์และ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที 

เพื่อสนับสนุนการขยายมูลค่าการค้าของหน่วยธุรกิจ

ได้อย่างต่อเนื่อง

• ร่วมจัดแสดง “ETRAN KRAF” (อีทราน คราฟ) 

รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าตน้แบบทีผ่ลติโดยความรว่มมอืของ 

ปตท. และ บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จํากัด (ETRAN)

ในงาน Motor Expo 2018 เพื่อต่อยอดนวัตกรรมการขับขี่

ในรูปแบบรถจักรยานยนต์ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม

ลงนามสัญญาร่วมทุนโครงการหน่วยแยกอากาศ

(Air Separation Unit: ASU)

กับ บริษัท บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด (BIG)

   ธันวาคม 

• เริม่สง่มอบก๊าซธรรมชาตใิห้กบัลูกคา้โรงงานอุตสาหกรรม 

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโต้โมทีฟ จํากัด ปริมาณ 

0.11 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และลูกค้าโรงงาน

อุตสาหกรรม บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จํากัด 

(OGPS) ปริมาณ 0.15 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

• ลงนามสัญญาร่วมทุนโครงการหน่วยแยกอากาศ 

(Air Separation Unit: ASU) กับ บริษัท บางกอก

อินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด (BIG) โดยนําพลังงานความเย็น

เหลือทิ้งจาก LNG มาใช้ในการผลิตก๊าซอุตสาหกรรม

โดย ปตท. ร่วมกับบริษัทในเครือ ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 51 และ BIG ถือหุ้นร้อยละ 49 โดยก๊าซที่แยกได้ 

เช่น ไนโตรเจนออกซิเจนและอาร์กอน ใช้รองรับความต้องการ

ใชใ้นโรงงานอตุสาหกรรม และใชป้ระโยชนท์างการแพทย์

ท่ีมีความต้องการ และขยายตัวสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองในอนาคต 

นอกจากน้ี ไนโตรเจนท่ีผลิตไดจ้ากโครงการฯ ยังสามารถ

นาํไปตอ่ยอดนวตักรรมในการรกัษาคณุภาพความสดใหม่

ของผลไม้ ก่อนจะนําไปเก็บในห้องเย็นทําให้สามารถ

เกบ็รกัษาผลไมไ้ดอ้ยา่งมีคุีณภาพดขีึ้น เปน็การเพิม่มูลคา่

สินค้าเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกร และมุ่ง

ตอบสนองนโยบายของรฐับาล ทีต่อ้งการผลกัดนัโครงการ

ระเบยีงผลไมภ้าคตะวนัออก (Eastern Fruit Corridor: EFC) 

สนับสนุนการจัดต้ังตลาดกลางผลไม้คุณภาพสูง ในพื้นที่

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นมหานครผลไม้โลก 

โดยโครงการมีกําลังการผลิต 450,000 ตันต่อปี คาดว่า

จะสามารถดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2564

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย (รฟท.) เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา Smart City 

และการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ประกอบด้วย

การศึกษาและจัดทําแผนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบศูนย์

การคมนาคมพหลโยธนิ บรเิวณสถานกีลางบางซือ่ ภายใต้

การบริหารจัดการด้านพลังงานที่คํานึงถึงผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการ Air Separation Unit: (ASU)
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สานตอ
พลังงานไทย
แรงบันดาลใจสูความยั่งยืน

สรางพลงัทีย่ัง่ยนื
ดวยศักยภาพ
ไรขีดจํากัด นับจากเริ่มตนจนถึงวันนี้ 

และตอไปในอนาคต ปตท. 
ในฐานะองคกรพลังงานแหงชาติ 
จะไมหยุดอยูกับความสําเร็จที่ผานมา 
เรามุงมั่นกาวตอไปดวยศักยภาพ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอมอยางเขมแข็ง 
และสงตอพลังสรางสรรค
สูคนทํางานรุนแลวรุนเลา 
เพื่อสานตออนาคตของประเทศไทย
ใหสวางไสวและยั่งยืน

40 ปบนเสนทางที่ ปตท. 
รวมสรางความเจริญกาวหนา
แกชุมชน สังคม และประเทศ 
ดวยความทุมเทในทุกภารกิจ
ที่รับผิดชอบคือการสั่งสมประสบการณ 
รักษาสมดุลของการพัฒนา 
ดวยการดูแลใสใจสังคม
และสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง

รวมใจพัฒนา
รักษาคุงบางกะเจา

ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว

ให้เป็นปอดของกรุงเทพฯ

และพื้นที่ใกล้เคียง

สานต่อพลังงานไทย แรงบันดาลใจสู่ความยั่งยืน
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สรางสมดุล
แหงการพัฒนา 
รักษาและใสใจ
สิ่งแวดลอม

ชุมชนม่ันคง 
สังคมเขมแข็ง

สถาบันวิทยสิริเมธี
บ่มเพาะนักคิด นักปฏิบัติ 

พัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ปัจจุบันมีนิสิต

ที่อยู่ระหว่างการศึกษา

ระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอก รวม 180 คน 

ใน 4 สํานักวิชา เกื้อกูลเกษตรกร ช่วยเหลือเกษตรกร

ชาวเขาผู้ปลูกกาแฟให้มีรายได้ที่แน่นอน 

สามารถพึ่งตนเอง และมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น ส่งเสริมการปลูกและผลิตกาแฟ

ภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างย่ังยืน 

ดูแลและรักษาพื้นที่ปาไม 
ร่วมมือร่วมใจกับชุมชนและภาคีเครือข่าย

ทั่วประเทศ สานต่อโครงการปลูกป่าถาวร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50

จํานวน 1 ล้านไร่ รวมพื้นที่ปลูกป่า

จนถึงปัจจุบัน 1,164,638 ไร่

ศูนยเรียนรูปาในกรุง 

คือแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้

การปลูกและอนุรักษ์ป่า

ของ ปตท. ที่มีผู้เข้าเยี่ยมชม

เฉลี่ย 24,000 คนต่อปี 

ศูนยเรียนรูปาวังจันทร 
เรียนรู้การปลูกป่าในลักษณะ

หลากหลาย ได้รับรางวัล 

Award of Excellence 

ประเภท “การพัฒนา

หรือสร้างสรรค์แหล่งที่อยู่ 

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและสัตว์ป่า” 

โดย สมาพันธ์ภูมิสถาปนิก

นานาชาติ (IFLA)

สานต่อพลังงานไทย แรงบันดาลใจสู่ความยั่งยืน
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ปตท. มุ่งมั่นจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพ 

ส่งเสริมชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างย่ังยืน 

ประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 40 ปีของ ปตท. ก่อเกิดเป็นความเชี่ยวชาญขององค์กร

ในด้านต่าง ๆ เกิดเป็นองค์ความรู้ นํามาต่อยอดและพัฒนาจนสามารถใช้เอื้อประโยชน์

ต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม ท้ังนี้ ปตท. ได้นําเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) ที่ประชาคมโลกตกลงร่วมกันไว้

มาเป็นกรอบในการดําเนินงาน 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย 
สรางสังคมและชุมชนเขมแข็ง

กลยุทธ์การดําเนินงานเพื่อสังคมของ ปตท. แบ่งออก

ได้เป็น 2 มิติ คือ 

PEOPLE การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ยกระดับการศึกษารองรับทักษะที่จําเป็น

ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม

การเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของสังคมชุมชน ซึ่งนอกจากดําเนินงานเองแล้ว 

ยังดําเนินการผ่าน “มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้” 

ที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน

ที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ “มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม” 

ที่มุ่งสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 

และพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความจําเป็น

ต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงการบรรเทา

ปัญหาสังคมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

ผ่าน “มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน”  

PLANET มุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ควบคู่กับการสร้างความตระหนัก

และความร่วมมือในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ 

สานต่อพลังงานไทย แรงบันดาลใจสู่ความยั่งยืน
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สถาบันวิทยสิริเมธี
และโรงเรียนกําเนิดวิทย
“พัฒนาเยาวชน สรางสรรคนวัตกรรม สูอนาคตที่ยั่งยืน”

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโลกยุคใหม่ เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนา

ประเทศ ปตท. จึงมุ่งให้ความสําคัญต่อการพัฒนาเยาวชนไทยรุ่นใหม่ให้มี

ความรู้ความชํานาญทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง ผ่านระบบการศึกษา

ที่เป็นมาตรฐานสากลของโรงเรียนกําเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี 

สถานท่ีแห่งน้ีจะสร้างนักคิดและนักปฏิบัติช้ันนําของประเทศ กําเนิด

แนวคิดใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งอนาคต

เพื่อนํามาใช้พัฒนาประเทศไทยให้เติบโตอย่างย่ังยืนต่อไป 

 

สานต่อพลังงานไทย แรงบันดาลใจสู่ความยั่งยืน
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 โรงเรียนกําเนิดวิทย นักเรียนรุ่นแรกจํานวน 71 คน 

ที่สําเร็จการศึกษา ประมาณร้อยละ 90 ของนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และ

สาขาวิทยาศาสตร์  

 นอกจากนี้ ยังร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จัดการประกวดนวัตกรรมสี เขียว ประจําปี  2561 หรือ

Youth Greenovation Awards 2018 ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเปิด

โอกาสให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย และอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ได้แสดงความคิด

สร้างสรรค์ ประดิษฐ์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ

สามารถนําไปใช้งานได้จริง ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

 สถานศึกษา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 

    จังหวัดอุดรธานี

 ชื่อโครงงาน  เครื่องสุญญากาศไม่ใช้ไฟฟ้า 

    (Vacuum non electricity)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 สถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

    จังหวัดปทุมธานี

 ชื่อโครงงาน  การพัฒนาวิธีการขึ้นรูปและศึกษาอันตรกิริยา  

    ต่อเซลล์สร้างกระดูกมนุษย์ ของวัสดุทดแทน  

    กระดูก ไฮดรอกซีอะพาไทต์/ เจลาติน/ 

    คอลลาเจนไฮโดรไลแซทที่เชื่อมขวาง

    ด้วยพอลิฟีนอลจากสะเดาไทย

 ระดับอาชีวศึกษา

 สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 

    จังหวัดระยอง

 ชื่อโครงงาน  The Bricks from Waste in the Production Process

 สถาบันวิทยสิริ เมธี  มีนิสิตปริญญาโทรุ่นแรกที่จบ

ในปีการศึกษา 2560 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 

22 สิงหาคม 2561 จํานวน 13 คน ยังความเป็นสิริมงคลให้กับ

สถาบันและนิสิตอย่างหาที่สุดมิได้ ปัจจุบันมีนิสิตที่อยู่ระหว่าง

การศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวม 180 คน 

ใน 4 สํานักวิชา ได้แก่ สํานักวิชาวิทยาการโมเลกุล สํานักวิชา

วทิยาการพลงังาน  สาํนกัวชิาวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมชวีโมเลกลุ 

และสํานักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 สถาบันวิทยสิริเมธีได้ลงนามความร่วมมือ “University-

Industry  Research Col laborat ion”  กับกลุ่ม  ปตท.

เพื่อวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ต่อยอดงานวิจัย

สู่การประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นคือ

“งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์เก็บกักพลังงาน

แบตเตอร่ีลิเทียมไอออน” ได้รับทุนวิจัยจากสํานักนโยบายและ

แผนพลังงาน สามารถสร้างนวัตกรรมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

ที่มีประสิทธิภาพสูง มีค่าการกักเก็บประจุจําเพาะมากกว่า

2,200 mAh/Cell สามารถนํามาใช้กับยานพาหนะขนาดเล็ก

เช่น ตุ๊กตุ๊ก โดยได้ต่อยอดงานวิจัยด้วยการสร้างโรงงานผลิต

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนต้นแบบขึ้นภายในสถาบันฯ เพื่อให้

พัฒนาใช้ในเชิงพาณิชย์สําหรับ E-TukTuk ได้ 

สานต่อพลังงานไทย แรงบันดาลใจสู่ความยั่งยืน
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 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุน

งานวิจัย โครงการ Robotics, AI and Intelligent Solution

เพื่อการพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบระบบ Exoskeleton ซึ่งเป็น

อุปกรณ์ช่วยพยุงและฟ้ืนฟูสําหรับผู้ป่วยบริเวณรยางค์ล่าง

ได้แก่  ร่างกายมนุษย์ตั้งแต่สะโพกลงไปจนถึงข้อเท้า

เชน่ ตน้ขา เขา่ และปลายขา เปน็ตน้ และการพฒันาอปุกรณ์

ตน้แบบระบบ  Smart   Living  ทีน่าํปญัญาประดษิฐม์าประยกุตใ์ช้

มีความคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นการสร้างระบบหุ่นยนต์

อัจฉริยะเพื่อปรับปรุงคุณภาพการใช้ชีวิตของบุคคลท่ัวไป

ผู้ป่วยอัมพาต และผู้พิการได้ 

 นอกจากนี้ ยังสร้างเครือข่ายเพื่อให้องค์กรชั้นนําของ

ประเทศสนับสนุนงานวิจัยที่สําคัญ อาทิ ธนาคารกสิกรไทย

สนับสนุนงานวิจัยโครงการการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ขยะ

อินทรีย์ ซ่ึงงานวิจัยดังกล่าวนําไปใช้แก้ไขปัญหาการจัดการขยะ

ในชุมชนที่บ้านมหาโพธิ์  ตําบลในเวียง อําเภอเมือง

จังหวัดน่าน แล้วอย่างได้ผล

 ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้สนับสนุนการจัดตั้งห้อง

ปฏบิตักิารร่วมระหว่างแพทย์และวศิวกร คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อโครงการวิจัย

และพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่นําไปสู่การใช้งานได้จริง

ภายใต้ชื่อ โครงการ Neurocognitive Disorders and

Neural Computing (NN Laboratory) เพื่อให้ผู้ป่วย

เข้าถึงการรักษาได้เพิ่มขึ้น

โรงเรียนศตวรรษที่ 21
“พัฒนาทักษะเยาวชนไทย 
กาวไกลสูอนาคต” 

  

 กลุ่ม ปตท. มองเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษา

ที่มุ่ งพัฒนาให้ผู้ เ รี ยนมีทั กษะและคุณลักษณะที่ จํ า เ ป็น

ต่อการดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 จึงร่วมกับจังหวัดระยอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

และโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา อําเภอลําปลายมาศ

จังหวัดบุรีรัมย์ ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดําเนินโครงการ

“โรงเรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยกลุ่ม ปตท.” ระยะเวลา 5 ปี

(พ.ศ. 2559 - 2563) เพื่อดําเนินการพัฒนาให้เกิดโรงเรียนหรือ

ห้องเรียนต้นแบบโดยเริ่มนําร่องใน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียน

วัดเนินกระปรอก ตําบลบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

และโรงเรียนวัดตากวน ตําบลมาบตาพุด อํา เภอเมือง

จังหวัดระยอง 

 โรงเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 โดยกลุ่ม ปตท. มีเป้าหมาย

หลักคือ “บ่มเพาะครู” เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใหม่

ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก มุ่งการใช้นวัตกรรม

จติศกึษา PBL (Problem Based Learning) และ PLC (Professional 

Learning Community) เปล่ียนแปลงท้ังระบบประกอบด้วย 9 เรือ่ง

ได้แก่ 1. ระบบการจัดการเรียนรู้ 2. ระบบกิจกรรมส่งเสริม

ผู้เรียน 3. ระบบการนํา/ การบริหารของผู้นําองค์กร 4. ระบบ

การพัฒนาครูโดยใช้ PLC 5. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

6. ระบบบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้  7. ระบบการทํางานร่วมกับ

ครอบครัวและชุมชน 8. ระบบการทํางานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับเครือข่าย และ 9. ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 

ที่ 21

สานต่อพลังงานไทย แรงบันดาลใจสู่ความยั่งยืน



 กลุ่ม ปตท. สนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐ

ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นํา (E5)

โดยมีส่วนร่วมในการริเริ่มและก่อตั้งโครงการผู้นํา

เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ CONNEXT ED  

(Leadership Program for Sustainable Education)

ร่วมกับบริษัทเอกชนช้ันนําของประเทศ 12 บริษัท 

ซ่ึงเป็นหน่ึงในกลไกสําคัญในการพัฒนาและสร้างเครือข่าย

ผู้นํารุ่นใหม่ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับ

การศึกษาไทยอย่างย่ังยืน 

 ทั้งนี้ พนักงานบริษัทในกลุ่ม ปตท. จํานวน 24 คน

ร่วมเป็นอาสาสมัครได้การพัฒนาศักยภาพครู (School 

Partner) ให้แก่โรงเรียนประชารัฐจํานวน 82 แห่ง

ทั่วประเทศไทย โดยต้ังแต่ปี 2560 กลุ่ม ปตท. ร่วมกับ 

โรงเรียนกําเนิดวิทย์ มีการจัดทําหลักสูตรอบรมทักษะ

ดา้นวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลย ี(Science 

Technology Engineering and Mathematics: STEM) และ

หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูกว่า 300 คน 

เพือ่เพิม่ทกัษะความรู ้และการบรหิารจดัการกระบวนการ

การเรียนการสอนให้แก่ครู ในการนําไปพัฒนาศักยภาพ

ของเยาวชนต่อไป 
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พลังงานสะอาด
พลังงานเพ่ือชุมชน
“สรางชุมชนเขมแข็ง พึ่งพาตนเองทางพลังงาน” 

 ความหลากหลายทางสภาพภูมิประเทศและระบบนิเวศ

ของไทย ส่งผลดีต่อการเลือกใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงาน

สะอาด และไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานลม 

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล หรือก๊าซชีวภาพ เป็นต้น

ปตท. ไดน้าํองคค์วามรูแ้ละความเช่ียวชาญองคก์รดา้นวิศวกรรม

และพลังงาน ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงแหล่งพลังงานสะอาด

อย่างยั่งยืนให้กับชุมชน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

ของพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้

และลดรายจ่ายด้านพลังงาน ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการออกแบบโครงการ ฝึกอบรมทักษะการบริหารจัดการ

รวมทั้งถ่ายทอดวิชาความรู้ เพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการ 

บํารุงรักษา และดูแลระบบได้ด้วยตนเอง ในปัจจุบัน ปตท.

ได้ดําเนินโครงการที่ใช้พลังงานสะอาดในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

โครงการ
โรงเรียนประชารัฐ

สานต่อพลังงานไทย แรงบันดาลใจสู่ความยั่งยืน
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 ระบบกาซชีวภาพ
 จากฟารมสุกร 
 แ ก้ ไข ปัญหากลิ่นรบกวนจากฟา ร์มสุกรและ

นําของเสียจากฟาร์มสุกรมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ

เพื่อใช้ภายในชุมชนทดแทนการใช้ก๊าซ LPG และถ่านไม้

ในครัวเรือน นอกจากนี้ ยังต่อยอดด้วยการถ่ายทอด

องค์ความรู้ในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตผ่านโปรแกรม

T- V E R  เ พื่ อ ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ เ พิ่ ม เ ติ ม ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ช น

ในปี 2561 ปตท. ได้เพิ่มกําลังการผลิตใน 3 พื้นที่เดิม

คือ ตําบลท่ามะนาว จังหวัดลพบุรี ตําบลคําแคน

จังหวัดขอนแก่น และตําบลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีครัวเรือนที่ ได้รับประโยชน์  610 ครัวเรือน

สามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ชุมชน

ประมาณ 3,745,786 บาทต่อปี ลดการปลดปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกได้ 5,013 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อปี

 ระบบสงนํ้าโดยเครื่องตะบันนํ้า
 (Hydraulic Ram Pump)  
 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภคของชุมชน

ในพื้นที่สูง เริ่มคร้ังแรกในปี 2556 ที่หมู่บ้านขนุนคลี่ 

ตําบลท่าขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตะวันตก 

(ไทย-เมียนมา) ปตท. ได้ร่วมกับชุมชนทําการสํารวจ

สภาพภูมิประเทศ ศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบ

ส่งนํ้าโดยเครื่องตะบันน้ํา (Hydraulic Ram Pump)

ซึ่งเป็นระบบปั๊มน้ําที่ไม่ต้องการเชื้อเพลิงหรือไฟฟ้า

ในการทํางาน กล่าวคือ เครื่องตะบันน้ําทํางานได้

โดยอาศยัพลงังานจากการไหลของน้าํทีม่อีตัราความเรว็

ของนํ้าไหลสูงแต่ความดันตํ่า สามารถนํานํ้าขึ้นไปยัง

พื้นที่สูงได้ โครงการนี้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้า

ในชุมชนได้สําเร็จ และขยายผลการดําเนินงานไปยัง

พื้นที่ต่าง ๆ ท่ัวประเทศ รวม 17 แห่ง ทําให้ชุมชนและ

หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์

จากนํ้าสะอาดได้ปีละกว่า 54,600 ลูกบาศก์เมตร

ทั้งภาคครัวเรือน การเกษตร และการป้องกันไฟป่า 

 ปตท. มุ่งมั่นพัฒนาเครื่องตะบันน้ําอย่างต่อเนื่องจนสามารถออกแบบและพัฒนา

ประสิทธิภาพของเครื่องตะบันน้ําให้สามารถส่งน้ําไปยังพื้นที่ที่มีระดับความสูงได้ถึง

350 เมตร เป็นระยะทางไกลกว่า 2,300 เมตร และยังมีแผนขยายและต่อยอดโครงการฯ

เข้าไปในพื้นที่ที่ประสบปัญหาในการเข้าถึงแหล่งน้ําอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนา

PTT Hydraulic Ram Pump เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป

สานต่อพลังงานไทย แรงบันดาลใจสู่ความยั่งยืน
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ธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 
หลอเล้ียงชีวิตยืนยาว

สถาบันปลูกปา
และระบบนิเวศ ปตท.
 สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ร่วมกับชุมชนและ

ภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ดูแลรักษาป่าในโครงการปลูกป่าถาวร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส

ทรงครองราชย์ปทีี ่50 จํานวน 1 ล้านไร่ และยังคงปลูกปา่เชงิกลยุทธ์

เพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่อง รวมพื้นที่ปลูกป่าจนถึงปัจจุบันนี้

จํานวนทั้งสิ้น 1,164,638 ไร่ ในปี 2561 ปตท. ร่วมมือกับ

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุปผลจากการวิจัย

ผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงาน ระหว่างปี 2537 - 2559 คิดจาก

พื้นที่ 1,115,185 ไร่ สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้

เฉลี่ย 2.18 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ตอ่ป ีคดิมูลคา่ผลประโยชน์

จากป่าได้กว่า 280 ล้านบาทต่อปี ในอนาคตจะขยายเครือข่าย

พัฒนาป่าครัวเรือนและป่าสร้างรายได้ เพื่อเชื่อมโยงพัฒนา

สู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนต่อไป

 นอกจากนี้ ปตท. ยังให้ความสําคัญในการสร้างองค์ความรู้

ด้านการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ จึงส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามา

ศกึษาทีศ่นูย์เรยีนรู้ของ  ปตท. ทีเ่ปดิสูส่าธารณะอยา่งแท้จรงิ ไดแ้ก่

 

สานต่อพลังงานไทย แรงบันดาลใจสู่ความยั่งยืน
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 ศูนยเรียนรูปาในกรุง
 ตั้งอยู่ ณ ถนนสุขาภิบาล 2 บนเนื้อที่ 12 ไร่ เป็นแหล่งเผยแพร่

องค์ความรู้การปลูกและอนุรกัษป์า่ของ ปตท. เป็นสถานท่ีพกัผอ่น

หย่อนใจใกล้กรุงเทพมหานคร เหมาะสําหรับทํากิจกรรม

การอนุรกัษ์ปา่และส่ิงแวดล้อมท่ีใกล้ชดิคนเมือง มผู้ีใหค้วามสนใจ

เข้าเยี่ยมชม เฉลี่ย 24,000 คนต่อปี 

 ศูนยเรียนรูปาวังจันทร 
  ตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลป่ายุบใน อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

มีเนื้อที่ร่วม 351.35 ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกป่าในลักษณะ

หลากหลาย การรกัษาพนัธุไ์มท้อ้งถิน่ โดยมกีารบรหิารจดัการน้าํ

เพื่อรักษาความสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ

ในพื้นท่ี และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนทั่วไป 

มีผู้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม เฉลี่ย 45,000 คนต่อปี นอกจากนี้

ยังเป็นพื้นที่ปลูกป่าโครงการนําร่องที่ เข้าร่วมโครงการลด

ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย

(Thailand-Voluntary Emission and Reduction: T-VER)

สาขาป่าไม้ โดยในปี 2561 ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ

ก๊าซเรือนกระจกแล้ว 763 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้

ยังได้รับรางวัล Award of Excellence ประเภท “การพัฒนาหรือ

สร้างสรรค์แหล่งที่อยู่ ความหลากหลายทางชีวภาพและสัตว์ป่า”

(Wildlife, Biodiversity, Habitat Enhancement or Creation)

โดยสมาพันธ์ภูมิสถาปนิกนานาชาติ หรือ IFLA (International 

Federation of Landscape Architects) จากแนวคิดการวางผัง

พื้นที่ที่คํานึงถึงระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ที่ส่ง

ผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุด 

 นอกจากนี้ ยังได้ดําเนินงานโครงการ “วังจันทร์รวมรัก

ปลูกผักแบ่งปัน”  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ระดับชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผัก

เพื่อบริ โภค ลดรายจ่ายครัว เรือน และนําผลผลิตที่ ได้

ออกจําหน่ายในชื่อ “ผักวังจันทร์” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานเมล็ดพนัธุผ์กัและเสดจ็พระราชดําเนนิทอดพระเนตร

ความก้าวหน้าของโครงการฯ อีกด้วย ถือเป็นอีกมิติหนึ่ง

ของการดําเนินงานที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน

และศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้

ประสบการณ์ การมีส่วนร่วม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชน

ในการดูแลรักษาป่าและระบบนิเวศอย่างเกื้อกูลสืบไป 

สานต่อพลังงานไทย แรงบันดาลใจสู่ความยั่งยืน
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 ศูนยศึกษาเรียนรู
 ระบบนิเวศปาชายเลนสิรินาถราชินี 
 ต้ั งอ ยู่ตําบลปากนํ้าปราณ อําเภอปราณบุรี  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  ปตท. ได้พลิกฟ้ืนพื้นที่นากุ้งร้าง จํานวน 387 ไร่

ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนระดับภูมิภาค

และประเทศ เป็นต้นแบบองค์ความรู้ในการฟื้นฟูพื้นที่นากุ้งร้าง

สู่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงเป็นพื้นที่ต้นแบบการบริหาร

จัดการพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืนร่วมกับชุนชนและหน่วยงานภาครัฐ 

โดยในปี 2561 มีผู้เข้าเยี่ยมชมประมาณ 50,000 คน สามารถ

สร้างรายได้ให้ชุมชนจากการท่องเที่ยวและการจับสัตว์น้ํา

นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) ประกอบด้วยกลุ่มอนุรักษ์

ป่าชายเลนบ้านคลองเก่า กลุ่มเกษตรกรทําประมงปากน้ําปราณ

และศูนย์ฯ สิรินาถราชินี เป็นการบูรณาการทํางานพัฒนา

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และได้รับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายดีเด่น

ระดับจังหวัด ดีเด่นระดับภาค และลําดับที่สามของประเทศ

จากกรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม     

 ประดูปา ตนที่ 100 ลาน 
 ธ ทรงปกปองปา ประดูกลาแผกิ่งใบ 
 ประชาไทยรมเย็น

 แปลงปลูกป่า FPT 49 อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เป็นแปลงปลูกป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโครงการปลูกป่าถาวร

เฉลิมพระเกียรติฯ  ที่ดํ า เนินการโดย ปตท.  และได้รับ

พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งยังทรงดํารงพระราชอิสริยยศ

เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เสดจ็พระราชดาํเนนิแทนพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงปลูกต้นประดู่ป่า เป็นต้นไม้ 

“ต้นที่ 100 ล้าน” ของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ

ของ ปตท. เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2540 ทําให้ผืนป่าแห่งนี้ 

เปน็เสมอืนศูนยร์วมจติใจ เป็นสญัลกัษณ์แหง่ความร่วมแรงร่วมใจ

ในการพลกิฟืน้คนืผนืปา่ของทุกภาคส่วน ทาํใหพ้ืน้ที่ปา่เสือ่มโทรม

กวา่ 26,000 ไร่ พลิกฟ้ืนคืนความอุดมสมบูรณจ์นได้รบัการผนวก

เป็นส่วนหนึ่งของเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าเขาภูหลวง

 FPT 49 ต้ังอยู่กึ่งกลางระหว่างพื้นที่สําคัญระดับโลก

ตามโปรแกรมการอนรุกัษ์ของ  UNESCO  ไดแ้ก ่ พืน้ทีส่งวนชีวมณฑล

สะแกราช (Sakaerat Biosphere Reserve) พื้นท่ีมรดกโลก

ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (World Heritage Site) และอุทยานธรณี

โคราช (Korat Geopark) ด้วยความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ 

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้  สัตว์ป่า  และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ รวมถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ปตท. จึงมี

แนวคิดในการพัฒนาผืนป่านี้ให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเรื่องราว

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ขับเคลื่อนโดยอาศัยโมเดลการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable 

Development) เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้ตอบโจทย์ทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน

สานต่อพลังงานไทย แรงบันดาลใจสู่ความยั่งยืน
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 โครงการราษฎรอาสาสมัคร
 พิทักษปา (รสทป.)
 ปตท. ร่วมกับกองทัพภาค กรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติ

สตัวป์า่และพันธุพ์ชื น้อมนําโครงการราษฎรอาสาสมัครพทัิกษ์ปา่

(รสทป.) ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดําริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เริ่มทําการฝึกอบรมราษฎร

รอบพื้นที่แปลงปลูกป่า ปตท. ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน

มีการอบรมองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าระดับตําบล

รวม 169 รุ่น  จํานวน 19,752 คน  ในพื้นที่ 135 ตําบล 44 จังหวัด

ท่ัวประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากราษฎรอาสาสมัคร

พิทักษ์ป่าเป็นอย่างดียิ่ง สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ

และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้ที่ถูกทําลายให้ฟื้นคืนสู่สภาพอุดมสมบูรณ์ควบคู่กับ

การปลูกป่า

 เครือขายคนรักษแฝก
 (Vetiver Network) 
 จากการริเริ่มปลูกแฝกเพื่อป้องกันดินถล่มของ ปตท. ทําให้

เกิดการพัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องร่วมกับเครือข่าย

3 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการ

พเิศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ(กปร.)

และกรมพัฒนาที่ดิน โดย ปตท. ทําหน้าที่ประสานงาน ส่งเสริม

การจัดการองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย

คนรักษ์แฝกให้สามารถบรหิารจัดการและพึ่งพาตนเองได ้ตอ่ยอด

เป็นเครือข่ายคนรักษ์แฝก ที่สามารถบริหารจัดการตนเอง

มกีารแลกเปลีย่นองคค์วามรูก้ารอนรุกัษด์นิและนํ้า และการพฒันา

ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ปัจจุบัน มีสมาชิกราว 10,000 คน 

สามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายจากการใช้ประโยชน์จาก

หญ้าแฝกได้กว่า 3.3 ล้านบาทต่อปี 

สานต่อพลังงานไทย แรงบันดาลใจสู่ความยั่งยืน
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สงเสริมเครือขายอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 ปัจจัยความสําเร็จที่สําคัญในการส่งเสริมการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากร

ทางธรรมชาติ  ต้องอาศัยความร่วมมือจากท้ังภาครัฐบาล ภาคเอกชน

และภาคประชาชน อีกทั้งยังต้องมีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่ครอบคลุมในทุกมิติ 

เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทํางานต่าง ๆ นั้น มีความถูกต้อง ได้รับการดูแลปฏิบัติ

อย่างสม่ําเสมอ มีความสอดประสานกันของงานโครงการและสถาบันต่าง ๆ

เพื่อให้เครือข่ายชุมชนที่ใกล้ชิดกับทรัพยากรทางธรรมชาติ ได้บรรลุเป้าหมาย

ร่วมกันและตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ตนเอง

อย่างย่ังยืน  

 สถาบันลูกโลกสีเขียว
 มีคณะกรรมการลูกโลกสีเขียวทําหน้าที่พิจารณาทิศทาง

การดําเนินงาน การพัฒนาองค์ความรู้ และการพิจารณามอบ

รางวัลยกย่องเชดิชูผูท้ีร่กัษาทรัพยากรธรรมชาตอิย่างเป็นรปูธรรม

โดย ปตท. เป็นส่วนหนึ่ งในการขับเคลื่อนและสนับสนุน

การดําเนินงานดังกล่าว  

 ตลอดระยะเวลากวา่ 20 ปขีองสถาบันฯ ไดด้แูลรกัษาพื้นทีป่า่

กว่า 2.13 ล้านไร่ทั่วประเทศ สร้างเครือข่ายทั้งในระดับชุมชน 

บุคคล และเยาวชนท่ัวประเทศใน 6 ภาค ก่อเกิดผลงานวิจัย

และองค์ความรู้ทางด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 ด้านการพัฒนาองค์ความรู้  ได้ทําวิจัยและจัดการชุด

ความรู้ดา้นการทาํงานสิง่แวดล้อมกวา่ 24 ผลงาน และผลงานวจัิย

ท้องถิ่นรวม 19 ผลงาน งานสําคัญที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์

และขยายผลได้ เช่น งานวิจัยการปลูกพืชร่วมยาง งานวิจัยเรื่อง

การจัดการขยะ และงานพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสิ่งแวดล้อม

ศึกษา นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจรรโลงวัฒนธรรม 

เช่น การศึกษาวัฒนธรรมกูยในงานอนุรักษ์ฯ งานวิจัยเรื่อง

ไม้คะลํา นิเวศวิทยาไฟป่าและการจัดการ (กรณีศึกษาป่าพรุ

ควนเคร็ง)  และองค์ความรู้ เพื่ อการเตรียมความพร้อม

ด้านภัยพิบัติ เช่น การใช้วิทยุสื่อสารในกรณีเกิดภัยพิบัติ เป็นต้น 

 ดา้นการพฒันาเครอืขา่ย ผา่นการจัดฝกึอบรมเชงิปฏบัิตกิาร

ที่มีความจําเป็นต่อการต้ังรับ ปรับตัวต่อสถานการณ์ปัญหา

สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนจัดการและใช้ประโยชน์

ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ฟื้นฟูระบบนิเวศธรรมชาติ คืนพื้นที่ป่า

และรักษาดินและนํ้าให้อุดมสมบูรณ์ 

 ตัวอย่างผลลัพธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “บทบาท

ของภูมิทัศน์กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และการใช้ประโยชน์ที่ดิน” กรณีศึกษา: ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ 

ตําบลชําราก อําเภอเมือง จังหวัดตราด ร่วมกับเทศบาลตําบล

ชําราก และกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชําราก พื้นที่ตําบล

ชําราก อําเภอเมือง จังหวัดตราด ชุมชนเห็นถึงจุดเด่นและ

จดุเปราะบางทีค่วรได้รบัการแก้ไขในพืน้ที ่จึงนาํไปสูก่ารวางแผน

พัฒนาภูมิทัศน์ เพื่อการฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศร่วมกัน

ใน 3 ดา้น คอื ดา้นการจัดการทรัพยากร  ดา้นวถิชีวีติ และด้านงาน

วิจัยเชิงลึก ประกอบไปด้วย 5 แผนงาน ได้แก่

 1. การทําฝายขนาดเล็กในลําคลองของหมู่บ้าน เพื่อชะลอ

  น้ําจืดที่ ไหลมาจากแหล่งต้นน้ําไม่ให้ไหลลงสู่ทะเล

  เร็วเกินไป สามารถกักเก็บนํ้าไว้ใช้ทําเกษตรกรรมในหมู่บ้าน

 2. การปลูกพืชริมนํ้า เพื่อรักษาหน้าดินริมคลองไม่ให้ชะล้าง

  พังทลาย สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็น

  เส้นทางเชื่อมโยงเคลื่อนย้ายของสิ่งมีชีวิต

 3. การจัดการไฟป่า เพื่อวางแนวทางการจัดการแหล่งนํ้า

  และทาํแนวกนัไฟ ใหค้วามรูก้บัชาวบา้นเพือ่ลดผลกระทบ

  ไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ราชอาณาจักรกัมพูชา

  เป็นต้น

 4. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริม

  การบรหิารจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ใหส้อดคล้องเหตุการณ์ 

  เช่น การท่องเที่ยวสวนผลไม้ในฤดูไม้ผล หรือการพัฒนา

  เยาวชนในท้องถิ่นให้เป็นไกด์นําเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

  ลอ่งเรอืศกึษาดธูรรมชาตปิา่ชายเลนทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์

  เป็นต้น

 5. การทําวิจยัพืชริมน้าํ เพือ่จดัเก็บขอ้มลูพืชที่ขึน้ริมแหลง่น้าํ

  โดยเยาวชนในพื้นที่ และจัดทําเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้

  ในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป

สานต่อพลังงานไทย แรงบันดาลใจสู่ความยั่งยืน
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 โครงการ OUR Khung Bang Kachao
 บูรณาการสูความยั่งยืน 

 เกดิจากความรว่มมอืของภาครฐั ภาคเอกชน ภาคการศกึษา ภาคประชาสงัคม และชมุชนจาก 34 องคก์ร

6 ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ภายใต้เป้าหมายร่วม Roadmap 5 ปี ที่จะสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน (Green Growth) ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 โดยใช้องค์ความรู้

ความเชี่ยวชาญ รวมไปถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากแต่ละองค์กรมาบูรณาการแก้ไขปัญหา และพัฒนา

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นงานพัฒนาใน 6 ด้าน ประกอบด้วย

 1. ด้านการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว นําโดย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) วางเป้าภายใน 5 ปี จะมุ่งฟื้นฟู

  และรักษาพื้นที่สีเขียวให้ได้ 6,000 ไร่ โดยในปี 2561 กําหนดเป้าหมายระยะเริ่มต้นไว้ที่ 400 ไร่

  ซึง่ทาํรว่มกับเครือขา่ยอนุรกัษพ์ืน้ทีสี่เขียวทัง้ 6 ตําบลของคุ้งบางกะเจ้า ในพ้ืนทีร่าชพัสดุที่อยูภ่ายใต้

  ความรบัผดิชอบของกรมปา่ไม ้ซึง่นอกจากชว่ยสรา้งสิ่งแวดล้อมทีด่แีลว้ ยงัเป็นการตอ่ยอดการพฒันา

  ด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า

 2. ดา้นการจดัการน้าํและการกดัเซาะรมิตลิง่ นาํโดย มลูนิธิอทุกพฒัน ์ในพระบรมราชปูถัมภ ์มุ่งสรา้ง

  สมดลุระหวา่งการอนรุกัษ์และพฒันา เกดิความมัน่คงและยัง่ยนืดา้นทรพัยากรน้าํนําไปสูค่วามมัน่คง

  ของพ้ืนทีสี่เขียวในคุง้บางกะเจ้า ผา่นการสร้างแบบอย่างความสําเรจ็ ทีพ่ร้อมขยายผลให้ครอบคลุม

  ทัว่พื้นที ่จากการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรว่มกบัภมูปัิญญาทอ้งถิน่ พฒันาเปน็ระบบ

  ฐานข้อมูลอย่างละเอียด ใช้บริหารงานพัฒนาพื้นที่และบริหารสถานการณ์วิกฤติ รวมท้ังกําหนด

  เส้นทางน้ํา ฟื้นฟูคลองและแหล่งน้ําอย่างยั่งยืน

 3. ด้านการจัดการขยะ นําโดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) จะมุ่งลดปัญหาขยะ

  ตามแนวทาง Circular Economy หรือเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน โดยการนําขยะรีไซเคิลมาแปรรูป

  เพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มพัฒนาวัดจากแดง พื้นที่นําร่องของโครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้

  ด้านการจัดการขยะของชุมชน

 4. ดา้นการส่งเสรมิอาชีพ นาํโดย บรษิทั กลุม่เซน็ทรัล จาํกดั มุง่สง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาคณุภาพสนิคา้

  พื้นถิ่นให้มีเอกลักษณ์ หรือสร้างแบรนด์ของตนเองให้เป็นที่รู้จัก ผ่านการพัฒนาส่งเสริมผลผลิต

  ทางการเกษตรสู่มาตรฐาน GDP สนับสนุนจัดต้ังตลาดกลางส่งเสริมอัตลักษณ์ภายในชุมชน  เพ่ิมช่องทาง

  การตลาดออนไลน์ รวมถึงผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยววิถีเกษตรสวนผสมผสานเชิงออร์แกนิค

สานต่อพลังงานไทย แรงบันดาลใจสู่ความยั่งยืน
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 5. ด้านการท่องเที่ยว นําโดย องค์การบริหารการพัฒนา

   พืน้ทีพ่เิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยนื มุ่งเน้นการบรหิาร

   จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ

   มีระบบ สู่เป้าหมายการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน

   ผ่านกระบวนการทํางานร่วมกันในรูปแบบประชารัฐ

   เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่ องมือในการพัฒนา

   คุณภาพชีวิต ความอยู่ดีมีสุข และสร้างความสุขให้แก่

   คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

 6. ด้ านการพัฒนาเยาวชนและการศึกษา นําโดย

   บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) มุ่งเน้นการสบืทอด

   ประเพณีวัฒนธรรมแก่คนรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ

   ผ่านการสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน ที่รวบรวมหลักฐาน

   ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ชุมชน ปลูกฝัง

   แนวทางการพัฒนาโครงการ OUR Khung Bang Kachao 

   ในทุกๆ ด้าน เพื่อสืบสานและรักษาเอกลักษณ์วิถีชุมชน

   ชาวคุ้งบางกะเจ้าให้ดํารงสืบต่อไปยังเยาวชนรุ่นใหม่

   รวมไปถึงปลูกจิตสํานึกให้เกิดความรัก ภาคภูมิใจ และมี

   การสืบสาน ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิมให้คงอยู่

   และสืบต่อไป 

 ทั้งนี้ กรอบการดําเนินงานทั้ง 6 ด้าน จะนําไปบูรณาการ

เชื่อมโยงเพือ่ใหเ้กดิการพฒันารว่มกนัอยา่งเปน็ระบบ กระบวนการ

ขับเคลื่อนพัฒนาที่ เกิดขึ้นภายใต้โครงการ OUR Khung

Bang Kachao จะสามารถมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและ

ส่งผลให้ชุมชนในพื้นที่เติบโตแข็งแรงอย่างย่ังยืนตามเป้าหมาย

และสามารถเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนให้อ ยู่ร่วมกับ

พื้นที่สีเขียวได้อย่างย่ังยืน

 เนรมิตพลังงานเหลือใชใหเปน 
 “สวนไมดอกแหงความมหัศจรรย” 

 ปตท. มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับพลังงานเหลือใช้ โดยการ

นําพลังงานความเย็นที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการเปลี่ยน

สถานะ LNG ที่อยู่ในรูปของเหลวให้เป็นก๊าซมาใช้ในการสร้าง

ความเย็นให้กับโรงเรือนเพาะปลูกไม้เมืองหนาว และนําก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติมาใช้เร่ง

การเจรญิเตบิโตของพชื นบัเปน็การบรูณาการองคค์วามรูร้ะหวา่ง

องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษามาสู่นวัตกรรม

ด้านการเกษตร เพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ

 โรงแยกกา๊ซธรรมชาตริะยอง รเิริม่ “โครงการการใช้ความเย็น

และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการวิจัยไม้เมืองหนาวตาม

โครงการในพระราชดําริ” จากความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง

คณุคา่จากพลงังานความเยน็ และก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ จงึเกดิ 

“โครงการวิจัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานความเย็น” เป็น

การสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรม สร้าง

โอกาสและเพิ่มผลผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาค

เกษตรกรรม จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ ดอกไม้เมือง

หนาวนานาพรรณ และสตรอว์เบอร์รี่ฮะรุมิกิซึ่งเป็นสตรอว์เบอร์รี่

สายพันธ์ุแท้จากประเทศญ่ีปุ่น มีวางจําหน่ายแล้วในห้างสรรพสินค้า

สยามพารากอนและดิเอ็มโพเรียม

 นอกจากนี้ ได้ร่วมกับจังหวัดระยองจัดงาน “มหัศจรรย์

ไม้เมืองหนาว ทิวลิปบานที่ระยอง” ณ สวนสมุนไพรสมเด็จ-

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตําบลมาบข่า 

กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เพื่อแสดงศักยภาพของ

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. ในการนําฐานทรัพยากรมาสร้าง

องค์ความรู้  สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืนให้กับประเทศไทย

และคนไทย สามารถสร้างรายได้ชุมชนและเงินบริจาคให้กับ

สถานที่สําคัญต่าง ๆ ในจังหวัดระยอง ดังนี้   

สานต่อพลังงานไทย แรงบันดาลใจสู่ความยั่งยืน
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 “เจริญสุขมงคลจิต
 Happy and Healthy Bike Lane”  
 สนามป่ันจักรยานที่ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จ-

พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณบดนิทรเทพยวรางกูร ตัง้อยูบ่รเิวณ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในความสําคัญของการ

ออกกําลังกายและดูแลสุขภาพด้วยการป่ันจักรยานท่ามกลาง

ธรรมชาติและบรรยากาศท่ีปลอดโปร่ง

 ลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต มีระยะทางรวมท้ังสิ้น 23.5 

กิโลเมตร ประกอบดว้ยลูป่ัน่จักรยานหลกัสีฟา้สาํหรบันักปัน่ทัว่ไป 

ลู่ปั่นสีม่วงสําหรับนักปั่นที่มีประสบการณ์ ลู่ปั่นจักรยานระยะสั้น

และลู่ปั่นจักรยานสําหรับเด็ก ซึ่ง ปตท. ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 

อาทิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคาร

ไทยพาณชิย์ จํากดั (มหาชน) ได้จดัทาํลูป่ัน่จักรยานสําหรับเดก็ หรอื 

GODJI LANE ขึ้น เพื่อปลูกฝังและสร้างความตระหนักให้เยาวชน

เห็นความสําคัญของการลดการใช้ยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิง

จากฟอสซิล พร้อมท้ังสร้างเสริมให้เยาวชนรักการออกกําลังกาย 

พร้อมกันนี้ ปตท. ยังได้เปิดร้านกาแฟ Café Amazon for Chance 

ซึ่งดําเนินการโดยผู้สูงอายุ ถือเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพ

และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ก่อเกิดคุณค่าและความภาคภูมิใจ

ในตนเอง 

 นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ประกอบด้วย 

ลานจอดรถ ศูนย์พยาบาลฉุกเฉิน บริการร้านจําหน่ายและให้เช่า

จักรยาน ร้านอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อรองรับความต้องการ

ของนักปั่นและประชาชนท่ัวไปอย่างท่ัวถึง   

ปี 2558 

• สร้างรายได้ให้กับชุมชน

 จากการร่วมออกร้านค้าจําหน่ายสินค้า   

 9,186,471 บาท

• รายได้จากการจําหน่ายบัตรเข้าชม 

 บริจาคให้โรงพยาบาลวังจันทร์ 

 จังหวัดระยอง 

 2,650,000 บาท

ปี 2559 

• สร้างรายได้ให้กับชุมชน

 จากการร่วมออกร้านค้าจําหน่ายสินค้า   

 10,588,4452 บาท

• รายได้จากการจําหน่ายบัตรเข้าชม 

 บริจาคให้โรงพยาบาลบ้านฉาง 

 จังหวัดระยอง      

 4,621,981 บาท

ปี 2561 

• สร้างรายได้ให้กับชุมชน

 จากการร่วมออกร้านค้าจําหน่ายสินค้า   

 11,424,168 บาท

• รายได้จากการจําหน่ายบัตรเข้าชม 

 บริจาคให้ศูนย์บริการสาธารณสุข

 เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง   

 3,091,738 บาท

สานต่อพลังงานไทย แรงบันดาลใจสู่ความยั่งยืน



บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด (SPSE) 

จัดต้ังขึ้นเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจการด้านวิสาหกิจ

เพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ของกลุ่ม ปตท. 

ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และส่งเสริม

สนับสนุนการจ้างงานชุมชนในท้องถิ่นให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความย่ังยืน 

นอกจากนี้ ยังถือเป็นการตอบสนองและส่งเสริม

นโยบายภาครัฐที่ต้องการให้ภาคเอกชน รวมถึง

รัฐวิสาหกิจเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนวิสาหกิจ

เพื่อสังคมอีกด้วย โครงการวิสาหกิจเพื่อสังคมนําร่อง

ของ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด 

ที่เริ่มดําเนินการแล้วตั้งแต่ปี 2561 ได้แก่ 

รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)074

สานพลัง 
วิสาหกิจเพื่อสังคม
เดินหนาอยางยั่งยืน 
ไมหลงลืมใคร...ไวขางหลัง

โครงการคาเฟอเมซอน
 เพื่อการสรางโอกาส 
 (Café Amazon for Chance) 
 พัฒนาอาชีพใหผูพิการทางการไดยิน...
 กาวสูเสนทาง “บาริสตา” 

 เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้พิการทางการได้ยิน ได้พัฒนาอาชีพ

เป็นบาริสต้าที่ร้าน Café Amazon for Chance โดยผ่านการฝึกอบรม

หลกัสตูรบาริสตา้ทีศ่นูยฝ์กึอบรม Amazon Inspiring Campus (AICA)  

ของธุรกิจคาเฟ่อเมซอน บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด 

(มหาชน) และฝึกงานที่ร้าน Café Amazon for Chance สาขาสํานัก

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ก่อนเริ่ม

ออกไปปฏบิตังิานจรงิ ในปจัจุบนัมผีูพ้กิารทางการไดย้นิจํานวน 12 คน

ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถสร้างรายได้ต่อคนเพิ่มขึ้นประมาณ

ร้อยละ 50 ถือเป็นการส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการให้มีงานประจํา

มีรายได้ สร้างความภาคภูมิใจและความเท่าเทียมในสังคม ปัจจุบัน

ร้าน Café Amazon for Chance เปิดบริการแล้ว 4 สาขา ประกอบด้วย 

 1.  สาขาสํานักอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

  อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

       เปิดดําเนินการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561

 2. สาขาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 

       จังหวัดนครปฐม เปิดดําเนินการเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561

 3.  สาขาหอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ 

  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  เปิดดําเนินการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

 4. สาขาสนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต (Sky Lane)

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อําเภอบางพลี  

       จังหวัดสมทุรปราการ 

  เปิดดําเนินการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 

สานต่อพลังงานไทย แรงบันดาลใจสู่ความยั่งยืน
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 โครงการจัดหาเมล็ดกาแฟจากชุมชน   
 (Community Coffee Sourcing) 
 เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรชาวเขาที่ทําไร่กาแฟ ได้มีช่องทางการจําหน่าย

เมล็ดกาแฟกะลา มีรายได้ที่แน่นอน และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากระบบ

ราคาที่เป็นธรรม รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้ปลูกและผลิต

กาแฟภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งชุมชนจะมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อให้

เติบโตไปอยา่งเกือ้กลูกนั โดยไดพ้ฒันาการดาํเนินงานในดา้นตา่ง ๆ  ควบคู่

ไปกบัการรับซื้อเมล็ดกาแฟ ได้แก ่การออกแบบปรับปรงุกระบวนการแปรรูป

เมล็ดกาแฟ  เพื่อใหไ้ดม้าตรฐานของคาเฟ่อเมซอน การบรหิารจัดการต้นทนุ

การปลูกและการแปรรูปกาแฟให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบบําบัด

น้ําเสียจากกระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟ และการสนับสนุนไม้ร่มเงา

ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นเพิ่มเติมควบคู่การปลูกต้นกาแฟ โดยในปี 2560 ได้เริ่ม

ดําเนินการพื้นที่แรก จํานวน 2 ชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกาแฟปางขอน

และวสิาหกจิชมุชนกาแฟอาขา่ปางขอน  ตาํบลห้วยชมภู อาํเภอเมอืง จงัหวดั

เชยีงราย และในปี 2561 ได้ขยายพื้นทีไ่ปอกี 8 ชุมชน ได้แก่ บา้นห้วยหยวกป่าโซ

บ้านห้วยหมาก บ้านสามสูง และบ้านอาโต่ ตําบลแม่สลองใน อําเภอแม่

ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และวิสาหกิจกาแฟยอดดอยปางขอน วิสาหกิจ

ปางขอนคอฟฟี่ฟาร์ม และบ้านผาลั้ง 2 ชุมชน ซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลห้วยชมภู 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในปี 2561 สมาชิกแต่ละรายมีรายได้เพิ่มขึ้น

ประมาณร้อยละ 10 และรายได้ส่วนหนึ่งจากโครงการฯ จะนําไปเป็น

กองทุนในการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกร

ผู้ปลูกกาแฟไทยต่อไป

 

สานต่อพลังงานไทย แรงบันดาลใจสู่ความยั่งยืน
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นวัตกรรม 
 สรางอนาคตท่ียั่งยืน

ปตท. มีการส่งเสริมและสนับสนุนค่านิยมด้าน Innovation 

ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้เกิดบรรยากาศของ

การสร้างสรรค์นวัตกรรมจากพนักงานจากหน่วยงานต่าง ๆ 

ทั่วทั้งองค์กร โดยพนักงานจะมีช่องทางส่งผลงานความคิด

สร้างสรรค์และนวัตกรรมผ่านการประกวด PTT Innovation 

Awards ที่มีการจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี เพื่อเป็นการให้รางวัล 

สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงาน 

ตลอดจนมีการสื่อความประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานต่าง ๆ 

และแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก ปตท. อย่างต่อเนื่อง 

ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การจัดแสดงผลงานที่โดดเด่น

ด้านนวัตกรรมผ่านบูท PTT We Can Corner การเขียนบทความ

นวัตกรรมลงในวารสารบ้านเรา การสื่อความกิจกรรมต่าง ๆ 

ผ่าน PTT What’s News อีเมล และโปสเตอร์ โดยในปี 2561 นี้ 

กลุ่ม ปตท. ได้ร่วมกันจัดงาน PTT Group Innovation Awards 2018 

ซึ่งเป็นการนําเสนอผลงานนวัตกรรมที่ผ่านการคัดสรรจาก ปตท. 

และบริษัทแกนนําธุรกิจของกลุ่ม ปตท. (PTT Flagship) ท้ัง 6 บริษัท 

เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์การสร้างนวัตกรรม 

สร้างแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนพนักงานในกลุ่ม ปตท. 

ด้วยการนําเอาองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาสร้างประโยชน์

ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังสร้างความร่วมมือ

ในการต่อยอดนวัตกรรมใหม่ร่วมกันภายในกลุ่ม ปตท. ต่อไป 
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งาน PTT Group Innovation Awards 2018

นอกจากนี้ ปตท. ได้มีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีคร้ังใหญ่ 

หรือ Disruptive Technology โดยการนํา D (Digitalization) มาเสริมเข้ากับค่านิยม 

SPIRIT ซึ่งเข้มข้นอยู่แล้ว ให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเป็น SPIRIT+D เพื่อพร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และพัฒนา ปตท. ให้มีความก้าวหน้าอย่างย่ังยืน 

อีกท้ังยังได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยได้จัดต้ังกลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรมขึ้น

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 เพื่อผลักดันงานด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล วิศวกรรม 

อสังหาริมทรัพย์ ในการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ ปตท. เพื่อที่จะพัฒนา 

New Business S-Curve ให้รองรับและสร้างการเติบโตท้ังภายในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ ในส่วนของ Disruptive Innovation ปตท. ได้ริเริ่มนําดิจิทัลเข้ามาปรับเปลี่ยน

กระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อาทิ
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EV Charger 
การพัฒนาระบบชําระเงินด้วย QR Code 

ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) เข้ากับระบบ EV Charger 

และได้มีการทดสอบและติดต้ัง

ที่อาคาร Energy Complex 
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Smart i-Map 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

Infrastructure และสิ่งแวดล้อม 

ในพื้นที่โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ของ ปตท. ให้อยู่ในรูปแบบ Digital 

เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดําเนินโครงการ

Smart Energy Platform
ทีม ExpresSo ร่วมกับ บริษัท เซอร์ทิส จํากัด ประยุกต์ใช้ Blockchain 

พัฒนา Smart Energy Platform ที่ใช้ในการบริหารจัดการการใช้พลังงาน

ของอาคาร Energy Complex ซึ่งจะเป็นต้นแบบของเมืองอัจฉริยะ

หรือ Smart City ของกลุ่ม ปตท.

แนวทอ่ก๊าซฯ ปตท.
Airport Rail Link
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รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2561 

จากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ปตท. ไดสรางผลงานนวัตกรรมท่ีโดดเดน 
ที่เกิดจากความคิดสรางสรรคของพนักงาน สรางมูลคาใหแกองคกร
และผูมีสวนไดเสีย ตลอดจนไดรับรางวัลเปนที่ยอมรับจากภายนอก อาทิ

The Soothsayer เป็นนวัตกรรม

ด้าน Software ที่สามารถพยากรณ์

ความเสียหายและพฤติกรรม

ผิดปกติที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักร

ในกระบวนการผลิตของโรงแยก

ก๊าซธรรมชาติระยองได้ถึง

1 - 3 เดือน ล่วงหน้า โดยอาศัย

หลักการของ Big Data 

และ Machine Learning 

เป็นผลให้ผู้ปฏิบัติงานเตรียมการ

วางแผนรับมือกับความผิดปกติ

ของเครื่องจักรได้ทันท่วงที  

ช่วยลดโอกาสของการเกิด 

Unplanned Shutdown ของโรงแยก

ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งแต่ละคร้ังมีมูลค่า

ความเสียหายและการสูญเสีย

โอกาสทางธุรกิจกว่า 450 ล้านบาท

นวัตกรรม
ดานการปฏิบัติการ

The Soothsayer 

The Soothsayer 

The Asset Corporate 

Awards 2018 

สาขา Best Initiatives

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 

ประเภทรางวัลชมเชย

ด้านนวัตกรรม ปี 2561 
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IoT for Pipeline Maintenance Work เป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของระบบ Cathodic Protection (ระบบการป้องกัน

การกัดกร่อนของผิวช้ันนอกของท่อ) ที่ใช้กับท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ของ ปตท. ที่อยู่ใต้ดินเป็นระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตร 

แบบอัจฉริยะและถูกต้องแม่นยําผ่านโทรศัพท์มือถือ 

แทนการใช้พนักงานเดินตรวจวัดในสนาม โดยได้ร่วมมือ

กับ AIS ที่เป็นผู้ให้สัญญาณเครือข่ายการส่งข้อมูล 

นวัตกรรมช่วยลดความเสี่ยงของการผุกร่อนของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

จากความผิดพลาดในการตรวจสอบโดยคน (Human Error) 

และลดเวลาทํางานของพนักงานกว่า 8,000 ช่ัวโมงต่อปี 

คิดเป็นเงินที่สามารถประหยัดได้ 12 ล้านบาทต่อปี 

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

ด้านเศรษฐกิจ 

ประจําปี 2561 

จากสํานักงาน

นวัตกรรมแห่งชาติ

IoT for Pipeline 
Maintenance Work

นวัตกรรม
ดานการปฏิบัติการ
และเพื่อสังคม
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ปตท. ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ภาคีด้านการศึกษา และชุมชนเครือข่าย 

พัฒนาระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดต้ังลอยนํ้า (Floating PV) 

ที่มีความเหมาะสมกับบริบทการใช้งานในภาคการเกษตรของสังคมไทย 

โดยสามารถจัดหาวัสดุได้ในท้องถิ่น มีความแข็งแรงปลอดภัย

และยังเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ี การนําเซลล์แสงอาทิตย์ไปลอยนํ้า 

ยังช่วยลดอุณหภูมิของเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งจะช่วยการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตกระแสไฟฟ้าให้มากขึ้น และไม่ทําให้เกษตรเสียประโยชน์

จากการใช้ที่ดินในการเพาะปลูกอีกด้วย

ปตท. ได้นําเอานวัตกรรมดังกล่าว ไปส่งเสริมให้ชุมชนใช้บริหารจัดการนํ้าใน

พื้นที่เกษตร โดยได้เริ่มดําเนินงานคร้ังแรก ในปี 2559 ร่วมกับชุมชน

บ้านขอนขว้าง ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จากน้ันก็ได้

ขยายการดําเนินงานไปยังชุมชนต่าง ๆ รวม 11 พื้นที่ทั่วประเทศไทย ชุมชน

ได้รับประโยชน์ 500 ครัวเรือน สามารถผลิตไฟฟ้าได้รวม 135,000 หน่วยต่อปี  

ส่งน้ําไปยังพื้นที่การเกษตรได้ว่า 53,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 

สร้างรายได้ให้เกษตรกรกว่า 6 ล้านบาท ช่วยใช้ชุมชนสามารถลดการพึ่งพา

พลังงานจากนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว และลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

พื้นที่ทําการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

แบบติดต้ังลอยน้ําเรียบร้อยแล้ว

นวัตกรรม
พลังงานที่ยั่งยืนเพื่อชุมชน

ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย
แบบติดตั้งลอยนํ้า (Floating PV)

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 

สาขารางวัลการดําเนินงาน

เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดีเด่น ปี 2561
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การเสริมแรงดินด้วยหญ้าแฝกในกระบอกไม้ไผ่

ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินเพื่อชุมชน 

เป็นการคิดค้นนวัตกรรมโดยอาศัยหลักการชีววิศวกรรมปฐพี

และการประยุกต์ใช้พฤกษชาติมาใช้ในงานวิศวกรรม

เพื่อเสริมความแข็งแรงของดิน ป้องกันปัญหา

การกัดเซาะหน้าดิน (Erosion) และดินโคลนถล่ม (Landslides) 

ตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนในเขตภูเขา

ด้วยธรรมชาติของหญ้าแฝกต้องใช้เวลาประมาณ 3 - 6 เดือน 

รากของหญ้าจึงจะเกาะยึดดินได้ จึงเป็นที่มาของการใช้

กระบอกไม้ไฝ่ในการทําเป็นกําแพงก้ันดินเสริมแรงให้กับดิน 

และทําการปลูกหญ้าแฝกลงในกระบอกไม้ไผ่ที่เจาะรูด้านข้างไว้ 

เมื่อเวลาผ่านไปรากของหญ้าแฝกจะออกมาตามรู และจะทําให้

รากหญ้าแฝกยึดเกาะดินได้ดีมากขึ้น ขณะนี้มีการขยายผล

การใช้เทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

เช่น กรมทางหลวง เป็นต้น 

รูปแบบการใช้หญ้าแฝกในกระบอกไม้ไผ่

และการนําไปประยุกต์ใช้งานจริงในสนาม

จากการที่ ปตท. ได้ผลักดันและส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

ส่งผลให้ ปตท. เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับท้ังจากในประเทศและต่างประเทศ

ว่าเป็นองค์กรช้ันนําด้านนวัตกรรม โดยได้แสดงให้เห็นเด่นชัดด้วยผลงานนวัตกรรม

และรางวัลคุณภาพต่าง ๆ ที่ ปตท. ได้รับ สมกับการเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติช้ันนํา  

ที่เป็นสมบัติที่มีค่าของชาติและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย 

“Pride and Treasure of Thailand”

  

นวัตกรรม
เพื่อสังคมและส่ิงแวดลอม
การเสริมแรงดินดวยหญาแฝก
ในกระบอกไมไผปองกันการชะลาง
พังทลายของดินเพื่อชุมชน 

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น

สาขาการดําเนินงาน

เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดีเด่น ปี 2560



รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)084 วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย 
 หนวย: ลานบาท

ป 2560 ป 2561
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

(รอยละ)

รายได้จากการขายและการให้บริการ  1,995,722 2,336,155 17.1%

กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) 345,395 351,396 1.7%

กําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงาน (Operating Income) 229,106 227,840 (0.6%)

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

 และบริษัทร่วม 7,310 8,515 16.5%

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 13,650 6,354 (53.5%)

ภาษีเงินได้ 28,306 53,647 89.5%

กําไรสุทธิ 135,180 119,684 (11.5%)

วิเคราะหฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงาน



085รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

 ในปี 2561 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจํานวน 

2,336,155 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 340,433 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 17.1 

โดยเพิม่ขึน้ในทกุกลุม่ธรุกจิเมือ่เทยีบกบัปกีอ่น ตามราคาขายเฉลีย่

ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ํามันดิบ

ดูไบเฉลี่ยที่ปรับตัวสูงขึ้นจาก 53.2 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 

2560 เป็น 69.4 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2561 หรือคิดเป็น

ร้อยละ 30.53 และเพิ่มขึ้นจากราคาปิโตรเคมีเฉลี่ยที่ปรับเพิ่มขึ้น 

โดยในปี 2561 ปตท. และบริษัทย่อยมี EBITDA จํานวน 351,396 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,001 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.7 โดยหลัก

จากธุรกิจสํารวจและผลิตฯ ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาขายเฉลี่ยและ

ปริมาณขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น และผลการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจ

ก๊าซฯ ดีขึ้นในทุกธุรกิจ ยกเว้น NGV โดยเฉพาะจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ 

ธุรกิจการจัดหาและจัดจําหน่ายก๊าซฯ ที่มีผลการดําเนินงานดีขึ้น

ทั้งปริมาณขาย โดยเฉพาะผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power 

Producer: SPP) และราคาขายที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ํามันดิบ รวมทั้ง

ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่ม

ไฟฟ้า รวมทั้งผลการดําเนินงานของบริษัทในเครือในกลุ่มธุรกิจ

ก๊าซฯ ที่ดีขึ้นจาก PTTLNG ที่เริ่มรับรู้รายได้ของ LNG Terminal 1 

Phase 2 และผลการดําเนินงานจาก PTTNGD ที่ดีขึ้นตาม

ราคาขายอ้างอิงเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและ

การกลั่นมผีลการดําเนนิงานโดยรวมลดลง สาเหตุหลกักาํไรขั้นตน้

จากการผลติทางบัญช ี(Accounting GIM) ที่ลดลงจากขาดทุนสตอ๊ก

น้ํามัน ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ตามราคาน้ํามันดิบที่ลดลงอย่างมาก

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ในขณะที่ปี 2560 มีกําไรสต๊อกน้ํามัน 

อีกทั้งผลการดําเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีทั้งสายอะโรเมติกส์

และโอเลฟินส์ลดลงตามส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบ

ของผลิตภัณฑ์ที่ลดลงโดยเฉพาะในช่วงสิ้นปี 2561 เนื่องจาก

ความกังวลต่ออุปสงค์จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

โดยเฉพาะจากสงครามการคา้ระหวา่งสหรฐัฯ และจนี ประกอบกบั

ความผันผวนของวัตถุดิบกดดันความต้องการของผลิตภัณฑ์ 

รวมทั้งการลดระดับสินค้าคงเหลือในช่วงปลายปี แม้ว่าปริมาณ

การผลิตและปริมาณขายของธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นในปี 2561 

โดยรวมสูงขึ้นเนื่องจากในปี 2561 อัตรากําลังการกลั่นและกําลัง

การผลิตปิโตรเคมีในปี 2561 สูงกว่าปี 2560 เนื่องจากปี 2561 

GC เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์ของโรง LLDPE แห่งที่ 2 ในขณะที่

ในปี 2560 GC มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและการหยุด

ซ่อมบํารุงของปิโตรเคมี ทั้งสายอะโรเมติกส์และโอเลฟินส์ 

และ IRPC มีการหยุดซ่อมบํารุงใหญ่ตามแผน ประกอบกับธุรกิจ

น้ํามันมีผลการดําเนินงานที่ลดลงจากกําไรขั้นต้นที่ปรับลดลง

ตามขาดทุนสต๊อกน้ํามัน ในขณะที่ปี 2560 มีกําไรสต๊อกน้ํามัน 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายจํานวน 123,495 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 7,206 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.2 จาก 116,289 ล้านบาท 

ในปี 2560 โดยหลักจากค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจสํารวจ

และผลิตฯ จากการเข้าซื้อสัดส่วนลงทุนเพิ่มโครงการบงกช

 ในปี 2561 มีส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

และบริษัทร่วมจํานวน 8,515 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,205  ล้านบาท 

หรือร้อยละ 16.5 จาก 7,310 ล้านบาท ในปี 2560 โดยหลัก

เพิ่มขึ้นจาก PTTAC และจาก NatureWorks LLC ซึ่งเป็นการร่วมค้า

ของ GC ที่มีราคาขายของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น 
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หนวย: ลานบาท

   อื่น ๆ

  กาซธรรมชาติ

   นํ้ามัน

   ปโตรเคมีและการกลั่น

 ภาพที่ 1 

สวนแบงกําไรจาก
เงินลงทุนในการรวมคา
และบริษัทรวม

2561
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+16.5%
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 ปตท. และบริษัทย่อยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 

7,296 ล้านบาท จาก 13,650 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 

6,354 ล้านบาท ในปี 2561 โดยหลักมาจากกําไรจากอัตรา

แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินกู้ยืมสกุลเงิน

เหรียญสหรัฐที่ลดลงของ ปตท. TOP และ GC รวมถึงกําไร

จ า ก อั ต ร า แ ล ก เ ป ลี่ ย น ที่ เ กิ ด ขึ้ น แ ล้ ว แ ล ะ ยั ง ไ ม่ เ กิ ด ขึ้ น

จากการแปลงค่าลูกหนี้ลดลงของ PTTEP จากค่าเงินบาท

เมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐในปี 2561 ที่แข็งค่าขึ้นในอัตรา

ที่น้อยกว่าปี 2560 

 ในปี 2561 มีรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจํา (Non-recurring 

Items) โดยหลัก ได้แก่ การรับรู้ผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์

แหล่งมอนทาราของ PTTEP จํานวน 1,886 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย

จากความเสียหายของวัตถุดิบคงคลัง 2,004 ล้านบาท รวมถึง

การรับรู้กําไรจากการซื้อกิจการในราคาที่ต่ํากว่ามูลค่ายุติธรรม

ของ GC จํานวน 1,355 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2560 ปตท.

มี Non-recurring Items โดยหลักจากการรับรู้ขาดทุนจาก

การด้อยค่าของสินทรัพย์โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ของ

PTTEP จํานวน 18,505 ล้านบาท และการรับรู้ขาดทุนจาก

การด้อยค่าของสินทรัพย์ในธุรกิจถ่านหินของ PTTGM และธุรกิจ

ปิโตรเคมีของ GC จํานวน 4,229 ล้านบาท และ 2,296

ล้านบาท ตามลําดับ รวมถึงรับรู้รายได้เงินปันผลจากกองทุนรวม

EPIF 4,310 ล้านบาท และกําไรจากการขายเงินลงทุนใน SPRC

และกองทุนรวม 2,780 ล้านบาท ทั้งนี้  รายการดังกล่าว

รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายสุทธิในส่วนของบริษัทใหญ่ของปี 2561 

ประมาณ 2,300 ล้านบาท และปี 2560 ประมาณ 9,000 ล้านบาท

 ต้นทุนทางการเงินลดลง 1,458 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.0 

จาก 29,086 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 27,628 ล้านบาท ในปี 2561 

สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวเฉลี่ยของปี 2561 ลดลง 

เมือ่เทยีบกับปกีอ่น จากการชําระคนืเงนิกู้/ หุ้นกูใ้นระหว่างปี 2561

 ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 25,341 ล้านบาท หรือร้อยละ 89.5 จาก 

28,306 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 53,647 ล้านบาท ในปี 2561 

โดยหลักมาจาก ปตท. มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการปรับ

โครงสร้างหน่วยธุรกิจน้ํามันในปี 2561 จํานวน 6,033 ล้านบาท 

รวมถึงจากการใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีของกิจการที่ได้รับ

การส่งเสริมการลงทุนลดลงเนื่องจากใช้สิทธิครบวงเงินเมื่อ

ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ และค่าใช้จ่ายภาษี

ที่เพิ่มขึ้นของ PTTEP ตามกําไรปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 

 ดังนั้น กําไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทย่อยในปี 2561 มีกําไร

สทุธิ 119,684 ลา้นบาท ลดลง 15,496 ล้านบาท หรือรอ้ยละ 11.5 

จากกําไรสุทธิจํานวน 135,180 ล้านบาท ในปี 2560

สรุปเหตุการณที่สําคัญ (Non-recurring Items) ป 2561 ถึงปจจุบันมีรายละเอียดดังนี้

มกราคม 2561 • เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (GC) ได้ลงนามสัญญา

ออกแบบวิศวกรรมการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ การก่อสร้าง (Engineering, Procurement & 

Construction) โรงโอเลฟินส์แห่งใหม่ (Olefi ns Reconfi guration Project: ORP) ที่นิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด จังหวัดระยอง กําลังการผลิตโอเลฟินส์ 750,000 ตันต่อปี ซึ่งคาดว่าจะสามารถ

ดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2563 โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 36,000 

ล้านบาท หรือประมาณ 985 ล้านเหรียญสหรัฐ 

• เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท PTTGC America LLC (PTTGCA) 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GC มีมติอนุมัติให้ PTTGCA ลงนามในร่างข้อตกลงเบื้องต้น (HOA) 

กบับรษิัทในเครอืของ บรษิัท Daelim Industrial Co., Ltd. ผู้ประกอบธุรกจิก่อสร้างและผู้ผลติเคมภีัณฑ์ 

สาธารณรัฐเกาหล ีเพือ่ศกึษาความเปน็ไปไดข้องโครงการปิโตรเคม ีคอมเพล็กซ ์ในรฐัโอไฮโอ ประเทศ

สหรฐัอเมริกา ในการผลิตและจาํหนา่ยเอทิลีนและผลิตภณัฑต์อ่เนื่องซึ่งมีกาํลงัการผลิต 1.5 ลา้นตนั

ต่อปี 

• เมือ่วนัที ่31 มกราคม 2561 บริษทั PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V. (“PTTEP MEP”) 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (“PTTEP”) และกลุ่ม

ผู้ร่วมทุนได้ชนะการประมูลแปลงสํารวจในอ่าวเม็กซิโก ประเทศเม็กซิโก จํานวน 2 แปลง



087รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

กุมภาพันธ 2561 • เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้อินโดนีเซียได้ยื่นคําร้องขอถอนฟ้อง

ต่อศาลในประเทศอินโดนีเซีย เรื่องการเรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุการณ์น้ํามันรั่วไหลในแหล่ง

มอนทารา ประเทศออสเตรเลยี ตัง้แตว่นัที่ 8 พฤษภาคม 2560 นัน้ โดยศาลมคีาํสัง่อนญุาตใหถ้อนฟอ้ง

โดยให้เหตุผลว่าจะแก้ไขคําฟ้องและจําหน่ายคดีออกจากสารบบความแล้ว

• เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. อนุมัติให้ ปตท. เข้าซื้อหุ้นสามัญ

ของ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) จากธนาคารออมสิน จํานวน 1,950 ล้านหุ้น มูลค่า

ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9.54 ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ของ IRPC ในราคาหุ้นละ 7.10 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 13,845 ล้านบาท ผ่านตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ทําให้ ปตท. ถือหุ้น IRPC เป็นสัดส่วนทั้งหมดร้อยละ 48.05

• เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. อนุมัติให้จัดตั้ง บริษัท ปตท. 

ศูนย์บริหารเงิน จํากัด (PTT Treasury Center Company Limited: PTT TCC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ของ ปตท. ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เพื่อการประกอบธุรกิจ

สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters: IHQ) และศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center: 

TC) สําหรับบริหารจัดการทางการเงินของบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

มีนาคม 2561 • เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 บริษัท จีซี เอสเตท จํากัด ซึ่ง GC ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ได้ลงนาม

ในสัญญาซื้อขายที่ดินและทรัพย์สินจาก PTT โดยมีมูลค่ารวมเป็นเงินประมาณ 7,200 ล้านบาท 

• เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 กลุ่มผู้ร่วมทุน ได้แก่ บริษัท PTTEP HK Offshore Limited (Malaysian 

Branch) หรือ PTTEP HKO (ผู้ดําเนินการ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. และ บริษัท PETRONAS 

Carigali Sdn. Bhd. (PCSB) ซึ่งมสีดัส่วนการรว่มทุนรอ้ยละ 80 และ 20 ตามลําดบั ไดล้งนามในสญัญา

แบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contracts) กับ Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) 

เพือ่รบัสิทธิในการดาํเนินการสาํรวจและผลิตปโิตรเลียมในแปลงสํารวจ 2 แปลง ในประเทศมาเลเซีย 

เมษายน 2561 •  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ของ ปตท. มีมติดังนี้

 • เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ ปตท. จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และอนุมัติ

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ของ ปตท. โดยมีผลบังคับใช้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561

 • อนุมัติจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 20.00 บาท คิดเป็นเงิน

ประมาณ 57,108 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.8 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมปี 2560 

โดยเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ปตท. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 

6 เดอืนแรกของป ี2560 ในอตัราหุน้ละ 8.00 บาท คงเหลอืเงนิปนัผลที่จา่ยสาํหรับผลประกอบการ

งวด 6 เดือนหลังของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 12.00 บาท และจ่ายในวันที่ 27 เมษายน 2561

•  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทใหม่

ในสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อดําเนินธุรกิจกาแฟ โดยการสร้างแบรนด์ “Café Amazon” ให้ไปสู่การเป็น 

Global Brand โดยจัดตั้งบริษัทในเดือนกันยายน 2561 ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 6.5 ล้านเหรียญ

สิงคโปร์ ประกอบด้วยหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ โดย บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก 

จํากัด (มหาชน) (PTTOR) ถือหุ้นร้อยละ 100



รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)088 วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

พฤษภาคม 2561 •  บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จํากัด (SAPTHIP) (ซึ่ง บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จํากัด (TET) ถือหุ้นอยู่

ร้อยละ 50) ได้จัดตั้ง บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าจาก

กา๊ซชวีภาพ (Biogas) ดว้ยทนุจดทะเบยีนเริม่ตน้ 1 ลา้นบาท โดยมบีรษิทั SAPTHIP ถอืหุน้รอ้ยละ 100 

•  บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จํากัด บริษัทย่อยของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

(GPSC) ดําเนินการลงทุนขยายกําลังการผลิตไฟฟา้อีกประมาณ 60 เมกะวตัต์ และไอน้าํอีกประมาณ 

10 ตันต่อชั่วโมง โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 3,105 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จและเดินเครื่อง

เชิงพาณิชย์ได้ประมาณไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ทําให้บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จํากัด มีขนาดกําลัง

การผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมประมาณ 185 เมกะวัตต์ และผลิตไอน้ํารวมประมาณ 40 ตันต่อชั่วโมง 

มิถุนายน 2561 •  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท GC อนุมัติให้จัดตั้งบริษัท Kuraray 

GC Advanced Materials Co., Ltd. ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทร่วมทุนเพื่อเตรียมการร่วมลงทุนในธุรกิจ

เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ โดยมีแผนที่จะดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรมชั้นสูง High-Heat 

Resistant Polyamide-9T (PA9T) ที่ 13,000 ตันต่อปี และ Hydrogenated Styrenic Block 

Co-Polymer (HSBC) ที่ 16,000 ตันต่อปี ซึ่ง GC จะถือหุ้นร้อยละ 33.4 ร่วมกับ บริษัท Kuraray 

Co., Ltd. (KRR) ซึ่งจะเข้าถือหุ้นผ่านบริษัทในเครือร้อยละ 53.3 และบริษัท Sumitomo Corporation 

(SC) ซึ่งจะถือหุ้นผ่านบริษัทในเครือร้อยละ 13.3 และจะมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท 

•  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 PTTEP ได้เข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 22.22 ในโครงการบงกช 

จากบริษัท Shell Integrated Gas Thailand Pte. Limited (Shell) และบริษัท Thai Energy Company 

Limited (บริษัทย่อยของ Shell) ด้วยมูลค่าก่อนภาษีประมาณ 750 ล้านเหรียญสหรัฐ เสร็จสิ้น

สมบูรณ์แล้ว ส่งผลให้ ปตท.สผ. มีสัดส่วนการลงทุนในโครงการบงกชเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 44.4445 

เป็นร้อยละ 66.6667 และเพิ่มปริมาณการขายปิโตรเลียมของบริษัทประมาณ 35,000 บาร์เรล

เทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน

•  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) (TOP) มีมติ

เห็นชอบการลงทุนโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขันด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม และขยายกําลังการกลั่นน้ํามันจากเดิมที่ 275,000 เป็น 400,000 บาร์เรลต่อวัน 

เพือ่เพิม่ความยดืหยุ่นใหส้ามารถกลั่นน้าํมนัดบิได้มากและหลากหลายชนดิขึ้น โครงการใช้ระยะเวลา

ดําเนินการก่อสร้างประมาณ 5 ปี โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 4,825 ล้านเหรียญสหรัฐ 

หรือประมาณ 160,279 ล้านบาท

กรกฎาคม 2561 •  เมือ่วันที ่18 มิถนุายน 2561 ปตท. และ PTTOR ได้ลงนามในสัญญาโอนกิจการ และ ปตท. ไดด้าํเนิน

กระบวนการโอนสินทรัพย์และหนี้สินต่าง ๆ ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่ PTTOR ตั้งแต่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 

•  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 บริษัท PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (บริษัทย่อยของ 

PTTEP) ได้ลงนามขายสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 100 ในแหล่งมอนทาราและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งตั้งอยู่ในเครือรัฐออสเตรเลีย ให้แก่บริษัท Jadestone Energy (Eagle) Pty Ltd ด้วยมูลค่าการขาย

สินทรัพย์จํานวน 195 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งได้ทําการซื้อขายแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2561

•  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท GC มีมติอนุมัติให้ขายหุ้นบริษัท 

Alliance Petrochemical Investment (Singapore) Pte. ที่ GC ถือหุ้นร้อยละ 15.34 คิดเป็น

มูลค่าจากการขายหุ้นประมาณ 663 ล้านบาท



089รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

สิงหาคม 2561 •  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 PTTOR CHINA ได้ดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จ 

เพื่อดําเนินธุรกิจหล่อลื่นในประเทศจีน มีทุนจดทะเบียนเทียบเท่าไม่เกิน 80 ล้านบาท (หรือประมาณ 

2.26 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งบริษัท PTTOR จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 

•  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 GC ร่วมกับบริษัทในเครือได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเพื่อเข้าซื้อหุ้น

ใน บริษัท Siam Mitsui PTA Company Limited (SMPC) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มผลิตภัณฑ์

กรดบริสุทธิ์เทเรพาธิค (PTA) ร้อยละ 74 และ บริษัท Thai PET Resin Company Limited (TPRC) 

ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรทาเลต (PET) ร้อยละ 74 จาก

บริษัท SCG Chemical และ บริษัท Mitsui Chemical, Inc. มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 125 ล้านเหรียญ

สหรัฐ หรือประมาณ 4,148 ล้านบาท และได้ซื้อขายแล้วเสร็จเมื่อสิ้นปี 2561 เพื่อขยายการลงทุน

ต่อยอดและเพิ่มศักยภาพในการทําตลาดเม็ดพลาสติกของบริษัท

ตุลาคม 2561 •  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 คณะกรรมการของ ปตท. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

สําหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน

ประมาณ 22,850 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.9 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมของ

ครึ่งปีแรกของปี 2561 ซึ่งกําหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2561

•  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท IRPC อนุมัติให้ลงทุนใน บริษัท Guangzhao Saiju 

Performance Polymer Ltd. (GZSJ) ที่ประเทศจีน ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 135 ล้านหยวน หรือประมาณ 650 ล้านบาท ซึ่ง GZSJ ดําเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกผ่านระบบ E-commerce 

ในประเทศจีน และอนุมัติให้ IRPC จัดตั้งบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 

120 ล้านบาท ซึ่ง IRPC ถือหุ้นร้อยละ 55 และ GZSJ ถือร้อยละ 45 เพื่อพัฒนาธุรกิจซื้อขายสินค้า

ประเภทผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกผ่านระบบ E-commerce ในประเทศไทย

•  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 GC ได้ลงนามสัญญาซื้อขายเพื่อเข้าซื้อหุ้น Revole Group Limited 

(RGL) ในสัดส่วนร้อยละ 49 โดยเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมและซื้อหุ้นเพิ่มทุนจาก RGL มูลค่ารวม 

6.4 ลา้นปอนดส์เตอรล์ิง หรือประมาณ 281 ลา้นบาท โดย RGL เปน็ผูผ้ลิต Rotomolding Compound 

รายสําคัญในทวีปยุโรปและเขตโอเชียเนีย ซึ่งวัตถุดิบหลักที่ใช้คือเม็ดพลาสติกประเภท LLDPE

พฤศจิกายน 2561 •  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการของ ปตท. อนุมัติให้ ปตท. และบริษัทในเครือร่วมกัน

จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด (Bangkok Industrial Gas Company 

Limited: “BIG”) ภายใต้ชื่อ “Map Ta Phut Air Products Company Limited (“MAP”) โดย ปตท. 

และบริษัทในเครือถือหุ้นร่วมกันในสัดส่วนร้อยละ 51 และ BIG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 

ของจํานวนหุ้นทั้งหมดของ MAP เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายก๊าซอุตสาหกรรม 

(Industrial Gas) โดยใช้เทคโนโลยีการแยกอากาศที่ใช้ความเย็นเหลือทิ้งจากก๊าซธรรมชาติเหลว 

(“LNG”) มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยจัดตั้งแล้วเสร็จเมื่อต้นปี 2562



รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)090 วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

ธันวาคม 2561 •  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 GPSC ได้เข้าทําสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อเข้าถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

ผ่านบริษัทย่อยของ GPSC ใน บริษัท เอ็น.พี.เอส. สตาร์กรุ๊ป จํากัด บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย 

จํากัด และ บริษัท พี.พี. โซล่า จํากัด ซึ่งประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

(Solar Power Producers) ในประเทศไทย กําลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 39.5 เมกะวัตต์ และเข้าลงทุน

ใน บริษัท เทอร์ร่าฟอร์ม โกลบอล โอเปอเรติ้ง จํากัด ที่เป็นกิจการให้บริการด้านการปฏิบัติการ

และดูแลบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 3,070 ล้านบาท 

เพื่อการประกอบกิจการการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

•  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด บริษัทย่อย

ของ PTTEP ได้รับสิทธิในการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมและเป็นผู้ดําเนินการในแปลงสํารวจ

หมายเลข G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และ G2/61 (แหล่งบงกช) ทําให้มีสัดส่วนการลงทุนเพิ่มเป็น

ร้อยละ 60 และร้อยละ 100 ตามลําดับ โดยคาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต

ในไตรมาสแรกของปี 2562 

•  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2562 - 2566) 

ของ ปตท. และบริษทัในเครือที่ ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 วงเงินรวม 167,114 ลา้นบาท โดยการลงทุน

สว่นใหญ่ของ ปตท. เป็นการลงทุนในกลุ่มธรุกิจกา๊ซธรรมชาติและการรว่มทนุและการลงทุนในบริษทั

ที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 อาทิ ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การขยายขีดความสามารถนําเข้า LNG 

การขยายงานของธุรกิจน้ํามันและธุรกิจค้าปลีกทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ปตท. 

ยังได้จัดเตรียมงบลงทุนในอนาคต (Provision) จํานวน 187,616 ล้านบาท โดยหลักเพื่อการขยาย

ธรุกิจหลกั (Core Business) เชน่ LNG Value Chain และการลงทนุในธรุกิจใหม่ทีจ่ะเป็น New S-Curve 

ของ ปตท. ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้

•  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (“กกพ.”) มีมติเห็นชอบ

ในหลักการให้ GPSC รวมกิจการกับ GLOW ที่กําหนดเงื่อนไขบังคับให้ GLOW ขายกิจการของบริษัท 

โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด (“SPP1”) ให้แล้วเสร็จก่อน หลังจากที่ GPSC ได้ยื่นอุทธรณ์คําสั่งที่ไม่เห็นด้วย

กับคําขอเพื่อเข้าซื้อหุ้น GLOW เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 โดยคาดว่าจะสามารถขายกิจการ

ของ SPP1 และดําเนินการได้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2562

มกราคม 2562 •  เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 PTTEP หยุดการผลิตชั่วคราวในโครงการบงกชประมาณ 4 - 7 วัน 

จากสถานการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก” บริเวณอ่าวไทย ซึ่งคาดว่าการหยุดผลิตชั่วคราวจะส่งผลให้

ปริมาณการขายเฉลี่ยในช่วงดังกล่าวลดลงประมาณ 96,700 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน 

ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1 ของปริมาณการขายเฉลี่ยต่อวันในปี 2562

•  บริษัท PTTEP MENA Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTTEP ร่วมกับ บริษัท Eni Abu Dhabi B.V. 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Eni ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ํามันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของประเทศอิตาลี 

ได้ชนะการประมูลแปลงสํารวจใน Abu Dhabi’s Open Block Licensing Round ในแปลงสํารวจ 

Offshore 1 และ Offshore 2 ซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอาบูดาบี 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรับสิทธิในการดําเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม โดยได้ลงนาม

ในสญัญาสัมปทานกบั The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) เมือ่วนัที ่12 มกราคม 2562 

ตามสดัสว่นการลงทุนสาํหรบั บริษทั PTTEP MENA Limited ที่รอ้ยละ 30 และ บริษทั Eni Abu Dhabi 

B.V. (ผู้ดําเนินการ) ที่ร้อยละ 70 

•  ในเดือนมกราคม 2562 TOP ได้ทําสัญญากับบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งใหม่ของ GPSC ซึ่ง GPSC 

ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ในหน่วยผลิตไฟฟ้า (Energy Recovery Unit: ERU) ที่มีกําลัง

ผลิตกระแสไฟฟ้า 250 เมกะวัตต์และไอน้ําสําหรับกระบวนการผลิตของโครงการ CFP โดยใช้

ผลิตภัณฑ์พลอยได้ของโครงการ CFP เป็นเชื้อเพลิงหลัก แทนการลงทุนจัดสร้างเองทั้งหมด 

โดยมีมูลค่าเทียบเท่าทั้งสิ้นไม่เกิน 757 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 24,113 ล้านบาท) ซึ่งคาดว่า

การดําเนินการก่อสร้างโครงการ ERU จะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ทั้งนี้ TOP และ GPSC 

จะนําเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว

 



091รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

ภาพรวมผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย

ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย สําหรับป 2561 เปรียบเทียบกับป 2560 แยกตามธุรกิจสรุปไดดังนี้

 หนวย: ลานบาท

ป 2560 ป 2561
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

(รอยละ)

ยอดขาย 1,995,722 2,336,155 17.1%

• สํารวจและผลิตฯ 147,725 171,809 16.3%

• ก๊าซ 443,740 489,549 10.3%

• ถ่านหิน 19,575 20,527 4.9%

• น้ํามัน 547,296 601,064 9.8%

• การค้าระหว่างประเทศ 935,616 1,239,121 32.4%

• ปิโตรเคมีและการกลั่น 950,727 1,132,080 19.1%

• อื่น ๆ1/ 26,134 32,244 23.4%

กําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา 

ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) 345,395 351,396 1.7%

• สํารวจและผลิตฯ 105,468 126,843 20.3%

• ก๊าซ 83,792 94,084 12.3%

• ถ่านหิน 6,114 7,445 21.8%

• น้ํามัน 19,598 15,271 (22.1%)

• การค้าระหว่างประเทศ

 • ไม่รวมการปรับปรุงผลกระทบจาก FX. 

  และการป้องกันความเสี่ยง

 • รวมการปรับปรุงผลกระทบจาก FX. 

  และการป้องกันความเสี่ยง

527

5,387

2,702

5,929

 > 100%

 10.1%

• ปิโตรเคมีและการกลั่น 123,835 97,821 (21.0%)

• อื่น ๆ 4,538 5,653 24.5%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 116,289 123,556 6.2%

1/  รวมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม



รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)092 วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

 หนวย: ลานบาท

ป 2560 ป 2561
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

(รอยละ)

กําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงาน 229,106 227,840 (0.6%)

• สํารวจและผลิตฯ 49,699 66,701 34.2%

• ก๊าซ 67,451 76,088 12.8%

• ถ่านหิน 4,224 5,516 30.6%

• น้ํามัน 15,454 10,955 (29.1%)

• การค้าระหว่างประเทศ

 • ไม่รวมการปรับปรุงผลกระทบจาก FX. 

  และการป้องกันความเสี่ยง

 • รวมการปรับปรุงผลกระทบจาก FX. 

  และการป้องกันความเสี่ยง

494

5,354

2,591

5,818

> 100%

8.7%

• ปิโตรเคมีและการกลั่น 89,316 62,922 (29.6%)

• อื่น ๆ 946 1,489 57.4%

ส่วนแบ่งกําไรจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม 7,310 8,515 16.5%

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 24,848 17 (99.9%)

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 13,650 6,354 (53.5%)

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) 242,014 246,684 1.9%

ต้นทุนทางการเงิน 29,086 27,628 (5.0%)

ภาษีเงินได้ 28,306 53,647 89.5%

กําไรสุทธิ 135,180 119,684 (11.5%)

กําไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 4.67 4.15 (11.1%)
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  ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย จําแนกตามกลุมธุรกิจ

 รายละเอียดยอดขาย EBITDA และกําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงาน (Operating Income) สําหรับผลการดําเนินงาน

งวดปี 2561 สรุปได้ดังนี้

   

   กาซธรรมชาติ

  ปโตรเคมีและการกลั่น

   นํ้ามันและการคาระหวางประเทศ

   ปตท.สผ.

   อื่น ๆ*

* ธุรกิจถานหินและอื่น ๆ

 ภาพที่ 2 

รายละเอียดยอดขาย EBITDA 
และกําไรจากการดําเนินงาน
ตามสวนงาน Operating Income 
สาํหรบัผลการดาํเนนิงานงวดป 2561

รายได EBITDA กําไรจากการดําเนินงาน

2,336,155 ลานบาท 351,396 ลานบาท 227,840 ลานบาท

กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ

ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม: บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม หรือ PTTEP

ป 2560 ป 2561
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

(รอยละ)

ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย (เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบ) 39.2 46.7 19.1%

ปริมาณขายเฉลี่ย (BOED) 299,206 305,522 2.1%

 ในปี 2561 PTTEP มีรายได้จากการขายจํานวน 171,809 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24,084 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.3 จากปี 2560 

สาเหตุหลักมาจากราคาขายเฉลี่ยโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.1 จาก 39.2 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบ ในปี 2560 

เป็น 46.7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบ ในปี 2561 รวมทั้งปริมาณขายเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 จาก 299,206 บาร์เรล

เทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน ในปี 2560 เป็น 305,522 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน ในปี 2561 โดยหลักจากโครงการบงกชตาม

สัดส่วนการลงทุนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.22 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 และผู้ซื้อรับก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากโครงการคอนแทร็ค 4

 EBITDA ในปี 2561 มีจํานวน 126,843 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21,375 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.3 โดยหลักจากกําไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น 

24,376 ล้านบาท จากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 2,733 ล้านบาท 

ตามรายไดจ้ากการขายในประเทศทีเ่พิ่มขึ้น อยา่งไรกด็ี คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ยที่เพิม่ขึน้ 4,373 ลา้นบาท จากโครงการบงกช

ตามสัดส่วนการลงทุนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงโครงการคอนแทร็ค 4 และโครงการเอส 1 ที่มีหลุมพัฒนาและแท่นหลุมผลิตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้

กําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงานในปี 2561 มีจํานวน 66,701 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17,002 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.2

 ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานภาพรวมดีขึ้น ตามกําไรการดําเนินงานตามส่วนงานที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าในปี 2561 จะมีค่าใช้จ่ายทางภาษี

ทีเ่พิม่ขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นทีแ่ขง็คา่นอ้ยกวา่ปทีีผ่า่นมา อกีทัง้ในป ี2560 มกีารรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยโ์ครงการ

มาเรยีนา ออยล ์แซนด ์จํานวน 18,505 ล้านบาท ขณะทีใ่นป ี2561 รับรู้ผลขาดทนุจากการขายสนิทรพัยแ์หลง่มอนทารา 1,886 ลา้นบาท 

รวมทั้งการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของ บริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย 1,754 ล้านบาท 
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กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ

รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซธรรมชาติแตละชนิดเปนดังนี้
 หนวย: ตัน

ป 2560 ป 2561
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

(รอยละ)

LPG 2,919,062 3,203,338 9.7%

Ethane 2,333,234 2,389,118 2.4%

Propane 826,526 907,028 9.7%

NGL1/ 732,192 692,853 (5.4%)

รวม 6,811,014 7,192,337 5.6%

หมายเหตุ: 
1/   รวมผลิตภัณฑ์ Pentane 

รายละเอียดราคาผลิตภัณฑอางอิงของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปนดังนี้
 หนวย: เหรียญสหรัฐตอตัน

ป 2560 ป 2561
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

(รอยละ)

LPG1/, 4/ 485 539 11.1%

Ethylene2/ 1,092 1,149 5.2%

Propylene2/ 823 990 20.3%

HDPE2/ 1,168 1,335 14.3%

PP2/ 1,155 1,273 10.2%

Naphtha3/ 449 576 28.3%

หมายเหตุ: 
1/  เป็นราคา Contract Price (CP) 50 : 50 

2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia – Spot)

3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S)

4/  ที่ประชุม กพช. รับทราบข้อสรุปการดําเนินงานเพื่อเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG ตามที่ประชุม กบง. วันที่ 2 ธันวาคม 2559 กบง. มีมติเห็นชอบแนวทางเปิดเสรี

 ธุรกิจก๊าซ LPG เป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านก่อนจะเปิดเสรีทั้งระบบ (ช่วงปี 2560) ซึ่งในระยะแรกจะเปิดเสรีเฉพาะในส่วนการนําเข้า

 แต่ยังคงควบคุมราคาโรงกลั่นน้ํามันและโรงแยกก๊าซธรรมชาติผ่านกลไกของกองทุนน้ํามัน และระยะที่สองเป็นการเปิดเสรีทั้งระบบ มีผลตั้งแต่วันที่ 

 1 สิงหาคม 2560 โดยยกเลิกการกําหนดราคา LPG ณ โรงกลั่นสําหรับโรงแยกก๊าซฯ และโรงกลั่น โดย สนพ. จะประกาศราคาอ้างอิงสําหรับกํากับราคา

 ขายปลีก LPG ในประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ สนพ. จะมีกลไกติดตามกรณีที่ราคานําเข้า LPG มีความแตกต่างจากต้นทุนโรงแยกก๊าซฯ อย่างมีนัยสําคัญ 

 และจะเสนอให้ กบง. พิจารณาตามสถานการณ์นั้น ๆ เป็นรายเดือน
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 ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีรายได้จากการขายจํานวน 489,549 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45,809 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

รอ้ยละ 10.3 โดยหลกัจากธรุกิจการจดัหาและจดัจาํหนา่ยกา๊ซฯ มีรายไดจ้ากการขายเพิ่มขึน้จากราคาขายเฉลี่ยเพิม่ขึน้ตามราคากา๊ซฯ 

ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งปริมาณจําหน่ายก๊าซฯ เฉลี่ย (ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) โดยรวมลดลงเล็กน้อยจาก 

4,716 MMSCFD ในปี 2560 เป็น 4,710 MMSCFD ในปี 2561 โดยปริมาณขายให้แก่ลูกค้าโรงไฟฟ้าใกล้เคียงกับปีก่อน ในขณะที่

ปริมาณขาย NGV ลดลง 

 นอกจากนี้ ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น จากปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมเพิ่มขึ้นจาก 6,811,014 ตัน ในปี 2560 

เป็น 7,192,337 ตัน ในปี 2561 หรือร้อยละ 5.6 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ LPG ที่ขายให้ PTTOR และ Propane ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากลูกค้า 

GC และ HMC กลับมารับผลิตภัณฑ์ตามปกติ จากที่ปิดซ่อมบํารุงในปี 2560 และโรงแยกก๊าซฯ มีการปิดซ่อมบํารุงตามแผน

ในปี 2561 น้อยกว่าปี 2560 รวมทั้งราคาขายเฉลี่ยในปี 2561 เพิ่มขึ้นตามราคาปิโตรเคมีอ้างอิงในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น

 EBITDA และกําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงานของกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ในปี 2561 มีจํานวน 94,084 ล้านบาท และ 

76,088 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,292 ล้านบาท และ 8,637 ล้านบาท ตามลําดับ โดยหลักจากผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ 

ธุรกิจการจัดหาและจัดจําหน่ายก๊าซฯ และธุรกิจท่อส่งก๊าซฯ รวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ดีขึ้นจาก PTTLNG 

ที่เริ่มรับรู้รายได้ของ LNG Terminal 1 Phase 2 (กําลังการผลิต 5 ล้านตันต่อปี) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 และผลการดําเนินงาน

จาก PTTNGD ที่ดีขึ้นตามราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 

 ในขณะที่ธุรกิจ NGV มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นตามราคาต้นทุนก๊าซฯ ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าปริมาณขายลดลง และราคาขายได้ปรับเพิ่มขึ้น

กล่าวคือ กลุ่มลูกค้ารถแท็กซี่และรถโดยสารสาธารณะได้ปรับขึ้นจาก 10.00 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 10.62 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 

16 พฤษภาคม 2561 และราคาขายของกลุ่มลูกค้ารถยนต์ส่วนบุคคลได้ปรับเพิ่มขึ้นในส่วนของค่าใช้จ่ายการปรับปรุงคุณภาพก๊าซ

ที่ได้ปรับเพิ่มขึ้นจํานวน 0.4553 บาทต่อกิโลกรัม จาก 3.4367 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 3.8920 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 

16 กันยายน 2560

กลุมธุรกิจถานหิน

ป 2560 ป 2561
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

(รอยละ)

ราคาอ้างอิงนิวคาสเซิล (เหรียญสหรัฐต่อตัน) 88.5 107.3 21.2%

ราคาขายเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐต่อตัน) 70.3 77.6 10.4%

ปริมาณขาย (ล้านตัน) 8.3 8.2 (1.2%)

 รายได้จากการขายในปี 2561 มจีํานวน 20,527 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 952 ล้านบาท หรอืร้อยละ 4.9 สาเหตุหลกัมาจากราคาขายถ่านหนิ

เฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น 7.3 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือร้อยละ 10.4 จาก 70.3 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในปี 2560 มาอยู่ที่ 77.6 เหรียญสหรัฐต่อตัน 

ในปี 2561 ตามราคาอ้างอิงนิวคาสเซิลที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 ขณะที่ปริมาณขายถ่านหินลดลงเล็กน้อย 0.1 ล้านตัน หรือร้อยละ 1.2 

จาก 8.3 ล้านตัน มาอยู่ที่ 8.2 ล้านตัน ในปี 2561 เนื่องจากความต้องการในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ลดลงตามราคาถ่านหิน

ที่ปรับสูงขึ้นมากในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ทําให้มีการชะลอการซื้อ

 EBITDA ในปี 2561 มีจํานวน 7,445 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,331 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.8 โดยหลักเป็นผลมาจากกําไรขั้นต้น

ที่เพิ่มขึ้น 1,184 ล้านบาท จากราคาขายที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นจากค่าทําเหมืองที่สูงขึ้น และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากผลตัดสิน

คดีความด้านภาษีในอดีต ทั้งนี้ กําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงานของปี 2561 มีจํานวน 5,516 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,292 ล้านบาท 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายเพิ่มขึ้น 39 ล้านบาท 

 



รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)096 วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย

กลุมธุรกิจนํ้ามัน

 หนวย: ลานลิตร

ป 2560 ป 2561
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

(รอยละ)

ปริมาณขายเฉลี่ย 26,006 26,351 1.3%

 ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจน้ํามันมีรายได้จากการขายจํานวน 601,064 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53,768 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.8 

จากราคาขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ํามันในตลาดโลกโดยเฉพาะในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 รวมทั้งปริมาณขายเพิ่มขึ้น 

345 ล้านลิตร หรือร้อยละ 1.3 จาก 26,006 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 448,159 บาร์เรลต่อวัน ในปี 2560 เป็น 26,351 ล้านลิตร

หรอืเทยีบเทา่ 454,103 บารเ์รลตอ่วนั ในป ี2561 โดยหลกัจากผลติภณัฑด์เีซล เบนซนิ ทีเ่พิ่มขึ้นจากการขยายสถานบีรกิาร และผลติภณัฑ์

อากาศยานที่เพิ่มขึน้ภายหลังจาก International Civil Aviation Organization (ICAO) ประกาศถอดประเทศไทยออกจากรายชื่อประเทศ

ทีม่คีวามเสีย่งดา้นความปลอดภยัดา้นการบนิพลเรอืนเมือ่ชว่งตน้ป ี2561 ทาํใหห้ลายสายการบนิสามารถกลบัมาดําเนนิการตามปกตไิด ้

 EBITDA และกําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงานในปี 2561 มีจํานวน 15,271 ล้านบาท และ 10,955 ล้านบาท ลดลง 4,327 

ล้านบาท และ 4,499 ล้านบาท ตามลําดับ โดยหลักจากขาดทุนสต๊อกน้ํามันในปี 2561 ในขณะที่ปี 2560 มีกําไรสต๊อกน้ํามัน 

สําหรับค่าโฆษณา ส่งเสริมการขาย และค่าดําเนินงานเพิ่มขึ้นตามจํานวนสาขาที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าธุรกิจเสริม (Non-Oil) ปรับตัวดีขึ้น

ประมาณร้อยละ 7 ตามการขยายสาขาของคาเฟ่อเมซอน (Café Amazon) และกําไรขั้นต้นที่ไม่รวมสต๊อกน้ํามันของผลิตภัณฑ์ดีเซล

และเบนซินเพิ่มขึ้น 

 

กลุมธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

 หนวย: ลานลิตร

ป 2560 ป 2561
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

(รอยละ)

ปริมาณขายเฉลี่ย 75,638 80,481 6.4%

 ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีรายได้จากการขายจํานวน 1,239,121 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 303,505 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 32.4 เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ํามันในตลาดโลกโดยเฉพาะในช่วง 9 เดือนแรกของ

ปี 2561 รวมทั้งปริมาณขายเพิ่มขึ้น 4,843 ล้านลิตร หรือร้อยละ 6.4 จาก 75,638 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 1,303,442 บาร์เรลต่อวัน

ในปี 2560 เป็น 80,481 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 1,386,912 บาร์เรลต่อวัน ในปี 2561 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการค้าน้ํามันดิบ

และคอนเดนเสทนําเข้าเนื่องจากไตรมาสที่ 1 ปี 2560 โรงกลั่น IRPC ปิดซ่อมบํารุงใหญ่ตามแผน และปริมาณการค้าผลิตภัณฑ์

น้ํามันดิบและคอนเดนเสท (Out-Out Trading) เพิ่มขึ้น

 EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและการป้องกันความเสี่ยงในปี 2561 มีจํานวน 5,929 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 542 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.1 โดยหลักจากกําไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์น้ํามันดิบและคอนเดนเสทนําเข้าและ

คอนเดนเสทในประเทศเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ํามันใน Crude Basket เฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กําไรจากการดําเนินงาน

ตามส่วนงานรวมการปรับปรุงผลกระทบฯ ของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ในปี 2561 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5,818 ล้านบาท 

จาก 5,354 ล้านบาท ในปี 2560 ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น



097รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น

 หนวย: เหรียญสหรัฐตอบารเรล

ป 2560 ป 2561
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

(รอยละ)

Market GRM 5.74 4.69 (18.3%)

Inventory gain (loss) 1.04 (0.28) < (100%)

Accounting GRM 6.40 4.36 (31.9%)

Refi nery Utilization rate (%) 100.0% 104.4% 4.4%

 หนวย: เหรียญสหรัฐตอตัน

ป 2560 ป 2561
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

(รอยละ)

โอเลฟินส์

Naphtha (MOPJ) 496 614 23.8%

HDPE 1,168 1,330 13.9%

HDPE - Naphtha 672 716 6.5%

LLDPE 1,178 1,181 0.3%

LLDPE - Naphtha 682 567 (16.9%)

LDPE 1,277 1,207 (5.5%)

LDPE - Naphtha 781 593 (24.1%)

PP 1,155 1,269 9.9%

PP - Naphtha 659 655 (0.6%)

อะโรเมติกส์

Condensate 467 606 29.8%

BZ 823 821 (0.2%)

BZ - Cond 357 215 (39.8%)

PX 847 1,057 24.8%

PX - Cond 380 451 18.7%

 ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นมีรายได้จากการขายจํานวน 1,132,080 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 181,353 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 19.1 ส่วนใหญ่จากราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูปและปิโตรเคมีทั้งสายอะโรเมติกส์และสายโอเลฟินส์ที่เพิ่มขึ้นเกือบ

ทุกผลิตภัณฑ์ตามราคาน้ํามันดิบและความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของตลาดผลิตภัณฑ์ปลายน้ําที่เพิ่มขึ้น 



รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)098 วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

 สาํหรับปริมาณขายในธุรกิจการกลั่นเพิม่ขึ้น ตามอัตราการใช้

กําลังการกลั่นโดยรวมที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 100.0 ในปี 2560 

เป็นร้อยละ 104.4 ในปี 2561 เช่นเดียวกับปริมาณขายและอัตรากําลัง

การผลิตของธุรกิจปิโตรเคมีทั้งสายอะโรเมติกส์และโอเลฟินส์สงูขึ้น 

เนื่องจากปี 2561 GC เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์ของโรง LDPE 

แห่งที่ 2 ในขณะที่ปี 2560 GC มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ

และการหยุดซ่อมบํารุงของโรงปิโตรเคมีทั้งสายอะโรเมติกส์

และโอเลฟินส์ IRPC มีการหยุดซ่อมบํารุงใหญ่ตามแผน 

 ในปี 2561 EBITDA ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 

มีจํานวนรวม 97,821 ล้านบาท ลดลง 26,014 ล้านบาท 

และมีกําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงาน จํานวน 62,922 ล้านบาท 

ลดลง 26,394 ล้านบาท โดยมีสาเหตุดังนี้

 • ผลการดําเนินงานของธุรกิจการกลั่นโดยรวมปรับลดลง

จาก Accounting GRM ที่ลดลงจาก 6.40 เหรียญสหรัฐ

ต่อบาร์เรล ในปี 2560 เป็น 4.36 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 

ในปี 2561 ตาม Market GRM ที่ลดลงจาก Crude 

Premium ที่เพิ่มขึ้น และส่วนต่างราคาน้ํามันเบนซิน

และน้าํมนัเตากบัน้าํมนัดบิปรับลดลง นอกจากนี้ กาํไรจาก

สตอ๊กน้ํามนัปรับลดลงจาก 1.04 เหรียญสหรัฐตอ่บาร์เรล 

เป็นขาดทุนจากสต๊อกน้ํามนั 0.28 เหรยีญสหรัฐตอ่บาร์เรล 

ตามราคาน้ํามันดิบที่ปรบัลงมากในไตรมาสที่ 4 ปี 2561

 • ผลการดําเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์

ในภาพรวมปรับลดลง  จากราคาผลิตภัณฑ์ที่ลดลง  โดยเฉพาะ

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 

แม้ปริมาณขายจะสูงขึ้นโดยเฉพาะจาก GC ซึ่ งมี

กําลังการผลิตเพิ่มจากโรง LLDPE แห่งที่ 2 สําหรับ

ผลการดําเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ลดลง 

จากสว่นตา่งราคาผลติภณัฑ ์BZ กบัวตัถดุบิปรับตวัลดลง 

เนื่องจากอุปทานเบนซีนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในประเทศจีน

เนื่องจากมีปริมาณสํารองเบนซีนอยู่ในระดับสูงกว่าปกติ 

แม้ว่าส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ PX กับวัตถุดิบในปี 2561 

ปรับสูงขึ้นเนื่องจากอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ PX ของโลก

เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของผลิตภัณฑ์ขั้นปลายโพลีเอสเตอร์

และผลิตภัณฑ์ปลายน้ํา PTA เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ PET 

ทดแทน Recycle PET ที่หายไปในประเทศจีน

กลุมธุรกิจอื่น ๆ 
 ธรุกิจอืน่ ๆ  ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

ซึ่งโดยหลักมาจาก GPSC

 ในป ี2561 GPSC มรีายไดจ้ากการขายจาํนวน 24,777 ลา้นบาท 

ปรบัตวัเพิ่มขึ้น 4,860 ล้านบาท หรอืร้อยละ 24.4 จากปรมิาณขาย

ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากโรงไฟฟ้า IRPC-CP ที่มีกําลังการผลิตไฟฟ้า 

240 เมกะวัตต์ ได้ดําเนินการเชิงพาณิชย์เต็มทั้ง 2 ระยะ 

และโรงไฟฟ้า ISP1 ที่มีกําลังการผลิตไฟฟ้า 20.8 เมกะวัตต์ 

เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 รวมถึง

ปรมิาณขายของโรงผลติสาธารณูปการระยองสูงขึ้นตามการขยาย

กําลังผลิตของลูกค้า นอกจากนี้ อัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (FT) 

ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

 EBITDA ในปี 2561 มีจํานวน 5,457 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

1,270 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.3 จากกําไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น แม้ต้นทุน

ราคาก๊าซฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปรับตัวสูงขึ้น

 ทั้งนี้ ภาพรวมผลการดําเนินงานในปี 2561 ของ GPSC ปรับเพิ่มขึ้น

ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึน้ แมว้า่คา่เสื่อมราคาและตดัจาํหนา่ยสงูขึ้น

จากการดําเนินการเชิงพาณิชย์เต็มของ IRPC CP และ ISP1 

รวมถึงมีรายได้เงินปันผลรับจาก RPCL ลดลงจากปีก่อน

กําไรสุทธิป 2561 จํานวน 119,684 
ลานบาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 
15,496 ลานบาท หรือรอยละ 11.5 
จาก 135,180 ลานบาท ในป 2560

 ในป ี2561 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมกีาํไรสทุธ ิ119,684 ลา้นบาท 

ลดลง 15,496 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 11.5 จาก 135,180 ล้านบาท 

ในปี 2560 เนื่องจากผลการดําเนินงานของธุรกิจสํารวจและผลิต

ปิโตรเลียมปรับเพิ่มขึ้นจากราคาขายเฉลี่ยและปริมาณขายเฉลี่ย

ที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 มีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ของโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ จํานวนประมาณ 

18,505 ล้านบาท อีกทั้งกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่

มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นทั้งในส่วนที่ ปตท. ดําเนินการเองและ

ที่ดําเนินการโดยบริษัทในกลุ่ม ปตท. ยกเว้นธุรกิจ NGV อย่างไรก็ตาม

ผลการดําเนนิงานของกลุ่มธรุกจิปิโตรเคมแีละการกลั่นปรับลดลง

ตามกาํไรขัน้ตน้จากการผลติทางบญัช ี(Accounting GIM) ทีล่ดลง

จากขาดทนุสตอ๊กน้ํามนัเปน็ผลมาจากราคาน้าํมนัดบิทีป่รบัลดลง

มากในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ในขณะที่ในปี 2560 มีกําไรสต๊อกน้ํามัน 

นอกจากนี้ ธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์และสายโอเลฟินส์

มผีลการดาํเนนิงานลดลงตามสว่นตา่งราคาผลติภณัฑก์บัวตัถดุบิ

ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ลดลงโดยเฉพาะในช่วงสิ้นปี 2561 

เนื่องจากความกังวลต่ออปุสงค์จากการชะลอตัวของเศรษฐกจิโลก

โดยเฉพาะจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ  และจีน  แม้ว่าปริมาณ

ขายโดยรวมเพิ่มขึ้น  เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจน้ํามันที่ผลการดําเนินงาน

ลดลงจากผลขาดทุนสต๊อกน้ํามัน ในขณะที่ปี 2560 มีกําไรจาก

สตอ๊กน้าํมนั ทั้งนี ้ในปี 2561 ค่าเสือ่มราคาของกลุ่ม ปตท. เพิ่มขึน้

จากการซื้อสัดส่วนเพิ่มเติมในโครงการบงกชของ ปตท.สผ. 

รวมถึงมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นตามผลการดําเนินงาน

ที่ดีขึ้นของธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียม ภาษีเงินได้จาก

การปรับโครงสร้างหน่วยธุรกจิน้ํามนั  ในขณะที่การใช้สทิธปิระโยชน์

ทางภาษีของกิจการที่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

ครบวงเงนิแลว้ ประกอบกบักลุม่ ปตท. มผีลขาดทนุจากการปอ้งกนั

ความเสีย่งของตราสารอนพุนัธเ์พิ่มขึ้น มกีาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น

ลดลงจากค่าเงินบาทในปี 2561 ที่แข็งค่าน้อยกว่าปี 2560 



099รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

การวิเคราะหฐานะทางการเงิน ปตท. และบริษัทยอย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพยรวม หนี้สินรวมและสวนของผูถือหุน

31 ธ.ค. 
2560

31 ธ.ค. 
2560

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

หนวย: ลานบาท

สินทรัพยรวม

   สินทรัพยหมุนเวียน

  เงินลงทุนระยะยาว

   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

หนี้สินรวมและสวนของผูถือหุน

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น

  เงินกูยืมระยะยาว (รวมสวน
 ที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป)

   หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

   สวนของผูถือหุน

 ภาพที่ 3 

การวิเคราะห
ฐานะทางการเงิน 
ปตท. และบริษัทยอย

2,232,314 2,232,314
2,355,484 2,355,484

 782,170 

 511,353 

 1,076,906 

 184,442 

 268,050 

 1,248,556 

 105,188 

 287,963 

+5.5%

856,963 

343,772 

103,532 

518,073 

280,814 

1,318,495 

1,114,175 

175,144 

31 ธ.ค. 
2561

31 ธ.ค. 
2561

สินทรัพย

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีสินทรพัยร์วมทั้งสิ้นจาํนวน 2,355,484 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2560 จํานวน 123,170 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.5 เป็นผลจาก

• สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 74,793 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.6 สาเหตุหลักมาจาก

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นสุทธิ 38,765 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากเงินสดสุทธิ

จากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นของ ปตท. และบริษัทในเครือ

• สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 3,408 ล้านบาท โดยหลักจากปริมาณสินค้าคงคลังเพิ่มสูงขึ้น ทั้งผลิตภัณฑ์น้ํามันและผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ 

• สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่เพิม่ขึ้น 32,931 ล้านบาท โดยหลกัจากลกูหนีอ้ืน่ที่เพิ่มขึน้ จากภาษซีือ้ขอคนืจากเงนิจา่ยจากการรบัโอน

หนว่ยธรุกิจน้าํมันจาก ปตท. ของ PTTOR และเงินจา่ยลว่งหนา้คา่เขา้ซื้อสดัสว่นเงินลงทนุเพิ่มในโครงการบงกชของ PTTEP

• เงินลงทุนระยะยาวลดลง 1,656 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.6 โดยหลักจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนเผื่อขายของ TOP 

และ GC เป็นเงินลงทุนชั่วคราว

• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 37,269 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 โดยหลักจากการเพิ่มขึ้นของงานระหว่างก่อสร้าง

โครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท เช่น โครงการ Olefi ns Reconfi guration โครงการผลิต Propylene Oxide และโครงการผลิต 

Polyols ของ GC โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 5 ของ ปตท. โครงการอาคารสํานักงานไทยออยล์ ศรีราชา โครงการ

กอ่สร้างถังน้าํมนัดิบ และโครงการกอ่สร้างท่าเทียบเรือ 7 และ 8 ของ TOP และโครงการ Catalyst Cooler ของ IRPC ประกอบกับ

การที่ PTTEP เข้าซื้อสัดส่วนเพิ่มเติมในโครงการบงกชร้อยละ 22.22 การลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการสํารวจและผลิต

ปิโตรเลียมในโครงการซอติก้า และเอส 1 แม้ว่าจะมีค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 2561 จํานวน 117,703 ล้านบาท 

 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 12,764 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.8 โดยหลักจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของ PTTOR ที่เพิ่มขึ้น

จากการรับโอนหน่วยธรุกิจน้าํมนัจาก ปตท. รวมทั้งค่าความนิยมที่เพิม่ขึน้จาก PTTEP เข้าซื้อสดัส่วนเพิ่มเติมในโครงการบงกช



รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)100 วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

หนี้สิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปตท. และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจํานวน 1,036,989 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

จํานวน 53,231 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

 • หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่เพิม่ขึน้ 55,809 ล้านบาท หรอืร้อยละ 19.4 ส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนีอ้ืน่ของ PTTEP ที่เพิ่มขึ้นจากสิง่ตอบแทน

ที่จะต้องจ่ายจากการเข้าซื้อสัดส่วนเพิ่มเติมในโครงการบงกช และเจ้าหนี้งานก่อสร้างของ GC ในโครงการ Olefins 

Reconfiguration ประกอบกับภาษีเงินได้ค้างจ่ายของ ปตท. ที่เพิ่มสูงขึ้นจากกําไรจากการโอนหน่วยธุรกิจนํ้ามันให้ PTTOR 

รวมทั้งสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุนที่หมดอายุของโรงแยกก๊าซฯ ในปี 2560

 • เงินกู้ยืมระยะยาว (รวมส่วนที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ปี) เพิ่มขึ้น 6,720 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.3 ส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมระยะยาว

ที่เพิ่มขึ้น 6,832 ล้านบาท จากการกู้ยืมเพิ่มเติมในงวดจํานวน 143,627 ล้านบาท โดยหลักจาก TOP, PTTOR, GC และ IRPC 

อยา่งไรก็ตาม มีการชาํระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและไถถ่อนหุ้นกูจ้าํนวน 136,795 ล้านบาท โดยหลักจาก GC, PTTEP, PTT, TOP 

และ IRPC ทั้งนี้ มีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียม ทําให้เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 198 ล้านบาท

 • หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 9,298 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.0 ส่วนใหญ่จากเงินรับล่วงหน้าระยะยาวที่ลดลงของ PTTT และ

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของ PTTEP ที่ลดลงตามค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น 

  

สวนของผูถือหุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปตท. และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวนรวม 1,318,495 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 

จํานวน 69,939 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 โดยหลักจากผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อย สําหรับงวดปี 2561 จํานวน 

119,684 ล้านบาท ทั้งนี้ มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานงวดครึ่งปีหลังของปี 2560 จํานวน 12 บาทต่อหุ้น และงวด

ครึ่งปีแรกของปี 2561 ที่ 0.80 บาทต่อหุ้น (ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของ ปตท. จาก 10 บาทต่อหุ้น 

เป็น 1 บาทต่อหุ้น) เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 57,108 ล้านบาท

สภาพคลอง

 สภาพคลอ่งของ ปตท. และบรษิทัยอ่ยสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มกีระแสเงนิสดเพิม่ขึน้สทุธจิาํนวน 125,995 ล้านบาท 

โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดจํานวน 166,189 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

เท่ากับ 292,184 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้

หนวย: ลานบาท

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

 267,801

(34,148)

(111,468)

 637

 3,173

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงระหว่างงวด-สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

 125,995

 166,189

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด  292,184



101รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)ปัจจัยความเสี่ยง

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

บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด PTTGL 50.00

ธุรกิจนํ้ามัน  รอยละ

บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด PTTOR 100.00

  (มหาชน)

Petro Asia (Maoming) Co., Ltd. PA (Maoming) 20.00

Petro Asia (Sanshui) Co., Ltd. PA (Sanshui) 25.00

ธุรกิจลงทุนตางประเทศ  รอยละ

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จํากัด PTTER 100.00

PTT Green Energy Pte. Ltd. PTTGE 100.00

บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จํากัด PTTGM 100.00

ธุรกิจการคาระหวางประเทศ  รอยละ

PTT International Trading Pte Ltd PTTT 100.00

PTT International Trading London Limited PTTT LDN  100.00

ธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น  รอยละ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด  GC 48.18

  (มหาชน) 

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) TOP 48.03

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) IRPC 48.05

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด PTT TANK 100.00

ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม  รอยละ

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

บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จํากัด Baania 3.57

บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จํากัด HG Robotics 9.49

ธุรกิจอื่น ๆ  รอยละ

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จํากัด BSA* 25.00

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด PTT DIGITAL 20.00

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) TIP 13.33

PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. PTTRTC 100.00

บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด SPSE 20.00

บริษัท ปตท.ศูนย์บริหารเงิน จํากัด PTT TCC 100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สัดสวนการถือหุน
บริษัทในกลุม

หมายเหตุ: * ปตท. ถือหุ้นสามัญของ BSA ทั้งหมด จึงมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของร้อยละ 100.00

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในกลุ่ม
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ผลิตภัณฑ/ บริการ ดําเนินการโดย

รอยละ
การถือหุน
ของบริษัท

  ป 2559 (ตรวจสอบ)   ป 2560 (ตรวจสอบ)   ป 2561 (ตรวจสอบ)

 ลานบาท  รอยละ  ลานบาท  รอยละ  ลานบาท  รอยละ

1. ผลิตภัณฑ์ก๊าซ บมจ. ปตท. 367,696.92 21.17 356,916.23 17.45 360,419.76 15.22

บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 65.29 10,362.45 0.60 9,527.70 0.47 11,277.30 0.48

บจ. ปตท. จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00 7,343.61 0.42 9,815.40 0.48 12,238.71 0.52

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) 22.58 78.42 0.01 62.24 - 62.56 -

บมจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก (PTTOR1/) 100.00 - - - - 21,645.76 0.91

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ก๊าซ  385,481.40  22.20  376,321.57  18.40  405,644.09  17.13 

2. ผลิตภัณฑ์น้ํามัน

                                   

บมจ. ปตท. 550,266.24 31.68 604,353.66 29.55 489,636.41 20.68

บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 65.29 8,650.59 0.50 8,727.69 0.43 10,089.96 0.43

PTT International Trading Pte Ltd (PTTT) 100.00 117,599.77 6.77 202,561.27 9.91 287,626.36 12.15

PTT International Trading London Limited  

 (PTTT LDN)

100.00 - - 31,462.80 1.54 56,813.20 2.40

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC3/) 48.18 20,315.68 1.17 25,501.09 1.25 32,993.95 1.39

บมจ. ไทยออยล์ (TOP3/) 48.03 112,309.11 6.46 149,568.69 7.31 167,123.39 7.06

บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC3/) 48.05 93,424.70 5.38 100,292.75 4.90 130,874.04 5.53

PTT (Cambodia) Limited (PTTCL2/) - 7,036.15 0.40 9,104.02 0.45 - -

บมจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก (PTTOR1/) 100.00 45,496.69 2.62 45,251.57 2.21 265,059.12 11.19

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์น้ํามัน  955,098.93  54.98  1,176,823.54  57.55  1,440,216.43  60.83 

3.  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี บมจ. ปตท. 20,041.99 1.15 22,486.43 1.10 36,788.07 1.55

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC3/) 48.18 110,974.12 6.39 218,118.80 10.67 232,641.11 9.82

บมจ. ไทยออยล์ (TOP3/) 48.03 23,639.62 1.36 26,835.75 1.31 30,368.45 1.28

บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC3/) 48.05 48,387.04 2.79 57,607.06 2.82 68,614.71 2.90

บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง (PTTPM) - 71,598.25 4.12 - - - -

PTT International Trading Pte Ltd (PTTT) 100.00 44,198.35 2.54 59,722.95 2.92 54,941.35 2.32

บมจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก (PTTOR1/) 100.00 - - - - 391.05 0.02

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  318,839.37  18.35  384,770.99  18.82  423,744.74  17.89 

4. ผลิตภัณฑ์เหมือง บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส (PTTER) 100.00 15,994.85 0.92 - - - -

บจ. ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ (PTTGM) 100.00 - - 19,250.09 0.94 20,527.20 0.87

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์เหมือง  15,994.85  0.92  19,250.09  0.94  20,527.20  0.87 

โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์

โครงสรางรายได
ของ ปตท. และบริษัทยอย 
แบงตามสายผลิตภัณฑ*
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ผลิตภัณฑ/ บริการ ดําเนินการโดย

รอยละ
การถือหุน
ของบริษัท

  ป 2559 (ตรวจสอบ)   ป 2560 (ตรวจสอบ)   ป 2561 (ตรวจสอบ)

 ลานบาท  รอยละ  ลานบาท  รอยละ  ลานบาท  รอยละ

5. รายได้

 สาธารณูปโภค

บมจ. ปตท. - - 1.32 - 0.75 -

บมจ. ไทยออยล์ (TOP3/) 48.03 3,316.62 0.19 4,557.83 0.22 4,834.71 0.20

บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC3/) 48.05 3,082.00 0.18 2,716.64 0.13 3,179.71 0.13

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) 22.58 10,283.76 0.59 8,884.50 0.43 13,348.58 0.56

บจ. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล (PTT TANK) 100.00 - - - - 49.51 -

รวมรายได้จากสาธารณูปโภค  16,682.38  0.96  16,160.29  0.78  21,413.26  0.89 

6. รายได้จาก

 ธุรกิจเสริม

บมจ. ปตท. 6,307.00 0.36 7,896.21 0.39 5,009.52 0.21

บมจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก (PTTOR1/) 100.00 5,127.76 0.30 5,120.13 0.25 10,905.08 0.46

PTT (Cambodia) Limited (PTTCL2/) - 338.92 0.02 623.20 0.03 - -

รวมรายได้จากธุรกิจเสริม  11,773.68  0.68  13,639.54  0.67  15,914.60  0.67 

7. รายได้จาก

 การให้บริการ

บมจ. ปตท. 36.90 - 32.16 - 11.50 -

บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 65.29 2,345.22 0.14 2,626.92 0.13 3,481.65 0.15

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC3/) 48.18 6,350.31 0.37 1,614.36 0.08 1,682.54 0.07

บมจ. ไทยออยล์ (TOP3/) 48.03 427.37 0.02 387.95 0.02 236.04 0.01

บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC3/) 48.05 591.68 0.03 543.36 0.03 574.57 0.02

บมจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก (PTTOR1/) 100.00 493.11 0.03 464.30 0.02 492.05 0.02

บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น (PTT DIGITAL) 20.00 50.33 - 84.31 - 189.47 0.01

บจ. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล (PTT TANK) 100.00 756.29 0.04 727.46 0.04 643.85 0.03

บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ (PTTPL) - 126.93 0.01 - - - -

บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ (PTTES) 40.00 46.29 - 14.94 - 28.68 -

บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (EnCo) 50.00 291.17 0.02 282.13 0.01 261.68 0.01

บจ. บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ (BSA) 25.00 118.63 0.01 114.39 0.01 130.29 0.01

PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM2/) - 8.87 - 6.28 - - -

รวมรายได้จากการให้บริการ  11,643.10  0.67  6,898.56  0.34  7,732.32  0.33 

8. ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ บมจ. ปตท. 137.87 0.01 146.15 0.01 93.43 -

บจ. บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ (BSA) 25.00 4.71 - 5.58 - 4.90 -

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC3/) 48.18 134.70 0.01 - - - -

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) 22.58 - - 591.73 0.03 4.58 -

บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น (PTT DIGITAL) 20.00 11.30 - - - - -

PTT International Trading Pte Ltd (PTTT) 100.00 2,937.85 0.17 988.45 0.05 744.39 0.03

บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC3/) 48.05 105.90 - 125.49 0.01 114.98 -

PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM2/) - - - 0.09 - - -

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  3,332.33  0.19  1,857.49  0.10  962.28  0.03 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ  1,718,846.04  98.95  1,995,722.07  97.60  2,336,154.92  98.64 

9. อื่น ๆ

    9.1 รายได้อื่น ๆ 9,682.65 0.56 28,268.51 1.38 16,935.10 0.72

    9.2 กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 4,472.68 0.25 13,650.64 0.66 6,353.51 0.28

รวมรายได้อื่น  14,155.33  0.81  41,919.15  2.04  23,288.61  1.00 

10. ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 4,143.21 0.24 7,310.42 0.36 8,515.02 0.36

รวมรายได้  1,737,144.58  100.00  2,044,951.64  100.00  2,367,958.55  100.00 

หมายเหตุ:   

*  รายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย เป็นรายได้สุทธิกับบุคคลภายนอก  

1/ ชื่อเดิม: บจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก (PTTOR) 

2/  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ปตท. ได้เริ่มดําเนินกระบวนการโอนทรัพย์สินและหนี้สิน ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ PTTCL และ PTTOM ให้แก่ 

 PTTOR

3/  ในระหว่างปี 2561 ปตท. ได้เปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นใน GC, TOP และ IRPC 

โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์
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รายการระหวางกันดังกลาวเกิดจากสัญญาตาง ๆ 
ซึ่งมีลักษณะของรายการและสัญญาโดยสรุปดังตอไปนี้

1. รายการระหวาง ปตท. กับรัฐวิสาหกิจที่ถือหุนโดยรัฐบาล
 

 ลักษณะของรายการ

 รายการจําหนายกาซธรรมชาติใหรัฐวิสาหกิจ 

 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ปตท.) มีสญัญาซือ้ขายกา๊ซธรรมชาติกบัหนว่ยงานรฐัวิสาหกิจ จาํนวน 1 ราย คือ การไฟฟา้ฝา่ยผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งปัจจุบันมีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระหว่างกัน 3 ฉบับ ดังนี้

 1.  สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ ระหว่าง กฟผ. - ปตท. ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2539

 2.  สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ สําหรับโรงไฟฟ้าน้ําพอง ระหว่าง ปตท. - กฟผ. ฉบับลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549

 3.  สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ สําหรับโรงไฟฟ้าจะนะ ระหว่าง ปตท. - กฟผ. ฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550

 อย่างไรก็ตาม ปตท. และ กฟผ. ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

กําลังการผลิตไฟฟ้า (PDP) ฉบับใหม่ของประเทศ

รายการระหว่างกัน

รายการระหวางกัน
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 รายการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑปโตรเลียมใหรัฐวิสาหกิจ 

 ตามทีค่ณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมือ่วนัที่ 22 มนีาคม 2559 รบัทราบมตคิณะกรรมการพจิารณาสทิธพิเิศษของหนว่ยงานและรฐัวสิาหกจิ 

ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่กําหนดให้สิทธิพิเศษของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในการจําหน่าย

น้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป ให้แก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นนอกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย เป็นประเภทไม่บังคับ อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 ปตท. ยังคงขายผลิตภัณฑ์น้ํามันเชื้อเพลิงให้รัฐวิสาหกิจ

ซึ่งมีความประสงค์ที่จะยังคงซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจาก ปตท. ได้แก่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ขนส่ง จํากัด ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจมียอดค้างชําระค่าซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ปตท. 

สามารถคิดดอกเบี้ยจากยอดค้างชําระดังกล่าวได้ โดยอ้างอิงเงื่อนไขตามสัญญาซื้อขาย

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

 ลักษณะของรายการ

 ผลิตภัณฑ์ที่ PTTEP และบริษัทย่อยทําการผลิตเพื่อจําหน่ายมี 4 ชนิด คือ น้ํามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และ

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สําหรับปี 2561 ปตท. เป็นผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดของ PTTEP และบริษัทย่อย คิดเป็นร้อยละ 86 

ของผลิตภัณฑ์ของ PTTEP สําหรับการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ ปตท. ได้ทําสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับ PTTEP อายุสัญญา

ประมาณ 25 - 30 ปี มีการกําหนดปริมาณซื้อขายขั้นต่ําเป็นรายปี ส่วนการซื้อขายน้ํามันดิบและคอนเดนเสท ปตท. ทําสัญญา

ซื้อน้ํามันดิบและคอนเดนเสทกับ PTTEP ในขณะที่ ปตท. เป็นผู้ขายน้ํามันอากาศยานและดีเซลหมุนเร็วให้แก่ PTTEP ทั้งนี้ 

ราคาซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดังกล่าวข้างต้นเป็นราคาที่อ้างอิงจากราคาตลาดโลก และเป็นราคาที่ผู้ร่วมทุนของโครงการขายให้ 

ปตท. หรือเป็นราคาอ้างอิงมาตรฐานที่แข่งขันได้และมีเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล

 รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ลักษณะรายการ
มูลคาสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ลานบาท)

ความจําเปนและสมเหตุสมผล

1.1  การขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ดังนี้

 LPG  74,292.26 เมตริกตัน

 น้ํามันดิบ  13.36 ล้านบาร์เรล

 คอนเดนเสท  12.31 ล้านบาร์เรล

 ก๊าซธรรมชาติ  432,892.14 ล้านลูกบาศก์ฟุต

145,157.05 การคํานวณราคาซื้อขายของผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมนั้นได้อ้างอิงจากราคา

ของตลาดโลกและเป็นราคาที่ผู้ร่วมทุน

ของโครงการขายให้ ปตท.

1.2  การซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ดังนี้

 น้ํามันอากาศยาน  0.84 ล้านลิตร

 น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 47.95 ล้านลิตร

 ก๊าซธรรมชาติ    62.16 ล้านลูกบาศก์ฟุต

1,184.90 คณะกรรมการ PTTEP ได้อนุมัติ

สัญญาซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงกับ ปตท. 

เป็นระยะเวลา 5 ปี (2557 - 2561) 

โดยมีข้อตกลงและราคาซื้อขาย

เป็นไปตามราคาอ้างอิงมาตรฐาน

ที่แข่งขันได้ในตลาด และมีเงื่อนไข

ที่สมเหตุสมผล

รายการระหว่างกัน
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3.  รายการระหวาง ปตท. 
  กับบริษัทในเครือกลุมปโตรเคมี
  และการกลั่น 
 

 ลักษณะของรายการ

 ปตท. ทําสัญญาจัดหาน้ํามันดิบ จัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิต

ปโิตรเคมี และสญัญารบัซื้อผลิตภณัฑป์โิตรเคมีกบับริษทัในเครือ

กลุ่มปิโตรเคมีและการกลั่น ลักษณะของสัญญาที่สําคัญสามารถ

สรปุแยกในแต่ละบรษิัทตามรายละเอยีดด้านลา่ง นอกจากนี้ ปตท. 

ยังได้ทําสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต 

 

 ลักษณะของสัญญากับ บริษัท ไทยออยล จํากัด 
 (มหาชน) (TOP)

 • ปตท. จัดหาน้ํามันดิบให้ TOP ในสัดส่วนขั้นต่ําร้อยละ 

49.99 ของกําลังการกลั่นในราคาตลาด โดยสัญญานี้

มีระยะเวลาขั้นต่ํา 10 ปี นับจากปี 2557 โดยหลังจาก

ระยะเวลา 10  ป ีคูส่ญัญาสามารถทีจ่ะขอยกเลกิสญัญาได้

โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 12 เดือน ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขตามที่

ระบุไว้ในสัญญา POCSA 

 • ปตท. จัดหาก๊าซธรรมชาติให้ TOP เพื่อใช้ในโรงกลั่นของ

บริษัท ตามปริมาณในสัญญาในราคาตลาดตามปกติ

ของธุรกิจ โดยสัญญามีระยะเวลา 10 ปี (1 มกราคม 

2557 - 31 ธันวาคม 2566)

 

 ลักษณะรายการและสัญญากับ บริษัท ไออารพีซี 
 จํากัด (มหาชน) (IRPC) 

 • ปตท. จดัหาน้าํมนัดบิให ้IRPC ตามสญัญาจดัหาน้ํามนัดบิ

แบบ Term และ Spot ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของกําลัง

การกลั่น โดยสัญญานี้มีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2561 

ซึ่งราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด

 • ปตท. จัดทําสัญญาจําหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับ IRPC 

เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและพลังความร้อนร่วม 

มรีะยะเวลาสัญญา 10 ปี (14 มกราคม 2554 - 13 มกราคม 

2564)  และเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์  มีระยะเวลา

สัญญา 5 ปี (10 พฤศจิกายน 2558 - 31 ตุลาคม 2563)

โดยราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด

 • นอกจากนี ้ปตท. ยังไดท้าํการบรหิารความเสี่ยงดา้นราคา

น้ํามัน เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา

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

 GC เ ป็นบริ ษัทที่ เกิดขึ้นจากการควบรวมบริ ษัทตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ระหว่างบริษัท ปตท. 

เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) กับบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์

และการกลั่น จํากัด (มหาชน) (PTTAR) โดยได้จดทะเบียนจัดตั้ง

บริษัทเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 และได้รับมาซึ่งทรัพย์สิน หนี้ 

สทิธ ิหน้าที ่และความรับผดิชอบทั้งหมดของทั้งสองบรษิัทดงักลา่ว 

โดยภายหลังจากการควบรวมบริษัทระหว่าง PTTCH กับ PTTAR 

แล้วนั้น บริษัทใหม่ได้คงไว้ซึ่งกิจการเดิมของทั้งสองบริษัท 

โดยกลุ่มธุรกิจที่มีรายการและสัญญาระหว่างกันมีดังต่อไปนี้

 ธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑ

 • ปตท. เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการ

ผลิตให้กับ GC ได้แก่ ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน LPG 

และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) โดยสัญญาซื้อขาย

วัตถุดิบหลักนี้ โครงสร้างราคาวัตถุดิบก๊าซอีเทนแปรผัน

ตามราคาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก HDPE ประเภท

ฟลิม์ (HDPE Film Grade) ในตลาดเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

ซึ่งจะสะท้อนภาวะของตลาดปิโตรเคมีทั้งสายไปถึง

ตลาดเม็ดพลาสติก HDPE ส่วนโครงสร้างราคาวัตถุดิบ

ก๊าซโพรเพนและ LPG แปรผันตามราคาผลิตภัณฑ์

เมด็พลาสตกิ PP ประเภทฟิลม์ (PP Film Grade) ในตลาด

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนราคาวัตถุดิบอื่นเป็นไป

ตามราคาที่ตกลงกัน ซึ่งอิงกับราคาตลาดทั่วไป

 สญัญาซื้อขายวัตถดุบิดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดแล้วสามารถต่ออายุ

สัญญาได้อีก 5 ปี ทั้งนี้ ขึ้นกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแต่ละสัญญา

 • ปตท. ทําสัญญาจัดหาคอนเดนเสทให้กับ GC โดยทําเป็น

สัญญาซื้อขายระยะยาวที่อิงกับตะกร้าราคาน้ํามันดิบ 

(Basket of Crude Oil Prices) ในปริมาณ 4.6 - 6.1 ล้านตัน

ต่อปี

 • ปตท. ทําสญัญารบัซือ้ผลติภัณฑ์อะโรเมตกิส์และแนฟทา

ที่ผลิตจากโรงอะโรเมติกส์ของ GC เพื่อจําหน่ายให้แก่

ลูกค้าส่งออก โดยเป็นสัญญาระยะยาวนับตั้งแต่ปี 2544 

รายการระหว่างกัน
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 ธุรกิจการกลั่นน้ํามันและจัดหาผลิตภัณฑปโตรเลียม

 • ปตท. จัดหาน้ํามันดิบตามสัญญาจัดหาน้ํามันดิบและ

วัตถุดิบอื่น (Feedstock Supply Agreement) โดยมี

ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่ง ปตท. 

จะจัดหาตามชนิดและปริมาณที่กําหนดด้วยราคาตลาด 

ทั้งการนําเข้าจากต่างประเทศและน้ํามันดิบที่ผลิตได้

ในประเทศ

 • ปตท. รับซื้อผลิตภัณฑ์ LPG ตามราคาตลาดในประเทศ 

โดยสัญญามีระยะเวลา 18 ปี มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 

9 กุมภาพันธ์ 2549 หลังจาก 18 ปี ให้ถือว่าสัญญามีผล

ตอ่ไปอยา่งไมม่ทีี่สิน้สดุ เวน้แตจ่ะมกีารบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 • ปตท. ทาํสญัญาซือ้ขายกา๊ซธรรมชาตกิบั GC เปน็เชือ้เพลงิ

ในกระบวนการผลิตน้ํามันสําเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

และการผลิตไฟฟ้า ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดลงในปี 2572 

 • นอกจากนี ้ปตท. ยังไดท้าํการบรหิารความเสี่ยงดา้นราคา

น้ํามัน เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา

 

4.  รายการระหวาง ปตท. 
  กับบริษัทในเครือกลุมเทคโนโลยี
  และวิศวกรรม

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

 ปตท. ทําสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบที่สําคัญ

ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจําหน่าย ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ

ของบริษัท ทั้งนี้ ปตท. เป็นผู้ขายก๊าซธรรมชาติให้แก่ผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมแต่เพียงรายเดียวในประเทศ โดยมีราคาและเงื่อนไข

การรับซื้อก๊าซธรรมชาติตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ โดย ปตท. 

และโรงไฟฟ้าของ GPSC มีสัญญาซื้อขายก๊าซ  ดังนี้ 

 1)  โรงไฟฟ้าศรีราชา มีการเข้าทําสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ

กับ ปตท. เป็นระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดในปี 2567 ที่ราคาก๊าซสําหรับ

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP Gas Price) โดยบริษัทสามารถ

ส่งผ่านค่าเชื้อเพลิงรวมอยู่ในค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) 

ไปยัง กฟผ. ทั้งนี้ กรณีที่ ปตท. ไม่สามารถจัดส่งปริมาณ

ก๊าซธรรมชาติได้ตามสัญญาดังกล่าวและ กฟผ. สั่งให้บริษัท

เดินเครื่องด้วยเชื้อเพลิงสํารอง กฟผ. จะเป็นผู้ชดเชยค่าเชื้อเพลิง

ส่วนที่เพิ่มขึ้นให้แก่บริษัท โดยโรงไฟฟ้าศรีราชาได้ทําสัญญา

ซื้อขายน้ํามันดีเซลกับ TOP เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสํารองในกรณี

ที่ไม่สามารถจัดหาก๊าซธรรมชาติได้ โดยสัญญามีระยะเวลา 25 ปี 

สิ้นสุดในปี 2567 

 2)  โรงผลิตสาธารณูปการ 1 (Central Utility Plant 1: CUP-1) 

ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยมีการเข้าทํา

สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. เป็นระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุด

ปี 2564

 3)  โรงผลิตสาธารณูปการ 2 (Central Utility Plant 2: CUP-2) 

ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าโดยมีการเข้าทํา

สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. เป็นระยะเวลา 15 ปี 

สิ้นสุดในปี 2565

 4)  โรงผลิตสาธารณูปการ 3 (Central Utility Plant 3: CUP-3) 

โรงผลิตสาธารณูปการ 3 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต

ไอน้ําโดยมีการเข้าทําสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. 

เป็นระยะเวลา 15 ปี สิ้นสุดปี 2566 

 ความสมเหตุสมผลของการเขาทํารายการระหวางกัน

  สําหรับการเข้าทํารายการซื้อสินค้า วัตถุดิบ และ/หรือ 

รบับรกิารจากบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนันัน้  มวีตัถปุระสงค์เพื่อก่อใหเ้กดิ

ประโยชน์สูงสุดร่วมกันในการดําเนินธุรกิจภายในกลุ่ม ปตท. 

และเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ โดยเป็น

การดําเนินตามธุรกิจปกติ โดยที่ปริมาณสินค้าหรือวัตถุดิบ

ที่บริษัทฯ ซื้อ/ ขาย หรือบริการที่บริษัทฯ ให้/ ได้รับจากบริษัท

ที่เกี่ยวข้องนั้น สอดคล้องกับความต้องการและการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท ทั้งนี้ ราคาที่รับซื้อ/ ขาย หรือให้/ รับบริการจากบริษัท

ที่เกี่ยวข้องมีลักษณะเป็นไปตามที่ตกลงกันในสัญญา ซึ่งก่อให้

เกิดประโยชน์ทางการค้าแก่ทั้งบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยที่

มิได้มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน หรือ

มีรายการใด ๆ เป็นพิเศษ

 นโยบายเกี่ยวกับรายการระหวางกันในอนาคต

 รายการระหว่างกันของ ปตท. ในอนาคต จะเป็นรายการ

ที่ดาํเนินการทางธรุกิจตามปกติเชน่เดิม ไมม่ีรายการใดเปน็พิเศษ 

ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง ปตท. บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น ส่วนนโยบายการกําหนดราคา

ระหว่าง ปตท. กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน กําหนดจากราคา

ตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กําหนดให้กับบุคคล/ กิจการอื่น

ที่ไมเ่กีย่วข้องกัน สําหรับราคาสินคา้ทีซ่ือ้จากบริษทัยอ่ยจะเป็นไป

ตามราคาจําหน่ายของบริษัทย่อยที่อ้างอิงจากราคาตลาด 

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันจะเป็นไปตามระเบียบของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่อง

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ซึ่งกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

รายการระหว่างกัน
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มูลคาสินทรัพยสุทธิหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม
และคาเผื่อการดอยคา 
จํานวน 

สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ
จํานวน 

สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจ
และประเมินคาสุทธิ 
จํานวน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ทรัพยสินหลักที่ ปตท. 
และบริษัทยอย
ใชในการประกอบธุรกิจ 

รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี

ของ ปตท. และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ข้อ 17 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ข้อ 19 เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

และข้อ 20 สินทรัพย์ที่เกิดจากการสํารวจและประเมินค่า 

ตามลําดับ

ทรัพยสินที่ใช
ในการประกอบธุรกิจ
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 ปตท. ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง

ภายใตก้ารเปลีย่นแปลงที่อาจสง่ผลกระทบตอ่ธรุกิจทัง้จากปจัจัย

ภายในและภายนอก จึงได้มีการดําเนินการบริหารความเสี่ยง

อย่างต่อเนื่องตามหลักการและแนวทางของ Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO-ERM) ซึง่เปน็มาตรฐานสากลในเรือ่งการบรหิารความเสีย่ง 

โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของ

ทุกกระบวนการในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และต้องมี

ความเชื่อมโยงกนัทกุระดบั จงึไดก้าํหนดนโยบายบรหิารความเสี่ยง

ทั่ วองค์กร ที่พนักงานทุกคนต้องถือปฏิ บัติ  มีการจัดตั้ ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk 

Management Committee: ERMC) และคณะกรรมการแผน

วิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง (Corporate Plan and Risk 

Management Committee: CPRC) เพื่อทําหน้าที่กํากับดูแล

ให้การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

 ความเสี่ยงในระดับองค์กรจะมีการบริหารจัดการอย่าง

เป็นระบบผ่านคณะกรรมการจัดการคณะต่าง ๆ และบูรณาการ

การบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการจัดทําแผนวิสาหกิจ 

เพื่อให้แผนบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร ความเสี่ยงใน

การปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของผู้บริหารที่รับผิดชอบ

การปฏบิัตงิานนั้น ๆ  โดยถอืเป็นหนา้ทีร่บัผดิชอบของทุกหนว่ยงาน

ในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ซึ่งมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในคําบรรยายหน้าที่งานของทุกหน่วยงาน

 การลงทุนในหลักทรัพยข์อง ปตท. ผู้ลงทุนควรพจิารณาปัจจัย

ความเสี่ยงหลักที่เกิดจากลักษณะการประกอบธุรกิจของ ปตท. 

ทั้งนี้ นอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ 

อาจมีความเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่ง ปตท. ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือ

เป็นความเสี่ยงที่ ปตท. พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่มีผลกระทบ

ในสาระสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของ ปตท. สําหรับข้อมูลปัจจัย

ความเสีย่งทีอ่า้งองิถงึรฐับาลหรอืขอ้มลูเศรษฐกจิของประเทศไทย

ในภาพรวม ข้อมูลดังกล่าวได้มาจากข้อมูลที่เปิดเผยโดยรัฐบาล

และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ โดย ปตท. มิได้ตรวจทานข้อมูลดังกล่าว 

ดังนั้น ในการลงทุนผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบ 

ปจจัยความเสี่ยง
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 ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงต่อเนื่องและปัจจัยเสี่ยงใหม่

ที่จะเกิดขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถ

จําแนกเป็นความเสี่ยง ดังนี้

1.  ความเสี่ยงดานกลยุทธ

1.1 ความเสี่ยงจากทิศทางกลยุทธธุรกิจ 
  

  นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจ (Disruptive Technology) 

ส่งผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้าและการดําเนินธุรกิจ

ในปัจจุบนั ปตท. จึงให้ความสําคญักับการกําหนดทิศทางกลยุทธ์

การดําเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ

ทิศทางเศรษฐกิจ สังคม พลังงาน เทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค

ที่เปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มใหญ่ (Mega Trend) ของโลก

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หากกลยุทธ์ของ ปตท. ไม่สามารถตอบรับ

การเปลี่ยนแปลงได้อย่างทนัทว่งท ีอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนนิ

ธุรกิจและผลประกอบการของ ปตท. ในอนาคต 

  ปตท. ได้กําหนดกลยุทธ์การสร้าง New S-Curve เพื่อ

แสวงหาโอกาสและพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ รับมือการเปลี่ยนแปลง

ที่จะเกิดขึ้น และมีการทบทวนวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์

ของการดําเนินธุรกิจในอนาคต ผ่านการประชุมสัมมนาระดม

ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารระดบัสงูของกลุม่ ปตท. ทกุป ีทัง้ในระดบั

ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่ม ปตท. ที่เรียกว่า Top Executive Thinking 

Session (TTS) และในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม ปตท. 

ที่เรียกว่า Strategic Thinking Session (STS) พร้อมทั้งนําทิศทาง

กลยุทธ์ดังกล่าว จัดทําเป็นแผนธุรกิจ 5 ปี โดยมีการบูรณาการ

แผนบริหารความเสี่ยงควบคู่กับแผนธุรกิจ

  นอกจากนี้ ปตท. ยังได้มีการจัดการประชุมผู้บริหาร

ในกลุ่ม ปตท. ทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของกลุ่ม 

ปตท. และร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับแผน

ธรุกจิและกลยทุธ์ระยะสัน้ เพือ่สรา้งความมั่นใจวา่ผลประกอบการ

จะเป็นไปตามเป้าหมาย

1.2  ความเสี่ยงจากปริมาณการผลิต
  กาซธรรมชาติลดลงและความตอเนื่อง
  ในการผลิตกาซธรรมชาติ

  ปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติของแหล่งผลิตที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและสหภาพเมียนมาลดลง เนื่องจาก

มีการผลิตมาเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี และแหล่งผลิต

กา๊ซธรรมชาติหลายแหล่งเริ่มทยอยเข้าสูร่ะยะ “พ้นช่วงรับประกัน

ปริมาณการส่งมอบก๊าซธรรมชาติ (Post Plateau)” ซึ่งผู้ผลิต

สามารถขอลดปริมาณส่งก๊าซธรรมชาติตามสัญญาลงได้ จึงมี

แนวโน้มที่ผู้ผลิตไม่สามารถส่งมอบก๊าซธรรมชาติได้ตาม

ความสามารถเดิมตลอดอายุสัญญา อีกทั้งแหล่งก๊าซธรรมชาติ

บงกชและแหล่งเอราวัณซึ่งมีปริมาณการผลิตในปัจจุบันรวม

ประมาณ 2,110 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จะสิ้นสุดสัญญาซื้อขาย

และอายุสัมปทานในช่วงปี 2565 - 2566 ภาครัฐได้ออกประมูล

แหล่งก๊าซธรรมชาติดังกล่าวในรูปแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต 

(Production Sharing Contract: PSC) โดยกําหนดเงื่อนไข

ในการผลิตขั้นต่ําในปริมาณรวม 1,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

ตลอดอายุสัญญา 10 ปี ซึ่งเป็นปริมาณที่ลดลงจากสัญญาเดิม 

โดย ปตท.สผ. (ผู้ดําเนินการ) ชนะการประมูลและได้รับสิทธิ

ในการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในทั้งสองแหล่ง อย่างไรก็ตาม

หากการลงนามในสัญญา PSC ระหว่างภาครัฐและ ปตท.สผ. 

ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูล รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการส่งมอบ

แปลงสัมปทานจากผู้รับสัมปทานเดิมให้กับบริษัท ปตท.สผ. 

หากไม่เป็นไปตามแผน อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่อง

ในการผลิตก๊าซธรรมชาติของทั้งสองแหล่ง ซึ่งจะส่งผลต่อ

การดําเนินธุรกิจของ ปตท.

  เพือ่รองรับแนวโน้มการจัดหาก๊าซธรรมชาตทิี่ลดลง ปตท. 

จึงได้จัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะยาวเพิ่มเติม โดยอยู่

ระหว่างเตรียมการก่อสร้างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว 

(LNG Terminal) แหล่งที่ 2 ที่จังหวัดระยอง และอยู่ระหว่าง

การก่อสร้างท่อเส้นที่ 5 เพื่อรองรับความต้องการ LNG ที่เพิ่มขึ้น 

รวมถงึมกีารแสวงหาแหล่งกา๊ซธรรมชาตจิากแหล่งใหม ่การจัดหา

ก๊าซธรรมชาติส่วนเพิ่มจากอ่าวไทย และพื้นที่ร่วมไทย-มาเลเซีย

  นอกจากปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ลดลง ต้นทุนในการพัฒนา

แหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจ

ส่งผลให้โรงแยกก๊าซธรรมชาติมีความจําเป็นต้องลดกําลัง

การผลิตลงเพราะไม่คุ้มค่าต่อการผลิต ทําให้ปริมาณผลิตภัณฑ์

รวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่จะจําหน่ายเป็นเชื้อเพลิง

และวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอาจไม่ เพียงพอต่อ

ความต้องการใช้ในประเทศ ทําให้ต้องนําเข้า LPG มากขึ้น 

และจําเป็นตอ้งจัดหาและนําเข้าวัตถดุิบอืน่ทีม่ีคณุภาพเหมาะสม

มาทดแทนให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อย่างไรก็ตาม ปตท. 

ได้ศึกษาความเปน็ไปไดใ้นการใชว้ตัถดุิบทางเลือกและการนําเขา้

วัตถุดิบจากต่างประเทศ รวมทั้งความพร้อมของโครงสร้าง

พื้นฐาน โดยพิจารณาความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ และห่วงโซ่

อุปทานของกลุ่ม ปตท. เพื่อหาแนวทางดําเนินการที่จะทําให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อไป

1.3  ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการการลงทุน

  ปตท. มีการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึง

การแสวงหาการลงทุนใหม่ทั้งในส่วนของธุรกิจที่  ปตท.  ดําเนินการเอง 

และธุรกิจที่ ปตท. ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. การลงทุนต่าง ๆ 

ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็น

ไปตามเป้าหมาย การดําเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนงาน และ

เงินทุนโครงการสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้
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  ปตท. ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การลงทุน

และบริหารจดัการงบประมาณลงทุนของ ปตท. และบริษทัในกลุม่ 

ปตท. และแนวทางการกํากับดูแลการลงทุนของบริษัทที่ ปตท. 

ถือหุ้น เพื่อนํามาใช้ในการกลั่นกรองการตัดสินใจ ติดตาม และ

กํากับดูแลการลงทุนของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยมี

กระบวนการบริหารการลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment 

Management: SIM) ที่มีคณะกรรมการบริหารการลงทุน 

ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ทําหน้าที่

พิจารณากลั่นกรอง ติดตาม รายงานการลงทุนของ ปตท. เพื่อ

ประกอบการตัดสินใจลงทุนของคณะกรรมการจัดการของ ปตท. 

และคณะกรรมการ ปตท. ทําให้มั่นใจว่าเงินลงทุนของ ปตท. 

จะเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการติดตามและ

วิเคราะห์พอร์ตการลงทุนของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

อย่างสม่ําเสมอเพื่อปรับปรุงผลการดําเนินงานและทบทวน

แผนการลงทุน รวมถึงให้ความสําคัญกับการบริหารงานที่มี

ความสําคัญต่อการแล้วเสร็จของโครงการ (Critical Path) เพื่อ

ลดระดับความเสี่ยงของการดําเนินงานโครงการให้อยู่ภายใต้

การควบคุมให้มากที่สุด ให้โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลา

ที่กําหนด อยู่ภายใต้งบประมาณให้ได้คุณภาพที่เหมาะสมและ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่กําหนด

1.4  ความเสี่ยงในการพัฒนาบุคลากร
  เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ

  ปตท. มีการขยายตวัทางธรุกิจอยา่งรวดเรว็จากการขยาย

การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการแสวงหาโอกาส

ทางธุรกิจโดยการลงทุนในธุรกิจใหม่ รวมถึงการนําระบบดิจิทัล 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ 

ดังนั้น หาก ปตท. ไม่สามารถจัดเตรียมและพัฒนาบุคลากร

ให้มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ที่เพียงพอและทันเวลา 

อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและการบรรลุเป้าหมาย

ในระยะยาวได้ 

  ในส่วนของเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธี

การไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ซึ่งคาดการณ์ได้ยากว่า Workforce 

of the Future ควรจะมีความชํานาญ (Skill) เกี่ยวกับเทคโนโลยี

เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งได้ ปตท. จึงต้องเตรียมพร้อมให้กับ

พนักงาน สําหรับรองรับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ที่รวดเร็วและการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ด้วยการปรับ 

Core Competency Set เพื่อให้สอดรับกับกลยุทธ์และทิศทาง

ดังกล่าว ตลอดจนทําการประเมินขีดความสามารถบุคลากร

ในองคก์รทัง้หมดใหม ่พรอ้มทัง้พัฒนาศักยภาพของบคุลากรผา่น 

2 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกัน คือ

  1. การพัฒนาศักยภาพพนักงานในส่วนที่เป็น Core 

Competency ผ่าน PTT Leadership and Learning 

Institute (PLLI) ซึ่งเป็นการพัฒนาในการเตรียม

ความพร้อมให้แก่พนักงานในมุมของการบริหาร

จัดการธุรกิจในภาพรวม ความรู้ความเข้าใจใน 

Technology/ Digital Trend เพื่อให้พนักงานสามารถ

นาํมาประยกุตแ์ละผลกัดนัให้เกิดการเปลีย่นแปลงใน

การดําเนินงาน การเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น การสร้างพื้นฐานในการคิดในเชิง

นวัตกรรม (Innovation) เป็นต้น

  2. การพฒันาศกัยภาพพนกังานในสว่นทีเ่ปน็ Functional 

Competency ของแต่ละธุรกิจผ่าน Functional 

Academy โดยจะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจ

ในเชิงลึกที่เกี่ยวกับแต่ละธุรกิจรวมถึงการฝึกปฏิบัติ

จริงด้วย 

  นอกจากนี้ เพื่อรองรับการดําเนินงานตามทิศทางกลยุทธ์

ของแต่ละหน่วยธุรกิจ ปตท. จัดวางโครงสร้างที่สนับสนุน

การทํางาน ระบุจํานวนบุคลากรรองรับความต้องการของ

หน่วยธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา พร้อมทั้งมีการบริหารพนักงาน

ผ่านกลไกการบริหารสายอาชีพ โดยในแต่ละสายอาชีพจะมี

การพิจารณากําหนดแผนกําลังคน ระบุตําแหน่งงานสําคัญ 

และแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากรของแต่ละ

สายอาชพีใหเ้กดิความชาํนาญทัง้ในเชงิลกึเฉพาะดา้น และพฒันา

ภาวะผู้นาํและส่งเสรมิให้เกดิการเรยีนรู้ เตรยีมความพร้อมสําหรับ

ผู้ที่จะเป็นผู้บริหารในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่า ปตท. จะมีผู้บริหาร

และพนักงานที่มีคุณภาพและเพียงพอในระบบอย่างต่อเนื่อง

1.5  ความเสี่ยงดานชื่อเสียงองคกร

  ความคาดหวังที่หลากหลายของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ต่าง ๆ ประกอบกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ส่งผลให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทําให้เหตุการณ์และ

ประเด็นข่าวต่าง ๆ ที่ส่งผลในเชิงลบต่อ ปตท. แพร่กระจายไป

อย่างรวดเร็วในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น

ต่อการดําเนินธุรกิจของ ปตท.

  เพือ่เป็นการลดผลกระทบดังกล่าว ปตท. ได้กาํหนดพันธกจิ

ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล และมี Aspiration ที่จะ

เป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจ ที่มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจอย่าง

โปรง่ใสและคาํนึงถึงผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุ่มอย่างทัว่ถึง เปน็องคก์ร

ที่สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น หรือ “PTT is Pride 

and Treasure of Thailand” โดยในปี 2561 ได้ทําการวัดผล

ความผูกพันของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) 
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ที่มีต่อองค์กร พบว่าความผูกพันของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม

มีความสมดุลหรือไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 

ซึ่งหากเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนําอื่น ๆ ในประเทศ ปตท. ยังคง

จัดอยู่ในกลุ่มผู้นํา โดยนําประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง

จากการสํารวจ Stakeholder Engagement มาเป็นข้อมูลสําคัญ

ในการจัดทําแผนปรับปรุงความผูกพันของผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2562 ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีการติดตามและรวบรวมประเด็น

ข่าวสารต่าง ๆ ในสังคมออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนิน

ธุรกิจของ ปตท. โดยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างทันท่วงที

  นอกจากนี้ ปตท. ยังได้ผลักดันกระบวนการจัดทําแผน

บริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Management) ไปสู่

การปฏบิตั ิซึง่บรูณาการไปพรอ้มกบักระบวนการจดัทาํแผนกลยุทธ์

ขององค์กร โดยเน้นการบริหารในเชิงป้องกัน และมอบหมาย

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรทําหน้าที่กํากับดูแล

และติดตามการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย

เพิ่มเติม สําหรับแผนงานหรือโครงการที่มีความสําคัญในระดับ

องคก์ร (Corporate Level) จะกําหนดให้มีการติดตามและรายงาน

ผลการบรหิารผู้มสีว่นได้เสยีเป็นรายไตรมาส ในส่วนของแผนงาน

หรือโครงการในระดับธุรกิจ (BU Level) ผู้บริหารระดับสูง

ของแต่ละหน่วยธุรกิจจะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ

และติดตามการดําเนินงานผ่านที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง

ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ปตท. ยังมีกลไกบริหารจัดการและ

การรับข้อร้องเรียน โดยหน่วยงานผู้รับแจ้งเรื่องจะประสานงาน

กบัหน่วยงานผู้รบัผิดชอบ ในการแก้ไข ติดตามดาํเนินการ รวมทัง้

รายงานสรุปสาเหตุ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะและความคืบหน้า

การแก้ไขข้อร้องเรียนตามลําดับชั้น และตอบกลับผู้ร้องเรียน

เป็นระยะ จนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสิ้น

  ปตท. มีการกําหนดค่านิยมร่วมของกลุ่ม ปตท. ควบคู่ไปกับ

การนาํเทคโนโลยีดิจิทลัมาปรบัใชใ้นการทํางาน (SPIRIT+Digital) 

สําหรับให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติเพื่อให้เป็น

คนเกง่ คนดี และมีความรบัผิดชอบตอ่องค์กรและสงัคมภายนอก 

มีการกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อสร้างสมดุล

และมลูค่าเพิม่ร่วมกันระหวา่งธรุกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มภายใต้

แนวคิด Social Enterprise รวมถึง ปตท. มีเจตนารมณ์ชัดเจน

ในนโยบายต่อต้านการทุจริต ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส 

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีี

2.  ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ

2.1 ความเสี่ยงจากราคาปโตรเลียมและปโตรเคมี
  ที่มีความผันผวนสูง

  ราคาวัตถุดิบและราคาจําหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ 

คอนเดนเสท น้ํามันดิบ น้ํามันสําเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 

พลังงานทางเลือก ตลอดจนส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ต่อต้นทุน

วัตถุดิบ (Spread) ทั้งในประเทศและต่างประเทศของ ปตท. และ

บริษัทในกลุ่ม ปตท. มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามตลาดโลกอย่าง

ผนัผวน อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนนิงาน อัตราผลตอบแทน

จากการลงทุนในอนาคตของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท.

  เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงด้านราคาเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ปตท. ได้กําหนดแผนบริหารจัดการเพื่อรองรับ

ผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงาน มีการจัดทําแผน

ธุรกิจในรูปแบบที่รองรับหลายสถานการณ์ (Scenario Planning) 

ในสถานการณ์ระดับราคาน้ํามันต่าง ๆ รองรับการเปลี่ยนแปลง

และความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างทันท่วงที 

อกีทั้งมกีารตั้งคณะทํางานบรหิารความเสี่ยงราคา (Price Strategy 

and Risk Management) ภายใต้โครงการ Petrochemical and 

Refi ning Integrated Synergy Management (PRISM) ทําหน้าที่

วิเคราะห์สถานการณ์ความเคลื่อนไหวราคาน้ํามันในตลาดโลก

และดําเนินการบริหารความเสี่ยงราคาวัตถุดิบและราคาผลิตภัณฑ์ 

รวมทั้งราคาซื้อและราคาจําหน่ายน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูป

ร่วมกันภายในกลุ่ม ปตท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งปัจจุบันกลุ่ม 

ปตท. ได้ดาํเนนิการบรหิารจัดการความเสี่ยงด้านราคาปิโตรเลยีม

และปโิตรเคม ีโดยการทาํสญัญาซือ้ขายตราสารอนพุนัธ์กบับรษิทั

คู่ค้า ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน รวมทั้ง

เลือกเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับ

ช่วงเวลาและวัตถุประสงค์ เช่น เครื่องมือ Swap หรือ Option 

  นอกจากนี้ ยังมีการจัดวางโครงสร้างและกระบวนการ

ในการกํากบัดแูลการบริหารจดัการความเสีย่งและการตรวจสอบ

ถ่วงดุลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงการกําหนดวงเงิน

มูลค่าความเสี่ยง (Value at Risk: VaR) ในการทําธุรกรรมการค้า 

และใหม้กีารจดัทํารายงานสรปุสถานะความเสีย่งเสนอตอ่ผูบ้รหิาร

และหน่วยงานเกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอ ทั้งนี้ เพื่อควบคุมและ

ติดตามมิให้ ปตท. และกลุ่ม ปตท. มีความเสี่ยงด้านราคาสูง

เกินกว่าระดับที่เหมาะสม

2.2 ความเสี่ยงทางดานการปฏิบัติตามนโยบาย 
  กฎหมาย ขอบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

  ความซับซ้อนของบทบัญญัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในปัจจุบัน เช่น กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า กฎหมาย

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เป็นต้น และ

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบ

ต่าง ๆ ของทางภาครัฐ เช่น กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

กฎหมายว่าดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ กฎหมายว่าดว้ยวนิัยการเงนิ

การคลังของรัฐ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และ

อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทอีกด้วย

  เพื่อให้การดําเนนิธุรกจิของ  ปตท.  เป็นไปด้วยความถูกต้อง

ตามกฎหมาย ปตท. ได้มีการประกาศใช้ “นโยบายการกํากับดูแล

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ของบริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) (Compliance Policy)” และ “แนวทาง

การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็น

ไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
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(Compliance Framework)” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานยึดมั่นเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ และ ปตท. ได้

ดําเนินการติดตามการออกร่างกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติ

ฉบบัใหม่ ๆ  เพือ่ชีแ้จงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  ของ ปตท. และเตรียม

ขอ้หารอืในความไมช่ดัเจนของหลกัเกณฑ ์เพือ่ใหก้ารดาํเนนิธรุกจิ

ของ ปตท. เป็นไปตามกฎหมายใหม่ที่จะถูกบังคับใช้ในอนาคต 

รวมถึงมีการผลักดันการบริหารจัดการตามแนว PTT Way/ PTT 

Way of Conduct ให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อให้มีมาตรฐาน

และแนวทางการบริหารจัดการกลุ่ม ปตท. ไปในทิศทางเดียวกัน 

ทั้งในด้านการกําหนดและถ่ายทอดนโนบาย (Policy) การกําหนด

ตวัชี้วดัผลการดาํเนนิงาน (Performance) การปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์

(Compliance) และการดาํเนนิการตามแนวทางการลงทนุของ  ปตท. 

อีกทั้งมีการศึกษาแนวทาง ออกแบบ และดําเนินการบูรณาการ

ระบบงาน GRC (Governance, Risk, and Compliance) เพื่อให้

การดําเนินธรุกิจของ ปตท. มีหลกัการและระบบธรรมาภิบาลและ

การควบคุมภายในที่ดี และไม่มีประเด็นความเสี่ยงการไม่ปฏิบัติ

ตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบงัคบั และกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยมี

การจัดทํา GRC Framework เพื่อกําหนดเป้าหมายและกลยุทธ์

ร่วมกัน การปรับปรุงบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานหลัก

ที่เกี่ยวข้องและให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee) 

การบูรณาการกระบวนการประเมินความเสี่ยงและติดตามว่า

หน่วยงานผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เปน็ไปตามนโยบาย กฎหมาย ขอ้บงัคับ และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

การสื่อสารและพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพด้าน GRC และมีการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้ง

การคัดเลอืกหน่วยงานนํารอ่ง (Pilot Area) เพื่อดําเนนิการประเมนิ

ความเสี่ยง การจดัทาํแผนและติดตามการบริหารความเสี่ยง และ

การรายงานผลต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

 

2.3 ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการผลิต
  และการดําเนินธุรกิจ

  ปตท. มีการดําเนินงานในหลายพื้นที่ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ มีโอกาสได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของ

การผลิตและการดําเนินธุรกิจ ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาด

ในการปฏิบัติงานของพนักงาน อุปกรณ์เครื่องจักรขัดข้อง ภัยธรรมชาติ 

ภัยจากความไม่สงบทางการเมือง ภัยจากการก่อการร้าย และ

ภัยอันตรายอื่น ๆ ที่ยากต่อการคาดการณ์ได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิด

ผลกระทบที่รุนแรง และอาจทําให้ Infrastructures ที่สําคัญของ 

ปตท. ได้รับความเสียหาย เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบ

ของภัยคุกคามดังกล่าว ปตท. มี “มาตรฐานการจัดการด้าน

ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

กลุ่ม ปตท.” และ “มาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่อง

ทางธุรกิจ กลุ่ม ปตท. (PTT Group Business Continuity 

Management System Standard: BCMS)”  ใหห้นว่ยธรุกจิ หนว่ยงาน

สนับสนุน ตลอดจนบริษัทในกลุ่ม ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

และเชื่อมโยงระบบร่วมกัน ปตท. ไม่เพียงปกป้องกิจกรรมที่สร้าง

มลูค่าภายในพืน้ทีป่ฏิบตัิการเทา่นัน้ แตย่งัปกปอ้งการดําเนินงาน

ในทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดการหยุดชะงักตั้งแต่การขนส่งวัตถุดิบ

และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยใช้ “หลัก 5 ประการของแนวทาง

การบริหารความปลอดภัยในการขนส่งทางรถยนต์กลุ่ม ปตท.” 

เพือ่ปกปอ้งกจิกรรมที่สรา้งมลูค่าตลอดสายโซท่างธุรกจิของ ปตท. 

ให้สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เกิดการหยุดชะงัก 

นอกจากนี้ ปตท. ต้องดําเนินการทบทวน ปรับปรุง พัฒนาระบบ 

BCM ใหเ้ชือ่มโยงกนัระหวา่งหนว่ยธรุกจิ และดาํเนนิการซอ้มแผน 

BCM แบบบูรณาการในระดับองค์กรในสถานการณ์ Black Swan 

เพื่อรักษาการรับรอง BCMs ของ ปตท. ตามมาตรฐานสากล 

ISO 22301 อีกด้วย

  ปตท. ไดม้ีการซือ้ประกนัภยัคุม้ครองความเสีย่งทรพัยส์ิน

หลกัทีใ่ชใ้นการดําเนินธรุกิจทัง้หมดตามแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัท

ชั้นนําในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และได้ทําประกันภัย

เพิม่เตมิในกรณทีีบ่รษิทัตอ้งหยดุดาํเนนิการ  แตก่ารซือ้ประกนัภยั

ดังกล่าวอาจไม่สามารถครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ได้ทุกประเภท เนื่องจากไม่มีบริษัทประกันภัยใดรับประกันภัย

ความเสยีหายทกุประเภท หรอืเนือ่งจากบางครัง้ หากซือ้ประกนัภยั 

ค่าเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันภัยความเสียหายนั้น ๆ จะสูง

มากจนไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และถึงแม้ว่า ปตท. จะเชื่อว่าบริษัท

ในกลุ่มมีการทําประกันภัยตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมก็ตาม 

ปตท. ไม่สามารถควบคุมวงเงินในการทําประกันภัยทรัพย์สินของ

กลุ่ม ปตท. ให้เพียงพอต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น

หากเกิดความเสียหายในทรัพย์สินที่ไม่ได้ทําประกันครอบคลุม

เต็มมูลค่าในจํานวนที่มีนัยสําคัญ หรือในกรณีที่ผู้รับประกันภัยมี

ปัญหาทางการเงินรุนแรงหรือต้องเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล่าว 

อาจส่งผลกระทบในด้านลบอย่างร้ายแรงต่อฐานะทางการเงิน

และผลการดําเนินงานหรือโอกาสทางธุรกิจของ ปตท. ได้

3.  ความเสี่ยงทางการเงิน 

3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของคาเงินบาท

  การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ 

จะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อรายได้ส่วนใหญ่ของ 

ปตท. เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ

ปิโตรเคมีอ้างอิงกับราคาตลาดโลก ซึ่งกําหนดราคาขายเป็น

สกุลเงินเหรียญสหรัฐ (USD Linked) ทําให้รายได้ของ ปตท. 

ผันผวนตามค่าเงินบาท อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของ

ค่าเงินบาทจะส่งผลกระทบต่อกําไร (Margin) ของ ปตท. ในระดับ

หนึ่ง เนื่องจากกาํไรสว่นใหญข่อง ปตท. จะถกูกาํหนดเปน็เงินบาท

ไว้ที่ค่าคงที่ โดยมีต้นทุนขายที่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐซึ่งอิงกับ

ราคาตลาดโลกเช่นเดียวกับราคาขาย
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  ความผันผวนของค่าเงินบาท ยังมีผลกระทบต่อกําไร

ขาดทุนสุทธิทางบัญชีของ ปตท. จากการที่ ปตท. และบริษัทย่อย

มีภาระหนี้เงินกู้ต่างประเทศคงค้างอยู่ โดยเงินกู้สกุลเยน ปตท. 

ได้ทําการป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินเยนโดยใช้อนุพันธ์ทาง

การเงิน (Participating Swap) เพื่อแปลงภาระหนี้สกุลเยนเป็น

สกุลเหรียญสหรัฐเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่อิงกับสกุลเหรียญ

สหรัฐ ซึ่งทําให้ ปตท. สามารถปิดความเสี่ยงจากความผันผวน

ของค่าเงินเยนต่อสกุลเหรียญสหรัฐได้แล้วเป็นส่วนใหญ่

  เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาท

ดังกล่าว ปตท. ได้ดําเนินการจัดโครงสร้างของเงินกู้ที่เป็นเงิน

สกุลต่างประเทศ ให้มีสัดส่วนสมดุลกับรายได้ที่เป็นเงินสกุล

ต่างประเทศ (Natural Hedge) รวมทั้งบริหารเงินในบัญชีเงินฝาก

ที่เป็นสกุลต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit) และซื้อ-ขาย

เงินสกุลต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) เพื่อเตรียมการชําระหนี้

เงินกู้สกุลต่าง ๆ และธุรกรรมการค้า เช่น ค่าก๊าซธรรมชาติและ

น้ํามันดิบที่นําเข้าจากต่างประเทศ และการส่งออกผลิตภัณฑ์

อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ปตท. ได้ดําเนินการจัดทํานโยบาย

การเงนิ (Finance Policy) เพื่อใชเ้ปน็แนวทางในการบรหิารการเงนิ

ของ ปตท. และกลุ่มบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยรวมถึงข้อกําหนดในเรื่อง

การจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

ฐานะการเงินของ ปตท.

3.2 ความเสี่ยงจากการใหการสนับสนุน
  ทางการเงินแกบริษัทในกลุม ปตท.

  ปตท. มีการลงทุนโครงการใหม่ ขยายธุรกิจ หรือปรับปรุง

การดําเนินงาน เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ

ในบางครั้งการลงทุนดังกล่าวอาจลงทุนผ่านบริษัทที่จัดตั้งใหม่ 

และ/หรือร่วมทุนกับพันธมิตร (Strategic Partner) และ/หรือผ่าน

บริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งบริษัทบางแห่งยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นโครงการ 

หรืออยู่ในวัฏจักรขาลงของธุรกิจ หรือฐานะการเงินไม่แข็งแกร่ง

เพียงพอ ผู้ถือหุ้นรวมถึง ปตท. จึงยังต้องให้การสนับสนุนทางการเงิน

ในช่วงการก่อสร้างโครงการ (Cost Overrun Support) เพื่อให้

บริษัทดังกล่าวสามารถดําเนินการได้ตามกลยุทธ์และนโยบาย

การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในภาพรวม นอกจากนี้ ในบางกรณี

บริษัทอาจประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในช่วงดําเนินการเชิง

พาณิชย์ (Cash Defi ciency Support) ซึ่งอาจเกิดจากเหตุสุดวิสัย 

จึงมีความจําเป็นต้องรับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้ถือหุ้น 

โดยการให้การสนับสนุนทางการเงินอาจจะเป็นไปในรูปแบบ

ของหนี้ด้อยสิทธิ (Subordinated Debt) และ/หรือทุน (Equity) 

และ/หรือการขยายวงเงินสินเชื่อทางการค้า (Trade Credit) 

และ/หรือการให้เงินกู้จากผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) และ/หรือ 

ในรูปแบบอื่น ๆ

  ปตท. จะพิจารณาให้ความสนับสนุนทางการเงินในรูป

ของเงินกู้ เงินทุน และ/หรือสินเชื่อทางการค้าในกรณีที่จําเป็น

และเปน็ประโยชนต์อ่ ปตท. และกลุม่ ปตท. ในระยะยาว ซึง่ ปตท. 

มีความเชื่อว่านโยบายและการดําเนินการดังกล่าวจะสามารถ

สร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้ 

  การใหค้วามสนบัสนุนทางการเงนิแกบ่รษิัทในกลุ่มนี ้ไมว่า่

จะเป็นในรูปแบบของหนี้ด้อยสิทธิหรือสินเชื่อทางการค้าหรือ

การใหเ้งนิกูจ้ากผูถ้อืหุน้ ปตท. ไมส่ามารถยนืยนัไดว้า่บรษิทักลุม่นี้

จะสามารถชําระคืนเงินให้แก่ ปตท. หรือบริษัทในกลุ่มนี้ จะไม่ประสบ

กับปัญหาทางการเงินอีก หรือจะไม่ต้องการการสนับสนุน

ทางการเงินจาก ปตท. อีก ซึ่งไมว่า่กรณีใดจะเกิดขึ้นกต็าม อาจจะ

ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของ 

ปตท. นอกจากนี้ หาก ปตท. หรือบริษัทในกลุ่ม ปตท. บริษัทใด

บริษัทหนึ่งตกเป็นผู้ผิดนัด (Default) ภายใต้สัญญาข้อตกลง

การให้การสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น อาจส่งผลให้เจ้าหนี้บางราย

เรียกให้หนี้ถึงกําหนดชําระโดยพลันได้ (Acceleration) ปตท. 

ไม่สามารถยืนยันได้ว่า ปตท. จะไม่เพิ่มสัดส่วนการลงทุนมากขึ้น 

หรือเพิ่มสัดส่วนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 50 หรือเข้าควบคุม

การบริหารบริษัทในกลุ่มนี้ หาก ปตท. เห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว

จะเป็นประโยชน์มากกว่า กรณีที่ ปตท. ตัดสินใจเข้าควบคุม

การบริหารบริษทัในกลุม่นี ้ภายใตม้าตรฐานการบญัชีไทยกาํหนด

ให้ ปตท. จะต้องมีการรวมงบการเงินของบริษัทในกลุ่มนี้เข้ากับ

งบการเงินของ ปตท. ตั้งแต่วันที่มีอํานาจในการควบคุมด้วย 

ซึ่งการรวมงบการเงินนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินรวม

ของ ปตท.

3.3 ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุน
  สําหรับการดําเนินการตามแผน

  ธรุกิจของ ปตท. โดยเฉพาะอยา่งยิง่ธรุกิจสาํรวจและผลิต

ปโิตรเลียม ธรุกิจระบบท่อสง่กา๊ซธรรมชาติและธุรกิจโรงแยกกา๊ซ

ธรรมชาติ รวมทั้งธุรกิจปิโตรเคมีเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูงและ

เป็นการลงทนุลว่งหนา้ ในทางปฏิบตัิถึงแม ้ปตท. จะมีการติดตาม

และบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด แต่การใช้เงินทุน

ดังกล่าวยังอาจคลาดเคลื่อนไปจากแผนที่วางไว้

  การประกอบธุรกิจของ ปตท. ที่มุ่งเน้นการสร้างความเติบโต

อย่างมั่นคงในระยะยาวและการเป็นบริษัทที่มีการกํากับดูแล

กิจการที่ดี ทําให้ ปตท. มีแผนงานลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่าง

ระมัดระวังโดยคํานึงถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัด

โครงสร้างเงินทุนที่สามารถดํารงอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ

ต่าง ๆ  ให้อยู่ระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรม

เดยีวกนั ซึง่จากการตดิตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการจัดหาเงินทุนอย่างต่อเนื่อง ปตท. จึงมีความเชื่อว่า

จะสามารถจดัหาเงินทนุเพื่อการขยายธรุกิจในอนาคตไดเ้พียงพอ 

ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม
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ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

หลักทรัพยของ ปตท. 

หุนสามัญ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,562,996,250 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 28,562,996,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและชําระแล้ว 28,562,996,250 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 28,562,996,250 หุ้น (ที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ ปตท. จากเดิมหุ้นละ 10 บาท 

เป็นหุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของ ปตท. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 

ทั้งนี้ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นละ 1 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561) 

พันธบัตรและหุนกู 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินกู้ยืมในประเทศที่อยู่ในรูปพันธบัตร ปตท. ที่ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลังจํานวน 

1,000 ล้านบาท และที่อยู่ในหุ้นกู้ ปตท. กระทรวงการคลังไม่ค้ําประกันจํานวน 109,715 ล้านบาท รวมพันธบัตรและหุ้นกู้ ปตท. 

ในประเทศ ทั้งสิ้น 110,715 ล้านบาท และบริษัทมีเงินกู้ยืมต่างประเทศในรูปหุ้นกู้ ปตท. สกุลเงินเหรียญสหรัฐ กระทรวงการคลัง

ไม่ค้ําประกัน จํานวนเทียบเท่า 27,969 ล้านบาท โดยรายละเอียดสําคัญของพันธบัตรและหุ้นกู้ สามารถสรุปได้ดังนี้

โครงสรางเงินทุน
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พันธบัตรและหุนกู
จํานวน

(ลานบาท)
วันครบกําหนด

ไถถอน
หลักประกัน

พันธบัตร ปตท. ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง

• พันธบัตรในประเทศ 1,000 ปี 2563 ไม่มี

หุ้นกู้ ปตท. กระทรวงการคลังไม่ค้ําประกัน

• หุ้นกู้ในประเทศ1/ 4/

• หุ้นกู้ต่างประเทศ2/ 3/ 4/

109,715

27,969

ปี 2562 - 2653

ปี 2578 - 2585

ไม่มี

ไม่มี

รวม 137,684

รวมพันธบัตรและหุนกู ปตท. 138,684

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.

หุนกูในประเทศไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ

หุนกู
จํานวน 

(ลานบาท)
อัตราดอกเบี้ยตอป อายุ/ กําหนดการไถถอน

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  

จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 6 ปี 11 เดือน 24 วัน 

กําหนดไถ่ถอนปี 2562

PTTC195C 10,000 ปีที่ 1 - 4 ร้อยละ 4.10 ปีที่ 5 - 6 ร้อยละ 5.10  

จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 6 ปี 9 เดือน 15 วัน 

กําหนดไถ่ถอนปี 2562

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

กําหนดไถ่ถอนปี 2563

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

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

PTTC21NA 10,0001/ ร้อยละ 4.00 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 6 ปี 11 เดือน กําหนดไถ่ถอนปี 2564

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

PTTC222A 4,0002/ ร้อยละ 4.50 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 12 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2565



117รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)โครงสร้างเงินทุน

หุนกู
จํานวน 

(ลานบาท)
อัตราดอกเบี้ยตอป อายุ/ กําหนดการไถถอน

PTTC239A 10,000 ร้อยละ 6.58 จ่ายดอกเบี้ยครั้งเดียว

ในวันครบกําหนดไถ่ถอน

อายุ 10 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2566

PTTC243A 14,9673/ ปีที่ 1 - 5 ร้อยละ 5.00 ปีที่ 6 - 8 ร้อยละ 6.20 

ปีที่ 9 - 15 ร้อยละ 6.80 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 15 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2567 

(ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกําหนดได้ 

ณ สิ้นปีที่ 8)

PTTC247A 9,4004/ ปีที่ 1 - 5 ร้อยละ 4.25 ปีที่ 6 - 10 ร้อยละ 5.50

ปีที่ 11 - 15 ร้อยละ 5.75 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 15 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2567 

(ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกําหนดได้ 

ณ สิ้นปีที่ 10)

PTTC10DA 4,0005/ ร้อยละ 5.90 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 100 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2653 

(ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกําหนดได้ 

ณ สิ้นปีที่ 50 และ 75 และกรณีอื่นที่ระบุ

ในข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่

ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้)

รวม 109,715

 

หุนกูตางประเทศไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ

หุนกู
จํานวน 

(ลานบาท)
อัตราดอกเบี้ยตอป อายุ/ กําหนดการไถถอน

USD Bond 

ปี 2005

9,540 ร้อยละ 5.875 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 30 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2578

USD Bond 

ปี 2012

18,4296/ ร้อยละ 4.50 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 30 ปี กําหนดไถ่ถอนปี 2585

รวม 27,969

หมายเหตุ:
1/ ปตท. ไดท้าํสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) จากหุน้กูส้กลุบาท จาํนวน 6,000 ลา้นบาท จากอตัราดอกเบีย้คงทีเ่ปน็อตัราดอกเบีย้ลอยตวั 

 THBFIX บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลบาท โดยสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

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

 ที่อัตราลอยตัว LIBOR บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐ

3/  ปตท. ไดท้าํสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) จากหุน้กูส้กลุบาท จาํนวน 2,000 ลา้นบาท จากอตัราดอกเบีย้คงทีเ่ปน็อตัราดอกเบีย้ลอยตวั 

 THBFIX บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลบาท โดยสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 6 มีนาคม 2567 

4/  ปตท. ไดท้าํสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) จากหุน้กูส้กลุบาท จาํนวน 6,000 ลา้นบาท จากอตัราดอกเบีย้คงทีเ่ปน็อตัราดอกเบีย้ลอยตวั 

 THBFIX บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลบาท โดยสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 15 สิงหาคม 2567

5/ ปตท. ไดท้าํสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) จากหุน้กูส้กลุบาท จาํนวน 4,000 ลา้นบาท จากอตัราดอกเบีย้คงทีเ่ปน็อตัราดอกเบีย้ลอยตวั 

 THBFIX บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลบาท โดยสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 2 ธันวาคม 2570 

 จํานวน 2,000 ล้านบาท และในวันที่ 2 มิถุนายน 2571 จํานวน 2,000 ล้านบาท

6/  ปตท.  ไดท้าํสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) จากหุน้กูส้กลุเหรยีญสหรฐั จาํนวน 500 ลา้นเหรยีญ จากอตัราดอกเบีย้คงทีเ่ปน็อตัราดอกเบีย้

 ลอยตัว LIBOR บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐ
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ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ทําการซื้อหุนสามัญของ ปตท.
 

 การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. 

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

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

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

และยังไม่มีการขออนุมตัิออก Warrant รุ่นใหม่

ตั๋วแลกเงินระยะสั้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มียอดคงค้างตั๋วแลกเงินระยะสั้น 

ผูถือหุน
 

 ปตท. มโีครงสรา้งผูถ้อืหุน้ตามขอ้มลู ณ วนักาํหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ที่มสีทิธริบัเงนิปนัผลระหวา่งกาลป ี2561 (วนัที่ 12 ตลุาคม 2561) 

ดังนี้

รายการ หุน (ลาน) บาท (ลาน) รอยละ

ทุนจดทะเบียน 28,562.9 28,562.9 -

ทุนชําระแล้ว (ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561)

• กระทรวงการคลัง

• กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)

• กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

• สถาบันและนักลงทุนทั่วไป

28,562.9

14,598.9

1,736.9

1,736.9

10,490.2

28,562.9

14,598.9

1,736.9

1,736.9

10,490.2

100.000

51.111

6.081

6.081

36.727

ทุนยังไม่ชําระ - - -

 ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 12 อันดับแรกของ ปตท. เป็นดังนี้ (ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561) 

ลําดับที่ รายชื่อ จํานวนหุน
รอยละของ

จํานวนหุนทั้งหมด

1. กระทรวงการคลัง 14,598,855,750 51.111

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 2,196,575,586 7.690

3. กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 1,736,895,500 6.081

4. กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 1,736,895,500 6.081

5. STATE STREET EUROPE LIMITED 572,054,528 2.003

6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 547,412,451 1.917

7. สํานักงานประกันสังคม 391,204,100 1.370

8. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 263,758,093 0.923
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ลําดับที่ รายชื่อ จํานวนหุน
รอยละของ

จํานวนหุนทั้งหมด

9. GIC PRIVATE LIMITED 235,759,200 0.825

10. N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 182,479,900 0.639

11. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 156,147,932 0.547

12. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 147,761,976 0.517

ยอดรวม 22,765,800,516 79.704

หมายเหตุ: 
1.  ผูถ้ือหุน้ลาํดบัที ่6, 8, 11 และ 12 มีชือ่เปน็บริษทันิติบคุคล หรือ NOMINEE ACCOUNT ซึ่ง ปตท. ไดต้รวจสอบกบับริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

 จาํกดั (TSD) แลว้ ไมส่ามารถตรวจสอบและเปดิเผย Ultimate Shareholder ได ้แตอ่ยา่งไรกต็าม กระทรวงการคลงัเปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญร่ายเดยีวทีเ่ปน็ตวัแทน

 ภาครัฐ ที่มีส่วนในการกําหนดนโยบายการจัดการ ปตท. โดยเสนอผู้แทนมาเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งรวมถึง

 ผู้ถือหุ้นลําดับที่ 6, 8, 11 และ 12 ไม่ได้มีพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการของ ปตท. เช่น ส่งผู้แทนมาเป็นกรรมการของ ปตท. เป็นต้น

2. ผูถ้อืหุ้นในบรษิัท ไทยเอ็นวดีอีาร์ จาํกดั ซึง่ถอืใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิ (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) ในรายการที่ 2

  ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

 ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นโยบายการจายเงินปนผล
 

 นโยบายจายเงินปนผลของ ปตท.

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 25 ของกําไร

สุทธิที่เหลือหลังหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและ

บรษิทัไดก้าํหนดไว ้โดยพจิารณาจากกาํไรสทุธติามงบการเงนิรวม

ของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ

แผนการลงทุน ความจําเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต 

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจําปี

แล้วจะต้องนําเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็น

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ

อนมุตัใิหจ้า่ยเงนิปนัผลไดแ้ลว้ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบ

ในการประชุมคราวต่อไป

 นโยบายจายเงินปนผลของบริษัทยอย 

 สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อย

แต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสด

คงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้น ๆ หากกระแสเงินสด

คงเหลือของบริษัทย่อยมีเพียงพอและได้ตั้งสํารองตามกฎหมายแล้ว 

บริษัทย่อยนั้น ๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป 

 

 นโยบายจายเงินปนผลของบริษัท ปตท.สํารวจ
 และผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

 หากไม่มีความจําเป็นอันใดคณะกรรมการบริษัทมีนโยบาย

ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น

เป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี

เงินได้แล้วในแต่ละปี และอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่

ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ ส่วนในกรณีของบริษัทย่อยนั้น บริษัท

ไม่ได้กําหนดนโยบายจ่ายเงินปันผล
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 ปี 2561 ปตท. มีการจัดตั้งโครงสร้างสายงาน “กํากับดูแล

องค์กรและกิจการสัมพันธ์” หรือ GRC (Governance, Risk, and 

Compliance) ภายใต้รองกรรมการผู้จดัการใหญ่กาํกบัดูแลองค์กร

และกิจการสัมพันธ์ โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบการกํากับดูแล

กิจการและบูรณาการหลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง 

การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

องค์กร ผ่านการกํากับดูแลกิจการ และการพัฒนาวิธีปฏิบัติตาม

การบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Way of Conduct) โดย

เล็งเห็นความจําเป็นในการรวมศูนย์ (Centralize) และบูรณาการ

การดําเนินงานของหน่วยงานที่อยู่ตามโครงสร้างสายงานต่าง ๆ 

เข้าด้วยกันเพื่อให้การดําเนินงานภายในบริษัท ปตท. และกลุ่ม

บริษัท ปตท. เป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี สามารถขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดการบริหารจัดการแบบ 

“Three Lines of Defense” 

ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ 
 

 โครงสร้างการจัดการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 

1 มกราคม 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการ ปตท. โดยแบ่ง

เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจํานวน 5 คณะ ช่วยกลั่นกรองงาน

ที่มีความสําคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เปน็ผูบ้ริหารสูงสดุของบริษัทฯ บริหารจัดการ ผ่านคณะกรรมการ

จัดการซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 25 คณะ 

โครงสร้างการจัดการ

โครงสราง
การจัดการ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย

ประธานเจาหนาที่เทคโนโลยี
และวิศวกรรม

รองกรรมการผูจัดการใหญ
กํากับดูแลองคกรและกิจการสัมพันธ

ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน

คณะกรรมการ

รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลยุทธองคกร

รองกรรมการผูจัดการใหญ
บริหารองคกรและความยั่งยืน

รองกรรมการผูจัดการใหญ
หนวยธุรกิจ

การคาระหวางประเทศ

รองกรรมการผูจัดการใหญ
บริหารกลยุทธกลุมธุรกิจ
ปโตรเลียมขั้นปลาย

รองกรรมการผูจัดการใหญ
หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ

รองกรรมการผูจัดการใหญ
นวัตกรรมและดิจิตอล

ผูตรวจสอบบัญชี ผูถือหุน

หมายเหตุ: ผู้ช่วย กผญ. = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
(บริหารจัดการผ่านคณะกรรมการระดับจัดการ 25 คณะ)

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตน

และกาซธรรมชาติ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักกฎหมาย สํานักตรวจสอบภายใน (ผู้ช่วย กผญ.)

ผู้ช่วย กผญ.

แผนกลยุทธ์

ต่างประเทศ

ผู้ช่วย กผญ.

นโยบายและ

บริหารผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ช่วย กผญ.

แผนกลยุทธ์และ

บริหารการลงทุน

ผู้ช่วย กผญ.

บริหารชื่อเสียงองค์กร

และกิจการเพื่อสังคม

ผู้ช่วย กผญ.

นโยบายการเงิน

และบัญชีองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.

กํากับดูแลและ

ธรรมาภิบาลองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.

กลยุทธ์และบริหาร

การเงินองค์กร

ผู้ช่วย กผญ. 

เลขานุการบริษัท

และองค์กรสัมพันธ์

ผู้ช่วย กผญ.

ศูนย์บริการงานบัญชี

ผู้ช่วย กผญ.

ทรัพยากรบุคคลองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.

พัฒนาศักยภาพองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.

บริหารความยั่งยืน

1. ผู้ช่วย กผญ. วางแผน

2. ผู้ช่วย กผญ. แยกก๊าซธรรมชาติ

3. ผู้ช่วย กผญ. จัดหาและตลาด 

 ก๊าซธรรมชาติ

4. ผู้ช่วย กผญ. ระบบท่อ

 จัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ

5. ผู้ช่วย กผญ. ก๊าซธรรมชาติ

 สําหรับยานยนต์

ผู้ช่วย กผญ.

สถาบันนวัตกรรม

ผู้ช่วย กผญ. 

วิศวกรรม

และบริหารโครงการ

1. ผู้ช่วย กผญ. 

 แผนกลุ่มธุรกิจ

 ปิโตรเลียมขั้นปลาย

2. ผู้ช่วย กผญ. 

 บริหารความร่วมมือ

 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

 ขั้นปลาย

1. ผู้ช่วย กผญ. 

 การค้าระหว่างประเทศ

2. ผู้ช่วย กผญ. วางแผน

 และควบคุมความเสี่ยง

ผู้ช่วย กผญ.

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ผู้ช่วย กผญ.

แผนกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น

และก๊าซธรรมชาติ

โครงสร้างการจัดการ
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องคประกอบของคณะกรรมการ
 

 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 18 มกราคม 2562 

มีจํานวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 ท่าน (เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 11 ท่าน ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการท้ังคณะ)

 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

 • กรรมการที่เป็นผู้หญิง 1 ท่าน

 รายชื่อคณะกรรมการ ปตท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวย 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหนง วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ ปตท.

1. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 

(กรรมการตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 

ประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2561)

11 กรกฎาคม 2561 (วาระที่ 1)

2. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ 

กิตยารักษ์ 

กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการตรวจสอบ

1 กรกฎาคม 2557 (วาระที่ 1)

28 เมษายน 2560 (วาระที่ 2)

3. นายดอน วสันตพฤกษ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา 26 กรกฎาคม 2557 (วาระที่ 1)

11 เมษายน 2559 (วาระที่ 2)

4. นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ

กําหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ

4 กันยายน 2557 (วาระที่ 1)

28 เมษายน 2560 (วาระที่ 2)

5. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

4 กันยายน 2557 (วาระที่ 1)

11 เมษายน 2559 (วาระที่ 2)

6. นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

18 พฤศจิกายน 2559 (วาระที่ 1)

12 เมษายน 2561 (วาระที่ 2)

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

9 เมษายน 2558 (วาระที่ 2)

12 เมษายน 2561 (วาระที่ 3)

8. นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา 18 มกราคม 2561 (วาระที่ 1)

9. ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ 

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

12 เมษายน 2561 (วาระที่ 1)

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

28 เมษายน 2560 (วาระที่ 2)

11. นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ/ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 21 ธันวาคม 2561 (วาระที่ 1)

โครงสร้างการจัดการ
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ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหนง วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ ปตท.

12. นายดนุชา พิชยนันท์ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร

12 เมษายน 2561 (วาระที่ 1)

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

28 เมษายน 2560 (วาระที่ 2)

14. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่)

31 สิงหาคม 2561 (วาระที่ 1)

หมายเหตุ:
คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและลาออกในปี 2561 ดังนี้

• บุคคลลําดับที่ 1: นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 แทนนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 

 ซึ่งครบวาระ เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ มีผลต้ังแต่วันที่ 7 กันยายน 2561

• บุคคลลําดับที่ 8: นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ มีผลต้ังแต่วันที่ 18 มกราคม 2561 แทนนายบุญทักษ์ หวังเจริญ ซึ่งลาออก 

 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560

• บุคคลลําดับที่ 9: ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ มีผลต้ังแต่วันที่ 12 เมษายน 2561 แทนนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ซึ่งครบวาระ 

 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 

• บุคคลลําดับที่ 11: นายจุมพล ริมสาคร เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ มีผลต้ังแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561 แทนนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ที่ลาออก มีผลตั้งแต่

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ มีผลต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 แทนนายสมชัย สัจจพงษ์ ซึ่งลาออก 

 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 

• บุคคลลําดับที่ 12: นายดนุชา พิชยนันท์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ มีผลต้ังแต่วันที่ 12 เมษายน 2561 แทนนายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ซึ่งครบวาระ 

 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561   

• บุคคลลําดับที่ 14: นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เข้าดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 

 มีผลต้ังแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 แทนนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ซึ่งครบวาระตามสัญญาจ้าง วันที่ 31 สิงหาคม 2561  

 รายชื่อคณะกรรมการ ปตท. ที่ไดรับการแตงตั้งใหม เดือนมกราคม 2562 ประกอบดวย 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหนง วันที่ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ ปตท.

1. นายณัฐชาติ จารุจินดา กรรมการ 16 มกราคม 2562 (วาระที่ 1)

2. นายกุลิศ สมบัติศิริ กรรมการ 16 มกราคม 2562 (วาระที่ 1)

หมายเหตุ:
คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและลาออกในปี 2562 ดังนี้

• บุคคลลําดับที่ 1: นายณัฐชาติ จารุจินดา เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ มีผลต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 แทน พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ์ ซึ่งครบวาระเนื่องจาก

 อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561

• บุคคลลําดับที่ 2: นายกุลิศ สมบัติศิริ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ มีผลต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 แทนนายธรรมยศ ศรีช่วย ซึ่งลาออก มีผลต้ังแต่วันที่ 

 1 มกราคม 2562

โครงสร้างการจัดการ
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อาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการบรษิทั
 

 • คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจดูแลและจัดการบริษัท

ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติ

ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 • คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง

เป็นประธานกรรมการ และจะแตง่ตัง้รองประธานกรรมการ

ก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

 • คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง

เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

และเลขานุการคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการเห็น

สมควร

 หนาท่ีและความรับผิดชอบ
 ของคณะกรรมการบริษัท

 • คณะกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึง

การดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 • กําหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและแผนงาน

ที่สําคัญของบริษัท รวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยง

ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารจะสามารถนํา

วิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที่กําหนดขึ้นไปปฏิบัติให้

เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ควบคุม ติดตาม ดแูลใหมี้การดาํเนินการตามกลยทุธ์และ

นโยบายที่สาํคญั รวมถงึวัตถปุระสงค์ เป้าหมายทางการเงนิ

และแผนงานบริษัท งบประมาณของบริษัท ที่กําหนด

 • จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบ

บัญชี รวมท้ังดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 • สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 • กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง

ครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบ หรือกระบวนการ

ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง

 • ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

ระดบัสงูทีเ่หมาะสม เพื่อกอ่ให้เกิดแรงจงูใจท้ังในระยะสัน้

และระยะยาว

 • ทําการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกําหนดค่าตอบแทน ให้

สอดคล้องกับผลการดําเนินงาน

 • ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม

 • ใหมี้การเปดิเผยขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง ชดัเจน โปรง่ใส นา่เชือ่ถือ

และมีมาตรฐานสูง

 • เป็นผู้นําและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัท
 มีอํานาจดําเนินการเพิ่มเติมดังนี้

 • อํานาจอนุมัติการนําเงินไปลงทุนระยะยาวต่าง ๆ เช่น 

การลงทุนในหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ พันธบัตร หุ้นกู้ และ

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(Warrant) หรอืตราสารทางการเงนิอืน่

 • อํานาจอนุมัติให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท

ที่ ปตท. ถอืหุน้ ในรูปแบบการให้เงนิทนุ ทัง้ในรูปหุน้สามญั 

หุ้นบุริมสิทธิ การให้กู้ยืมเงิน หรือการให้การสนับสนุน

ทางการเงินในรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

 • อนุมัติการก่อหนี้ของ ปตท. รวมถึงการออกตราสารหนี้

ตา่ง ๆ เช่น หุ้นกู้ (Debenture)

 • พิจารณางบประมาณประจําปี

 • อนมุตัจัิดหาพัสด ุรวมถงึการอนมุตัเิรื่องตา่ง ๆ  ทีเ่กี่ยวขอ้ง

กับการจัดหาพัสดุ ในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

 • ให้ความเห็นชอบการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อน

ระดับพนักงานระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือ

เทียบเท่าขึ้นไป

 • แต่งตั้งเลขานุการบริษัท 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

 ตามข้อบังคบับรษัิทไดก้าํหนดกรรมการผู้มอีาํนาจลงนามแทน

บริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 (ปัจจุบัน) ประกอบด้วย 

(1) นายชาญศลิป์ ตรนุีชกร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท 

หรือ (2) นายดอน วสันตพฤกษ์ นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล หรือ 

ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อ

ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 

การแตงตัง้และการถอดถอนกรรมการ
บริษัท

 1. กรรมการของบริษัทเลือกต้ังโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี

จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และมีกรรมการที่เป็น

อสิระไมน่อ้ยกว่า 3 คน ซึง่กรรมการไมน่อ้ยกว่ากึง่หนึง่ของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการ

บริษัทอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน 

โดยกรรมการตอ้งมคุีณสมบตัติามที่กฎหมายและขอ้บังคบักาํหนด 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติ

เห็นชอบให้กําหนดสัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระเพ่ิมเป็นไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่ง และถือปฏิบัติต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 18 มกราคม 

2562 มีกรรมการอิสระ 11 คน มีกรรมการที่เป็นผู้หญิง จํานวน 

1 คน โดยกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และมี

โครงสร้างการจัดการ
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กรรมการผู้มีความเชี่ยวชาญ ความรู้และมีประสบการณ์ด้าน

บัญชีการเงิน 6 คน คือ นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย นายสมศักดิ์ 

โชติรัตนะศิริ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค นายวิชัย อัศรัสกร 

นายกุลิศ สมบัติศิริ และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 

 2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการ

สรรหาเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ต่อคณะกรรมการ ปตท. ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้น

ที่ตนถือ

  (2) ผู้ถอืหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่ทัง้หมดตาม 

(1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเปน็กรรมการ

กไ็ด ้แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แกผู่ใ้ดมากน้อยเพยีงใด

ไม่ได้

  (3) บุคคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสูงสดุตามลําดบัลงมาเป็น

ผูไ้ดร้บัการเลอืกต้ังเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น

  (4) ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมา

มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานใน

ที่ประชุมน้ันเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 3. ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจาํปทีกุครัง้ ใหก้รรมการ

ออกจากตําแหน่งตามวาระหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจํานวน

กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออก

จากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน 

ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและ

ปหีลัง ๆ  ตอ่ไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นตาํแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออก

จากตําแหน่ง

 4. ในกรณีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก

ถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกต้ังบุคคล

ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับบริษัท

เข้าเป็นกรรมการแทนในตําแหน่งท่ีว่างในการประชุมคณะกรรมการ 

ปตท. คราวถดัไปกไ็ด ้เวน้แตว่าระของกรรมการทีพ่น้จากตาํแหนง่

จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยคณะกรรมการต้องมีคะแนนเสียง

แตง่ตัง้ไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจาํนวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู ่ท้ังนี้

บคุคลที่เขา้เปน็กรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการ

ได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

 5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื่นใบลาออก

ต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

 6. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อน

ถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่

ของจํานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้น

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คุณสมบัติของกรรมการ

 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับที่แก้ไข

เพิ่มเติม และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ

 • มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

 • ไมเ่ปน็กรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบคุคลท่ีรฐัวิสาหกิจ

เปน็ผูถ้อืหุ้นเกนิกว่า 3 แห่ง ท้ังนี้ นบัรวมการเป็นกรรมการ

โดยตําแหน่งและการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการ

แทนในตําแหน่งกรรมการด้วย

 • กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ

ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง

คณุสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 • ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ

 • ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดํารงตําแหน่ง

กรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

 • ไมเ่ปน็ผูด้าํรงตาํแหน่งใดในพรรคการเมอืง หรอืเจา้หนา้ที่

ของพรรคการเมือง

 • ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะ

ทุจริตต่อหน้าที่

 • ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจน้ัน หรือผู้ถือหุ้นของ

นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้น (ยกเว้น กรรมการของ

รัฐวิสาหกิจ ที่ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง

ที่มีตําแหน่ง หรือเงินเดือนประจําตําแหน่งของราชการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐ และกรรมการของรัฐวิสาหกิจน้ันถือหุ้นไม่เกินกว่า

ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของรัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็น

กรรมการหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการ

ถือหุ้นอยู่)

 • ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้น

เป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้น

มอบหมายให้ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือดํารงตําแหน่ง

อื่นในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจน้ันเป็นผู้ถือหุ้น

 • ไมเ่ปน็กรรมการ หรอืผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีาํนาจในการจดัการ 

หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน 

ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของ

รัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ 

หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจน้ัน

โครงสร้างการจัดการ
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 โดยปี 2561 ได้มีการทบทวนการกําหนดเรื่องการดํารง

ตําแหน่งของกรรมการในคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ ฉบับ

ปรับปรุงคร้ังที่ 4 ดังนี้

 1. ดํารงตาํแหนง่กรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบคุคล

ที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง

 2. ดํารงตํ าแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 3 แห่ง ท้ังนี้ การดํารง

ตาํแหน่งกรรมการตามความในข้อ 2 นี้ จะต้องไม่ขดัตอ่หลักเกณฑ์

ในข้อ 1 ด้วย ทั้งนี้ การดํารงตําแหน่งกรรมการตามความในข้อ 1 

และข้อ 2 รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง

 นอกจากนี้ กรรมการอสิระและกรรมการเฉพาะเรื่องไม่สามารถ

ดํารงตําแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่อง

 อีกท้ัง ปตท. กํากับดูแลให้มีบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ

ที่กระทรวงการคลังจัดทําขึ้น (Director’s Pool) ไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด เพื่อเปน็ไปตามกฎหมาย

ดว้ย โดย ณ วันท่ี 18 มกราคม 2562 กรรมการ ปตท. รวม 15 ท่าน 

เป็นกรรมการอยู่ในบัญชีรายชื่อ Director’s Pool จํานวน 11 ท่าน 

การประชุมของคณะกรรมการ ปตท.

 ปตท. มีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไว้อย่าง

เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี โดยในปี 2561 กําหนดการประชุม

เดือนละ 1 คร้ังในทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่สามของเดือน และอาจ

มีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 

ซึ่งสาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ละเลขานกุารบรษิทั จะสง่หนังสอื

เชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่มีรายละเอียดและเหตุผล

ครบถ้วน และเอกสารประกอบการประชุมที่มีเนื้อหาที่จําเป็น

และเพียงพอในการตัดสินใจ ให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้า

ก่อนการประชุมประมาณ 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอ

ในการศึกษาก่อนการประชุม 

 ตัง้แตป่ ี2547 การประชมุคณะกรรมการ ปตท. ไดจ้ดัในรปูแบบ

การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มีการส่งระเบียบวาระการประชุม

ในรูปแบบแผ่น CD และตั้งแต่ปี 2556 ได้มีการพัฒนาผ่าน

ระบบ Application Software ของอุปกรณ์ iPad ซึ่งช่วยอํานวย

ความสะดวกและลดการใช้เอกสารประกอบวาระการประชุม

ได้เป็นจํานวนมาก รวมถึงสามารถลดข้ันตอนและระยะเวลา

ในการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมได้เป็นอย่างดี สามารถ

ช่วยให้การทํางานของกรรมการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

 นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2558 คณะกรรมการยังกําหนดให้จัดทํา

วาระสบืเนือ่ง โดยเปน็การรายงานความคบืหนา้ของการดาํเนนิการ

ตามวาระทีม่านาํเสนอคณะกรรมการ และตดิตามการดาํเนนิการ

ตามข้อสังเกต/ ข้อคิดเห็นของที่ประชุม เพื่อเป็นการติดตามดูแล

ให้มีการนํากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยให้จัดทําเป็นวาระ

รายงานในที่ประชุมทุกเดือนด้วย 

 คณะกรรมการกาํหนดเปน็นโยบายวา่ในวาระใดหากกรรมการ

เข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ ปตท. 

ฝ่ายเลขานุการฯ จะไม่จัดส่งวาระการประชุมให้กรรมการท่านน้ัน 

และกรรมการดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียง

ในวาระนัน้ ๆ  และในการพจิารณาลงมตใินที่ประชมุคณะกรรมการ 

จํานวนองค์ประชุมขั้นตํ่าจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดท่ีมาประชมุ ทัง้นี ้ในกรณีองคป์ระชุม

ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติดังกล่าว ขอให้ถือเป็นดุลยพินิจของ

ประธานกรรมการ โดยระบุนโยบายไว้ในคู่มือการกํากับดูแล

กิจการที่ดีฯ 

 ทั้งนี้  การบันทึกรายงานการประชุมแต่ละวาระสําหรับ

การจัดทาํรายงานการประชุมจะประกอบด้วยข้อคดิเห็น/ ข้อสังเกต 

เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่าน

การรับรองแล้วจากคณะกรรมการ ปตท. เพื่อให้กรรมการและ

ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ท้ังนี้ การประชุมคณะกรรมการ ปตท. 

แต่ละคร้ังใช้เวลาประชุมประมาณ 3 ช่ัวโมง 

 ปี 2561 มีการประชุมรวม 16 คร้ัง เป็นการประชุมนัดปกติ 

12 คร้ัง และการประชุมนัดพิเศษ 4 คร้ัง โดยการประชุมนัดพิเศษ

เป็นวาระการกําหนด/ ทบทวน/ อนุมัติ วิสัยทัศน์และภารกิจ 

ทิศทางและกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจกลุ่ม ปตท. (5 ปี Rolling) 

ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ

และผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์

และภารกิจ และอนุมัติทิศทางและกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของ

กลุ่ม ปตท. เพื่อใชเ้ปน็กรอบและแนวทางให้หนว่ยธุรกจิ บรษัิทยอ่ย 

บริษัทร่วมใช้ในการจัดทําแผนวิสาหกิจและงบประมาณประจําปี 

2562 - 2566 นอกจากนี้ มีการประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 

1 คร้ัง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยหัวข้อการประชุมเป็น 

“การว่าจา้งผูเ้ชีย่วชาญดา้นกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปตท.” เพื่อให้คําปรึกษา ความคิดเห็น คําแนะนําและจัดทํา

แผนยุทธศาสตร์ทางกฎหมายให้กับคณะกรรมการ ปตท. และ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมกรรมการอิสระ 1 ครั้ง 

ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ในหัวข้อวาระเรื่อง “Managing Tough 

Issues in ID Meeting” ซึง่กรรมการอสิระไดห้ารอืถงึประเดน็ทีอ่าจ

จะเกิดข้ึนจากการทําหน้าทีเ่ปน็กรรมการอิสระในการประชุม ทัง้นี ้

ในการประชุมทุกคร้ัง ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้กรรมการเสนอ

ความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและมีอิสระเสรี โดยสรุปการประชุม

ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

โครงสร้างการจัดการ
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สรุปการเขาประชุมในป 2561 ของคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ
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- นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ / / / / / / / / / พ้นจากตําแหน่งเนื่องจาก

อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ มีผลต้ังแต่ 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

1. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย แต่งตั้งมีผลวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 / / / / / / /

2. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ / / / / / / / / / / / / / / / /

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

4. นายดอน วสันตพฤกษ์ / / / / / / / / / / / / / / / /

5. นายวิชัย อัศรัสกร / / / / / / / / / / / / / / / /

6. พล.อ. ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข / / / / / / / / / / / / / / / /

7. นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ / / / / / / / / X / / / X / / /

8. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค X / / / X / / / / / / X / / / /

9. นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล / / / / / / X / / / / / / / / /

- นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ / / / / / ครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2561

10. ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ แต่งตั้งมีผลวันที่ 

12 เมษายน 2561

/ / / / / / / / X / /

11. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ / / / / / / / / / / / / / / / /

- นายสมชัย สัจจพงษ์ / X X / X X ลาออกมีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

- นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

* ลาออกมีผลวันที่ 30 พฤศจิกายน   

   2561

แต่งตั้งมีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2561 / / / / / / / / ลาออก

มีผล

วันที่ 

30 

พฤศ-

จิกายน 

2561

12. นายจุมพล ริมสาคร แต่งตั้งมีผลวันที่ 21 ธันวาคม 2561 /

- นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ / / / / / ครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2561

13. นายดนุชา พิชยนันท์ แต่งตั้งมีผลวันที่ 

12 เมษายน 2561

/ X X / / / / / / / /

14. นายธรรมยศ ศรีช่วย / / / / / / / / / / / / / / / /

- นายเทวินทร์ วงศ์วานิช / / / / / / / / / / / ครบวาระตามสัญญาจ้างมี

ผลวันที่ 31 สิงหาคม 2561 

เป็นต้นไป

15. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร แต่งตั้งมีผลวันที่ 31 สิงหาคม 2561 / / / / /

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

จํานวนกรรมการท้ังหมด 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15

โครงสร้างการจัดการ
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รายชื่อกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการในป 2561

การดํารงตําแหนง
กรรมการระหวางป

คณะ
กรรมการ
ปตท.
รวม 

16 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ
รวม 

17 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
กํากับดูแล
กิจการที่ดี 
รวม 

6 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
สรรหา
รวม 

6 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
กําหนด

คาตอบแทน 
รวม 

3 ครั้ง

คณะ
กรรมการ 
บริหาร

ความเสี่ยง
องคกร
รวม 

5 ครั้ง

 1. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย 7/7 11 กรกฎาคม 2561

(แทนนายปิยสวัสดิ์ 

อัมระนันทน์)

 2. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ 

  กิตยารักษ์ 

16/16 17/17 -

 3. นายดอน วสันตพฤกษ์ 16/16 6/6 -

 4. นายวิชัย อัศรัสกร 16/16 17/17 1/1 -

 5. พล.อ. ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 16/16 6/6 -

 6. นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ 14/16 6/6 3/3 4/4 -

 7. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค 13/16 15/17 -

 8. นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล 15/16 2/3 18 มกราคม 2561

(แทนนายบุญทักษ์ 

หวังเจริญ)

 9. ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 10/11 3/3 12 เมษายน 2561 

(แทนนายสมคิด 

เลิศไพฑูรย์)

 10. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ 16/16 3/3 -

 11. นายจุมพล ริมสาคร 1/1 21 ธันวาคม 2561

(แทนนายกฤษฎา 

จีนะวิจารณะ)

12. นายดนุชา พิชยนันท์ 9/11 4/4 12 เมษายน 2561 

(แทนนายชาญวิทย์ 

อมตะมาทุชาติ)

13. นายธรรมยศ ศรีช่วย 16/16 5/5 นายธรรมยศ ศรีช่วย 

ลาออก

มีผลต้ังแต่วันที่

1 มกราคม 2562

14. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร  5/5 31 สิงหาคม 2561

(แทนนายเทวินทร์ 

วงศ์วานิช)

โครงสร้างการจัดการ
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สรุปการเขาประชุมของกรรมการครบวาระ/ ลาออก ระหวางป 2561 (รวม 7 ทาน)

รายชื่อกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการในป 2561

การดํารงตําแหนง
กรรมการระหวางป

คณะ
กรรมการ
ปตท.
รวม 

16 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ
รวม 

17 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
กํากับดูแล
กิจการที่ดี 
รวม 

6 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
สรรหา
รวม 

6 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
กําหนด

คาตอบแทน 
 รวม 

3 ครั้ง

คณะ
กรรมการ 
บริหาร

ความเสี่ยง
องคกร
รวม 

5 ครั้ง

 1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 9/9 พ้นจากการดํารง

ตําแหน่ง เนื่องจาก

อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์

มีผลต้ังแต่วันที่ 

11 กรกฎาคม 2561

 2. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ 5/5 2/2 1/1 ครบวาระการเป็น

กรรมการ ปตท. 

เมื่อวันที่ 

12 เมษายน 2561

 3. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ 5/5 1/1 ครบวาระการเป็น

กรรมการ ปตท. 

เมื่อวันที่ 

12 เมษายน 2561

 4. นายสมชัย สัจจพงษ์ 2/6 2/2 ลาออกจากการเป็น

กรรมการ มีผลต้ังแต่ 

วันที่ 1 พฤษภาคม 

2561

 5. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 8/8 1/1 ลาออกจากการเป็น

กรรมการ มีผลต้ังแต่ 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 

2561

 6. พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ์ 16/16 6/6 พ้นจากการดํารง

ตําแหน่ง เนื่องจาก

อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์

มีผลต้ังแต่วันที่ 

23 ธันวาคม 2561

 7. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 11/11 ครบวาระตาม

สัญญาจ้าง มีผลวันที่ 

31 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ:  
ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการ ปตท. รวม 16 คร้ัง เป็นการประชุมตามปกติ 12 ครั้ง และประชุมนัดพิเศษ 4 ครั้ง 

* สาเหตสุว่นใหญท่ีก่รรมการไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุ เนือ่งจากตดิไปตา่งประเทศและตดิราชการ โดยกรรมการจะแจง้การลาลว่งหนา้ และสง่หนงัสอืลาประชมุ

 ให้กับประธานกรรมการ

โครงสร้างการจัดการ
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ผูบริหาร 

รายช่ือผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง

1. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร1/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันต้นและก๊าซธรรมชาติ

3. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์2/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย

4. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต3/ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

5. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล4/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

6. นางอรวดี โพธิสาโร5/ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กร

7. นายปรีชา โภคะธนวัฒน์6/ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กรและความย่ังยืน

8. นายกฤษณ์ อิ่มแสง7/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กํากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์

9. นางสาวเพียงพนอ บุญกลํ่า รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักกฎหมาย 

10. นายนพดล ป่ินสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

11. นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม8/ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย

12. นายดิษทัต ปันยารชุน9/ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

13. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ10/ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและดิจิตอล

14. นายพงศธร ทวีสิน11/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

15. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

16. นายอธิคม เติบศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

17. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

18. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์12/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

19. นายชวลิต ทิพพาวนิช13/ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

โครงสร้างการจัดการ
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ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง

20. นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง14/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

21. นายสัมฤทธิ์ สําเนียง15/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์บริหารการเงินองค์กร 

22. นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ นโยบายการเงินและบัญชีองค์กร 

23. นายเชียรวิทย์ อุดมวัฒน์วงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์บริการงานบัญชี

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

1/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 แทนนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ซึ่งครบวาระตามสัญญาจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2/ ดํารงตําแหน่งรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย อีกหน้าท่ีหน่ึง ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

3/  แต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 แทนนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ซึ่งไปดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

4/  แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 แทนนางนิธิมา เทพวนังกูร ซึ่งเกษียณอายุ

5/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 แทนนางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ ซึ่งเกษียณอายุ

6/  แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 แทนนายกฤษณ์ อิ่มแสง ซึ่งไปดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กํากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ 

7/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กร โดยจัดตั้งหน่วยงานเพื่อกํากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ เพื่อให้

 การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

8/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 แทนนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ซึ่งดํารงตําแหน่งรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

 ขั้นปลาย อีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

9/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 แทนนางบุบผา อมรเกียรติขจร ซึ่งเกษียณอายุ

10/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 แทนนายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ซึ่งไปดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและ วิศวกรรม 

11/  แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 แทนนายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ซึ่งเกษียณอายุ 

12/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากมีการปรับโครงสร้าง ปตท. เพื่อให้ บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) (PTTOR) 

 เป็นบริษัทหลักของกลุ่ม ปตท. ในการดําเนินธุรกิจน้ํามันและค้าปลีก

13/  แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 แทนนายเติมชัย บุนนาค ซึ่งเกษียณอายุ

14/  แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 

15/ วันที่ 1 มกราคม 2562 ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงิน

 และการบัญชี บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

ผูบริหารเปลี่ยนแปลงในชวงตั้งแตวันที่ 1 มกราคม - 1 กุมภาพันธ 2562 ดังน้ี

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง

1. นายยงยศ ครองพาณิชย์ ผู้บริหารจากบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

มาปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

กลยุทธ์บริหารการเงินองค์กร ปตท. (มีผลต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 

แทนนายสัมฤทธิ์ สําเนียง)

2. นายวุฒิกร สติฐิต รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

(มีผลต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 แทนนายนพดล ป่ินสุภา ซึ่งย้ายไป

ปฏิบัติหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

(แทนนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ที่ลาออกก่อนเกษียณอายุ)

3. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

ลาออกก่อนเกษียณอายุ มีผลต้ังแตว่ันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

  

โครงสร้างการจัดการ
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อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 
(กรรมการผูจัดการใหญ)
 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กรรมการผูจ้ดัการใหญม่ีอาํนาจและหนา้ที่เกีย่วกบัการบริหารบริษัท ตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย และ

จะตอ้งบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รบัอนมุตัิจากคณะกรรมการอยา่งเครง่ครดั ซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวงั รกัษา

ผลประโยชนข์องบรษิทัและผูถ้อืหุน้อยา่งดทีีส่ดุ อาํนาจหนา้ทีข่องกรรมการผูจ้ดัการใหญใ่หร้วมถงึเรือ่งหรอืกจิการตา่ง ๆ  ดงัตอ่ไปนีด้ว้ย

 • ดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท

 • บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงาน

และลูกจ้างออกจากตําแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 • ดําเนินการให้มีการจัดทําและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการเพือ่ขออนมุตั ิ

และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุก ๆ 3 เดือน

 • ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

 คณะกรรมการ ปตท.ได้มอบอํานาจในการบริหารจัดการบริษัทให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลักการและขอบเขตอํานาจ 

ดังต่อไปนี้

 • เป็นผู้มีอํานาจในการบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่งและมติที่ประชุม

คณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ

 • เป็นผูม้ีอาํนาจในการบงัคบับญัชา ติดตอ่ สัง่การ ดาํเนินการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรม สญัญา เอกสารคาํสัง่หนังสือแจง้

หรือหนังสือใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบุคคลอื่น ตลอดจนให้มีอํานาจกระทําการใด ๆ ที่จําเป็น

และสมควร เพื่อให้การดําเนินการข้างต้นสําเร็จลุล่วงไป

 • เป็นผู้มีอํานาจในการบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตําแหน่งรวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน

หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย ตลอดจนให้ออกจากตําแหน่งตามระเบียบ ข้อกําหนดหรือคําส่ังที่คณะกรรมการของบริษัท

กาํหนด แต่ถา้เป็นพนกังานหรอืลกูจ้างชัน้ทีป่รกึษา รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ หรอืผู้ดาํรงตาํแหน่งเทยีบเท่าขึ้นไปจะต้องไดร้บั

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และให้มีอํานาจกําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจ้าง และออก

ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด

 • ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอํานาจช่วง 

และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอาํนาจดังกล่าว และ/หรือใหเ้ปน็ไป

ตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทกําหนดไว้

 ทั้งนี้ การใช้อํานาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทําได้ หากกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนได้เสีย 

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัทในการใช้อํานาจดังกล่าว โดยในปี 2561ไม่มีการดําเนินการใด ๆ 

ที่นอกเหนือขอบเขตอํานาจดังกล่าว

โครงสร้างการจัดการ
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คณะกรรมการจัดการของ ปตท. 

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

เพื่อทําหน้าที่บริหารจัดการ ปตท. ท้ังนี้ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบด้วยผู้บริหาร 15 ตําแหน่ง ดังนี้

ชื่อตําแหนง ตําแหนง

 1.  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการ

 2.  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันต้นและก๊าซธรรมชาติ กรรมการ

 3.  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย กรรมการ

 4.  ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม กรรมการ

 5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กรรมการ

 6.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กรรมการ

 7.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กรรมการ

 8.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย กรรมการ

 9.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและดิจิตอล กรรมการ

 10.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กรและความย่ังยืน กรรมการ

 11.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักกฎหมาย กรรมการ

 12.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กํากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ กรรมการ

 13.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) กรรมการ

 14.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กร กรรมการและเลขานุการ

 15.  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท และองค์กรสัมพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

 คณะกรรมการจัดการฯ มีกําหนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 3 คร้ัง โดยในปี 2561 มีการประชุมรวม 46 คร้ัง (นัดปกติ 42 คร้ัง 

และนัดพิเศษ 4 คร้ัง) 

 

โครงสร้างการจัดการ
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 หนาท่ีและความรับผิดชอบ
 ของคณะกรรมการจัดการของ ปตท.

 ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญ

ต่อกลยุทธ์ ทิศทางการดําเนินธุรกิจ แผนการดําเนินงานในระยะ

ยาว ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรร

ทรัพยากรให้กับ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น รวมท้ังบริหาร

จดัการใหเ้กิดระบบการทาํงานของบริษทัท่ี ปตท. ถือหุน้ ใหเ้ป็นไป

ในแนวทางเดียวกันให้รวมถึงการให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ 

ผลักดัน และส่งเสริมการดําเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้

 • การกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของกลุ่ม ปตท.

 • การกําหนดทิศทางกลยุทธ์องค์กรและเป้าหมาย

การดําเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ตลอดจนผลการดําเนินงาน

ของกลุ่มธุรกิจและกลุ่ม ปตท. โดยรวม

 • การกําหนดทิศทางการกํากับดูแลธรรมาภิบาลและ

การบูรณาการ Governance Risk และ Compliance 

ของกลุ่ม ปตท.

 • การพิจารณากล่ันกรองถึงโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณ

และทรพัยากร  เพือ่การลงทนุและการสนบัสนนุการดาํเนนิ

ธุรกิจของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. (PTT Group’s Capital 

Allocation Structure)

 • การพิจารณากล่ันกรองการบริหารการลงทุนของ ปตท. 

และกลุ่ม ปตท. (PTT Group’s Portfolio Management)

 • การพิจารณากล่ันกรอง และติดตามการขยายการลงทุน

ในต่างประเทศของกลุ่ม ปตท.

 • การกําหนดนโยบาย/ การตัดสินใจด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การเตรียมความพร้อมและพัฒนา

ผู้บริหารของกลุ่ม ปตท. ต้ังแต่ระดับ 14 ขึ้นไป ให้เป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับภารกิจของกลุ่ม 

ปตท. ในอนาคต (Leadership Affl iliation & Alignment 

Program)

 • การพิจารณากล่ันกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับ

มาตรฐาน/ การสร้างกลไกการบริหารจัดการองค์กร 

ระบบทรัพยากรบุคคล รวมท้ังกระบวนการธุรกิจและ

โครงสร้างองค์กรใน ปตท. และกลุ่ม ปตท. เพื่อก้าวไปสู่

องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างย่ังยืน

 • การพจิารณา กล่ันกรอง กําหนดนโยบายและหลักการการ

กาํกบัดแูลแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Way of Conduct) รวมท้ัง

ผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว้ 

 • การจัดลําดับความสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรบุคคล

และการเงินให้แก่ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น

 • การหาข้อยุติร่วมในประเด็นข้อขัดแย้งที่สําคัญระหว่าง

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

ขั้นปลายและกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม

 • การติดตามความคืบหน้าและผลการดําเนินงานของ

กลุ่ม ปตท. เทียบกับเป้าหมายที่กําหนด (PA & KPIs)

 • การพิจารณากล่ันกรองการบริหารความเส่ียงในการดําเนิน

ธุรกิจของกลุ่ม ปตท.

 • การกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการ ปตท.

 • การจัดลําดับความสําคัญของผลการตัดสินใจของ

คณะกรรมการ ปตท. เพื่อนําไปสู่การดําเนินการอย่าง

มีประสิทธิผล

 • การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทํางาน 

เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ 

 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย

 นอกจากคณะกรรมการจัดการของ ปตท. ตามข้างต้น 

เพื่อให้การบริหารจัดการกลุ่ม ปตท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถผลักดันกลยุทธ์ และการดําเนินธุรกิจภายในกลุ่ม 

ให้บรรลุผลตามเป้าหมายได้ ปตท. ได้มีจัดแบ่งกลุ่มของ

คณะกรรมการเป็น 3 ประเภทหลักประกอบด้วย 

 1. คณะกรรมการผลักดันกลยุทธองคกร 
  (Strategy Committees) ประกอบด้วย 

  1.1 คณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. (PTT Group 

Management Committee: PTTGMC)

  1.2 คณะกรรมการจดัการของ ปตท. (PTT Management 

Committee: PTTMC) (ที่กล่าวข้างต้น)

โครงสร้างการจัดการ
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 2. คณะกรรมการประสานและตัดสินใจระหวางธุรกิจ 
  (Coordination Committees) ประกอบด้วย

  2.1 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจ

ปิโตรเลียมข้ันต้นและก๊าซธรรมชาติ (Upstream & 

Gas Business Group Alignment & Coordination 

Management Committee: UAC)

  2.2 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจ

ปโิตรเลยีมขัน้ปลาย (Downstream Business Group 

Alignment & Coordination Committee: DAC)

  2.3 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือกลุ่มเทคโนโลยี

และวิศวกรรม (Technology and Engineering 

Group Alignment & Coordination Management 

Committee: TEAC)

  2.4 คณะกรรมการเทคโนโลยีกลุ่ม ปตท. (PTT Group 

Technology Committee: PTTGTC)

  2.5 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือการดาํเนินธรุกิจ

อย่างย่ังยืนกลุ่ม ปตท. (Sustainability Alignment 

Committee: SAC)

  2.6 คณะกรรมการแผนกลยทุธ์ธรุกจิกา๊ซธรรมชาต ิ(Gas 

Business Strategic Alignment Committee: GBSC)

  2.7 คณะกรรมการแผนกลยุทธธ์รุกจินํ้ามนั (Oil Business 

Strategic Alignment Committee: OBSC)

  2.8 คณะกรรมการแผนกลยทุธข์องกลุม่ธรุกจิปโิตรเลยีม

ขัน้ปลาย (Downstream Petroleum Business Group 

Strategic Alignment Committee: DBSC)

  2.9 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ธุรกิจการค้าระหว่าง

ประเทศ (Trading Business Strategic Alignment 

Committee: TBSC)

   2.10 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง หนว่ยธรุกจิการคา้

ระหว่างประเทศ (Trading Risk Management 

Committee: TRMC)

 3. คณะกรรมการบริหารองคกร 
  (Support Committees) ประกอบด้วย

  3.1 คณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง 

(Corporate Plan and Risk Management Committee: 

CPRC)

  3.2 คณะกรรมการจัดการการกํากับดูแล การบริหาร

ความเสี่ยงและการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk and 

Compliance Management Committee)

  3.3 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่ม

ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Group 

Al ignment & Coordinat ion Management 

Committee: HRAC)

  3.4 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มการเงิน

และบญัช ี(Finance & Accounting Group Alignment 

& Coordination Management Committee: FAAC)

  3.5 คณะกรรมการจัดการความรู้กลุม่ ปตท. (PTT Group 

KM Committee) 

  3.6 คณะกรรมการบริหารจัดการด้านการตรวจสอบ

ภายในกลุ่ม ปตท. (PTT Group Internal Audit 

Management Committee)

  3.7 คณะกรรมการดิจิตอลกลุ่ม ปตท. (PTT Group 

Digital Steering Committee)

  3.8 คณะกรรมการนโยบายและการจัดหาเชิงกลยุทธ์

ระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท. (PTT Group Policy 

& Strategic Sourcing Committee)

  3.9 คณะกรรมการนโยบาย คุณภาพ ความม่ันคง 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

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

Heal th,  and Environment Management 

Committee: QSHEGMC)

  3.10 คณะกรรมการกํากับดูแลแบรนด์บริษัทกลุ่ม ปตท. 

(PTT Group Brand Equity Optimization Committee) 

  3.11 คณะกรรมการ Operational Excellence กลุ่ม ปตท. 

(PTT Group Operational Excellence Committee)

  3.12 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีกลุ่ม ปตท. 

(PTT Group Corporate Governance Committee)

  3.13 คณะกรรมการนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่ม ปตท. (PTT Group CSR Committee)

โครงสร้างการจัดการ
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ประวัติเลขานุการบริษัท

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business 

 Administration) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท

• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP2/2002), 

 Effective Minute Taking (EMT1/2006), Board Reporting 

 Program (BRP 9/2012), Company Reporting Program 

 (CRP4/2012) Anti-Corruption the Practical Guide 

 (ACPG 11/2014), Corporate Governance for Executives 

 (CGE 1/2014) Director Certifi cation Program (DCP215/2016), 

 Ethical Leadership Program (ELP), สมาคมส่งเสริม

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (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)

• หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 สําหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันส่งเสริมการบริหาร

 กิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. (ก.พ.ร. 1 รุ่นที่ 5) 

 (กุมภาพันธ์ - กันยายน 2561) 

• หลักสูตร Advanced Management Program ปตท. 

 (มีนาคม 2561)

• หลกัสูตร Leadership Development Program (LDP) 2 

 รุ่นที่ 3 ปตท. (เมษายน - กันยายน 2561)

เลขานุการบริษัท 
 เพื่อให้ เ ป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

และตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ปตท. จึงได้แต่งตั้งเลขานุการ

บริษัทขึ้น โดยมีภาระหน้าที่ในการให้คําแนะนําด้านกฎหมาย

และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ 

การจัดการประชุม รวมท้ังดูแลกิจกรรมต่าง ๆ  ของคณะกรรมการ 

เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ปตท. รวมท้ัง

การจัดทําและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือ

นัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

และรายงานประจําปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ และเกบ็รักษารายงานการมสีว่นไดเ้สยี

ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

 โดยคณะกรรมการฯ ได้แตง่ตัง้เลขานุการบรษัิทตัง้แต่ป ี2551 

มาเป็นลําดับ โดยต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน 

ได้แต่งตั้งนางวันทนีย์ จารึก ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท 

ประสบการณ์ทํางาน

• 2545 - 2548    

 ผู้ชํานาญการ สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท ปตท.

• 2549 - 2556    

 หัวหน้าทีม สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท ปตท. 

• 2556 - 2561    

 ผู้จัดการฝ่าย สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท ปตท. 

• 2561 - ปัจจุบัน  

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัทและองค์กรสัมพันธ์ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เก่ียวข้อง: ไม่มี

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ

• ประธานกรรมการชมรมเลขานุการบริษัทจดทะเบียนไทย 

 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• กรรมการในคณะกรรมการบริหารชมรมนักเรียนเก่า

 เตรียมอุดมศึกษารุ่น 38 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

นางวันทนีย จารึก
เลขานุการบริษัท 

(ตั้งแต่วันที่ 

1 ธันวาคม 2556 - ปัจจุบัน) 

อายุ 58 ป 

สัดส่วนการถือหุ้น: 

ร้อยละ 0.000430

โครงสร้างการจัดการ
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คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
 ปตท. ไดก้าํหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการทีเ่ปน็ธรรมและสมเหตสุมผล มคีณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน ทาํหนา้ที่ทบทวน 

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบ

กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกันโดยกําหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและโบนัส อนึ่ง กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็น

กรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ ก็ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ

ได้รับการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

คาตอบแทนกรรมการ

 คาตอบแทนกรรมการ 

 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําป ี2561 เมือ่วันพฤหัสบดทีี่ 12 เมษายน 2561 มมีตอินุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการ 

แยกเป็นดังนี้

 

 1. คาตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม 
  1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย

   • ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท (เท่ากับอัตราเดิม)

   • เบีย้ประชุม เฉพาะกรรมการที่เขา้ประชุมครัง้ละ 50,000 บาท (เท่ากบัอตัราเดิม) โดยจํากดัการจ่ายเบี้ยประชุม ไม่เกิน 

    1 ครั้งต่อเดือน (จากเดิม จํากัดการจ่ายเบี้ยประชุมไม่เกินปีละ 15 คร้ัง)

  1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการอื่น ที่คณะกรรมการ ปตท. แต่งตัง้ (จา่ยในอตัราเดมิ) แต่จาํกัดการจ่ายเบี้ยประชมุไมเ่กนิ 1 คร้ัง

   ต่อเดือน ได้แก่

   1.2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ

     • ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท

     • เบี้ยประชมุครัง้ละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชมุ) และเลขานุการฯ ให้ไดร้บัคา่ตอบแทนรายเดอืน 

      เดือนละ 7,500 บาท

   1.2.2  สําหรับคณะกรรมการอื่น คือ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับ

     ดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดย

     คณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจําเป็นและเหมาะสมในอนาคต เท่ากับอัตราเดิม กําหนดเบี้ยประชุมคร้ังละ 

     24,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 

  1.3 ประธานกรรมการ ปตท. และประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของทุกคณะฯ ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและ

   เบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

 เงินโบนัสคณะกรรมการ ปตท. ประจําป 2561 (จายในอัตราเดิม)

 กําหนดค่าตอบแทนท่ีเปน็เงินโบนสัให้สะท้อนและเช่ือมโยงกับผลประกอบการหรือกาํไรสุทธิของ ปตท. ในอตัราเท่ากบัรอ้ยละ 0.05 

ของกําไรสุทธิประจําปี 2561 และให้คํานวณจ่ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง ท้ังนี้ ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อคนต่อปี (เท่ากับ

อัตราเดิม) และประธานกรรมการ ปตท. ได้รับสูงกว่ากรรมการฯ ในอัตราร้อยละ 25 

โครงสร้างการจัดการ
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คาตอบแทนท่ีกรรมการไดรับเปนรายบุคคล ป 2561 

 หนวย: บาท

ลําดับ รายนาม
จํานวนวัน 
ม.ค. - ธ.ค.

2561

โบนัส
ป 2561 

เบ้ียประชุม
กรรมการฯ

(รวม
คาตอบแทน
รายเดือน)

เบ้ียประชุม
กรรมการฯ
เฉพาะเรื่อง

รวมเบี้ยประชุม
กรรมการฯ

และคาตอบแทน
รายเดือน

รวม
คาตอบแทน

1. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย 174 1,787,671.23 548,822.58 - 548,822.58 2,336,493.81

2. ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ก/ 365 3,000,000.00 960,000.00 498,000.00 1,458,000.00 4,458,000.00

3. นายดอน วสันตพฤกษ์ก/ 365 3,000,000.00 960,000.00 168,000.00 1,128,000.00 4,128,000.00

4. นายวิชัย อัศรัสกรก/ 365 3,000,000.00 960,000.00 420,000.00 1,380,000.00 4,380,000.00

5. พล.อ. ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุขก/ 365 3,000,000.00 960,000.00 240,000.00 1,200,000.00 4,200,000.00

6. นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ 365 3,000,000.00 960,000.00 336,000.00 1,296,000.00 4,296,000.00

7. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค 365 3,000,000.00 910,000.00 360,000.00 1,270,000.00 4,270,000.00

8. นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล 348 2,860,273.97 893,548.38 48,000.00 941,548.38 3,801,822.35

9. ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 264 2,169,863.01 659,000.00 72,000.00 731,000.00 2,900,863.01

10. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริก/ 365 3,000,000.00 960,000.00 96,000.00 1,056,000.00 4,056,000.00

11. นายจุมพล ริมสาคร 11 90,410.96 60,645.16 - 60,645.16 151,056.12

12. นายดนุชา พิชยนันท์ 264 2,169,863.01 609,000.00 96,000.00 705,000.00 2,874,863.01

13. นายธรรมยศ ศรีช่วยก/ 365 3,000,000.00 960,000.00 168,000.00 1,128,000.00 4,128,000.00

14. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกรข/ 123 1,010,958.90 320,967.74 - 320,967.74 1,331,926.64

รวมทั้งสิ้น 34,089,041.08 10,721,983.86 2,502,000.00 13,223,983.86 47,313,024.94

ก/ รวมค่าเบี้ยประชุมการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ในกระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.

ข/ ค่าตอบแทนกรรมการท้ังหมด ต้ังแต่วันท่ี 31 สิงหาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 ของนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ซ่ึงนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ได้ส่งคืนให้กับบริษัท 
 ปตท. จํากัด (มหาชน) เป็นไปตามเง่ือนไขสัญญาจ้างบริหาร ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
  นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ส่งคืนค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ และ/หรือกรรมการ ที่ได้รับค่าตอบแทน

 กรรมการจากบริษัทในกลุ่มอีก 2 บริษัท ในช่วงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัท ปตท.สํารวจ

 และผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เป็นจํานวนเงิน 1,113,562.53 บาท และค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

 เป็นจาํนวนเงิน 541,936 บาท เรียบร้อยแล้วตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหารฯ

หมายเหตุ: 
บุคคลลําดับที่ 8 นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2561

บุคคลลําดับที่ 9 ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2561

บุคคลลําดับที่ 11 นายจุมพล ริมสาคร ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561

บุคคลลําดับที่ 12 นายดนุชา พิชยนันท์ ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2561

บุคคลลําดับที่ 14 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ดํารงตําแหน่งกรรมการและเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561

 ทัง้นี ้บรษัิท จัดหารถสาํหรับการปฏบัิตหิน้าที่ใหก้บัประธานกรรมการใชใ้นขณะดาํรงตาํแหน่ง เพือ่อํานวยความสะดวกในการปฏบัิติ

หน้าที่เท่าน้ัน

โครงสร้างการจัดการ
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กรรมการครบวาระและลาออกระหวางป 2561

 หนวย: บาท

ลําดับ รายนาม
จํานวนวัน 
ม.ค. - ธ.ค.

2561

โบนัส
ป 2561 

เบ้ียประชุม
กรรมการฯ

(รวม
คาตอบแทน
รายเดือน)

เบ้ียประชุม
กรรมการฯ
เฉพาะเรื่อง

รวมเบี้ยประชุม
กรรมการฯ

และคาตอบแทน
รายเดือน

รวม
คาตอบแทน

1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 191 1,962,328.77 674,596.77 - 674,596.77 2,636,925.54

2. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ 102 838,356.16 302,000.00 78,000.00 380,000.00 1,218,356.16

3. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ 102 838,356.16 302,000.00 24,000.00 326,000.00 1,164,356.16

4. นายสมชัย สัจจพงษ์ก/ 120 986,301.37 220,000.00 96,000.00 316,000.00 1,302,301.37

5. นายเทวินทร์ วงศ์วานิชข/ 242 1,989,041.10 639,032.26 - 639,032.26 2,628,073.36

6. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 182 1,495,890.41 479,000.00 24,000.00 503,000.00 1,998,890.41

7. พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ์ก/ 356 2,926,027.40 951,290.32 228,000.00 1,179,290.32 4,105,317.72

รวมทั้งสิ้น 11,036,301.37 3,567,919.35 450,000.00 4,017,919.35 15,054,220.72

ก/ รวมค่าเบี้ยประชุมการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการกําหนดค่าตอบแทนในกระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ข/ คา่ตอบแทนกรรมการทัง้หมดของนายเทวนิทร ์วงศว์านชิ ซ่ึงนายเทวนิทร์ วงศว์านชิ ไดส้ง่คนืให้กบับรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) เปน็ไปตามเงือ่นไขสญัญา
 จ้างบริหาร ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 นอกจากน้ี ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่(นายเทวินทร ์วงศว์านิช) ไดส้ง่คืนคา่ตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ และ/หรือกรรมการ 

 ทีไ่ดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในกลุม่อกี 2 บรษิทั ไดแ้ก ่คา่ตอบแทนกรรมการทีไ่ดร้บัจากบรษิทั ปตท.สาํรวจและผลติปโิตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) ป ี2561 

 เป็นจํานวนเงิน 2,374,115.83 บาท และค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ปี 2561 เป็นจํานวนเงิน 3,918,552 บาท 

 เรียบร้อยแล้วตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหารฯ 

หมายเหตุ: 
บุคคลลําดับที่ 1 นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ดํารงตําแหน่งกรรมการ ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และพ้นจากการดํารงตําแหน่งเนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ 

มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

บุคคลลําดับที่ 2 นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 และครบวาระการเป็นกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 12 เมษายน 

2561

บุคคลลําดับที่ 3 นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ดํารงตําแหน่งกรรมการ ต้ังแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 และครบวาระการเป็นกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 12 เมษายน 

2561

บุคคลลําดับที่ 4 นายสมชัย สัจจพงษ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 และลาออกจากการเป็นกรรมการ ปตท. มีผลตั้งแต่วันที่ 

1 พฤษภาคม 2561

บุคคลลําดับที่ 5 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ดํารงตําแหน่งกรรมการและเลขานุการ ต้ังแต่วันที่ 10 กันยายน 2558 และครบวาระตามสัญญาจ้างมีผลต้ังแต่ 

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

บุคคลลําดับที่ 6 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ดํารงตําแหน่งกรรมการ ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 และลาออกจากการเป็นกรรมการ ปตท. มีผลต้ังแต่วันที่ 

30 พฤศจิกายน 2561

บุคคลลําดับที่ 7 พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการ ต้ังแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 และพ้นจากการดํารงตําแหน่งเนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบรูณ์ 

มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2561

โครงสร้างการจัดการ
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สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ ป 2558 - 2561

 หนวย: บาท

คาตอบแทน

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

จํานวน
ราย

จํานวนเงิน
จํานวน
ราย

จํานวนเงิน
จํานวน
ราย

จํานวนเงิน
จํานวน
ราย

จํานวนเงิน

เงินเบี้ยประชุม 15 18,232,411.29 15 15,883,015.57 15 17,319,925.12 15 17,241,903.21

โบนัสรวม 15 9,664,610.82 15 41,717,213.11 15 45,215,753.42 15 45,125,342.45

รวม 27,897,022.11 57,600,228.68 62,535,678.54 62,367,245.66

หมายเหตุ: 
ปี 2558, 2559, 2560, 2561 ค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. ท่ีแสดงในตาราง ได้รวมค่าตอบแทนกรรมการของนายเทวินทร์ วงศ์วานิช และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ซ่ึงท้ังสองท่าน ได้ส่งคืนให้ ปตท. แล้ว

 คาตอบแทนกรรมการอิสระที่ไดรับจากการเปนกรรมการอิสระ ในบริษัทยอย* ระหวางป 2561 

 กรรมการอิสระของ ปตท. ที่เป็นกรรมการอิสระของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (GC) ได้รับค่าตอบแทนจาก 

GC ดังนี้

  หนวย: บาท

รายชื่อ

คาตอบแทนคณะกรรมการ

คาเบี้ยประชุมกรรมการ
เฉพาะเรื่อง

รวมคาตอบแทน
โบนัสกรรมการ

คาเบี้ยประชุม
และคาตอบแทน
รายเดือน

นายดอน วสันตพฤกษ์ 3,278,688.52 990,000.00 80,000.00 4,348,688.52

* อ้างอิงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ 

โครงสร้างการจัดการ
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คาตอบแทนผูบริหาร 

 คาตอบแทนผูบริหาร

 ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ปตท. กําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของ 

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

กรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้บรหิารทุกระดับรว่มกนักาํหนดตัวชีว้ดัและต้ังคา่เปา้หมาย (Key Performance Indicators: KPIs) ไว้แตล่ะป ี

เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินธรุกิจและนาํไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

และผูบ้รหิารทกุระดบั โดยสําหรบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่คณะกรรมการ

กําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ตลอดจน

แนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจช้ันนําประเภทเดียวกัน โดยกําหนดปัจจัยในการพิจารณาประเมินผล 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 

ผลการดําเนินงานของ ปตท. ปัจจัยที่ 2 ความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะผู้นํา และปัจจัยที่ 3 ผลดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ 

พร้อมท้ังนําเสนอหลักการและจํานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

 จํานวนผู้บรหิารตามนยิาม ก.ล.ต. มจํีานวน 5 รายตามตําแหนง่ ได้แก ่ตาํแหนง่ประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

(ปธบ./ กผญ.) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันต้นและก๊าซธรรมชาติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจ

ปิโตรเลียมข้ันปลาย ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ซึ่งไม่รวมผู้บริหารระดับสูงที่ไป

ปฏิบตัิงานในบริษทัที ่ปตท. ถือหุน้ และผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษทัที ่ปตท. ถือหุน้ ทีม่าปฏิบตัิงานที่ ปตท. ไดร้บัคา่ตอบแทนจาก ปตท.

ตามรายละเอียด ดังนี้ 

คาตอบแทนรวมของผูบริหาร ปตท. ป 2561 (แยกคาตอบแทน ปธบ./ กผญ.) 

 หนวย: บาท

คาตอบแทน

ป 2561

ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ*

ผูบริหาร (ตามเกณฑ ก.ล.ต.) รวม

จํานวนราย
ตามตําแหนง

จํานวนเงิน

จํานวนราย
ตามตําแหนง
 (รวมประธาน
เจาหนาที่บริหาร
และกรรมการ
ผูจัดการใหญ)

จํานวนเงิน

เงินเดือนรวม 34,754,000 4 28,176,910 5 62,930,910

โบนัสรวม 10,716,399 4 13,956,069 5 24,672,468

รวม 45,470,399 42,132,979 87,603,378

หมายเหตุ: 
* - ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ดาํรงตําแหน่งชว่งวันที ่1 มกราคม 2561 - 30 สิงหาคม 2561 

  และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ดํารงตําแหน่งช่วงวันที่ 31 สิงหาคม 2561- 31 ธันวาคม 2561

 - เงินเดือนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในส่วนของนายเทวินทร์ วงศ์วานิช และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รวมค่าตอบแทนที่ ปตท. 

  จ่ายให้เนื่องจากปฏิบัติงานเพิ่มเติม ได้แก่ การเป็นประธานกรรมการ และ/หรือกรรมการ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ส่งคืนค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ และ/หรือกรรมการ ที่ได้รับจาก ปตท. บริษัท 

  ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ในระหว่างที่ท่านดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ให้กับ ปตท. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหารฯ

โครงสร้างการจัดการ
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คาตอบแทนรวมของผูบริหาร ปตท. ป 2558 - 2561

 หนวย: บาท

คาตอบแทน

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

จํานวน
รายตาม
ตําแหนง

จํานวนเงิน
จํานวน
รายตาม
ตําแหนง

จํานวนเงิน
จํานวน
รายตาม
ตําแหนง

จํานวนเงิน
จํานวน
รายตาม
ตําแหนง

จํานวนเงิน

เงินเดือนรวม 5 51,686,336.00 5 56,614,080 5 59,587,470 5 62,930,910

โบนัสรวม 5 17,158,259.00 5 22,617,040 5 22,880,880 5 24,672,468

รวม 68,844,595.00 79,231,120 82,468,350 87,603,378

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบริหารของ ปตท. ป 2558 - 2561

 หนวย: บาท

คาตอบแทน

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

จํานวน
รายตาม
ตําแหนง

จํานวนเงิน
จํานวน
รายตาม
ตําแหนง

จํานวนเงิน
จํานวน
รายตาม
ตําแหนง

จํานวนเงิน
จํานวน
รายตาม
ตําแหนง

จํานวนเงิน

เงินสมทบ

กองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ

4 5,086,634.00 4 3,518,977.20 4 3,632,300.50 4 3,708,690.50

  ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีดังนี้

 ไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทําความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ 

 1) การถูกพิพากษาว่ากระทําผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือความผิด

ในทํานองเดียวกัน 

 2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 

 3) การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

พนักงาน 

 บุคลากรของ ปตท. ทุกคน ถือเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการดําเนินธุรกิจ โดย ปตท. มีความเชื่อมั่นว่า การเจริญเติบโต

ขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ ดังนั้น ปตท. จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการและระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ให้มีความทันสมัย เทียบได้ในระดับสากลและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนา

ให้พนักงานเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และมุ่งเน้นให้พนักงานเป็น

กลไกหลักในการพัฒนา ปตท. ให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความย่ังยืน (Sustainability Organization) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ที่มุ่งสู่การเป็นบริษัทที่สร้างความม่ันคงทางพลังงานให้แก่ประเทศชาติ

โครงสร้างการจัดการ
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 จํานวนบุคลากรและคาตอบแทนบุคลากร 

 จํานวนพนักงาน ปตท. (รวมพนักงานที่ไปปฏิบัติงาน Secondment ในบริษัทในกลุ่ม ปตท.) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 

3,715 คน และ ทัง้นี ้ปตท. ยงัคงดาํเนนิการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัคนให้สอดคลอ้งตอ่การดาํเนินธรุกิจ ภายใตค้วามผันผวนของสภาวะ

เศรษฐกิจ โดยให้ความสําคัญกับการจัดสรรทรัพยากรในจุดที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หรือมีความจําเป็นต่อเนื่องจากการลงทุน 

 จํานวนบุคลากรแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ปี 2558 - 2561 มีรายละเอียด ดังนี้ 

กลุมธุรกิจ
(หนวย: คน)

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

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

 1. ก๊าซธรรมชาติ 1,289 - 1,283 - 1,281 - 1,393 -

 2.  น้ํามัน 1,465 - 1,440 - 1,486 - -3/ -

 3. ปิโตรเคมีและการกล่ัน 83 - 105 - 100 - 144 -

 4.  กลุ่มเทคโนโลยี

  และวิศวกรรม

342 - 492 - 507 - 380 -

 5. สนับสนุนและปฏิบัติงาน

  ในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น

1,2031/ 2782/ 1,0421/ 2542/ 1,0841/ 2392/ 1,144 6542/

 6. บริษัทย่อย 

  และกิจการร่วมค้า 

- 24,512 - 24,680 - 25,036 - 25,959

รวม 4,382 24,790 4,362 24,934 4,458 25,275 3,061 26,613

หมายเหตุ: 
1/  ไม่รวมพนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ

2/  พนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 

3/  วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 หน่วยธุรกิจน้ํามัน (ธกน.) แยกออกไปเป็นบริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) พนักงานจํานวน 1,046 คน โอนย้าย

 ไปเป็นพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานจํานวน 492 คนไปปฏิบัติงาน Secondment ที่บริษัทฯ

 ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง) ปี 2558 - 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

 หนวย: บาท

คาตอบแทน ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 25611/

เงินเดือนรวม 4,000,980,185.00 4,080,267,146.00  4,282,921,717.48 4,104,427,784.01

โบนัสรวม 1,647,437,327.00 2,136,905,643.00 2,115,503,048.90 1,980,862,083.68

เงินสมทบกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ

468,316,181.00 481,014,787.00 506,518,662.19 489,326,712.01

อื่น ๆ (ถ้ามี) 2,676,017,663.00 2,953,091,552.00 3,778,463,866.70 3,286,987,468.56

รวม 8,792,751,356.00 9,651,279,128.00 10,683,407,295.27 9,861,604,048.26

หมายเหตุ: 
1/  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 หน่วยธุรกิจน้ํามัน (ธกน.) แยกออกไปเป็นบริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) ดังนั้น ค่าตอบแทนบุคลากร

 ธุรกิจน้ํามัน (ธกน.) สําหรับปี 2561 จะมีช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายนเท่านั้น

โครงสร้างการจัดการ
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 คาตอบแทนอื่น ๆ

 ปตท. ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจาก

เงนิเดอืน โบนสั และเงนิสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชพีใหก้บัผูบ้รหิาร

และพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกจิ การดํารงชพี 

ใหส้ามารถแข่งขนัได้ ตลอดจนเทยีบได้กบัมาตรฐานของกลุ่มบรษัิท

ในธรุกิจชัน้นาํประเภทเดียวกัน และสอดคลอ้งกบัผลประกอบการ

ของ ปตท. ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยได้มีการปรับปรุงและ

ทบทวนอย่างต่อเนื่อง อาทิ มีการปรับเพิ่มอัตราสมทบกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพและเพิ่มทางเลือกในการสะสมเงินเข้ากองทุน

ของพนักงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีการวางแผน

ทางการเงิน เพื่อให้มีเงินออมที่เพียงพอหลังจากเกษียณอายุ

 การพัฒนาและปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล

 เพือ่ให้องคก์รพฒันาไปสูก่ารเปน็องค์กรแหง่ความยัง่ยนื ปตท. 

ยังคงพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่ อที่ จ ะพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรให้ ได้ ใ ช้ ความ รู้  

ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่  เพื่อนําพาให้องค์กร

บรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการมีโอกาส

ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเติบโตไปพร้อม ๆ กับความสําเร็จ

ขององค์กรด้วย

 ปตท. ได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับร่วมกัน

กาํหนดแผนงานใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางและเปา้หมายขององคก์ร 

ซึ่งจะส่งผลให้การดําเนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กรมุ่งไปสู่จุดหมาย

เดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. 

และบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งสายงานสนับสนุน

มาร่วมประชุมหารือและกําหนดวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร

รว่มกนั และถ่ายทอดทศิทางดงักลา่วไปสูห่นว่ยงานภายในสายงาน

ตา่ง ๆ  จากกลยุทธธ์รุกจิเปน็แผนธุรกจิ และแผนการใช้งบประมาณ

ที่มีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน พนักงาน ปตท. ทุกระดับ

ได้กําหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (Key Performance 

Indicators: KPIs) ที่ถ่ายทอดลงมาตามลําดับเป็นรายบุคคล 

ตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน ลงมาจนถึงพนักงาน ท้ังนี้ 

วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่พนักงานกําหนดน้ัน จะใช้เป็นกรอบ

การปฏิบัติงานและมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถสะท้อนความแตกต่าง

ของผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้

 ปตท. ได้นําแนวทางในการบริหารสายอาชีพ (Career 

Management) มาใชเ้พือ่เตรยีมความพรอ้ม และสง่เสรมิพนกังาน

ทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ให้เป็นไปตาม

รปูแบบ (Model) ที่องคก์รกําหนดขึ้น เพือ่รองรับภารกิจ และสรา้ง

คุณค่าให้แก่องค์กร อย่างต่อเนื่อง โดยใช้เป็นกรอบและแนวทาง

หลักของการบริหารและพัฒนาพนักงานในทุกระดับ การกําหนด

สายอาชีพของ ปตท. ขึ้นอยู่กับทิศทางการดําเนินธุรกิจที่มุ่งสร้าง

ใหอ้งคก์รมขีดีความสามารถในการแขง่ขนั โดยแบง่การดาํเนนิงาน

เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารระดับสูง และกลุ่มพนักงาน ท่ีเช่ือมโยงกัน

อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือก 

ประเมินศักยภาพ และจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 

Development Plan: IDP) อย่างเป็นระบบ โดย

 • กลุม่ผูบ้รหิารระดับสงู (ระดับเทยีบเท่าผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไป) 

เปน็การบรหิารจัดการในรูปแบบกลุ่ม ปตท. (Group Leader 

Development) เพื่อรองรับความต้องการผู้บรหิารระดับสงู 

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีคณะผู้บริหารระดับ 

CEO ของกลุ่ม ปตท. เรียกว่า คณะกรรมการจัดการกลุ่ม 

ปตท. (PTT Group Management Committee: PTTGMC) 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกําหนดทิศทางและ

นโยบายการดาํเนินงานในเร่ืองการบริหารสายอาชีพกลุม่

ผูบ้ริหารระดบัสูง และคณะกรรมการบริหารความร่วมมือ

ของกลุ่มทรัพยากรบุคคล (Human Resources Group 

Alignment & Coordination Management Committee: 

HRAC) มีหน้าที่ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะให้แก่

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญท่รพัยากรบคุคลและศกัยภาพ

องค์กร ในการตัดสินใจประเด็นความร่วมมือที่สําคัญต่อ

กลยทุธแ์ละทศิทางในการกํากบัดูแลดา้นทรพัยากรบุคคล

ของกลุ่ม ปตท. ให้สอดคล้องกับทิศทางของกลุ่ม ปตท. 

 • กลุ่มพนักงาน (ระดับผู้จัดการส่วนหรือเทียบเท่าลงมา) 

เป็นการบริหารและพัฒนาพนักงานตามความจําเป็น

ของการดําเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทในกลุ่ม เพื่อรองรับ

ทิศทางการดําเนินธุรกิจในอนาคต สําหรับ ปตท. ได้

กําหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล 

(Corporate Human Resources Committee: HRC) มหีน้าที่

ความรับผิดชอบในการส่งเสริมผลักดันและควบคุม

ติดตามการดําเนินงานในเรื่องการบริหารสายอาชีพกลุ่ม

พนกังานใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมาย และกลุม่ทีป่รกึษาประจาํ

สายอาชีพ (Career Counseling Team: CCT) รวม 16 สาย

อาชีพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารสายอาชีพ

โครงสร้างการจัดการ
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กลุ่มพนักงาน ให้คําปรึกษา ชี้แนะ ควบคุมและติดตาม

การดาํเนนิงาน ทัง้นี ้วตัถปุระสงคใ์นการบรหิารสายอาชพี

นัน้ เป็นกลไกให้พนักงานต้ังเป้าหมายและวางแผนพัฒนา

ตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในอาชพีและสร้างคุณคา่ในงาน

ที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทาง

ขององค์กร ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา

ที่เหมาะสม ตาม Success Profi le รวมถึงการหมุนเวียน

เปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ ตาม Career Path 

เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะ ความชํานาญจาก

ประสบการณ์ในตําแหน่งหน้าที่ใหม่ ตลอดจนการแต่งตั้ง 

เล่ือนระดับพนักงานให้เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ

และศักยภาพของพนักงาน ซึ่งการพัฒนาพนักงาน

ให้เหมาะสมตามความสามารถและความต้องการของ

พนกังานและองคก์รนัน้ นอกจากพนกังานจะมคีวามพรอ้ม

สําหรับการเติบโตเป็นผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม ปตท. 

แล้วยังจะนํา ปตท. ไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมาย

ที่กําหนดไว้ในที่สุด

 • เพื่อให้การกําหนดนโยบายและการบริหารทรัพยากร

บุคคลสอดคล้องและสนับสนุนทิศทางการดําเนินธุรกิจ

ของกลุ่ม ปตท. จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการ

ทรัพยากรบุคคลของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

(Human Resources Management Committee: HRMC) 

มีหน้าที่กําหนด/ เสนอแนะนโยบาย และตัดสินใจด้าน

การบริหารทรัพยากรบคุคล ใหข้อ้เสนอแนะในการเตรียม

ความพร้อมและพัฒนาพนักงานและผู้บริหารของ ปตท. 

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต กล่ันกรองและให้ข้อคิดเห็น

เกี่ยวกับโครงสร้าง ค่างาน และอัตรากําลังของ ปตท. 

และอนุมัติ/ กล่ันกรอง การบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่อง

ต่าง ๆ ตามอํานาจที่ได้รับมอบหมาย

 นอกจากการมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรตามแนวทางข้างต้นแล้ว 

ปตท. ยังใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม โดยได้จดัการอบรมหลักสตูร

ดา้นสิ่งแวดล้อมให้กบัพนักงานที่ทาํงานเกี่ยวข้องและผู้สนใจ เพื่อ

ปลูกฝังให้พนักงานมีความตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดัง

กล่าว โดยในปี 2561 ได้มีการจัดหลักสูตรอบรมฯ รายละเอียดดัง

ตาราง

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

1. SSHE Training 1 2/2/2018 12/3/2018 ปตท.สนญ. 222

2. Basic Safety, Occupational Health and Environment 27/8/2018 23/11/2018 ปตท.สนญ. 41

3. การจัดเก็บและรายงานข้อมูลผลการดําเนินงาน

สิ่งแวดล้อม สําหรับผู้จัดเก็บและรายงาน (กทม.)

25/4/2018 26/4/2018 ปตท.สนญ. 3

4. การพิจารณาและอนุมัติข้อมูลผลการดําเนินงาน

สิ่งแวดล้อม สําหรับพนักงาน

25/4/2018 26/4/2018 ปตท.สนญ. 12

5. การพิจารณาและอนุมัติข้อมูลผลการดําเนินงาน

สิ่งแวดล้อม สําหรับผู้บริหาร (กทม.)

27/4/2018 27/4/2018 ปตท.สนญ. 4

6. Introduction & Internal Auditor ISO14001 : 2015 12/3/2018 21/9/2018 ปตท.สนญ. 88

7. การจัดเก็บ และรายงานข้อมูลค่าใช้จ่าย รายได้ 

และการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม (EMA กทม.)

29/1/2018 18/6/2018 ปตท.สนญ. 78

8. การจัดเก็บ และรายงานข้อมูลค่าใช้จ่าย รายได้ 

และการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม (EMA ชลบุรี)

22/1/2018 25/6/2018 ศูนย์ปฏิบัติการ

ระบบท่อก๊าซ

ชลบุรี

16

  รวม 464

โครงสร้างการจัดการ
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 ในปี 2561 ปตท. ยังคงจัดให้มีโครงการ Young People to 

Globalize หรือ YP2G ซึ่งล่าสุดเป็นรุ่นที่ 5 (Batch 5) เพื่อพัฒนา

พนักงานให้มีความพร้อมในการไปปฏิบัติงานยังต่างประเทศ 

รวมท้ังโครงการใหม่ ๆ ที่มีความสําคัญตามกลยุทธ์ของ ปตท. 

โดยพนักงาน YP2G จะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่มี

ความท้าทายผ่าน 4 Functions หลัก คือ Strategy & Planning, 

Business Development, Commercial & Marketing และ 

Engineering & Operation ซึ่งจะทําให้พนักงานได้เรียนรู้

และเพิ่มพูนประสบการณ์จากการได้ไปปฏิบัติงานจริงในรูปแบบ 

On the Job Training (OJT) 

 ปตท. ยงัคงใหค้วามสาํคัญในการพฒันาขดีความสามารถของ

พนักงาน (Career and Competency Management) โดยมกีารจัดทาํ

และทบทวน Success Profi le รวมทัง้ Career Path ของแต่ละตําแหน่ง

งาน และผลักดันให้มีการประเมิน Success Profi le ให้สอดรับกับ 

Performance Cycle ที่ผู้บังคับบัญชาต้องร่วมหารือกับพนักงาน 

(Two-Way) ถงึงานทีต่อ้งรบัผดิชอบตัง้แตต่น้ป ีและทาํการตดิตาม 

ประเมินผลในช่วงครึ่งปีและปลายปี ทั้งนี้ เพื่อติดตามและ/หรือ

จดัทาํแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

ให้พนักงานต่อไป   

 กลุ่ม ปตท. ได้ให้ความสําคัญและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน

สถาบันพัฒนาผู้นําและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership 

and Learning Institute: PLLI) โดย PLLI มีเป้าหมายในการสร้าง

มาตรฐานด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผ่านการบริหาร

จัดการหลักสูตรหลักของพนักงานกลุ่ม ปตท. ให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 

 PLLI ไดด้าํเนนิการพฒันาบคุลากรและผูน้าํของกลุ่ม ปตท. ให้

เปน็ทัง้คน “ดแีละเกง่” อยา่งตอ่เนือ่ง พฒันาผูน้าํรองรบัการเตบิโต

ขององค์กร และพัฒนาขดีความสามารถบุคลากรรองรับสมรรถนะ

หลกัขององคก์ร (Core Competency) และความทา้ทายเชงิกลยทุธ ์

(Strategic Challenge) PLLI ได้มีการยกระดับโครงสร้างหลักสูตร

การเรียนรู้และการพัฒนาโดยใช้เครื่องมือการเรียนรู้รูปแบบใหม่

และสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อให้สอดรับกับทิศทางธุรกิจและ

กลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงเกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานและการบริหารจัดการที่ทันสมัย โดย

โครงสร้างหลักสูตรของ PLLI ครอบคลุมการพัฒนาพนักงาน

ทกุระดับ ตัง้แตพ่นกังานใหม่จนถงึผู้บรหิารระดับสงู แบง่หลกัสตูร

ออกเป็น 4 ประเภท คือ

IBG

 1. Leadership Development Program เป็นหลักสูตรเตรียม

ความพร้อมและเร่งพัฒนาผู้บริหารกลุ่มศักยภาพให้มีทักษะ

ความรู้ ความสามารถท้ังในเรื่องการบริหารคนและบริหารงาน 

โดยมุ่งเน้นด้าน Leadership ทั้งในแง่ของตนเอง ทีมงาน และ

องค์กร ผ่านการศึกษาแลกเปล่ียนความคิดเหน็และประสบการณ์

กบัวทิยากรช้ันนาํระดับโลก รวมท้ังการเรยีนรู้แบง่ปนัประสบการณ์

การทํางานในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหารระดับสูงท้ังจากภายใน

และภายนอกองค์กร 

 2. Core Program เป็นหลักสูตรหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพ

พนักงานทุกคนตามกลุ่มระดับ ตําแหน่งงาน โดยผู้บังคับบัญชา

จะตอ้งใหก้ารสนบัสนนุพนกังานในการเขา้อบรมในกลุม่หลกัสตูรนี ้

โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักสูตรภาคบังคับ (Compulsory), 

กลุ่มหลักสูตร Direction/ Assignment และกลุ่มหลักสูตร Essential 

Program (Personal Wellness) 

  3. Functional Program เป็นหลักสูตรของสายอาชีพต่าง ๆ 

ที่มุ่งพัฒนาพนักงานภายในสายอาชีพ ต้ังแต่ระดับแรกเริ่มจนถึง

ระดับผู้เชี่ยวชาญ PLLI ดําเนินการร่วมกับกลุ่ม Functional 

Academy ท่ี ปตท. จัดตัง้ขึ้น เพือ่พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร

ให้เป็นระบบ โดยส่งเสริมการสร้างวิทยากรภายในให้เกิด

การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ภายในหน่วยงานตาม

แต่ละสายอาชีพ 

 4. Elective Program เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพ

พนักงานตามความต้องรายบุคคล โดยเป็นการพิจารณาร่วมกัน

ทั้งผู้บังคับบัญชาและพนักงานในการเลือกหลักสูตรพัฒนา

เพิม่เตมิตามความเหมาะสมและความจาํเปน็ เช่น หลกัสตูรภาษา

อังกฤษ หลักสูตร Presentation เป็นต้น

โครงสร้างการจัดการ
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สรุปตัวเลขการพัฒนาพนักงาน

 หนวย: ชั่วโมงตอคนตอป

จํานวนชั่วโมงอบรมตอคนตอป ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

พนักงาน 35.24 55.11 68.40 40.62 73.67

ผู้บริหาร 22.61 30.02 20.91 25.12 73.91

 หนวย: บาทตอคนตอป

คาใชจายอบรมตอคนตอป ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

พนักงานและผู้บริหาร 55,435.37 34,476.36 35,168.35 37,837.83 55,274.35

 การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูบริหารและพนักงานเพื่อเปาหมายเดียวกัน
 

 ปตท. ได้จดัให้มีรปูแบบการสือ่ความระหว่างผู้บริหารและพนกังาน เพือ่ให้พนักงานทุกระดับได้รบัทราบถึงแนวทางการดําเนินงาน

ขององค์กร อุปสรรคหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม ในการพัฒนาและ

ปรับปรุงประสทิธภิาพการดําเนนิงานขององค์กรในแต่ละปี นอกเหนอืจากการประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพนัธ ์ปตท. ที่กาํหนดวาระ

การประชุมอย่างน้อยเดือนละหน่ึงคร้ัง ยังมีการประชมุคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ (Joint Consultation Committee: JCC) ท่ีกาํหนด

ให้มกีารประชุมร่วมกันระหวา่งผูบ้รหิารและพนักงานในหน่วยงานภูมภิาคท่ัวประเทศ นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ยงัไดจ้ดัประชมุสือ่ความกบัพนกังานอย่างตอ่เนือ่งเป็นระยะมาโดยตลอด และมกีารสํารวจความพงึพอใจและความผูกพนั

ของพนักงานต่อองค์กรเป็นประจําทุกปี เพื่อรับทราบระดับความพึงพอใจและระดับความผูกพันในปัจจัยต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไข

และปรับปรุง โดย ปตท. มีความเชื่อม่ันว่าการสื่อความที่ดี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างผู้บริหารและพนักงานจะนํา

ไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และทําให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน รวมท้ังได้ดําเนินการ 

สอบทานความต้องการพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารและพนักงานผ่านการดําเนินงานของคณะกรรมการหลายคณะ เช่น 

คณะกรรมการจดัการทรพัยากรบคุคล คณะกรรมการกจิการสมัพนัธ ์ปตท. และคณะกรรมการบรหิารสายอาชพี เป็นตน้ และมกีารสาํรวจ

ความคดิเห็นของพนักงานโดยที่ปรกึษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคลภายนอกจํานวน 1 คร้ัง นอกจากนี้ ยงัมกีารร่วมมอื

กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้บริหารของกลุ่ม และจัดทําแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม ปตท. ร่วมกัน 

 การกําหนดใหมีคานิยมรวมของกลุม ปตท. (PTT Group Core Values)

 การกําหนดคานิยมกลุม ปตท. (PTT Group Core Values)

 กลุ่ม ปตท. กําหนดค่านิยม SPIRIT เพื่อเป็นรากฐานสําคัญที่หล่อหลอม ยึดเหนี่ยวพนักงานทุกคนให้มีพฤติกรรมในการทํางาน

ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สะท้อนให้เห็นภาพอัตลักษณ์ของกลุ่ม ปตท. อย่างชัดเจนในความเป็นคนเก่ง คนดี และมีความรับผิดชอบ

ต่อองค์กร สังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

  ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเรื่องท้าทายที่ทําให้เกิดการดําเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ต่าง ๆ ส่งผลให้

วิถีในการดําเนินงานภายในองค์กรเปลี่ยนไป บุคลากรในองค์กรต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์โลก โดยประยุกต์ใช้ค่านิยม SPIRIT 

ต่อยอดการสร้างความคิดและพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลท้ังในด้านการเปิดใจยอมรับและเรียนรู้ ไปจนถึงการนําดิจิทัลเข้ามา

ประยุกต์ใช้ในการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพ สร้างงาน และต่อยอดการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

โครงสร้างการจัดการ
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 การสืบทอดตําแหนงสําหรับผูบริหาร

 เนื่องจาก ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ดังน้ัน การสรรหาและแต่งตั้งตําแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงต้องเป็นไปตาม

พระราชบญัญตัมิาตรฐานสาํหรบักรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ โดยตอ้งมคีณุสมบตัติามมาตรา 8 ตร ีและดาํเนนิกระบวนการสรรหา

ตามมาตรา 8 จัตวา โดยคณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจํานวน 5 คน ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมาย ทําหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมสําหรับเป็นผู้บริหาร ปตท. 

โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เป็นกรรมการของ ปตท. ยกเว้น เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการ

โดยตําแหน่ง และมีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการสรรหาสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมแล้วให้เสนอต่อ

ผูม้ีอาํนาจพิจารณาแตง่ตัง้ โดยต้องดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 ปีนบัแตว่นัทีผู่บ้ริหารเดิมพน้จากตําแหน่ง สญัญาจา้งมีระยะเวลา

คราวละไม่เกิน 4 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการจะจ้างผู้บริหารเดิมต่อหลังจากครบกําหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ไม่ต้องดําเนินการ

กระบวนการสรรหาใหม่แต่จะจ้างเกินสองคราวติดต่อกันไม่ได้ ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการ ปตท. ได้ดําเนินการกระบวนการ

สรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ่คนใหมเ่พือ่ทาํหนา้ทีแ่ทนนายเทวินทร์ วงศว์านิช ซึ่งครบวาระตามสญัญาจ้างในวนัที ่31 สิงหาคม 2561 

  สรางคุณคารวมระหวาง
 สังคมและธุรกิจ ภายใต

แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม
 (Social Enterprise)

  ขับเคลื่อนสังคม
 กาวเดินไปขางหนารวมกัน
 ผานการดําเนินงาน CSR
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษ
 • การพัฒนาสังคมและชุมชน
 • การอนุรักษทรัพยากร
    ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

เกง รับผิดชอบ ดี

 สรางความม่ันคงทางดานพลังงาน

 สรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

 พัฒนาประเทศใหเตบิโตอยางยั่งยืน
• การพัฒนาองคความรู
• การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

  บริหารจัดการองคกร
 ใหเปนไปดวยความโปรงใส

  สรางเครือขายตอตานคอรรัปชัน
 รวมกับทุกภาคสวน

  สรางความเชื่อมั่น
 ตอบสนองความคาดหวัง
 ของผูมีสวนไดเสียษย
 อยางสมดุลน

โครงสร้างการจัดการ
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โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ ท้ังนี้ มีผู้สนใจสมัครจํานวน 5 คน โดยแบ่งเป็น

ผูบ้รหิารกลุ่ม ปตท. 4 คน และบุคคลภายนอก 1 คน ซึ่งกระบวนการ

สรรหาดําเนินการด้วยความโปร่งใสภายใต้แนวทางการสรรหา

ผู้บริหารสูงสุด ตามมาตรา 8 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติ

คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ.  2518 และฉบับที่แ ก้ไขเพิ่มเติมซึ่งคณะกรรมการ

สรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร

ที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณา คือ 

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ท้ังนี้  เมื่อวันที่  16 มีนาคม 2561 

คณะกรรมการ ปตท. ได้มมีตเิหน็ชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เสนอและแต่งตั้งนายชาญศิลป์ 

ตรีนชุกร ใหด้าํรงตาํแหนง่ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนใหม่ ต่อจากนายเทวินทร์ วงศ์วานิช 

โดยเข้ารับตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 และมีวาระ

การดํารงตําแหน่ง 1 ปี 8 เดือน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

(เนื่องจากนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 

 ปตท. ได้ดําเนินการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้มีผู้บริหารขององค์กรเป็นหนึ่งในผู้มีคุณสมบัติที่พร้อม 

สมคัรเข้าคดัเลือกในการสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ครัง้ตอ่ไป 

โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อทดแทนผู้บริหาร

ระดับสูงที่จะเกษียณอายุ ในระหว่างปี 2561 - 2565 และกําหนด

นโยบาย/ แนวทางการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม ปตท. 

รวมท้ังการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล คือ Management Pool 

ประกอบด้วยผู้บริหาร 268 คน และ Potential Pool ของตําแหน่ง 

Key Area ไว้เรียบร้อยแล้ว 

 การบริหารดังกล่าว ดําเนินการมาต้ังแต่ปี 2550 โดย ปตท. 

มีระบบ “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Group Leadership 

Development Program: GLDP)” เพือ่เปน็การวาง Succession Plan 

สําหรับเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมขึ้นดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น

เมื่อมีตําแหน่งว่างของกลุ่ม ปตท. ได้แก่ ตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ (President)

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า (Senior 

Executive Vice President: SEVP)

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า (Executive 

Vice President: EVP)

 • ผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า (Vice President: VP)

 โดยมีกลไกการบริหาร ดังนี้

 • คณะกรรมการจดัการกลุม่ ปตท. (PTT Group Management 

Committee: PTTGMC)

 • คณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. - Minor (PTT Group 

Management Committee-Minor: PTTGMC-Minor)

 • คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มทรัพยากร

บุคคล (Human Resources Group Alignment & 

Coordination Management Committee: HRAC)

 • คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน) (Human Resources Management 

Committee: HRMC)

 • คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล (Corporate 

Human Resources Committee: HRC)

 ผลการดําเนินการ ป 2561

 • การเตรียม SEVP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหารระดับ 

EVP ที่มีความพร้อมและศักยภาพ (กลุ่ม ปตท.) 

  - จํานวน Pool Member 34 ราย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561)

  - Pool Member ได้รับการแต่งต้ังให้ขึ้นดํารงตําแหน่ง 

 รวม 36 ราย (ปี 2551 - 2561)

 • การเตรียม EVP Pool Member คือ กลุ่มผูบ้ริหารระดับ VP 

ที่มีความพร้อมและศักยภาพ (กลุ่ม ปตท.) 

  - จํานวน Pool Member 113 ราย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561)

  - Pool Member ได้รับการแต่งต้ังให้ขึ้นดํารงตําแหน่ง 

 65 ราย (ปี 2552 - 2561)

 • การเตรียม VP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหารระดับ 

ผจ.ส่วน ที่มีความพร้อมและศักยภาพ (ปตท.)

  - จํานวน Pool Member 121 ราย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561)

  - Pool Member ได้รับการแต่งต้ังให้ขึ้นดํารงตําแหน่ง 

 รวม 192 ราย (ปี 2552 - 2561)

 ขอพิพาทดานแรงงาน

 ปตท. ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสําคัญในระยะเวลา 

3 ปีที่ผ่านมา 

โครงสร้างการจัดการ



รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)150

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
 

 ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ 

และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปตท. 

ตระหนักถงึพันธกจิสําคญัในการมรีะบบบรหิารจัดการที่ด ีโปร่งใส 

และสร้างความเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปตท. มุ่งหวัง

ที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นต้นแบบด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ด้วยเชื่อมั่นว่า หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นระบบบริหาร

จัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม สร้างความม่ันใจในการลงทุน

และสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น สร้างความเชื่อมั่นต่อ

ผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝา่ย รวมถงึทําให้องค์กรมกีารจัดการที่เหมาะสม 

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลดีท่ีสดุ สง่เสริมความสามารถ

ในการแข่งขันขององค์กรให้เติบโตอย่างย่ังยืน 

 นับตั้งแต่แปลงสภาพเป็น บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ

กระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปลายปี 2544 

คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสําคัญด้านการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีมาโดยตลอด โดยกําหนดให้ ปตท. จัดทํานโยบายเกี่ยวกับ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

ของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ และพนักงาน 

ตามระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของ

องค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง ไว้ในข้อบังคับ

ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) รวมทัง้ได้กาํหนดระเบียบบริษทั

ว่าด้วยการกํากับดูแลกิจการที่ดีในปี 2544 ซึ่งได้มีการแก้ไข

ทบทวนในปี 2557 และจัดทําคู่มือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ของ ปตท. ส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 

ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรกในปี 2546 โดยมี

การทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐาน

การดําเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(สํานักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

ข้อเสนอแนะจากรายงาน Corporate Governance Assessment 

Report ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

รวมทั้งหลักสากลของ The Organization for Economic 

Cooperation and Development, ASEAN CG Scorecard 

เกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร 

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) และแนวปฏิบัติที่ดี

ของบริษัทชัน้นาํในระดับสากล โดยฉบับปจัจบุนัเปน็ฉบบัปรบัปรงุ

คร้ังที่ 4 และใช้ชื่อว่า “คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐาน

ทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ปตท. จาํกดั (มหาชน)” หรือคูมื่อ CG ซ่ึงในป ี2561 คณะกรรมการ 

ปตท. อนุมัติการทบทวนสาระสําคัญที่ปรับปรุงในคู่มือ CG ได้แก่

การกํากับ
ดูแลกิจการ

การกํากับดูแลกิจการ
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 • การจํากัดจํานวนรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติ บุคคล

ที่กรรมการ ปตท. จะสามารถดํารงตําแหน่งได้ ซึ่งจะเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและสร้างความโปร่งใส

ในการกํากบัดูแลมากยิง่ขึน้ โดยกรรมการ ปตท. สามารถ

ดาํรงตาํแหนง่กรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบคุคล

ได้ดังนี้

  1) ดํารงตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือ

 นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง

  2) ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 3 แห่ง 

 ทัง้นี ้การดํารงตาํแหนง่กรรมการตามความในข้อ 2) นี้ 

 จะต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ในข้อ 1) ด้วย

   อนึ่ง การดํารงตําแหน่งกรรมการตามความในข้อ 1) 

และข้อ 2) รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง

 • การปรับปรุงหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ

บรหิารความเสี่ยงองค์กร  เพื่อใหค้รอบคลุมเรือ่งการบรหิาร

จัดการผู้มีส่วนได้เสีย

 ทั้งนี้ ปตท. กําหนดให้การกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่ง

ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร โดยมีเป้าหมาย

ที่จะให้ ปตท. เป็นบริษัทที่เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable 

Growth Strategy) โดยผลักดันให้เป็นบริษัทพลังงานไทย

ข้ามชาติชั้นนํา เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นเลิศเพื่อพัฒนา

ขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) มุ่งเน้น

การสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกัน (Create Shared Value: CSV) และ

สร้างประโยชนต์อบแทนทีเ่หมาะสมแกผู่ม้สีว่นได้เสยี บนหลกัการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
(Corporate Governance Policy) 

 ปตท. มกีารทบทวนปรับปรุงนโยบายและคู่มอื CG อย่างตอ่เนือ่ง

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดี การดําเนินธุรกิจ 

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และ

กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ลงนาม

รับทราบและยึดถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการทํางาน เพื่อให้

เห็นถึงคํามั่นสัญญาในการนําไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย

คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ 

ปตท. ไว้ดังนี้

 1. คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่น

ที่จะนําเอาหลักสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. 

ทั้ง 6 ประการ คือ Accountability, Responsibility, Equitable 

Treatment, Transparency, Vision to Create Long-term Value 

และ Ethics มาใช้ในการดําเนินงาน มีโครงสร้างการบริหาร

ที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และ

ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม 

 2. คณะกรรมการ ปตท. จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท

และรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระและมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่

ระหว่างประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน

 3. คณะกรรมการ ปตท. มีบทบาทสําคัญในการกําหนด

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สําคัญของ ปตท. โดย

จะต้องพิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงและวางแนวทางการบริหารจัดการ

ที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดําเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบ

บัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ 

 4. คณะกรรมการ ปตท. จะต้องเป็นผู้นําในเรื่องจริยธรรม 

เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีของ ปตท. และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 5. คณะกรรมการ ปตท. อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะ

เรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากล่ันกรองงานที่มี

ความสําคัญอย่างรอบคอบ

 6. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเอง

รายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการ 

 7. คณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้พิจารณากําหนดมาตรฐาน

จริยธรรมและจรรยาบรรณของ ปตท. เพื่อให้คณะกรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางใน

การประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของ ปตท. 

 8. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของ 

ปตท. ท้ังในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่าง

เพียงพอ เช่ือถือได ้และทันเวลา เพ่ือให้ผูถื้อหุน้และผู้มีส่วนได้เสีย

ของ ปตท. ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน มีหน่วยงาน

ประชาสมัพนัธแ์ละหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์รับผิดชอบในเรือ่ง

การให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนท่ัวไป

 9. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้ผู้ถือหุ้น ปตท. จะได้รับ

การปฏบิตัอิยา่งเท่าเทยีมกนั มสีทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศ 

และมีช่องทางในการสื่อสารกับ ปตท. ที่เหมาะสม

 10. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีระบบการคัดสรร

บุคลากรทีจ่ะเขา้มารบัผดิชอบในตาํแหนง่บรหิารทีส่าํคญัทกุระดบั

อย่างเหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

 11. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจ

ว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชัน รวมท้ังปฏิบัติตามมาตรการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชัน

 ปตท. ได้เผยแพร่คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐาน

ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับ

นักลงทุนและผู้สนใจต่างชาติ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียนําไปใช้

เป็นประโยชน์ หรือนําไปใช้อ้างอิงได้บนระบบเครือข่าย PTT 

Intranet และบนเว็บไซต์ของ ปตท. แล้ว 

การกํากับดูแลกิจการ
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1. สิทธิของผูถือหุน
 

 ในฐานะเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิกําหนดทิศทาง

การดาํเนนิธรุกจิของบรษิทั หรอืตัดสนิใจในเรือ่งที่มผีลกระทบอยา่ง

มีนัยสาํคญัตอ่บริษทั การประชมุผูถื้อหุน้จึงเปน็เวทีสาํคัญสาํหรบั

ผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ติดต่อซักถาม และพิจารณา

ลงคะแนนเสียงชี้ขาด และคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อทําหน้าที่

กํากับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบ

ที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีเวลาเพียงพอสําหรับการพิจารณา 

และรับทราบผลการประชุม

 1.1 กําหนดการจัดประชุมผูถือหุน
 

 ปตท. ไดก้าํหนดใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปลีะครัง้ ภายใน

เวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ ปตท. และ

ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ

ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้อง

ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

 ทั้งนี้ ในปี 2561 ปตท. ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 ณ ห้องบางกอกคอนเวนช่ัน

เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เลขที่ 1695 

ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร และไม่มีการเรียก

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 

 1.2 การแจงเชิญประชุมลวงหนา

 ในปี 2561 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้มีการจัดการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจําปีในวันที่ 12 เมษายน 2561 โดยได้เปิดเผยมติ

การประชุม วันประชุม และระเบียบวาระการประชุมและแจ้ง

ข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติก่อน

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ ปตท. 

จะเปน็ผูด้าํเนินการจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุทีมี่รายละเอียดวาระ

การประชุม ข้อมลูประกอบที่สาํคญัและจําเปน็สาํหรบัการตดัสนิใจ/ 

ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมี

รายละเอียดครบถ้วน รายงานประจําปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบ

การประชมุ เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการมอบฉนัทะ และระบวุธิกีารใชไ้ว้

ชดัเจนตามที่ ปตท. กําหนด โดยจัดสง่ให้ผูถ้อืหุ้นลว่งหน้ามากกว่า 

14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 22 

มีนาคม 2561 และได้ทําการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน

ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ ติดต่อกัน

ตอ่เนื่องฉบับละ 3 วัน กอ่นวันประชุม 3 วนั (วันที ่6 - 8 เมษายน 2561) 

เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอ

สําหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม 

 ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปตท. ได้นําข้อมูลหนังสือ

เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของ 

ปตท. ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน (เริ่มต้ังแต่วันที่ 12 มีนาคม 

2561)

 1.3 การดําเนินการประชุมผูถือหุน
 

 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุม

จะแนะนําคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

และที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทําหน้าที่เป็นคนกลางให้ที่ประชุม

รับทราบ แล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียง

ของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของ ปตท. 

รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน 

และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิด

โอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมทกุรายแสดงความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะ 

ถามคําถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสม

เพียงพอ จากน้ันประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่าง

ชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสําคัญกับทุกคําถาม แล้วจึงให้

ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระน้ัน ๆ สําหรับวาระการเลือกต้ัง

กรรมการ ประธานฯ จะดําเนินการใหผู้ถื้อหุน้ลงมติเปน็รายบคุคล

 ประธานฯ จะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม 

และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม 

หรอืผู้ถอืหุ้นซึง่ถอืหุ้นรวมกันไม่นอ้ยกว่าหนึง่ในสามของจํานวนหุ้น

ที่จาํหน่ายได้ทัง้หมดอาจขอให้ที่ประชุมพจิารณาเรื่องอืน่นอกจาก

ที่กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณา

ระเบียบวาระที่กําหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่กําหนดไว้ใน

ขอ้บังคบัของ ปตท. ทัง้นี้ ในการประชมุผูถ้อืหุ้นสามญัประจําป ี2561 

ไม่มีการเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุม

พิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กําหนดไว้ในที่ประชุมอย่างใด

 อนึง่ ในการประชมุทกุคร้ังจะมกีารจดบนัทกึรายงานการประชมุ

อย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติพร้อมกับนับ

คะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละ

ครั้งประมาณ 3 - 4 ช่ัวโมง ท้ังนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจําปี 2561 ได้กําหนดการประชุมเวลา 14.00 น. โดยเริ่ม

รับลงทะเบียนเวลา 12.00 น. โดย ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้น

เข้าร่วมการประชุมรวมจํานวนท้ังสิ้น 4,831 ราย โดยมาประชุม

ด้วยตนเอง 1,964 ราย และรับมอบฉันทะ 2,867 ราย รวมจํานวน

หุ้นทั้งสิ้น 2,279,542,475 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.81 

ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหนา่ยได้ทั้งหมดของ ปตท. 

จํานวนท้ังสิ้น 2,856,299,625 หุ้น โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม

และชี้แจงข้อมูล ประกอบด้วย

การกํากับดูแลกิจการ
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กรรมการ

  1.  นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 

  2.  ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  3.  พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา 

  4.  พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

  5.  นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ

  6.  นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

  7.  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

  8.  นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

  9.  นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล กรรมการอิสระ

 10.  นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ กรรมการอิสระ/ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

 11.  นายดอน วสันตพฤกษ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 12. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 13. นายธรรมยศ ศรีช่วย กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 14.  นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ/

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 กรรมการ 1 ท่าน คือ นายสมชัย สัจจพงษ์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจราชการต่างประเทศ

ผูบริหาร

  1.  นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันต้นและก๊าซธรรมชาติ

  2.  นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย 

และรักษาการแทนรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย อีกหน้าที่หนึ่ง

  3.  นางนิธิมา เทพวนังกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

  4.  นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม ซึ่งได้รับการคัดเลือก

จากคณะกรรมการให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561

 นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารจากบริษัทกลุ่ม ปตท. 

ที่อยู่ด้านหน้าเวที พร้อมที่จะชี้แจงและให้ข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจาก

ผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

การกํากับดูแลกิจการ
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ผูสอบบัญชี

  1.  นางสาวมะยุรีย์ จันทะมาตย์ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

  2.  นางสาวผกาวรรณ สืบเหล่า สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

  3.  นางสาวจิราวัฒน์ พฤกษาสวย สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ที่ปรึกษากฎหมาย (ทําหน้าที่ตรวจสอบและสอบการลงคะแนนเสียงกรณีมีข้อโต้แย้งตลอดการประชุม)

  1.  นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์และพาร์ทเนอร์ส จํากัด 

  2.  นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์และพาร์ทเนอร์ส จํากัด 

  3.  นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์และพาร์ทเนอร์ส จํากัด 

  4.  นายอนุรักษ์ รามนัฏ บริษัท อนุรักษ์ รามนัฎ อินเตอร์เนชั่นแนล ลีเกิล เคาเซลเลอร์ จํากัด

  5.  นางสาวณัฏฐิตา ธนิกกุล บริษัท อนุรักษ์ รามนัฎ อินเตอร์เนชั่นแนล ลีเกิล เคาเซลเลอร์ จํากัด

ผูถือหุน (ณ ตอนปิดประชุม เวลา 17.30 น.)

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมท้ังสิ้น 5,294 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 2,240 ราย และรับมอบฉันทะ 3,054 ราย

รวมเป็นจํานวนหุ้นทั้งสิ้น 2,345,908,068 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.13 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด

 

 1.4 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแยงของผลประโยชนสําหรับการประชุม
 

 คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจัดทํารายงานความขัดแย้งของ

ผลประโยชนท์ัง้ทีเ่ป็นแบบรายงานประจาํป ีและแบบรายงานใหมร่ะหวา่งปกีรณมีกีารเปลีย่นแปลง และในการประชมุใด ๆ  ผูม้สีว่นไดเ้สยี 

หรือมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับ ปตท. จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบและไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องน้ัน ๆ

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านน้ันจะแจ้งต่อที่ประชุม

เพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ัน ๆ 

 

 1.5  การเปดเผยผลการประชุมผูถือหุน
 

 ในปี 2561 ปตท. จะจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (วันที่ 12 เมษายน 2561) และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (ซึ่งจดบันทึกรายงาน

การประชุม โดยแยกวาระชัดเจน ระบุจํานวนกรรมการที่เข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ 

วธิกีารนับคะแนนเสยีง และผลการนับคะแนนในแต่ละวาระไว้อยา่งครบถ้วน) ให้ตลาดหลักทรัพยฯ์ และคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ภายในกําหนด 14 วัน รวมท้ังได้เผยแพร่รายงานการประชุม วีดิทัศน์ ภาพ และเสียงของการประชุมบนเว็บไซต์

ของ ปตท. ไว้แล้วด้วย

การกํากับดูแลกิจการ
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2.  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
 

 ปตท. ปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุ้นแต่ละรายเท่าเทยีมกัน (แม้วา่จะถอืหุ้น

ไม่เท่ากันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากัน ตามจํานวนหุ้นที่ถือ) 

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน โดย

ไม่คํานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะ

ทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง โดยในวัน

ประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. จะจัดเตรียมที่นั่งสําหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ 

และหญิงมีครรภ์ไว้ในจุดที่สะดวกที่สุด รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ไว้

คอยอาํนวยความสะดวก ทัง้นี้  ปตท. ไดเ้ผยแพรข่อ้มลูการประชมุ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและ

จัดทําเป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่พร้อมภาษาไทย รวมทั้งกําหนด

ใหก้รรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีตอ้งงดเวน้การมสีว่นรว่มในการประชมุ

พิจารณาในวาระนั้น ๆ ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมอื่น ๆ สําหรับ

ผู้ถือหุ้น ปตท. ก็เปิดโอกาสให้โดยไม่มีข้อจํากัด

 

 2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอช่ือ
   บุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ
 

 สาํหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํป ี2561 ปตท. กาํหนด

หลักเกณฑ์ รวมทั้งกําหนดข้ันตอนแนวทางการพิจารณาการให้

สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้ง

เป็นกรรมการล่วงหน้าให้คณะกรรมการ ปตท. พิจารณากําหนด

เป็นระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพือ่ใหโ้อกาสผู้ถือหุน้

มีส่วนร่วมในการกํากับดูแลบริษัท และการคัดสรรบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยให้

สิทธิผู้ถือหุ้นท่านเดียว หรือหลายท่านที่มีสัดส่วนการถือหุ้น

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ

บริษัท หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น

และจะต้องถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนดังกล่าวต่อเน่ืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 

1 ปี เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม

เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ปตท. ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปีตั้งแต่เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2560 เพื่อ

เตรียมการในกรณีต้องเสนอชื่อกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกําหนดนโยบายและกํากับดูแล

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557

 ทั้งนี้ ปตท. ได้นําหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์

ของ ปตท. และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 

จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 แล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น

เสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้ง

เปน็กรรมการในระยะเวลาดังกลา่ว ซึ่งเลขานกุารบรษิทัไดร้ายงาน

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. รับทราบแล้ว

 2.2  การอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน
   ในการประชุมผูถือหุน 
 

 เช่นเดียวกับการดําเนินการที่ผ่านมา ในการจัดการประชุม

ผูถ้อืหุ้น ประจําป ี2561 ปตท. ได้อาํนวยความสะดวกให้กบัผูถ้อืหุ้น

ทุกราย ต้ังแต่การเลือกสถานที่จัดการประชุมให้สะดวก เพียงพอ

กบัจํานวนผู้ถือหุน้ที่จะมาเข้าร่วมประชมุ รวมท้ังจดัให้มีเจา้หนา้ที่

คอยดูแล ต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ สามารถอํานวย

ความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็น การจัดห้อง

ประชุมสํารองและระบบการถ่ายทอดสัญญาณโต้ตอบระหว่าง

ห้องประชุม การเตรียมการรักษาความปลอดภัยและแผนรับมือ

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม การเปิดบริการ

ตรวจรับเอกสารลงทะเบียนล่วงหน้า 7 วัน การจัดเจ้าหน้าที่

ให้บริการถ่ายเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ช่ัวโมง การขยาย

ระยะเวลารับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาวาระ

การประชุมสุดท้าย การนําเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น 

ด้วยการใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและการลงคะแนน

เสียง เพือ่ความสะดวกรวดเร็ว รวมท้ังการจดัใหม้กีารเลีย้งรบัรอง

สําหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม 

 แม้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจําปี

ของ ปตท. เป็นคนไทย และดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษา

ไทย แต่ ปตท. ได้จัดทําเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และ

เอกสารอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเปน็ 2 ภาษา คอื ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

สําหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ และจัดทําเว็บไซต์ของ 

ปตท. เป็น 2 ภาษา รวมทั้งจัดให้มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ

ทางภาษาคอยใหค้วามสะดวกในการประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี ้ในกรณี

ที่มผีูถ้อืหุ้นที่ไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยซักถามข้อสงสัยหรอื

อภปิรายในที่ประชุมผูถ้อืหุ้น  ปตท. จะจัดให้มกีารสื่อสารที่เหมาะสม

และมีการแปลเป็นภาษาไทยทั้งคําถาม และคําตอบสําหรับผู้เข้า

ร่วมประชุมท่านอื่นในที่ประชุมเพื่อรักษาประโยชน์ และอํานวย

ความสะดวกในการสื่อสารสําหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

 

 2.3  การมอบฉันทะ
 

 เพือ่รักษาสทิธใิห้ผูถ้อืหุ้นที่ไมส่ะดวกเข้าประชุม ประจําปี 2561 

ดว้ยตนเอง ผู้ถอืหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผูอ้ืน่หรอืกรรมการอสิระ

ของ ปตท. ท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งหมด ซึ่ง ปตท. จะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบ

ที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง

ลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข ท้ังนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบ

ฉันทะให้กับผู้อื่น ปตท. จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะ

เสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง นอกจากนี้ ปตท. ได้เปิดเผยแบบ

หนังสือมอบฉันทะที่แนบ พร้อมท้ังรายละเอียดและข้ันตอนต่าง ๆ  

บนเว็บไซต์ของ ปตท. ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้น

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทาง

อื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

การกํากับดูแลกิจการ
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3.  บทบาทตอผูมีสวนไดเสีย 
 

 ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ได้ให้ความสําคัญ

ในการดูแลและคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและ

ภายนอกบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. ออกเป็น 6 กลุ่ม และ

กําหนดพันธกิจเป็นเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มอย่างสมดุลดังต่อไปนี้

ต่อประเทศ   สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว 

โดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ 

มีคณุภาพ ได้มาตรฐาน และราคาทีเ่ปน็ธรรม

เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ต่อสังคมชุมชน เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดําเนินธุรกิจที่มี

การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตามมาตรฐานสากล  และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน

ต่อผู้ถือหุ้น   ดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้าง

ผลตอบแทนที่ดี  และมีการขยายธุรกิจ

ให้เติบโตต่อเนื่องอย่างย่ังยืน 

ต่อลูกค้า   สร้างความพงึพอใจและความผกูพนัแกล่กูค้า

โดยผ่านการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ

ที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลด้วย

ราคาเป็นธรรม 

ต่อคู่ค้า   ดําเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็น

ธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์

และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพ

และประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน

ในระยะยาว

ต่อพนักงาน  สนบัสนนุการพฒันาความสามารถการทาํงาน

ระดบัมอือาชพีอย่างต่อเนือ่ง ให้ความม่ันใจใน

คณุภาพชวีติการทาํงานของพนกังานทดัเทยีม

บริษัทชั้นนํา เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

 3.1  การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทั้ง 6 กลุม
  

 3.1.1 ประเทศ 

 

 ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ มีภารกิจสําคัญ

ในการขับเคลื่อนประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติและวิสัยทัศน์ 

ให้ประเทศไทยมีความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีพันธกิจใน

การสร้างความม่ันคงด้านพลังงานในระยะยาว โดยการจัดหา

พลังงานในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และราคา

เป็นธรรมเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ

 ปตท. กําหนดทิศทางและกลยุทธ์การดําเนินงานให้สอดคล้องกับ

ยทุธศาสตร์ชาต ินโยบาย Thailand 4.0 นโยบายกระทรวงพลังงาน 

และยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ โดยมีบทบาทในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1) ด้านการสร้างความมัน่คงทางพลงังาน มกีารลงทนุพฒันา

โครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณ

การใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น เช่น ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ สถานี

รบัก๊าซธรรมชาต ิ(LNG Receiving terminal) LPG Import Facilities 

คลังน้ํามันและสถานีบริการน้ํามัน การลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่

และไฟฟ้า เป็นต้น ทางด้านการจัดหาพลังงาน  ปตท.  มกีารบรหิาร

จัดการความเสี่ยงในการจัดหาพลังงานจากแหล่งต่าง ๆ ให้มี

ปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เช่น การจัดหา

ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศ การนําเข้าจากต่างประเทศ

ในรูปแบบ LNG (ก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ Liquefied Natural Gas) 

เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานของประเทศ 

 2) ด้านการสร้างความมัง่ค่ังทางเศรษฐกิจ ได้จดัหาพลงังาน

ในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขัน 

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

ทรัพยากรปิโตรเลียม ผ่านธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่น

นํ้ามัน และธุรกิจปิโตรเคมีที่ทําให้เกิดการพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง

อีกมากมาย รวมถึงการส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุง

ประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้

ผูป้ระกอบการตลอดห่วงโซ่ธรุกจิ เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็และ

การเตบิโตในยุคเศรษฐกจิดจิทัิล นอกจากนี ้ปตท. ยังเป็นพันธมติร

ที่สําคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 

โดยร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

เพื่อรองรับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(EECi) ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 

 3) ด้านการสร้างความยัง่ยนื ได้นาํแนวคดิธุรกจิแบบมส่ีวนร่วม 

(Inclusive Business) มาประยุกต์ใช้ โดยการพัฒนาโครงการ

วิสาหกิจท่ีสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัผลิตผลชุมชนทางการเกษตรและ

จัดหาช่องทางในการจัดจําหน่ายสินค้าและสนับสนุนอาชีพ

คนพิการในโครงการ Amazon for Chance และให้ความร่วมมือ

กับภาครัฐในนโยบายประชารัฐด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการขับขี่

ปลอดภัย เป็นต้น ในส่วนของความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม 

ปตท. มุ่งเน้นการสร้างความม่ันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่ดําเนินธุรกิจ ส่งเสริมการลงทุน

ด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงาน ผลิตภัณฑ์และการบริการ

ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม รวมทัง้สนบัสนนุการดาํเนนิการในห่วงโซ่

อปุทานท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable 

Development Goal: SDG) และผนึกกําลังร่วมกับกลุ่ม ปตท. 

ในการต้ังเป้าหมายและดําเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เพื่อร่วมรักษาระดับอุณหภูมิโลก

การกํากับดูแลกิจการ
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 3.1.2 สังคม ชุมชน 

 ปตท. มุ่งมั่นส่งเสริมการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนให้แก่

สังคมไทย หรือ “Sustainable Growth for All” โดยนําเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) มากําหนด

เป็นแนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน โดยมุ่งเน้น

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (People) ให้มีทักษะที่จําเป็นต่อ

การใช้ชวีติศตวรรษที่ 21 ต้ังแต่สง่เสรมิให้เกดินวัตกรรมการเรยีนรู้

ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน พร้อมท้ังพัฒนาทักษะเพื่อ

ยกระดับคณุภาพชวีติของชุมชนไปสู่การพึ่งพาตนเอง และสง่เสรมิ

การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(Planet) ผ่านการสร้างความตระหนักและความร่วมมือ

ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศ และสร้างเครือข่ายด้าน

สิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบกและทางทะเล 

ตลอดจนสานต่อการปลูกและดูแลรักษาป่าจากโครงการปลูกป่า 

1 ล้านไร่ เพื่อสร้างผืนป่าอันสมบูรณ์ และลดผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 อนึง่ รายละเอียดในเรือ่งดงักลา่วปรากฏอยูใ่นหวัข้อ “สานตอ่

พลังงานไทย แรงบันดาลใจสู่ความยั่งยืน” ในรายงานประจําปี 

และรายงานความยั่งยืน ปี 2561 (Corporate Sustainability 

Report 2018) 

 3.1.3 ผู้ถือหุ้น 

 กลยุทธ์การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth 

Strategy) ถูกนํามาใช้ในการบริหารจัดการ ปตท. ให้เป็นองค์กร

ที่มีความเป็นเลิศในด้านการดําเนินงาน (High Performance 

Organization) โดยต้ังมั่นอยู่บนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(Corporate Governance) ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้นักลงทุน

มั่นใจว่า ปตท. จะเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนที่ดี มีความย่ังยืน 

เป็นองค์กรที่อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

 

 กิจกรรมสําหรับผู้ถือหุ้นสามัญ

 ปตท. ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีโอกาสเยี่ยมชมการดําเนินงาน 

รับทราบข้อมูล พบปะกับคณะผู้บริหาร ปตท. และมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัด

ระยองของ ปตท. อย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2549 เป็นต้นมา 

 สําหรับปี 2561 ปตท. ได้มีกําหนดแผนงานจัดกิจกรรมใน

วนัที่ 30 - 31 ตลุาคม 2561 โดย ปตท. นําสง่หนังสอืเชญิและเอกสาร

ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏรายชื่อ ณ วัน Record Date เพื่อ

กําหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 

(วันที่ 7 มีนาคม 2561) โดยทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแจ้ง

ความประสงคใ์นการเขา้เยีย่มชมกิจการของ ปตท. อนึง่ เนือ่งจาก

มีผู้ให้ความสนใจและแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าเยี่ยมชมกิจการ

ของ ปตท. จํานวนมากประมาณ 2,266 คน ปตท. จึงกําหนด

ให้ใช้วิธีการจับสลากในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าเยี่ยมชมกิจการ

เช่นเดียวกับที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี ผู้บริหาร และคณะทํางานการกํากับดูแลกิจการที่ดี เป็น

สกัขพียาน กําหนดจบัฉลากในวันที่ 18 กันยายน 2561 และประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. บนเว็บไซต์ของ 

ปตท. เจ้าหน้าที่ของ ปตท. ได้ดําเนินการแจ้งผู้มีสิทธิเข้าเยี่ยมชม

กิจการของ ปตท. ทางโทรศพัทเ์พือ่ยืนยนัการตอบรับเขา้เยี่ยมชม

กิจการของ ปตท. โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย

เข้าเยี่ยมชมกิจการ ณ โรงเรียนกําเนิดวิทย์ (Kamnoetvidya 

Science Academy: KVIS) สถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi 

Institute of Science and Technology: VISTEC) และศูนย์เรียนรู้

ป่าวังจันทร์  อําเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง  รับฟังข้อมูลการดําเนินงาน

ของสถาบันฯ และโรงเรียนฯ จํานวน 300 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น 

รุ่นละ 150 คน ซึ่ง ปตท. จะนําข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ถือหุ้น

ไปปรับปรุงการทํางานในปีถัดไป

 สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีสนใจเข้าเย่ียมชมกิจการในคร้ังต่อไป (ประจําปี 

2562) สามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดโครงการ

ได้บนเว็บไซต์ของ ปตท. โดยหากเป็นสถานที่เยี่ยมชมเดิม ปตท. 

ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

 กิจกรรมสําหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. 

 ปตท. ได้จัดกิจกรรมสําหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. อย่างต่อเนื่องมา

ตัง้แตป่ ี2553 เพือ่เปน็ชอ่งทางในการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ์

อันดีระหว่าง ปตท. กับผู้ถือหุ้นกู้ฯ รวมถึงเป็นการตอบแทน

ความเชื่อม่ันที่ได้ลงทุนระยะยาวในหุ้นกู้ของ ปตท. ท้ังนี้ กิจกรรม

ที่จัดขึ้นในปี 2561 ยังคงมีความหลากหลายเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้ถือหุ้นกู้ฯ ที่มีจํานวนกว่า 22,500 ราย อาทิ

 • นิตยสารรายไตรมาส Happiness ที่ใช้เป็นช่องทาง

ในการสื่อความข้อมูลองค์กร ให้ความรู้ทางด้านพลังงาน 

และบทความต่าง ๆ ที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิงอย่าง

ครบครัน

 • กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการกลุ่ม ปตท. จํานวน 3 ครั้ง ได้แก่ 

ครั้งที่ 1 เยี่ยมชมโรงเรียนกําเนิดวิทย์ (KVIS) สถาบัน

วิทยสิริเมธี (VISTEC) และโครงการป่าวังจันทร์ จังหวัด

ระยอง ในเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2 เยี่ยมชมศูนย์ธุรกิจ

คาเฟ่อเมซอน (Amazon Inspiring Campus: AICA) และ 

สถาบันพฒันาศักยภาพธุรกจินํ้ามนั Oil Business Academy 

(OBA) ในเดือนกรกฎาคม และคร้ังที่ 3 เยี่ยมชมโรงแยก

ก๊าซธรรมชาติ ปตท. จังหวัดระยอง ในเดือนตุลาคม
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 • กิจกรรมสานสัมพันธ์ เช่น สัมมนาและเวิร์กชอปประเภท

ต่าง ๆ โดยเฉพาะคอนเสิร์ตที่ยังคงได้การตอบรับที่ดี

เสมอมา ซึ่งในปี 2561 ปตท. ได้จัดคอนเสิร์ตประจําปี 

โดยสื่อถงึ “ความรัก” และ “ความผูกพัน” ที่มรีะหว่าง ปตท. 

และผู้ถือหุ้นกู้ฯ ที่มีตลอดมาจนทําให้ ปตท. ก้าวมาสู่

ปีที่  40 ได้อย่างม่ันคงและจะยังคงเกื้อกูลกันต่อไป 

เสมือนเป็นความรัก ความผูกพัน จนชั่วฟ้าดินสลาย 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โครงการ

คุณช้างจับมือ เพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ป่วย อัมพฤกษ์ 

อัมพาต มืออ่อนแรง หรืออาการมือเกร็ง 

 ปตท. ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนารูปแบบการดําเนินการจัด

กิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มระดับความพึงพอใจ

ของผู้ถือหุ้นกู้ฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังมีแผนการเพิ่มช่องทาง

การเข้าถึงข้อมูลการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี

ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน

 กิจกรรมสําหรับนักลงทุนสถาบัน 

 ในปี 2561 นอกเหนือจากกิจกรรมผู้บริหารพบนักลงทุน เพื่อ

ชี้แจงข้อมูลผลประกอบการประจําไตรมาสแล้ว ปตท. ได้จัดให้

นักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เยี่ยมชมกิจการ

และพบผู้บริหารเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นประจําปีในช่วง

เดือนมกราคม ซึ่งปีที่ผ่านมาได้ไปเยี่ยมชมสถานีบริการนํ้ามัน

และร้านคาเฟ่อเมซอนที่เมืองพนมเปญและเมืองเสียมเรียบ 

ประเทศกัมพูชา โดยในการเยี่ยมชมดังกล่าว นักลงทุนและ

นักวิเคราะห์มีโอกาสทราบถึงทิศทางและโอกาสในการดําเนิน

ธุรกิจของกลุ่ม ปตท. จากผู้บริหารโดยตรง 

 3.1.4 ลูกค้า 

 ปตท. ดาํเนินธรุกิจทัง้ตลาดในประเทศและตลาดตา่งประเทศ 

โดยมีผลิตภณัฑห์ลกัทีจ่าํหนา่ยคือ ผลิตภณัฑก์า๊ซธรรมชาติ และ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าธุรกิจ

การค้าระหว่างประเทศ ลูกค้าธุรกิจนํ้ามัน ลูกค้าธุรกิจก๊าซ และ

ลูกค้าธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ท้ังในกลุ่ม Business to Business 

(B2B) และกลุ่ม Business to Consumer (B2C) 

 ปตท. รับฟงัเสียงลกูค้า เพ่ือใช้วิเคราะห์กาํหนดความต้องการ

และความคาดหวังของลูกค้า ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น 

การเยี่ยมเยียนลูกค้า การสัมมนา การสํารวจความคิดเห็น ฯลฯ 

ซึ่งเป็นช่องทางที่ให้สารสนเทศในด้านข้อมูลคู่แข่ง สภาพ

การแข่งขัน เทคโนโลยี แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้า การใช้ชีวิต

ของผู้บริโภค สิ่งแวดล้อมทางการตลาด และความต้องการ

ในอนาคตของลูกค้า โดยนําไปพิจารณาร่วมกับสารสนเทศอื่น ๆ 

ได้แก่ สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจพลังงาน นโยบายรัฐ 

กฎระเบียบ นวัตกรรมเทคโนโลยี ข้อมูลการเงินและเศรษฐกิจ 

เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการได้ตรงตามความต้องการ

และความคาดหวังของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 ปตท. พฒันาระบบสนบัสนนุเพือ่เพิม่ความสะดวกใหก้บัลูกคา้

ในการทําธุรกรรมกับ ปตท. อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาระบบ 

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

Approved ช่วยให้ลกูค้าสามารถสบืค้นขอ้มูล รับการสนับสนุน และ

ทาํธรุกรรมได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ปตท. พัฒนาและเพิ่มประสทิธภิาพ

การทํางานของศูนย์รับคําสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์ ด้วยระบบ 

iMind เชื่อมโยง รวมศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น อีเมล 

เว็บไซต์ ข้อมูลสมาชิกบัตร PTT Blue Card ฯลฯ เพื่อให้พนักงาน 

Contact Center ตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยข้อมูล

ที่ถูกต้องและทันสมัยตลอดเวลา

 ปตท. จัดทํามาตรฐานการให้บริการและคู่มือปฏิบัติงาน

ที่ครอบคลุมทุกช่องทาง เช่น คู่มือมาตรฐานสถานีบริการ คู่มือ

การบรรจุก๊าซ คู่มือการเติมนํ้ามันอากาศยาน คู่มือมาตรฐาน 

Contact Center เป็นต้น โดยมีวิธีการตรวจประเมินผลตาม

มาตรฐานบริการตามระบบ QSHE MS, Mystery Shopper, Mobile 

Lab ตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสามารถ

สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าได้สม่ําเสมอ 

 ปตท. พัฒนาวธิกีารบรหิารความสัมพนัธก์บัลูกคา้ให้เหมาะสม

กับแต่ละวงจรชีวิตของลูกค้า เพื่อนําไปสู่การซื้อซ้ําและบอกต่อ 

อันเป็นระดับความสัมพันธ์เป้าหมายสูงสุด มีระบบการประเมิน

ความพงึพอใจ ความไม่พงึพอใจ และความผกูพนัของลกูค้าทีม่ต่ีอ 

ปตท. โดยเปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ผา่นการวจิยัสาํรวจความพงึพอใจ

ประจําปี ที่มีการพัฒนาวิธีการและข้อคําถามอย่างต่อเนื่อง โดย

พิจารณาร่วมกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าโดยตรง เพื่อให้

ผลการสํารวจสะท้อนการดําเนินงานในปัจจุบัน และเพิ่มโอกาส

ในการต่อยอดทางธุรกิจในอนาคตได้ชัดเจนมากขึ้น ท้ังนี้ 

มีการรวบรวมและวิ เคราะห์ความไม่พึงพอใจของลูกค้า

อย่างสม่ําเสมอ เช่น Contact Center การเข้าพบลูกค้า เป็นต้น

เพื่อให้สามารถทราบถึงสัญญาณชี้บ่ งล่วงหน้า  นําไป สู่

การแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ป้องกันการสูญเสียลูกค้า และ

การแทรกแซงจากคู่แข่ง

 ปตท. แบ่งกลุ่มประเภทข้อร้องเรียนตามความรุนแรงของ

ผลกระทบ โดยกําหนด Service Level Agreement สําหรับ

ข้อร้องเรียนแต่ละประเภท ท้ังนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง

แก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ข้อร้องเรียน

ทุกประเภทจะต้องได้รับการตอบสนองเบื้องต้นภายใน 24 ช่ัวโมง 

และมีการตอบกลับไปยังลูกค้าทุกรายภายหลังที่มีการแก้ไข

แลว้เสรจ็ มกีารสอบถามถงึความพงึพอใจตอ่การแกไ้ขปญัหาของ 

ปตท. พร้อมแจ้งแผนการแก้ไขปัญหาระยะยาว สร้างความม่ันใจ

ให้กับลูกค้า มีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหา และจะยังคง

ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ ปตท. ต่อไปในอนาคต

 ทั้งนี้ ปตท. ใส่ใจด้านความสะดวกและความปลอดภัย

ของลกูคา้อยา่งตอ่เนือ่ง จงึไดด้าํเนนิโครงการตา่ง ๆ  เชน่ โครงการ 

PTT Tune Up ให้บริการตรวจเช็กเครื่องยนต์ และปรับจูน

เครื่องยนต์ฟรี เป็นต้น

การกํากับดูแลกิจการ
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ผลการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา

 หนวย: รอยละ

น้ํามัน

กาซธรรมชาติ
การคา
ระหวาง
ประเทศ

กาซ
ธรรมชาติ

โรงไฟฟา
และตลาด
คาสง

อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม
และปโตรเคมี

NGV

เป้าหมายปี 2561 95.0 93.0 91.0 93.0 93.0 91.0 89.0

ระดับความพึงพอใจปี 2561 97.0 90.6 87.8 91.2 94.4 87.4 91.0

ระดับความพึงพอใจปี 2560 97.0 92.0 90.7 92.2 93.8 91.0 88.3

ระดับความพึงพอใจปี 2559 95.0 89.0 89.1 89.5 92.1 88.7 85.0

 3.1.5 คู่ค้า 

 ผู้ค้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียสําคัญในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน ปตท. จึงให้ความสําคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ค้าอย่างเสมอภาค

บนหลักการของการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี ปฏิบัติตามสัญญา

อยา่งเครง่ครดั และปฏิบตัิตามกระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง ซึ่งเปน็กระบวนการสําคญัในการควบคมุคณุภาพสินคา้และบริการ ตลอดจน

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการ ปตท. จึงกําหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการจัดหาพัสดุเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 นอกจากนั้น ปตท. มีความมุ่งม่ันที่จะดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการกํากับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม 

และสิง่แวดลอ้ม เพือ่ให้บรรลตุามปณธิานทีต่ัง้ไว ้ปตท. จงึใหค้วามสาํคญักบัการบรหิารจดัการหว่งโซอ่ปุทานและพฒันาใหเ้กดิขึน้อย่าง

เป็นรูปธรรม โดยได้จัดทํากระบวนการบริหารความเสี่ยงและลดผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของผู้ค้า เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

ด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างย่ังยืนให้ประสบความสําเร็จ โดยมีปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน 3 ปัจจัย คือ 

 1.  นโยบายและทิศทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน

 นโยบายและกลยุทธข์ององค์กรเปน็ปจัจยัสาํคญัทีส่ร้างความตระหนักใหแ้กพ่นกังานภายในองค์กรและสงัคมภายนอกรับทราบถึง

ความมุ่งมัน่ และทิศทางการดําเนินงานขององค์กร ดังน้ัน ในปี 2558 ปตท. จึงออกนโยบายการจัดหาและบริหารงานผู้คา้อย่างย่ังยนื 

กลุ่ม ปตท. 

 เพื่อให้ผู้ค้าของ ปตท. มีแนวทางปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารองค์กรอย่างย่ังยืน และเหมาะสม

มากขึ้น ปตท. จึงทบทวน แนวทางการปฏิบัติอย่างย่ังยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct: SSCoC) 

และประกาศใช้เป็นคร้ังที่ 3 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 โดยกําหนดเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกําหนด ข้อบังคับ และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเด็นที่ ปตท. ให้ความสําคัญ ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

 1.  จริยธรรมทางธุรกิจ 

 2.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 3.  ความปลอดภัย 

 4. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

การกํากับดูแลกิจการ
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 2.  การพัฒนากระบวนการจัดหาและบริหารงานผู้ค้า

  ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

 เพื่อให้การบริหารห่วงโซ่อุปทานเป็นไปตามทิศทางของ

องค์กร ปตท. มกีารบรหิารจัดการผู้คา้โดยคํานงึถงึผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแล (Environment, Social 

& Governance: ESG) ปตท. ได้ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลของกลุ่มงานสินค้า

และบรกิาร เพื่อแบ่งระดับการบรหิารคู่คา้ เป็น 3 ระดับ คอื 1. กลุ่ม 

Critical 2. กลุม่ Key 3. กลุม่ Manage เรียงตามลาํดบัความรนุแรง 

และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น สําหรับผู้ค้ากลุ่ม Critical จะได้รับ

การบรหิารจดัการอยา่งเขม้ขน้ นอกเหนอืจากการลงนามรบัทราบ

แนวทางการปฏบัิตอิยา่งยัง่ยนืของผูค้า้ ปตท. แล้ว ต้องมกีารตอบ

แบบประเมินการปฏิบัติอย่างย่ังยืน (Sustainability Performance 

Assessment) ซึ่งหากผู้ค้าประเมินตนเองแล้ว คะแนนไม่ถึง

ตามเกณฑ์ที่กําหนดจะต้องจัดทําแผนงานและกรอบเวลาใน

การปรับปรุง (ESG Corrective Action Plan) ท้ังนี ้ ปตท. ขอสงวนสทิธิ์

ในการเข้าตรวจสอบ (Auditing) ผลการประเมินตนเองของผู้ค้า 

โดยในปี 2561 คณะทํางาน ปตท. ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

ได้เข้าตรวจประเมินการดําเนินงานด้านความย่ังยืนของผู้ค้า

กลุ่ม Critical จํานวน 11 บริษัท โดยผลคะแนนในภาพรวม ผู้ค้า

อยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากน้ี ปตท. ยังดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ

การดําเนินงานอย่างย่ังยืนของผู้ค้า โดยคัดเลือกผู้ค้าหลักที่มี

ลกัษณะการดําเนนิงานที่เกีย่วข้องกับ ESG เข้ารว่มอบรมหลักสตูร

การพัฒนาศักยภาพด้านความย่ังยืนของผู้ค้า และฝึกปฏิบัติการ

ประเมินศักยภาพด้านความยั่งยืนของบริษัทตนเอง เพื่อวางแผน

พัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย ปตท. ต่อไป นอกจากนี้ ปตท. 

ยังมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (PTT 

Green Procurement) ตามนโยบายของภาครัฐ โดยมีการจัดทํา

คู่มือเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ ปตท. 

ประกอบด้วย เกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างจํานวน 23 หมวด ดังนี้ 

 1. การเช่าซื้อรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 2. การเช่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 3. การเช่าซื้อเครื่องพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 4. การเช่าซื้อเครื่องสแกนเนอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 5. การบริการเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

 6. การจ้างทําสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 7. การจัดซื้อกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 8. การจ้างเหมาก่อสร้างสถานีบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

 9. การจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 10. การจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 11. การจ้างเหมาระบบปรับอากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 12. การจ้างเหมาติดต้ัง/ บํารุงรักษาระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 

 13. การจ้างทําเสื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 14. การจัดซื้ออุปกรณ์สํานักงาน e-Catalog ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

 15. การจัดซื้อน้ําดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 16. การจ้างเหมาบริการทําความสะอาดที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

 17. การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

 18. การจัดซื้อผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งภายใน

 19. การจัดซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

 20. การจัดซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อปรบัปรุงภูมิทัศน์

 21. การจัดซื้อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

 22. การจ้างเหมาที่ปรึกษา

 23. การจ้างจัดงานบริการจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม

 นอกจากนี้ เพื่อตอบสนองการดําเนินการด้าน Pride ใน

การเป็นองค์กรโปร่งใส ปตท. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐใน

การปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ ไดล้งนามในบันทกึขอ้ตกลง

ความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ระหว่างสํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงานคณะกรรมการ

นโยบายรฐัวสิาหกจิ และหนว่ยงานรฐัวสิาหกจิ เพือ่ใหก้ารขบัเคลือ่น

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นโยบายของรัฐบาล

ที่เกี่ยวข้องและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

นําไปสู่การปฏิบัติในภาครัฐวิสาหกิจได้อย่างประสบผลสําเร็จ

ตามหลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล โดยในส่วนของการให้

และการเปิดเผยข้อมลูในการจัดซือ้จัดจา้ง ปตท. ได้เปดิเผยข้อมลู

การจัดหาพัสดุ โดยปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผล

การพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลท่ีต้อง

จดัไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญตัิ

ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยเปดิเผยขอ้มลูการจดัซื้อ

จดัจา้งดังกล่าวเปน็รายเดอืนผา่นเวบ็ไซต ์www.pttplc.com เพือ่ให้

ประชาชนตรวจดูได้ การดําเนินการดังกล่าวจะได้รับการประเมิน

เป็นประจําทุกปี โดยปี 2560 การประเมินเรื่องการเปิดเผยข้อมูล

การจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. ได้คะแนน 100% 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา ปตท. ได้

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 จงึไดป้รับปรงุกระบวนการโดยกาํหนดใหม้กีารเปดิเผย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีเพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคา

กับ ปตท. สามารถบริหารจัดการในการเตรียมความพร้อมเข้า

เสนองานได้ล่วงหน้า ปัจจุบัน ปตท. ได้เปิดเผยแผนการจัดซื้อ

จัดจ้างประจําปี 2562 ตามที่กฎหมายดังกล่าวกําหนดแล้ว

ทั้ง 3 ช่องทางด้วยกัน ได้แก่เว็บไซต์ www.pttplc.com ระบบ

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง และสถานที่

ปิดประกาศ ณ สํานักงานของ ปตท.

การกํากับดูแลกิจการ
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  เพื่อเพิม่ความโปร่งใสในการดาํเนนิการจดัซื้อจดัจา้ง ทัง้ในสว่น

ของการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และการจัดซื้อ

จัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงซึ่งปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของ ปตท. ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแล้ว จึงได้มีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการกํากับดูแลตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (คตจ.) ขึ้น 

โดยประกอบดว้ยผูบ้รหิารจากหนว่ยงานจดัหา หนว่ยงานกฎหมาย 

และหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ปตท. เพื่อกํากับดูแลและ

ตรวจสอบการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนด หลักเกณฑ์ และ

ขัน้ตอนการดําเนนิงานที่เกีย่วข้อง ซึ่งในแต่ละปี คตจ. จะดําเนนิการ

ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสุ่มตรวจสอบงานจัดซื้อ

จัดจ้างเพื่อตรวจหาข้อบกพร่องจากการดําเนินงาน หาสาเหตุ

ของข้อบกพร่อง และแนวทางการแก้ไขปัญหาป้องกันไม่ให้เกิด

ข้อบกพร่องซํ้า ทั้งนี้ ในปี 2561 ผู้บริหารได้มุ่งม่ันในวิสัยทัศน์

ในการเป็นองค์กรโปร่งใส จึงกําหนดให้มีตัวชี้วัด (KPI) ของ

ทกุสายงานในการดาํเนนิการจดัซื้อจดัจา้งใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย 

และกฎระเบยีบภายในของ ปตท. ด้วย เพื่อใหม้ัน่ใจได้วา่การจัดซื้อ

จดัจ้างของ ปตท. มีความคุม้คา่ โปรง่ใส เปน็ธรรม มีประสิทธิภาพ

มีประสิทธิผล และตรวจสอบได้ 

 นอกจากนี้ ปตท. ได้มีระบบการตรวจรับงาน (Material 

Receive (MR) on web) ที่ให้หน่วยงานผู้ใช้ประเมินผลการดําเนิน

งานของผู้ค้าในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ด้านคุณภาพ (Quality) ด้าน

การส่งมอบ (Delivery) การให้บรกิาร (Service) ด้านการดําเนนิงาน 

(Performance) ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

(SSHE) ด้านความยั่งยืน (Sustainability) โดยเบื้องต้นจะแจ้ง

ผลการประเมินแก่ผู้ค้าที่อยู่ในทะเบียนผู้ค้ารับทราบ เพื่อนําไป

ปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป

 

 3. การพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนศักยภาพของบุคลากรที่มีส่วน

เกีย่วขอ้งเปน็อีกปจัจัยทีส่าํคญัในการขบัเคล่ือนใหก้ารดาํเนินการ

ท้ังหมดน้ีสัมฤทธิผล ปตท. จึงให้ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ

ด้านการจัดหาและบริหารงานผู้ค้าของผู้บริหาร และพนักงาน

ภายในองค์กรอย่างเป็นระบบและเหมาะสม ผ่านการอบรม 

สื่อความ รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการองค์ความรู้  

(Knowledge Management: KM) เพื่อให้สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ด้านความย่ังยืนสู่การบริหารจัดการผู้ค้า นอกจากนี้ 

ปตท. ได้สร้างความพร้อมและสื่อความให้แก่ผู้ค้าควบคู่กันไป 

เพื่อให้ผู้ค้าเตรียมการพัฒนาการดําเนินธุรกิจของตนให้เป็นไป

ตามแนวทางความย่ังยืน หรือแนวทางการปฏิบัติอย่างย่ังยืน

ของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct) 

 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่าง ปตท. 

กับผู้ค้า และพัฒนาศักยภาพของผู้ค้าให้พร้อมสนับสนุน ปตท. 

ทั้งในด้านผลการดําเนินการ ความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2561 ปตท. ได้จัดงาน

สมัมนาผู้คา้โดยเป็นการจัดงานของแต่ละหน่วยงานธุรกจิ/ สายงาน 

(Supplier Relationship Management Seminar: SRM) จํานวน

ทั้งสิ้น 5 คร้ัง

กลุมผูคา วันที่จัดงาน

ผู้ค้าของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช   3 สิงหาคม 2561

ผู้ค้าของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง 28 สิงหาคม 2561

ผู้ค้าของหน่วยงานวิศวกรรมโครงการ   3 กันยายน 2561

ผู้ค้าของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   7 กันยายน 2561

ผู้ค้าของหน่วยงาน NGV 12 ธันวาคม 2561

 การจดัสมัมนาผูค้า้ของ ปตท. จะมีการส่ือความ ถา่ยทอดทิศทางการดาํเนินงาน การจดักิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมตามกลุม่ผูค้า้ 

โดยหัวข้อการสื่อความและการจัดกิจกรรมสัมมนาในปี 2561 ประกอบด้วย

 • ทิศทางการดําเนินธุรกิจของวิสัยทัศน์และพันธกิจของ ปตท. 

 • นโยบายและทิศทางการจัดหาสินค้าและบริการ ปตท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • การจัดหา การบริหารจัดการผู้ค้า และการบริหารองค์กรอย่างย่ังยืน

 • การจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • การจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมกันระหว่างพนักงานจัดหาและผู้ค้า ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผลการดําเนินงานดังกล่าวส่งผลให้สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ

ของผู้ค้ามากขึ้น ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์ที่ดี และก่อเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Sustainable Partnership) ต่อไป 

 • การจัดทําเวิร์กชอบ การประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ให้กับผู้ค้า เพื่อให้เกิดความย่ังยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างแท้จริง

การกํากับดูแลกิจการ
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 นอกจากนี ้ ปตท.  ยงัมโีครงการสง่เสรมิศกัยภาพผูค้า้ตามเกณฑ์

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ของกรมโรงงาน

อตุสาหกรรม ให้กบัผู้คา้ของ ปตท. ที่มคีวามสนใจเขา้ร่วมโครงการ 

เพื่อสง่เสรมิการดาํเนนิกจิการของผู้คา้ให้มคีวามยัง่ยนื สอดคล้อง

ตามนโยบายของภาครัฐ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของ

ผูค้า้อีกทางหนึง่ โดยในปี 2560 - 2561 มีผูค้า้เขา้รว่มการสมัมนา

จํานวน 33 ราย และ ปตท. ได้คัดเลือกผู้ค้าที่มีศักยภาพใน

การดาํเนินงานจํานวน 11 ราย เข้าร่วมโครงการนําร่อง ซึ่งประสบ

ผลสําเร็จเป็นอย่างดี 

 ปตท. กําหนดให้ผู้ที่จะเข้าร่วมเสนอราคา จะต้องปฏิบัติตาม

กฎระเบียบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทํางานและการใช้

เคร่ืองมือ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ

การทํางานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อม ให้ระมัดระวังในการทํางานเป็นพิเศษ ท้ังนี้ ปตท. 

จะจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของผู้ค้า เพื่อประเมินศักยภาพ

การดาํเนนิงาน โดยเฉพาะด้านความมัน่คง ปลอดภัย อาชวีอนามัย

และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทผู้ค้าต้องผ่าน

การอบรมการปฏิบัติตน การดําเนินการในพื้นที่การทํางานของ 

ปตท. และปฏิบัติงานตามข้อกําหนดในการเข้าทํางานในเขต

ปฏิบัติงาน ซึ่งกําหนดการปฏิบัติตนตามแต่ละลักษณะงานไว้ 

 ปตท. ได้จัดทําทะเบียนผู้ค้า (PTT Approved Vendor List: 

PTT AVL) เพื่อประโยชน์ในงานจัดหาสินค้าและบริการด้วยวิธี

ประมูล เพื่อให้มั่นใจว่าภายใต้กระบวนการกําหนดกลุ่มงาน และ

ขั้นตอนหรือวิธีการในการคัดเลือกผู้ค้าเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับ 

ปตท. น้ัน จะได้ผู้ค้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบสินค้า/

บริการไดต้รงกบัความต้องการขององคก์ร และสง่เสริมความเป็น

พันธมิตร (Partnership) กับ ปตท. อย่างยั่งยืน โดยในปี 2561 

มีผู้ค้าที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนผู้ค้า ปตท. รวมจํานวน 

232 บริษัท จาก 17 กลุ่มงาน

 เพื่อให้การจัดทําทะเบียนผู้ค้าของ ปตท. เป็นไปอย่าง

มปีระสทิธภิาพ ปตท. ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และคณุสมบตัิ

ของผู้ค้าที่สมัครเพื่อคัดเลือกขึ้นทะเบียนผู้ค้าในแต่ละกลุ่มงาน 

โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้าจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

 1.  ผูค้า้จะตอ้งไมเ่ปน็ผูล้ะทิง้งานของ ปตท. หรอืสว่นราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ 

 2.  กรณีที่เคยถูกเพิกถอนออกจากกลุ่มงานใดในทะเบียน

ผู้ค้าของ ปตท. จะไม่มีสิทธิยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ค้าฯ กับ ปตท. 

ในกลุ่มงานน้ัน ๆ  ในช่วงระยะเวลา 3 ปี นบัถัดจากวันทีถ่กูเพกิถอน 

ยกเว้นกรณีถูกเพิกถอน เนื่องจากเป็นผู้ละทิ้งงานของ ปตท. หรือ

สว่นราชการรัฐวสิาหกจิ และหน่วยงานต่าง ๆ  ของรฐั ปตท. จะไม่รบั

เข้าเป็นผู้ค้าในทะเบียนผู้ค้า ปตท. จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งแสดง

หลักฐานการยกเลิกการถูกเพิกถอน 

 3. ผู้ค้าจะต้องเข้าใจและรับทราบแนวทางการปฏิบัติ

อย่างย่ังยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of 

Conduct: SSCoC)

 นอกจากหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นแล้ว ปตท. ยังประเมิน

คุณสมบัติผู้ค้าในด้านการดําเนินงาน และแนวทางการปฏิบัติ

อย่างย่ังยืนของผู้ค้าควบคู่กันไปด้วย 

 หลังจากผูค้า้ส่งมอบสนิค้า/ บรกิารในแต่ละงวดงานแล้ว ปตท. 

จะประเมินผู้ค้า พร้อมท้ังแจ้งผลการประเมินให้ผู้ค้าทราบข้อดี/ 

ข้อควรปรับปรุงในการดําเนินงาน เพื่อพิจารณานําไปปรับปรุง

การดาํเนนิงานของผูค้า้เอง (Supplier Development) ใหด้ยีิง่ขึน้ไป 

 นอกจากนี้ ในการจัดหาสินค้าและบริการ ปตท. จะสนับสนุน

ผู้ค้าในประเทศก่อนเป็นอันดับแรก โดยเมื่อพิจารณาข้อมูล

การจัดหาที่ผ่านมา พบว่า ปตท. มีการจัดหาสินค้าจากท้องถิ่น

มากกว่าร้อยละ 90 รวมถึงส่งเสริมให้มีการจัดหาสินค้าจาก

ในพื้นที่ที่สถานประกอบการ ปตท. ต้ังอยู่เป็นหลัก ซึ่งก่อให้เกิด

การสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของไทย อีกท้ัง

ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

 3.1.6 พนักงาน

 (ได้รายงานหมวดโครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “พนักงาน” 

แล้ว)

 3.2 การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
   สากล 
 

 ปตท. กําหนด ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

ต้องเคารพกฎหมาย ข้อกําหนด ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

วัฒนธรรมอันดีงามที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศที่เข้าไปลงทุน 

รวมถึงการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด โดย

ถือเป็นบรรทัดฐานข้ันต้นของการดําเนินงาน 

 เพื่อให้มั่นใจว่า ปตท. ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ

ต่าง ๆ ที่กํากับดูแลองค์กรอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ปี 2560 จึงจัด

ตั้งฝ่ายกํากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance 

Department) ขึ้นภายใต้สํานักกฎหมาย เพื่อรวบรวมกฎระเบียบ 

ประเมินความเสี่ยง สนับสนุนหน่วยงานในองค์กรให้สามารถ

ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด ตลอดจนติดตามตรวจสอบ 

และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บริหารสูงสุด และคณะกรรมการ

ที่เกี่ยวข้อง 

 ปตท. ได้พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบการบริหารจัดการด้าน

สิทธิมนุษยชนมาต้ังแต่ปี 2560 โดยได้ทําการประเมินความเสี่ยง

ด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. 

ทั้ง 73 บริษัท ใน 29 ประเทศ พบว่าประเด็นความเสี่ยงหลัก

ที่อาจเกิดขึ้นกับการดําเนินงานของกลุ่ม ปตท. คือ ความเสี่ยง

ต่อการบังคับใช้แรงงาน สภาพการทํางานที่ไม่ปลอดภัย สุขภาพ

และความปลอดภัยในชุมชน และการบริหารจัดการด้าน

สิทธิมนุษยชนในสายโซ่อุปทาน โดยแต่ละพื้นที่ที่มีประเด็น

ความเสี่ยงได้จัดทํามาตรการควบคุม และแผนการดําเนินงาน

ด้านสิทธิมนุษยชนครบถ้วนร้อยละ 100 ของพื้นที่ ทําให้ปัจจุบัน

การกํากับดูแลกิจการ
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ระดับความเสี่ยงด้านสทิธมินุษยชนของกลุ่ม ปตท. ที่พบอยู่ในระดับ

ที่สามารถควบคุมได้ โดยมีการติดตามการดําเนินงานตามแผน

การดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน เป็นประจําทุกไตรมาส เพื่อ

ให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด จากการปฏิบัติ

ตามระบบการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง และ

ต่อเนื่องทําให้ในปี 2561 ไม่พบข้อร้องเรียนในประเด็นเรื่อง

สิทธิมนุษยชน รวมถึงได้ทําการเปิดเผยข้อมูลการดําเนินงาน

ตามหลักสากล 10 ประการของ The United Nations Global 

Compact อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการดําเนินธุรกิจ

ท่ีเคารพสิทธิมนุษยชน  ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิแรงงาน  การรักษา

สิ่งแวดล้อมและการต่อต้านการทุจริต รวมถึงเพื่อถ่ายทอด

การประยุกต์ใช้หลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact 

พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมความเข้าใจเรื่อง

การดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจ และร่วมสร้างหุ้นส่วน

ความรว่มมอืในการดาํเนนิธรุกจิทีเ่คารพสทิธมินุษยชน กลุม่ ปตท.

จึงได้เข้าร่วมเป็น 5 ใน 15 บริษัท ที่เป็นคณะผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่าย

สมาคมโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริม

การดําเนินธุรกิจที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้เปิดตัวอย่าง

เป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา 

 3.3  ขอพิพาทที่สําคัญกับผูมีสวนไดเสีย

 ปรากฏอยู่ใน “ข้อพิพาททางกฎหมาย” ซึ่งเปิดเผยในแบบ

แสดงรายการประจําปี (แบบ 56-1)

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 การเปิดเผยขอ้มลูเปน็ดัชนชีี้วดัความโปรง่ใสในการดําเนนิการ

ที่สําคัญ เป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปตท. จึงให้ความสําคัญกับ

การเปดิเผยขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง แมน่ยาํ และสรา้งชอ่งทางการเปดิเผย

ข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้โดยง่าย รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ตระหนักถึงความสําคัญของการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ในการดําเนินงานและสร้างกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนท่ีเหมาะสม 

และเป็นธรรมสําหรับผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน ดังนี้

 4.1 การรายงานของคณะกรรมการ
   ทั้งที่เปนการเงินและไมใชการเงิน 

 ปตท. จดัทาํรายงานประจาํป ีรายงานทางการเงนิ และรายงาน

ความย่ังยืน (Corporate Sustainability Report) เพื่อสื่อสาร

นโยบาย แนวทางการบรหิารจดัการ รวมถงึผลการดาํเนนิงานดา้น

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทางในการรายงาน

ของ Global Reporting Initiatives (GRI) Sustainability Reporting 

Standard 2016 รวมถึงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจ

น้าํมนัและก๊าซธรรมชาติ (Oil and Gas Sector Disclosure: OGSD) 

และนําเสนอข้อมูลผลการดําเนินงานตามรูปแบบของ Integrated 

Reporting (IR) ของ The International Integrated Reporting 

Council (IIRC) รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามหลัก

สากล 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ(The United 

Nations Global Compact: UNGC) นําเสนอผลการดําเนนิงานเพื่อ

แสดงความมุ่งมัน่ขององค์กรในการสนับสนนุเปา้หมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืนตามกรอบของสหประชาชาติ (Sustainable Development 

Goals: SDGs) นอกจากน้ี ยังจัดให้มีการสอบทานรายงานเพ่ือสร้าง

ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลโดยหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง และ

เผยแพร่รายงานความย่ังยืนฯ บนเว็บไซต์ของ ปตท. GRI และ 

UNGC เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีความเหมาะสมและเฉพาะ

เจาะจงกับธุรกิจ นอกจากนี้ ปตท. ยังจัดให้มีการสอบทานข้อมูล

ในรายงานโดยหน่วยงานภายนอกต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อให้มั่นใจ

ว่าข้อมูลมีความถูกต้อง ความโปร่งใส เชื่อม่ันได้ และกําหนดให้มี

การดาํเนนิการตอ่เนือ่งทกุป ีทัง้นี ้ปตท. จดัสง่รายงานความยัง่ยนื

ป ี2561 พรอ้มกบัรายงานประจาํปใีหก้บัผูถ้อืหุน้ และเปดิเผยใหก้บั

ผู้ที่สนใจบนเว็บไซต์ของ ปตท. www.pttplc.com

 4.2 ความสัมพันธกับผูลงทุน 

 ปตท. แปลงสภาพและกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทย ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 2544  ปตท. จดัใหม้หีนว่ยงาน

ฝา่ยผูล้งทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations Department) ทีท่าํหนา้ที่

เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสําคัญต่อผู้ลงทุนและดูแล

กระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น การนําเสนอผลการดําเนินงาน 

งบการเงิน สารสนเทศที่ ปตท. แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง

มีการทําบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) 

รายไตรมาส ซึ่งแสดงสถานภาพผลการดําเนินงานและแนวโน้ม

ในอนาคตของ ปตท. ต่อผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่ําเสมอและครบถ้วนตาม

ความเป็นจริง นอกจากนี้ ปตท. ได้จัดทํานิตยสารเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ 

ปตท. ภายใต้ชื่อ “Happiness” ออกเป็นรายไตรมาส เพื่อใช้

เป็นช่องทางในการสื่อความ ข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและ

ผลการดําเนินงานของ ปตท. ต่อผู้ถือหุ้นกู้ และจดหมายข่าว

รายไตรมาสเพื่อผูถ้อืหุน้สามญั ปตท. ภายใต้ชือ่ “PTT Bizway” โดย

จดัทําเป็น 2 ภาษา เพื่อสื่อความวสัิยทัศน์ พันธกจิ ผลประกอบการ

รายไตรมาส การกํากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารจัดการสู่ความย่ังยืน

ของ ปตท. และกิจกรรมที่สําคัญในช่วงเวลาน้ัน ท้ังนี้ ผู้ลงทุน

สามารถติดต่อกับหน่วยงานได้โดยตรง หรือผ่านทางเว็บไซต์

ของ ปตท. ซึ่งมีข้อมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุง

ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ประกอบด้วยข้อมูลสําคัญ ๆ อาทิ

 • ข้อมูลบริษัท

 • รายงานประจําปี (แบบ 56-2)/ แบบแสดงรายการประจําป ี

(แบบ 56-1)

 • ข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้นสามัญ

 • ข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้นกู้และกิจกรรมเพื่อผู้ถือหุ้นกู้

 • เอกสารนําเสนอและเว็บแคสต์

การกํากับดูแลกิจการ
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 • Roadshow/ Conference

 • Analyst Research

 • ปฏิทินกิจกรรม

 • จรรยาบรรณสําหรับนักลงทุนสัมพันธ์

 • ชื่อและเบอร์ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 

 • ข้อมูลโครงการลงทุนที่สําคัญ

 • การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร

 • การดําเนินการตามนโยบายรัฐ

 • แผนงานที่สําคัญ

 • นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและกิจกรรมส่งเสริม

 • ผลการดําเนินงานด้านการเงิน

 • ผลการดําเนินงานที่ไม่ใช่ด้านการเงิน

 • กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สําคัญ

 • การจัดซื้อจัดจ้าง

 โดย ปตท. ได้ให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง รวมทั้งการนําเสนอผลงานและ

การแจ้งสารสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องท้ังในทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด สรุปได้ดังนี้

 • ทางตรง: ปตท. มีการนําเสนอผลการดําเนินงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และพนักงาน เป็นระยะ ๆ อย่างสม่ําเสมอในรูป

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

พบนักลงทุนรายย่อยกับตลาดหลักทรัพย์ฯ (Opportunity Day) และผู้เกีย่วข้องสามารถทําการนัดหมาย (Company Visit) เข้าพบผู้บรหิาร 

ปตท. เพื่อสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดําเนินกิจการได้ตลอดเวลา สรุปกิจกรรมหลักปี 2560 - 2561 ดังนี้

กิจกรรม
กิจกรรม ป 2560

(จํานวน: ครั้ง)
กิจกรรม ป 2561

(จํานวน: ครั้ง)

Roadshow ต่างประเทศ 14 14

Roadshow ในประเทศ 6 12

Analyst Meeting 4 4

Press Meeting 2 2

Credit Rating Review 6 4

Company Visit/ Conference Call (Upon Request) 46 55

Conference Call (เริ่มแถลงงบลงทุน 5 ปี/ ผลการดําเนินงาน

รายไตรมาสในปี 2561)

- 5

ทางอีเมล/ โทรศัพท์ 8 - 10 คร้ังต่อวัน 8 - 10 คร้ังต่อวัน

ร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์พบนักลงทุนรายย่อย 

(Opportunity Day)

4 4

นํานักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ 5 4

นําคณะนักลงทุนรายย่อยพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ กําหนดจัด 1 คร้ัง 

(3 รุ่น)

(31 ตุลาคม 1 -

2 พฤศจิกายน)

กําหนดจัด 1 คร้ัง 

(2 รุ่น)

(30 - 31 ตุลาคม)

กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นกู้ 15 15

การกํากับดูแลกิจการ



165รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

 • ทางอ้อม: ปตท. มีการใหข้อ้มลูเก่ียวกบับริษทั ผลการดาํเนินงาน งบการเงิน และขอ้มลูนําเสนอในรปูแบบตา่ง ๆ  รวมถึงรายงาน

สารสนเทศที่ ปตท. แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

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

เพื่อผู้ถือหุ้นสามัญ “PTT Bizway”

 • กรณีที่นักลงทุนและผู้ เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายังฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ ปตท. 

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

 การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหน้าของการดําเนินงาน และโครงการต่าง ๆ รวมท้ังให้บริการ

ตอบคาํถามและอาํนวยความสะดวกในการติดตอ่แกส่ือ่มวลชนและสาธารณชนอยา่งตอ่เนือ่ง ในป ี2560 - 2561 มีการดาํเนินกิจกรรม 

สรุปได้ ดังนี้ 

กิจกรรม
กิจกรรม ป 2560
(จํานวน: รายการ)

กิจกรรม ป 2561
(จํานวน: รายการ)

ทางอีเมล 411 225

ข่าวแจก/ ภาพข่าว 411 225

การแถลงข่าว 9 12

นําสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดําเนินงาน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 12 6

การให้การต้อนรับ/ ให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่มาเยี่ยมชม/ 

ดูงานในด้านต่าง ๆ

46 คณะ (1,743 คน) 65 คณะ (3,026 คน)

 4.3  การแจงขอรองเรียนและการเขาถึงขอมูล 

 ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการติดต่อ การรับทราบข้อมูล การแจ้งข่าว/ เบาะแส ท้ังภายในองค์กรโดยระบบ 

Intranet Webboard และจากภายนอกโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์/ โดยทางโทรศัพท์/ โดยหนังสือแจ้ง/ โดยทางอีเมล แจ้งหน่วยงาน 

ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร หรือศูนย์บริหารคําส่ังซื้อ

และลูกค้าสมัพันธ์ ดังนี้

 โทรศัพท์  :  1365 Contact Center, 0-2537-2000 

 เว็บไซต์  :  http://www.pttplc.com

 อีเมล   :  ศูนย์บริหารคําสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์: 1365@pttor.com

      ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร: corporate@pttplc.com 

      สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท: corporatesecretary@pttplc.com 

      ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์: ptt-ir@pttplc.com 

      สายด่วน CG: cghelpdesk@pttplc.com

 Line@   :  @contact1365

 ซึ่งข้อคําถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ แก้ไขปรับปรุง ผ่านระบบการจัดการ

เรื่องร้องเรียนโดยมีการติดตามความคืบหน้าผ่านการแจ้งเตือนในระบบอีเมลทุก 3 วัน หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จจะแจ้งเตือน

ไปยังผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปอีกระดับเพื่อดําเนินการ หากแล้วเสร็จ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะแจ้งผลการดําเนินงานให้ผู้ติดต่อทราบ 

และมีการติดตามในภายหลังอีกคร้ังหนึ่งโดยสอบถามความพึงพอใจจากการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ Contact Center ท้ังนี้ ผู้บริหาร

ตดิตามสารสนเทศท้ังหมดเป็นประจําทกุเดอืนเพื่อตดิตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและนํากลับมาใช้เปน็แนวทางปรับปรุงกระบวนการ 

สินค้า และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ท้ังนี้ ในปี 2561 (ไม่รวมข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)) มีข้อคําถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวม 20,463 เรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่อง

บัตรส่วนลดราคา NGV และติดต่อหน่วยงานภายใน

การกํากับดูแลกิจการ
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 สาํหรบัการรอ้งเรียน ปตท. เปดิโอกาสใหบ้คุคลทัว่ไปสามารถ

ร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท. ต่อสํานัก

ตรวจสอบภายใน สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการ

บรษัิท และฝา่ยทรพัยากรบคุคล โดย ปตท. จะรบัฟงัทกุขอ้รอ้งเรยีน

อยา่งเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้ความเป็นธรรมแก่ทกุฝา่ย 

มกีารกําหนดระยะเวลาดําเนนิการที่เหมาะสม มกีารรักษาความลับ

และคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

 ในปี 2561 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง

โครงสร้างงานกํากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ โดยมี

การจัดตั้งฝ่ายกํากับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล ทําหน้าที่

รับผิดชอบเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุ เบาะแส ติดตามเรื่อง

แจ้งเหตุ ปกป้องคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน 

หรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับ

การเกิดทุจริตภายในองค์กร รายงานผลการสอบสวนและ

การลงโทษต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

แจ้งความผลการดําเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อร้องเรียน

ในปี 2561 ดําเนินการตามกระบวนการและปิดเรื่องแล้วเสร็จ

จํานวน 6 เรื่อง โดยทุกเรื่องที่ปิดเรื่องแล้วไม่พบมูลเหตุทุจริต

คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
การประเมินผลกรรมการ 
การปฐมนิเทศกรรมการ 
การพัฒนากรรมการ
 

1.  คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง

 คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

โดยในช่วงเริ่มแรกได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 

3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 

และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการ

เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงในระดับ

คณะกรรมการด้วย

 ตอ่มาในป ี2547 คณะกรรมการ ปตท. ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เพื่อช่วยส่งเสริมและกล่ันกรอง 

การดําเนินงานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการและการบริหาร

จัดการให้ดีเลิศ และในปี 2556 คณะกรรมการ ปตท. ได้จัดตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร  ปตท.  เพ่ือให้การดําเนินการ

เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท. มีความชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัท

จดทะเบียนพึงปฏิบัติและเป็นไปตามหลักการและแนวทาง

การกํากับดูแลที่ดี ในรัฐวิสาหกิจปี  2552 ของสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ (สคร.) ดงันัน้ ในปจัจบุนั ปตท. 

จงึมคีณะกรรมการเฉพาะเรื่องรวม 5 คณะ เพื่อชว่ยกลัน่กรองงาน

ท่ีมีความสําคัญอย่างรอบคอบภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึง

ผู้ที่มี ส่วนได้เสียโดยรวม มี คุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ทกุคณะประกอบดว้ยกรรมการทีไ่มเ่ปน็ผูบ้ริหาร และมีคณุสมบตัิ 

หน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีการกําหนดบทบาทภาระหน้าที่

ความรบัผดิชอบเปน็ลายลกัษณอ์กัษรไวอ้ยา่งชดัเจน ตัง้แตป่ ี2552 

เป็นต้นมา ได้มีการขยายอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีให้มีหน้าที่มอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และ

ติดตามการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน 

และสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม เพื่อให้คณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการที่ดีสามารถดําเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้เสียได้

อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงในปี 2556 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้มีอํานาจครอบคลุมถึง

การวางกรอบแนวทางการกํากับดูแลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง

กับการต่อต้านการทุจริตของ ปตท. ในปี 2558 และปี 2559 

คณะกรรมการ ปตท. ได้มีการพิจารณาปรับปรุงอํานาจหน้าที่

ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้

เป็นปัจจุบันมากขึ้น และปี 2560 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติ

ใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงขององค์กรทาํหน้าทีก่าํกบัดแูล

กระบวนการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียด้วย

 ทั้งนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ท้ัง 5 คณะ มีบทบาทหน้าที่

และการดําเนินการ ดังนี้

 1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่สอบทานรายงานทาง

การเงิน โดยประชุมร่วมกับศูนย์บริการงานบัญชีและสํานักงาน

การตรวจเงินแผ่นดินทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ ปตท. เป็น

ผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของ ปตท. และบริษัทย่อย 

รวมท้ังสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี 

รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี

รับรองและตรวจสอบโดยสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญ ท้ังข้อมูลทางการเงินและ

ไม่ใช่การเงิน ดําเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน 

และสมํ่าเสมอ 

 คณะกรรมการ ปตท. ไดอ้นมุตัจิดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. 

ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กาํหนด มีจาํนวนอยา่งน้อย 3 คน ทัง้นี้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

การกํากับดูแลกิจการ
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ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบ ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท.

 1. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

 2. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการ กรรมการอิสระ

 3. นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ:
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน 

1. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 และเปลี่ยนแปลงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการ

 ตรวจสอบ ต้ังแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 

2. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2557

3. นายวิชัย อัศรัสกร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557

 โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ

 หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 • จัดทํากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดําเนินงาน

ของ ปตท. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. และมีการสอบทานความเหมาะสมของระเบียบดังกล่าว

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

 • สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกาํกบัดแูลทีด่ี กระบวนการบริหารความเสีย่ง และกระบวนการควบคมุ

ภายใน

 • สอบทานให้ ปตท. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

 • สอบทานการดาํเนินงานของ ปตท. ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบั วิธีปฏิบตัิงาน มติคณะรฐัมนตรี กฎหมายวา่ดว้ย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ ปตท.

 • สอบทานให้ ปตท. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็นอิสระ

ของหน่วยตรวจสอบภายใน

 • พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการทีอ่าจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบ

ต่อการปฏิบัติงานของ ปตท. โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์

 • เสนอข้อแนะนําต่อคณะกรรมการ ปตท. ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหน่ง และประเมินผลงานของ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 • พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ ปตท. ต่อคณะกรรมการ ปตท.

 • ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจําเป็น

 • รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ปตท. อย่างน้อย

ไตรมาสละ 1 คร้ัง ยกเว้นรายงานผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทําเป็นรายงานผลการดําเนินงานประจําปี พร้อมท้ัง

ส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของ ปตท. และกระทรวงการคลังเพื่อทราบ

 • ประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง 

ให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ

 • เปิดเผยรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปี

ของ ปตท.

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับ

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย

 • ดําเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีกระบวนการรับและกํากับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน

 • กรณีที่การดําเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจําเป็นต้องอาศัย

ความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาให้มี

การเชิญหรือดําเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของ ปตท. ได้

การกํากับดูแลกิจการ



รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)168

 • เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ ปตท. ให้แจ้งต่อผู้บริหารสูงสุด

เพื่อพิจารณาส่ังให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ ปตท. ดําเนินการแก้ไข

 • คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมรว่มกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง ท้ังนี้ ตอ้งมีการประชุมร่วมกับผูส้อบบัญชีโดยไมม่ีฝ่าย

บริหารอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

 • ให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

 • ปฏบัิตงิานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดหรอืคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย ท้ังนี้ ตอ้งอยู่ในขอบเขต หน้าที่ และความรับผดิชอบ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 โดยเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้ในระเบียบบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบ

ภายใน พ.ศ. 2557

 ในปี 2561 มีการประชุม 17 คร้ัง โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. และมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและ

ศูนย์บริการงานบัญชีในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ: 
 ปตท. เข้าข่ายรัฐวิสาหกิจ ตามคํานิยามใน พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ ซึ่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

 พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๙๑ กําหนดว่า ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มีอํานาจหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงินตามนโยบาย

 การตรวจเงินแผน่ดินและหลักเกณฑม์าตรฐานเกี่ยวกบัการตรวจเงินแผน่ดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินกาํหนด และ พ.ร.บ. วินยัการเงินการคลงัของรฐั 

 พ.ศ. ๒๕๖๑

 1.2 คณะกรรมการสรรหา 

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการสรรหา ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท.

 1. นายดอน วสันตพฤกษ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

 2. ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการ กรรมการอิสระ

 3. นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล กรรมการ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ:
1.  นายดอน วสนัตพฤกษ ์ดาํรงตาํแหนง่ประธานกรรมการสรรหา ตัง้แตว่นัที ่23 ธนัวาคม 2561 แทน พลอากาศโท บญุสบื ประสทิธิ ์กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการ

 สรรหา ที่พ้นตําแหน่งจากการเป็นกรรมการ ปตท. เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561

2.  ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561

3.  นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561

 

 โดยมีเลขานุการบริษัททําหน้าที่เลขานุการ
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 หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

 1. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปตท. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

 2. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ เมื่อมีตําแหน่งว่างลง (จากการลาออกหรือครบวาระ) เพื่อเสนอ

คณะกรรมการ ปตท. หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อดําเนินการแต่งตั้ง โดยคํานึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ 

และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ตามองค์ประกอบใน Board Skill Matrix ของ ปตท. และฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s 

Pool) ของกระทรวงการคลัง และของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมท้ังไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. 

(Confl ict of Interest) อีกท้ังคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท

 3. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อทําหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง และนําเสนอต่อคณะกรรมการ 

ปตท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเว้น คณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

 4. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าท่ีและคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบในการดําเนินงาน

ของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และจัดให้มีการรายงานผลเพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ 

และเปิดเผยในรายงานประจําปี

 6. เปิดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจําปี

 7. คณะกรรมการสรรหาควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

 ทั้งนี้ ได้กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

 1.  คณะกรรมการสรรหากําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตาม

กฎหมาย/ ระเบยีบที่เกีย่วข้อง รวมท้ังสอดคล้องกับกลยุทธแ์ละการดําเนนิธุรกจิของ ปตท. และกําหนดวธิกีารเสนอรายชื่อผูม้คีณุสมบัต ิ

 ทัง้นี ้คูม่อืการกาํกบัดูแลกจิการที่ด ีมาตรฐานทางจรยิธรรม และจรรยาบรรณในการดาํเนนิธรุกจิ ไดร้ะบคุณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 

ไว้ว่า กรรมการแต่ละคนต้องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จําเป็นในการบริหารกิจการของ ปตท. ควรประกอบด้วย

ผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจพลังงานปิโตรเลียมอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี

และการเงินอย่างน้อย 1 คน (Board Composition) นอกจากนี้ องค์ประกอบใน Board Skill Matrix ของ ปตท. ปัจจุบันประกอบด้วย 

ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม การตลาด การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือกํากับ

ดูแลรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนใน ตลท. ธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงาน 

ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมชีวภาพ ดิจิทัล Automation Artifi cial Intelligence หรือ Robotics รัฐศาสตร์ความมั่นคง การบริหารความเสี่ยง

ในวิกฤติต่างๆ งานภาคประชาสังคม วิสาหกิจชุมชน ทัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน

 2.  คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ ปตท. พร้อมเหตุผลประกอบและ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.

 3. คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหานําเสนอเพื่อพิจารณา

แตง่ตัง้เปน็กรรมการหรอืเพือ่เสนอรายชือ่ตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่อนมุตัแิตง่ตัง้เปน็กรรมการต่อไป โดยรายชื่อบคุคลทีม่คีวามเหมาะสม 

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกําหนด

นโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 อีกด้วย 

 ในปี 2561 มีการประชุม 6 คร้ัง โดยกรรมการสรรหาส่วนใหญ่ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ขณะน้ัน เข้าร่วมประชุม และเลขานุการบริษัท 

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหาแล้ว

การกํากับดูแลกิจการ



รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)170

 1.3 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. 

3 ท่าน ท้ังนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท.

 1. นายวิชัย อัศรัสกร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

 2. นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ กรรมการ

 3. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ กรรมการ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ:
1.  นายวิชัย อัศรัสกร ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน แทนนายบุญทักษ์ หวังเจริญ ต้ังแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

2.  นายจุมพล ริมสาคร ดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทน แทนนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2561

3.  นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

 โดยมีเลขานุการบริษัททําหน้าที่เลขานุการ

 หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

 1.  กําหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกําหนดค่าตอบแทน รวมท้ังพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สําหรับ

กรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ต่อคณะกรรมการ ปตท. และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 2.  พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทนประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ตอ่คณะกรรมการ 

ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 3. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรและระดับงาน รวมทั้งการประเมินผลและพิจารณาค่าตอบแทน 

ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

 4. มคีวามรับผดิชอบตอ่คณะกรรมการ  ปตท.  โดยตรงตามบทบาทหนา้ทีแ่ละคณะกรรมการ  ปตท.  มคีวามรบัผดิชอบในการดาํเนนิงาน

ของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 5. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และจดัใหม้ีการรายงานผลเพื่อรายงานผลใหค้ณะกรรมการ 

ปตท. ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจําปี 

 6. เปิดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจําปี

 7. คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง (ปรับปรุงสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ปี 2560)

 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

 ในป ี2561 มีการประชมุ 3 ครัง้ โดยกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนทกุท่านท่ีดาํรงตาํแหนง่อยูข่ณะนัน้ เขา้รว่มประชมุ และเลขานกุาร

บริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

 ท้ังน้ี  คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนแล้ว

การกํากับดูแลกิจการ
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 1.4 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ 

ปตท. 3 ท่าน ท้ังนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท.

 1. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

 2. นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ กรรมการ กรรมการอิสระ

 3. ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ:
1.  พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557

2.  นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

3.  ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ดํารงตําแหน่งกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี แทนนายดอน วสันตพฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2561 

 โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กํากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักกฎหมาย ทําหน้าที่

เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กํากับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร และผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท และองค์กรสัมพันธ์ ทําหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

 2. ให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการ ปตท. ในเรื่องเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 4. ทบทวนแนวทางหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เป็นประจําทุกปี โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ 

และเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ปตท.

 5. มอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ให้คณะกรรมการจัดการการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการกํากับ

การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร

 6. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustatinability Management: SM) 

ซึ่งรวมถึงการดําเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)

 7. กาํหนดนโยบายให้ ปตท. เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบคุคลเข้ารบัการสรรหาเป็นกรรมการ ปตท. และการเสนอวาระ

สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 8. ติดตามการดําเนินงานด้าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. 

 9. วางกรอบแนวทางการกํากับดูแลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท.

 10. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง

 ในปี 2561 มีการประชุม 6 ครั้ง โดยกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีทุกท่านที่ดํารงตําแหน่งอยู่ขณะน้ัน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน 

และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 ทั้งนี้ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีแล้ว

การกํากับดูแลกิจการ
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 1.5  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคกร

 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ 

ปตท. อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ ท้ังนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน 

ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคกร ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท.

 1. นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

 2. นายดนุชา พิชยนันท์ กรรมการ กรรมการอิสระ

 3. นายธรรมยศ ศรีช่วย กรรมการ กรรมการ

หมายเหตุ:
1.  นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561

2.  นายดนุชา พิชยนันท์ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561

3.  นายธรรมยศ ศรีช่วย ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 

 โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร มีภารกิจเป็น Chief Risk Offi cer (CRO) และ Chief Stakeholder Offi cer (CSO) 

ทําหน้าที่เลขานุการ

 ในปี 2560 ได้มีการทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบให้ครอบคลุมเรื่องการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

 หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร

 • กําหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร  และกรอบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียขอองค์กร

 • กาํกบัดูแล และสนบัสนนุใหม้กีารดาํเนนิงานดา้นการบรหิารความเสีย่งองคก์ร และการบรหิารจดัการผูม้ส่ีวนไดเ้สยีใหส้อดคลอ้ง

กับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 • ใหข้อ้เสนอแนะแนวทาง ตดิตาม และประเมนิผล การบรหิารความเสีย่ง และการบรหิารจดัการผูม้สีว่นได้เสยี ตอ่คณะกรรมการ

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

ดําเนินการ

 • พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมท้ังแนวทางการกําหนด

มาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่ CPRC 

เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 • พิจารณารายงานผลการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย และให้ข้อคิดเห็นในแผนการดําเนินการเพ่ือขยายผลเชิงบวก หรือลด/ ชดเชย

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียให้แก่ CPRC เพื่อให้

มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 • สนบัสนุนการดําเนินงานของ Chief Risk Offi cer (CRO) และ Chief Stakeholder Offi cer (CSO) ให้บรรลุเปา้หมายของการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร และการบริหารผู้มีส่วนได้เสีย

 • รายงานผลการบริหารความเสีย่งองคก์รและผลการบริหารจัดการผู้มีสว่นได้เสีย ใหค้ณะกรรมการ ปตท. รับทราบ และในกรณี

ที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ ปตท. หรือผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. อย่างมีนัยสําคัญ ต้องรายงาน

ต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด 

 • พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่มีภาระผูกพันในระยะยาว มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจ และมีความเสี่ยงที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อ ปตท. อย่างมีนัยสําคัญ ก่อนที่จะนําเสนอวาระน้ัน ๆ ต่อคณะกรรมการ ปตท.

 • ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง

 • ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย
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 ทั้งนี้ การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงองค์กรยังคงเป็น

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและสํานักตรวจสอบภายใน 

 โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

มกีารประชมุ 5 ครัง้ โดยกรรมการบรหิารความเสี่ยงองค์กรทกุทา่น

ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และ

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญก่ลยทุธอ์งค์กร ปฏบิตัหินา้ทีเ่ลขานกุาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้รายงานผล

การปฏิบัติงานประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กรแล้ว

2.  การประเมินผลตนเอง
  ของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 

28 กันยายน 2561 มีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการ 

ปตท. โดยได้ปรับปรุงแบบประเมินผลที่ใช้ในปี 2560 บางหัวข้อ 

และเพิ่มเติมแบบประเมินบทบาทหน้าที่และผลการปฏิบัติงาน

ของประธานกรรมการ (ซึ่งได้นําหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของ

ประธานกรรมการ” จากเดมิที่อยูใ่นแบบประเมนิผลคณะกรรมการ

ทั้งคณะ และเพ่ิมเติมบางหัวข้อ) ความพึงพอใจการทํางานของ

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและประธานกรรมการเฉพาะเรื่องใน

แตล่ะคณะ ดังน้ัน แบบประเมนิที่ใช้ประเมนิในปี 2561 จะม ี5 แบบ 

ประกอบด้วยแบบประเมนิผลคณะกรรมการท้ังคณะ/ แบบประเมนิ

ผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)/ แบบประเมิน

ผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)/ แบบ

ประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (กรรมการเฉพาะเรื่อง

ประเมินการทํางานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่ตนเองดํารง

ตําแหน่ง)/ แบบประเมินบทบาทหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของ

ประธานกรรมการ ความพึงพอใจการทํางานของคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละคณะ 

(ประเมินโดยกรรมการทุกท่าน) โดยแบบประเมินผลท้ัง 5 แบบ 

มีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละ

ข้อท้ังหมด ดังนี้

มากกวา 85% = ดีเยี่ยม

มากกวา 75% = ดีมาก

มากกวา 65% = ดี

มากกวา 50% = พอใช

ตํ่ากวา 50% = ควรปรับปรุง

 โดยสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

 1. แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย 

5 หัวข้อ คือ นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)/ โครงสร้าง

ของคณะกรรมการ (Board Composition)/ แนวปฏิบัติของคณะ

กรรมการ (Board Practices)/ การจดัเตรยีมและดําเนนิการประชมุ 

(Board Meeting)/ การอบรมและพัฒนา (Board Training and 

Development) 

  สรปุผลการประเมนิผลคณะกรรมการท้ังคณะ ในภาพรวม 

5 หวัขอ้ เหน็ว่าการดาํเนนิการสว่นใหญจ่ดัทําไดด้เียีย่ม/ เหมาะสม

ที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 94.58

 2. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมิน

ตนเอง) ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ คอื ความรบัผดิชอบตอ่การตดัสนิใจ

และการกระทําของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได้ 

(Accountability)/ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)/ 

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และ

สามารถมีคําอธิบายได้ (Equitable Treatment)/ มีความโปร่งใส

ในการดําเนนิงานที่สามารถตรวจสอบได ้และมกีารเปดิเผยขอ้มลู 

(Transparency)/ การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ

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

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics)

  สรปุผลการประเมนิคณะกรรมการผลรายบคุคล (ประเมนิ

ตนเอง) ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติ

เปน็ประจํา คะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ดีเยีย่ม เท่ากบัรอ้ยละ 97.91

 3. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมิน

กรรมการท่านอ่ืน) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ เหมือนกับแบบประเมิน

ผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เพื่อให้สามารถ

เปรียบเทียบผลกับที่กรรมการประเมินตนเอง

  สรปุผลการประเมนิผลคณะกรรมการรายบคุคล (ประเมนิ

กรรมการท่านอื่น) รวมจํานวน 6 หัวข้อ เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่

ถือปฏิบัติเป็นประจํา คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ

ร้อยละ 97.91 

 4. แบบประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง (ประเมิน

ทัง้คณะ) ประกอบด้วย 4 หัวขอ้ คอื นโยบายคณะกรรมการ (Board 

Policy)/ โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Composition)/ 

แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices)/ การจัดเตรียม

และดําเนินการประชุม (Board Meeting)
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  สรปุผลการประเมนิผลคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง (ประเมนิ

ทั้งคณะ) ท้ัง 4 คณะ รวมจํานวน 4 หัวข้อ เห็นว่า ดําเนินการอย่าง

มีประสิทธิภาพ/ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ดังมีรายละเอียด ดังนี้

  4.1 คณะกรรมการสรรหา มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์

ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 98.61 

  4.2  คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ย

อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 97.92

  4.3 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีคะแนนเฉลี่ย

อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 95.83

  4.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีคะแนน

เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 98.61

 5. แบบประเมินบทบาทหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของ

ประธานกรรมการ ความพงึพอใจการทาํงานของคณะกรรมการ

เฉพาะเร่ือง และประธานกรรมการเฉพาะเร่ืองในแต่ละคณะ 

โดยประเมินประธานกรรมการ 8 หัวข้อ และความพึงพอใจ

การทํางานฯ 10 ข้อ โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ

ร้อยละ 98.74 

 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน 

พ.ศ. 2557 เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับ

คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ 

กระทรวงการคลัง และตามคู่มือปฏิบัติสําหรับผู้ตรวจสอบ

ภายในและกรรมการตรวจสอบเพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอนที่ 1.1 ภาระหน้าที่ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ กาํหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบตอ้ง

ประเมนิผลการปฏบัิตงิานเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน อย่างน้อย

ปีละ 1 คร้ัง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบท้ังคณะ 

รวมท้ังรายงานผลการประเมินปัญหาและอุปสรรคตลอดจน

แผนการปรับปรุงการดําเนนิงานให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบทุกป ี

โดยในป ี2561 ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครัง้ที ่9/2561 

วันที่  7 กันยายน 2561 มีมติเห็นชอบให้ใช้แบบประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบท้ังคณะ แบบประเมิน

ผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และแบบประเมินผลรายบุคคล 

(ประเมินไขว้) ซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ

ที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 10/2561 วันที่ 5 ตุลาคม 2561 

มีมติเหน็ชอบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประจําปี 2561 โดยผลสรุปเป็นดังนี้

  • แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ 

ประกอบด้วย 7 หัวข้อ คือ องค์ประกอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ/ การประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ/ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ/ 

ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี/ 

ความสัมพนัธก์บัฝา่ยบริหาร/ การรายงาน/ การรกัษา

คุณภาพ โดยมีเกณฑ์การประเมินผล 4 ระดับ คือ

4 = ปฏิบัติครบถ้วน/ 3 = ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่/ 

2 = ปฏิบัติบางส่วน/ 1 = ยังไม่ปฏิบัติ 

    สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งคณะ อยู่ในเกณฑ์ปฏิบัติครบถ้วน คะแนนเฉลี่ย 

เท่ากับ 3.99

  • แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 

(ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ ความรู้

ทางธรุกจิ/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน/ อาํนาจหน้าที/่ 

ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม/ ความเข้าใจ

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ/ 

การอทุิศเวลาในการปฏิบตัิงานและการประชมุ โดยมี

เกณฑ์การประเมินผล 4 ระดับ คือ 4 = ดีเยี่ยม/ 

3 = ดีมาก/ 2 = ดี/ 1 = ควรปรับปรุง

    สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ

รายบุคคล (ประเมินตนเอง) อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.88

  • แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 

(ประเมินไขว้) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ เหมือนแบบ

ประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 

(ประเมินตนเอง) 

    สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ

รายบุคคล (ประเมินไขว้) อยูใ่นเกณฑ ์ดีเยีย่ม คะแนน

เฉลี่ย เท่ากับ 3.95 

 อนึ่ง บริษัทได้วิเคราะห์หัวข้อของการประเมินผล เพื่อมา

พัฒนา/ ปรับปรุงการทํางานต่อไป และนอกเหนือจากการจัดทํา

แบบประเมินผลคณะกรรมการประจําปีแล้ว ตั้งแต่ปี 2560 

คณะกรรมการยังได้วัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกรรมการ 

โดยใช้วิธีการกําหนดเป้าหมายการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เป็นตวัชี้วดั (KPI) ไว้ตัง้แตต่น้ปเีพื่อใชส้าํหรบัวดัผลการปฏบัิตงิาน

ของคณะกรรมการและเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยในปี 2561 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

การกํากับดูแลกิจการ
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3.  การปฐมนิเทศกรรมการ 
  (Directors Orientation)

 สาํหรับกรรมการทีเ่ขา้รบัตาํแหนง่ใหมใ่นคณะกรรมการ ปตท. 

ปตท. ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ

นโยบายธุรกิจของ ปตท. รวมท้ังข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เช่น โครงสร้างทุน 

ผู้ถือหุ้น ผลการดําเนินงาน ข้อมูลระบบต่าง ๆ ที่ใช้งานภายใน 

ปตท. รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือ

สําหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับการเป็น

กรรมการ ปตท. ให้กบักรรมการ ท้ังน้ี คูมื่อกรรมการ ประกอบดว้ย

 คู่มือกรรมการ: 

 1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด

 2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 3. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 4. ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท

 5. หนังสือรับรองบริษัท 

 6. วัตถุประสงค์ของบริษัท

 7. ข้อบังคับบริษัท

 8. ระเบียบบริษัท (17 ระเบียบ)

 9. คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

 10. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

 ข้อมูลสําหรับกรรมการ: 

 1. Presentation แนะนําการดําเนินธุรกิจของ ปตท. โดย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 2. รายชื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และ

ผังโครงสร้างการจัดการ

 3. Director Fiduciary Duty Check List

 4. หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน

 5. รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

 6. ข้อแนะนําการให้สารสนเทศสําหรับผู้บริหารจดทะเบียน

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

 8. รายงานประจําปี 

 9. รายงานทางการเงิน 

 10. รายงานความย่ังยืน ปตท. 

 11. หนังสือธรรมาภิบาล

 12. วารสารหุ้นกู้

 13. วารสารบ้านเรา (PTT Spirit)

 14. บทความ แฉ ความจริง…แปรรูปรัฐวิสาหกิจ

 15. PTT Way of Conduct

 16. PTT Technology and Innovation Management Operating 

System

 17. PLLI Course Catalog

 ในป ี2561 ประธานเจ้าหนา้ที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

นาํเสนอข้อมลู ปตท. ท้ังหมด โดยบรรยายชี้แจงให้กบักรรมการใหม่ 

ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร 

ยุทธศาสตร์และนโยบายการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และ

ผลประกอบการและผลการดําเนินการของธุรกิจ รวมท้ังข้อมูล

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการได้เห็นภาพรวมของธุรกิจ

ที่ชัดเจน พร้อมกับส่งมอบคู่มือกรรมการและข้อมูลสําหรับ

กรรมการตามรายการข้างต้น โดยในปี 2561 มีการจัดปฐมนิเทศ

กรรมการ รวม 4 คร้ัง 

4.  การพัฒนากรรมการ ปตท. 
 

 การอบรม/ สัมมนา
 

 คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญ

ต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ความรู้ความสามารถในการปฏบัิตหิน้าที่กรรมการอย่างสมํ่าเสมอ 

(ดังรายละเอยีดตามข้อมลูในประวัตขิองแต่ละท่าน) โดยกรรมการ 

ปตท. ส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 90) มปีระวตัิไดเ้ขา้รับการอบรม

กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว 

โดย ปตท. ให้การสนับสนุนและดําเนินการให้กรรมการพิจารณา

เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

และสถาบนัอืน่ ๆ  ในทกุหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งตอ่เนือ่งตลอดป ี

รวมถึงการจัดผู้เชี่ยวชาญ บริษัทที่ปรึกษา นําเสนอข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ สาํหรับธรุกจิอย่างสมํ่าเสมอ (In-house Briefi ng) รวมท้ัง

จัดให้คณะกรรมการได้ดูงานจากหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นตาม

ความเหมาะสม ทําให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มา

ประยุกต์ใช้กับธุรกิจของ ปตท. ให้เติบโตอย่างย่ังยืน 

 ในปี 2561 มีการจัดบรรยายเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

และผู้บริหารภายใต้หลักการของกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวกับ Market 

Misconduct, Civil Penalty และ Class Action ใหก้บัคณะกรรมการ 

และมีกรรมการเข้ารับการอบรม/ สัมมนา รวมถึงกรรมการได้เข้า

ร่วมกิจกรรมซึ่งให้ความรู้ผู้บริหารและพนักงานต่าง ๆ เช่น

การกํากับดูแลกิจการ
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รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม/ หัวขอสัมมนา 

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านพลังงาน รุ่นที่ 12 (วพน. 12) 

• ร่วมงาน Gastech 2018 Conference and Exhibition 

• รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิด

 สํานักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุลฯ ณ สถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง

• เข้าร่วมงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2561

ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ • ร่วมงาน “ลงแขกเกี่ยวข้าว” ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ 

 ปตท. 

• นําคณะผู้บริหารรุ่นใหม่ในไทยและต่างประเทศ จากภาครัฐและเอกชน 

 ที่เข้าร่วมหลักสูตร TIJ Workshop for Emerging Leaders เยี่ยมชมป่าในกรุง

  นิทรรศการ และร่วมกิจกรรม “ของขวัญจากป่า” ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

• บรรยายพิเศษในงาน PTT Integrity Forum 2018 หัวข้อ Integrity to Sustainability 

 จริยธรรมนําสู่ความยั่งยืน

พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ • เข้าร่วมหลักสูตร Leadership Development Program for Sustainability (LDP) 3, 

 Module 1: Mindful Leadership เรื่องการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

 และการเติบโตอย่างยั่งยืน จังหวัดอุดรธานี

• เยี่ยมชมโครงการ “ฃวด แลก ยิ้ม”

นายวิชัย อัศรัสกร • เข้าร่วมงาน “สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว” และพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว

 คร้ังที่ 18 

• เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561 จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย

นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ • ร่วมงาน PTT Touch Green Society สังคมแห่งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 ในโครงการรณรงค์ “ลดการใช้พลาสติกเกินความจําเป็น”

• PR&CSR Academy การบริหารแบรนด์ Brand Transforming into Digital Age

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค • งานมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว คร้ังที่ 7 ทิวลิปบานที่ระยอง ณ สวนสมุนไพร

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง

• เข้าร่วมงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2561

ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ • หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP 5/2018) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• เข้าร่วมงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2561

• บรรยายพิเศษ เสวนาให้ความรู้พนักงานในงาน T-Time ประจําปี 2561 

 ภายใต้หัวข้อ From Trust to Trust

นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล • เข้าร่วมงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2561

การกํากับดูแลกิจการ
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รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม/ หัวขอสัมมนา 

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านพลังงาน รุ่นที่ 11 (วพน. 11)

• เข้าร่วมงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2561

นายดอน วสันตพฤกษ์ • เข้าร่วมงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2561

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร • ร่วมงาน PTT Touch Green Society สังคมแห่งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 ในโครงการรณรงค์ “ลดการใช้พลาสติกเกินความจําเป็น”

• เข้าร่วมงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2561

• เข้าร่วมงาน PTT Group CG Day 2018

 กรรมการที่ลาออก/ พ้นจากตําแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม/ หัวขอสัมมนา 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 11 (วพน. 11)

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช • บรรยายให้กับคณะผู้บริหารรุ่นใหม่ในไทยและต่างประเทศ จากภาครัฐและเอกชน 

 ที่เข้าร่วมหลักสูตร TIJ Workshop for Emerging Leaders และนําคณะเยี่ยมชม

 ป่าในกรุง นิทรรศการ และร่วมกิจกรรม “ของขวัญจากป่า” ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

 การตรวจเยีย่มการดาํเนนิธรุกิจ ทรัพยสนิ พนกังานของบรษิทัในกลุม ปตท./ การศกึษากจิการพลงังาน 

 ปตท. มีนโยบายที่จะจัดให้มีการตรวจเยี่ยมการดําเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงาน ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศให้กับกรรมการเป็นระยะ ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจธุรกิจยิ่งขึ้น เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับทิศทางการใช้พลังงานของประเทศ

ต่าง ๆ สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาช่วยในการพิจารณาเรื่องพลังงานของ ปตท. และของประเทศได้ 

 อีกท้ังคณะกรรมการจะได้ศึกษาเปรียบเทียบกับการกําหนดนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย รวมท้ังเปิดโอกาสให้กรรมการ

ได้ติดตามข้อมูลและความก้าวหน้าในธุรกิจพลังงาน พร้อมท้ังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทพลังงานช้ันนํา

ระดับโลกในต่างประเทศโดยตรง เพื่อเปิดมุมมองในการขยายการลงทุนของกลุ่ม ปตท. ในต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทาง

การดําเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ในอนาคต โดยข้อมูลความรู้และประสบการณ์ตรงที่คณะกรรมการได้รับจากกิจกรรมนี้ จะมีส่วน

ชว่ยให้เกิดความรูค้วามเข้าใจในธุรกิจพลงังานในระดับโลกได้เปน็อยา่งดี และจะชว่ยในการพิจารณากาํหนดแนวทางการดําเนินธรุกิจ

ที่เหมาะสมของ ปตท. และประเทศได้ต่อไป 

  ในปี 2561 การตรวจเยี่ยมการดําเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และการศึกษากิจการพลังงานของ

คณะกรรมการ ปตท. ได้แก่ การเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินธุรกิจ และศึกษางานด้านธุรกิจพลังงานหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ราชอาณาจักรนอร์เวย์ และสหราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการได้มีการพบปะแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นร่วมกับธุรกิจ Startup และบริษัทพลังงานช้ันนําในต่างประเทศ อีกท้ังได้ตรวจเยี่ยมบริษัทลูกของ ปตท. ได้แก่ PTT 

International Trading London Ltd (PTTT LDN) 

 สาํหรบัการเข้ารว่มกิจการภายในประเทศ ไดแ้ก ่การเข้ารว่มงานมหัศจรรย์ไมเ้มืองหนาว คร้ังที ่7 ทิวลิปบานทีร่ะยอง ซึ่งจดัระหว่าง

วันที่ 9 - 15 สิงหาคม 2561 ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง, งานลงแขกเกี่ยวข้าว 

ณ ป่าวังจันทร์ ประจําปี 2561 ณ ป่าวังจันทร์, งานทอดกฐินและผ้าป่า กลุ่ม ปตท. ประจําปี 2561, งานเปิดหอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา 

และพิธีเปิดร้าน Café Amazon for Chance ซึ่งมีบาริสต้าเป็นผู้พิการทางการได้ยิน ซึ่งเป็นการสร้างรายได้และสร้างความเท่าเทียมกัน

ให้เกิดขึ้นในสังคม 
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การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 

1.  กรรมการอิสระ

 1.1 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุม คร้ังที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีเสนอคือการกาํหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ปตท. ใหม่ ซึง่เขม้กวา่หลักเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) และกําหนดบทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ

ของกรรมการอสิระไว ้รวมทัง้ไดจ้ดัทาํเปน็คู่มอืการปฏบิตัหินา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการอสิระของ ปตท. ซึง่ลงนามโดยประธาน

กรรมการ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ดังนี้

 • คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

 (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดใน ปตท. บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย (ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์)

 (2)  ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน/ พนักงาน/ ลูกจ้าง/ ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ ปตท. บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบัน และช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) 

 (3)  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรส

ของบุตรกับผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อํีานาจควบคุม หรอืบคุคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอชื่อเป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของ ปตท. 

หรือบริษัทย่อย 

  (4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.

  (ก) ลักษณะความสัมพันธ์

   • ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ

    • ลักษณะความสัมพันธ์: ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน 

     ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น

    • ระดับนัยสําคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ

     - กรณีผู้สอบบัญชี: ห้ามทุกกรณี

     - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น: มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

การกํากับดูแลกิจการ



179รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

   • ความสัมพันธ์ทางการค้า/ ทางธุรกิจ (ใช้แนวทาง

    ในทํานองเดียวกับข้อกําหนดว่าด้วยการทํา

    รายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

    • ลักษณะความสัมพันธ์: กําหนดครอบคลุม

     รายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการ

     ที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ ให้เช่า

     อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์  ร า ย ก า ร เ กี่ ย ว กั บ

     สินทรัพย์/ บริการ และรายการให้หรือรับ

     ความช่วยเหลือทางการเงิน

    • ระดับนัยสําคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ: มูลค่า

     รายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ ≥ 3% ของ NTA 

     ของ ปตท. แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า 

     ท้ังนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวม

     รายการที่ เกิดขึ้ น ในระหว่ าง  6  เดือน 

     ก่อนวันที่มีการทํารายการในคร้ังนี้ด้วย

  (ข) กรณีที่ มี ลั กษณะความสัมพันธ์ตาม (ก )  กับ

นิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่กรรมการ (ยกเวน้กรณเีปน็กรรมการ

อิสระ/ กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ 

Partner ของนิติบุคคลน้ัน

  (ค) กําหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ 

(ข): ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

  (ง) ข้อยกเว้น: กรณีมีเหตุจําเป็นและสมควร ซึ่งมิได้

เกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ อาจมีความสัมพนัธเ์กินระดับนยั

สาํคญัทีก่าํหนด ในระหว่างดํารงตําแหน่งกไ็ด ้แต่ตอ้ง

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท. ก่อนและมติที่

ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ โดย ปตท. ต้องเปิดเผย

ความสัมพันธด์งักลา่วของกรรมการรายน้ันไว้ในแบบ

แสดงรายการขอ้มลูประจาํป ี(แบบ 56-1) และรายงาน

ประจาํป ี(แบบ 56-2) ของ ปตท. และหากตอ่มา ปตท. 

จะเสนอกรรมการอิสระน้ัน เพื่อดํารงตําแหน่งต่ออีก

วาระหนึ่ง ปตท. จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ

สัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระ

เลือกต้ังกรรมการด้วย

 (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน

ของกรรมการของ ปตท. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น

ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท. 

 (6)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง

เป็นอิสระได้

 (7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท. ให้ตัดสินใจในการดําเนิน

กิจกรรมของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย

ลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจ

ในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลําดับ

เดียวกัน ปตท. ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่ง

ดังกล่าว และค่าตอบแทนรวม ที่กรรมการอิสระรายน้ันได้รับ

ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย

 • บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
  ของกรรมการอิสระของ ปตท. 
 

 (1) เสนอแนะเรือ่งทีส่าํคัญและเป็นประโยชนต์อ่ ปตท. ผูถ้อืหุน้ 

และผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อคณะกรรมการ ปตท. และ/หรือประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วแต่กรณี

 (2) ใ ห้ความคิด เห็น เกี่ ยวกับบทบาทและหน้ าที่ ของ

คณะกรรมการ ปตท. ที่พึงปฏิบัติ รวมท้ังให้ความคิดเห็นตาม

บทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระที่พึงปฏิบัติเพื่อประโยชน์

ต่อ ปตท. ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย 

 (3) สอบทานให้ ปตท. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

กรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มี

ความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย 

 (4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

โดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

 (5) วาระของกรรมการอิสระเริ่มตั้งแต่มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามนิยามกรรมการอิสระในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. 

และพ้นจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อขาดคุณสมบัติตามนิยาม

ดังกล่าว หรือพ้นจากตําแหน่ง กรรมการ ปตท. 

 (6) กรรมการอิสระต้องประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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 1.2  การแยกตําแหนงประธานกรรมการ
   และประธานเจาหนาที่บริหาร/ 
   กรรมการผูจัดการใหญ

 เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกําหนดนโยบายของ 

ปตท. และการบริหารงานประจําของ ปตท. ออกจากกัน และเพื่อ

ใหก้รรมการทําหน้าทีส่อดส่อง ดูแลและประเมนิผลการบรหิารงาน

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ปตท. จงึกาํหนดใหป้ระธานกรรมการ และ

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร/ กรรมการผูจ้ดัการใหญเ่ปน็คนละบคุคล

กันเสมอ ประธานกรรมการต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหาร

จัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มี

ส่วนร่วมและไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจําวัน โดยให้

เป็นหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่

ภายใต้กรอบอํานาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ

 ปัจจุบันประธานกรรมการ ปตท. เป็นกรรมการอิสระ มีภาวะ

ผู้นําสูง ทําหน้าที่ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่าย

บริหาร โดยทําหน้าที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง ปฏิบัติ

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

 1.3  ความเปนอิสระของประธานกรรมการ 

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครัง้ที ่7/2561 เมือ่วนัที ่20 

กรกฎาคม 2561 มมีตแิต่งตัง้นายไกรฤทธิ์ อชุกุานนท์ชยั กรรมการ

อสิระ เปน็ประธานกรรมการ ซึง่คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ

ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 7 กันยายน 2561 

ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกําหนด

นโยบายและกํากบัดแูลรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2557 และหลักการกาํกบั

ดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG CODE) 

และทําให้การทํางานของประธานกรรมการมีความเป็นอิสระ  รวมถึง

เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดําเนินงานที่มีความโปร่งใส 

และดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรม

2.  การสรรหากรรมการและผูบริหาร
  ระดับสูงสุด

 2.1  การสรรหากรรมการ 

 (วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ รายงานไว้

ภายใต้หมวดการกํากับดูแลกิจการ หัวข้อ “การเสนอวาระการประชุม

เพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ” และ 

“คณะกรรมการสรรหา” แล้ว)

 2.2  การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด/ 
   การสืบทอดตําแหนง

 เนื่องจาก ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ดังน้ัน การสรรหา

และแต่งตั้งตําแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงต้องปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ โดยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 8 ตรีและดําเนิน

กระบวนการสรรหาตามมาตรา 8 จัตวา โดยให้คณะกรรมการ 

ปตท. ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจํานวน 5 คน ที่มี

คณุสมบตัแิละไมม่ลัีกษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย ทาํหนา้ทีส่รรหา

บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม

สําหรับเป็นผู้บริหาร ปตท. โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เป็นกรรมการของ ปตท. ยกเว้น 

เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และมีอายุไม่เกิน 

58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการสรรหา

สรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมแล้วให้เสนอต่อผู้มีอํานาจพิจารณา

แต่งตั้ง โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่

ผู้บริหารเดิมพ้นจากตําแหน่ง สัญญาจ้างมีระยะเวลาคราวละ

ไม่เกิน 4 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการจะจ้างผู้บริหารเดิมต่อ

หลังจากครบกําหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ไม่ต้องดําเนินการ

กระบวนการสรรหาใหม่แต่จะจ้างเกินสองคราวติดต่อกันไม่ได้ 

 ทั้งนี้ ข้อมูลการสืบทอดตําแหน่งสําหรับผู้บริหารได้รายงาน

ไว้ภายใต้หมวดโครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “พนักงาน” 

ข้างต้นแล้ว

การกํากับดูแลกิจการ
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การกํากับดูแลการดําเนินงาน
ของบริษัทยอยและบริษัทรวม

กลไกการกํากับดูแล

 ปตท. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. โดยจัด

ทําเป็นคู่มือ PTT Way และกําหนดแนวปฏิบัติเป็นคู่มือ PTT Way 

of Conduct ซึ่งเป็นการรวบรวมแนวทาง หลักปฏิบัติและ

กระบวนการในการทํางานในมิติต่าง ๆ ของ ปตท. และ บริษัท

ในกลุ่ม ปตท. ให้มีความสอดคล้องและประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน 

เพือ่เปน็แนวทางใหผู้บ้รหิาร ปตท. ที่ดาํรงตาํแหนง่กรรมการบรษัิท

ในกลุ่ม ปตท. กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บริหารสูงสุดของ

บริษัทในกลุ่ม ปตท. และผู้แทน ปตท. ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

หน้าที่ยังบริษัทในกลุ่ม ปตท. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็น

แนวทางในการปฏบิตังิานและเกดิความรว่มมอืในการดาํเนนิธรุกจิ

ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในทิศทางเดียวกัน สอดคล้อง

และสนับสนุนการทําธรุกจิซึ่งกนัและกัน เพื่อเพิ่มขดีความสามารถ

ในการแข่งขัน ซึ่งจะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวที่วางไว้

และประสบความสําเร็จและเติบโตอย่างย่ังยืนต่อไป

 โดยมีการจัดกลุ่มงานในการบริหารจัดการแบ่งเป็น 2 ระดับ 

ได้แก่

 • ระดับองค์กร (Corporate Level) ประกอบด้วย

  • ระดับสํานักงานใหญ่ (Corporate Center) มุ่งเน้น

ด้านการกํากับดูแล (Governance) และการให้บริการ

รว่ม (Shared Service) โดยกาํหนดนโยบายกลุ่ม ปตท.

ให้มีความสอดคล้อง

  • ระดับแกนนาํกลุม่ (COO/ BG) มบีทบาทในการกาํหนด

กลยุทธ์ เป้าหมาย ติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละ

กลุ่มธุรกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะมุ่งสู่การปฏิบัติ

ที่เป็นเลิศ และสร้างพลังร่วม

 • ระดับปฏิบัติการในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ หน่วยธุรกิจ และ 

บริษัทภายใต้หน่วยธุรกิจ มุ่งปฏิบัติงานในธุรกิจตนเอง

ให้เป็นเลิศ บรรลุผลสําเร็จ นํานโยบายการกํากับดูแล

และการใชบ้รกิารร่วมของกลุ่ม ปตท. ไปบูรณาการรว่มกับ

การปฏิบัติการของหน่วยงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด

 การบริหารจัดการระดับองค์กร (Corporate Level) และระดับ

ปฏบิตักิาร (BU/ Flagship) จะเชือ่มโยงกนั ผา่นการกลไกการกาํกบั

ดูแล ได้แก่   

 • การกําหนดข้อบังคับ ข้อกําหนด ระเบียบ นโยบาย และ

คําสั่งประเภทต่าง ๆ 

 • การถ่ายทอดนโยบาย เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติโดยผู้บริหาร 

ปตท. ที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ และ/หรือดํารงตําแหน่ง

ผู้บริหารสูงสุดบริษัทในกลุ่ม ปตท. หรือพนักงาน ปตท. 

ที่ปฏิบัติงาน Secondment ในบริษัทกลุ่ม ปตท.

 • การเชื่อมโยง และผลักดนัให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยผ่าน

คณะกรรมการต่าง ๆ

 • การถ่ายทอด ตดิตาม ให้คาํปรกึษา และประเมนิการผลักดนั

นโยบายต่าง ๆ  กับบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยผ่านหน่วยงาน

บริหารบริษัทในเครือแต่ละหน่วยธุรกิจ

 รวมท้ังไดม้กีารกาํหนดบทบาทหลกัในการบรหิารจัดการบรษิทั

ในกลุ่ม ปตท. เพื่อประโยชน์สูงสุดตามพันธกิจ ดังนี้

 บทบาทของคณะกรรรมการ ปตท. มีหน้าที่

 • กําหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์และนโยบาย 

 • แต่งตั้งฝ่ายบริหารรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจ 

 • ติดตามและรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทโดย

มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน

ได้เสีย

 • ตั้งมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

 บทบาทของผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่

 • สร้างความเชื่อมโยงด้านกลยุทธ์และนโยบายของกลุ่ม 

ปตท. กับบริษัท ให้เป็นรูปธรรม

 • บริหารจัดการบริษัทให้มีผลการดําเนินงานเป็นที่พอใจ

แก่ผู้ถือหุ้น

 บทบาทของเลขานุการบริษัท มีหน้าที่

 • ส่งเสริมการปฏิ บัติหน้าที่ของกรรมการบริ ษัทและ

ผู้จัดการใหญ่

 • รบัผดิชอบงานการกาํกบัดูแลกจิการบรษิทั (Compliance) 

 บทบาทของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่

 • คัดเลือกและตรวจสอบการปฏบัิตหิน้าท่ีของคณะกรรมการ

ของบริษัท

 • ร่วมกําหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่าง ๆ ของ

บริษัท

การกํากับดูแลกิจการ
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 หลกัเกณฑต์า่ง ๆ  ทีก่าํหนดบทบาท หนา้ที่ และความรบัผดิชอบ

ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

รวมถึง

 • ระเบียบบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์

การลงทนุและบริหารจดัการงบประมาณลงทนุของ ปตท. 

และบริษัทในกลุ่ม ปตท. และแนวทางการกํากับดูแล

การลงทุนของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น พ.ศ. 2562

 • ระเบียบบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยการจัดแบ่ง

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

 • ระเบียบบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยการบริหาร

งานบุคคล พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 • ขอ้กาํหนดบรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์

การลงทุนของบริษทัในกลุ่ม ปตท. และแนวทางการกํากบั

ดูแลบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น พ.ศ. 2558

 • หลักเกณฑ์ตามระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์

 • หลักเกณฑ์การปรับเปลี่ยนกรรมการของบริษัทในกลุ่ม 

ปตท. ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

 • หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งต้ังผู้บริหารเป็นคณะกรรมการ

ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ 

 • หลักการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

 • หลักปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กํากับโดยคณะกรรมการ

โครงการแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

ทุจริต

นโยบายการไปดํารงตําแหนงกรรมการ
ที่อื่นของกรรมการและผูบริหาร 

 ในปี 2561 ปตท. มีบริษัทในกลุ่มที่ไปลงทุนและถือหุ้นรวม 

36 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ Flagship 

5 บริษัท) ดังนั้น ปตท. จึงได้ให้ความสําคัญและกําหนดรูปแบบ

การบริหารจดัการในลกัษณะกลุ่ม ปตท. เพือ่สรา้งใหเ้กิดพลงัรว่ม

และมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน (Synergy) ด้วย

การเสนอแต่งตั้งให้กรรมการหรือผู้บริหารของ ปตท. ไปเป็น

กรรมการในบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อกํากับดูแลให้บริษัทดังกล่าว

กําหนดนโยบายและดําเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของ 

ปตท. ให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ทกุกลุ่ม ทัง้นี ้วตัถปุระสงค์ของการเสนอบุคคลเพื่อไปเป็นกรรมการ

ในบริษัทอื่นมีดังนี้

 1. เพื่อกํากับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย

ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และติดตาม ประเมินผลภาพรวม

การดําเนนิธุรกจิของบรษัิทในกลุ่ม ปตท. ให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของ ปตท. ในทิศทางเดียวกันกับ ปตท. และมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

 2. เป็นการสรา้ง Synergy ให้กบัธุรกจิของบรษัิทในกลุม่ ปตท. 

เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเทศไทย

 3. เพือ่นาํประสบการณค์วามสามารถเฉพาะดา้นไปชว่ยเหลอื

ธุรกิจ เช่น การนําความรู้ด้านการเงินไปช่วยปรับปรุงพัฒนา

ด้านบัญชี การเงิน ให้บริษัทน้ัน ๆ ดําเนินธุรกิจได้เติบโตต่อไป

อย่างเข้มแข็งซึ่งรวมถึงการไปช่วยเหลือบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม 

ปตท. รวมท้ังสามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ไดไ้ปทําหน้าที่

เป็นกรรมการกํากับดูแลบริษัทชั้นนําเหล่าน้ันให้กลับมาช่วย

เสริมประโยชน์ให้กับ ปตท. และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจให้กับ ปตท. ด้วย

 4. ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและ

ผู้บริหาร

 ทั้งนี้ ปตท. กํากับดูแลให้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารหรือ

บุคคลภายนอกจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวง

การคลังจัดทําขึ้น (Director’s Pool) ในบริษัทกลุ่ม ปตท. ที่เป็น

รัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ

และพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ให้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน

กรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจน้ัน ท้ังนี้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 

ปตท. มีผู้บริหารอยู่ในบัญชีรายชื่อ Director’s Pool รวม 23 ราย 

และกํากับดูแลให้ผู้บริหาร ปตท. และบุคคลภายนอกที่ดํารง

ตาํแหนง่กรรมการในบรษิทัที ่ปตท. ถอืหุน้ ดาํรงตาํแหนง่ในบรษิทั

ที่ ปตท. หรอืรฐัวสิาหกจิอืน่ถอืหุน้ไมเ่กนิ 3 แหง่ เพือ่ลดความเสีย่ง

ด้านการขัดกันทางผลประโยชน์และกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติ

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อ วันที่ 24 มกราคม 2554 เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริต

ของรัฐวิสาหกิจเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคล

ดํารงตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ตามข้อเสนอ

ของคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤติ

มิชอบแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีมติกาํหนดแนวปฏิบตัิหลกัการ

การไปดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ของผู้บริหารบริษัทกลุ่ม ปตท. 

โดยในปี 2558 คณะกรรมการได้มีมติให้ถือหลักการดังกล่าว 

เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ อีกด้วย

การกํากับดูแลกิจการ
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การดูแลเรื่องการใช
ขอมูลภายใน 

1.  จริยธรรมและจรรยาบรรณ
  ในการดําเนินธุรกิจ 
  (Code of Conduct)

 ปตท. กําหนดนโยบายและระเบยีบปฏบัิตเิป็นลายลกัษณอ์กัษร

เกีย่วกบัมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) 

โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้กําหนดจริยธรรม

และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจฯ ตามหลักมาตรฐานสากล

ไว้ในคู่มือ CG และกําหนดให้การฝ่าฝืนมีความผิดทางวินัย

 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. 

มีสาระสําคัญดังนี้

 1. เคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

 2. ป้องกันการฟอกเงิน

 3. เป็นกลางทางการเมือง 

 4. ไม่มีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน

 5. รักษาความลับและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

 6. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรับผิดชอบต่อ

ผู้บริโภค 

 7. แข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม 

 8. มีกระบวนการการจัดซื้อที่โปร่งใสและปฏิบัติต่อคู่ค้า

อย่างเป็นธรรม 

 9. รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

 10. สนับสนุนสิทธิของพนักงาน และสร้างความผูกพันต่อ

องค์กร

 11. ปฏิบัติต่อเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด 

โปร่งใส และเท่าเทียมกัน

 12. มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี

ประสิทธิภาพ

 13. มีแนวทางปฏิบัติในการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อื่นใด

 14. รักษาความปลอดภัย ส่งเสริมสุขอนามัย และรักษา

สิ่งแวดล้อม

 15. เคารพทรัพยส์ินทางปญัญา และใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ในทางที่ถูกต้อง

2.  ความขัดแยงทางผลประโยชน 
  (Confl icts of Interest)

 ปตท. กําหนดให้มกีารเปิดเผยข้อมลูเพื่อป้องกนัการขดักนัของ

ผลประโยชน์ส่วนตนกับบริษัท (Confl icts of Interest) เพื่อป้องกัน

กิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

และไม่เหมาะสม โดยคณะกรรมการ ปตท. ได้กําหนดนโยบาย

เก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการท่ีว่าการตัดสินใจ

ใด ๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ

จะต้องทําเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ ปตท. เท่านั้น และถือเป็น

หน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้อง

ทางการเงิน และ/หรือความสมัพันธก์บับคุคลภายนอกอ่ืน ๆ  ซ่ึงจะ

ส่งผลให้ ปตท. ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ในด้านความภักดีหรือผลประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยง

กับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์

หรือความเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้รว่ม

การพิจารณาตัดสิน รวมถึง ปตท. จะต้องดําเนินการให้บุคคล

ที่เกี่ยวข้องไม่มีอํานาจอนุมัติหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมน้ัน ๆ

3.  การจัดทํารายงานเปดเผยรายการ
  ท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
  กับ ปตท.

 ปตท. กําหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงานทุกคน ต้องจัดทํา

รายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กับ ปตท. โดยใช้แบบฟอร์มรายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัย

ว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. และ

ในการอนุมัติใด ๆ สําหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการไม่ให้

มีการกําหนดเงื่อนไขหรือข้อกําหนดพิเศษผิดไปจากปกติ ถือเป็น

กระบวนการควบคุมภายในของ ปตท. รวมท้ังได้กําหนดให้สํานัก

ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อดส่องดแูล

และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว 

ทั้งนี้ ในปี 2561 จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ

จัดทํารายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยในส่วนของ

ผู้บริหารและพนักงานจัดทําแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ PTT 

Intranet ในช่วงต้นปี ซึ่งสรุปผลไม่พบรายการขัดแย้งที่มีสาระ

สําคัญ โดยในแบบการเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์

ของ ปตท. จะเปน็การยนืยนัการรบัทราบวา่ การฝา่ฝนืไมป่ฏบิตัติาม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. เข้า

ลกัษณะแหง่ความผดิทางวนิยั ตอ้งพจิารณาโทษวนิยัตามขัน้ตอน

การลงโทษ และความร้ายแรงของการกระทํา

การกํากับดูแลกิจการ
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4.  การจัดทํารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร 
  และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ

 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 คณะกรรมการ ปตท. ได้จดัทาํแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ เพือ่ใช้เปน็ขอ้มลูพืน้ฐาน

ในการกํากับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และเช่นเดียวกับผู้บริหารระดับสูงได้ดําเนินการจัดทําแบบรายงานดังกล่าว

ประจําปีครบทุกราย และจัดส่งให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บ รวบรวม พร้อมท้ังทําสําเนาส่งประธานคณะกรรมการ ปตท. และประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกํากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อนึ่ง ในระหว่างปีไม่มีการรายงาน

การมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลเกี่ยวข้อง

5.  การจัดทํารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย

 เพื่อกํากับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน ปตท. ได้กําหนดให้คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสหรือ

ผูท้ีอ่ยู่กนิด้วยกันฉนัสามภีรยิา และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนติภิาวะ เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงการถอืหลักทรัพย์ ปตท. จะต้องแจ้งให้ ปตท. ทราบ 

และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน 

หรือรับโอน รวมท้ัง ปตท. ได้กําหนดนโยบายให้มีการเปิดเผย/ รายงาน การซื้อ/ ขาย/ โอน เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ

และผู้บริหารต่อคณะกรรมการ ปตท. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการประชุมประจําเดือน โดยกําหนดเป็นวาระปกติในปฏิทินการประชุม

คณะกรรมการ ปตท. ไว้ล่วงหน้า

 อนึ่ง ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนวันปิดงบการเงินประจําไตรมาสและประจําปี สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัทจะทํา

หนงัสอืแจ้งกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืหน่วยงานที่ไดร้บัทราบข้อมลูภายใน (Insider) ไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูภายในแกบ่คุคลภายนอกหรอืบุคคล

ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วัน สําหรับงบไตรมาส และ 60 วัน สําหรับงบประจําปี (ตั้งแต่

วนัปดิงบจนถงึวนัแจง้งบตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์) คอื กอ่นทีง่บการเงนิจะเผยแพร่ตอ่สาธารณชน เพื่อเปน็การปอ้งกนัไมใ่หน้าํขอ้มลูภายใน

ไปใช้ในทางมิชอบ (Insider Trading) ทั้งนี้ ในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีการแจ้งกรรมการและ

ผู้บริหาร จํานวน 4 คร้ัง คือ ห้ามซื้อ/ ขาย/ โอนหุ้น ปตท. (1) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (งบปี 2560) 

(2) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (งบไตรมาสที่ 1 ปี 2561) (3) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 

2561 (งบไตรมาสที่ 2 ปี 2561) (4) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (งบไตรมาสที่ 3 ปี 2561) นอกจากนี้ 

ได้กําหนดนโยบายหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. นอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยหากมี

ความจําเป็นต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ต้องแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ ปตท. ป 2560 และป 2561

ลําดับ รายชื่อกรรมการ

จํานวนหุน (หุน)

หมายเหตุณ วันที่
31 ธ.ค.
2560

ณ วันที่ 
31 ธ.ค.
2561

เพิ่ม (ลด) 
ระหวางป 

(หุน)

1. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย N/A – – •  กรรมการแต่งตั้งใหม่

 ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

• แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ 

 ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2561

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A – – –

2. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

การกํากับดูแลกิจการ
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ลําดับ รายชื่อกรรมการ

จํานวนหุน (หุน)

หมายเหตุณ วันที่
31 ธ.ค.
2560

ณ วันที่ 
31 ธ.ค.
2561

เพิ่ม (ลด) 
ระหวางป 

(หุน)

3. นายดอน วสันตพฤกษ์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

4. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

5. นายวิชัย อัศรัสกร – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

6. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

7. นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล N/A – – กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2561

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

8. ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ N/A – – กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2561

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

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

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

10. นายจุมพล ริมสาคร N/A – – กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A – – –

11. นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

12. นายดนุชา พิชยนันท์ N/A – – กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2561

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

13. นายธรรมยศ ศรีช่วย N/A – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

14. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร – – – แสดงข้อมูลไว้ในตารางการถือหลักทรัพย์

ของผู้บริหาร ปตท.

คู่สมรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ – – – –

หมายเหตุ:
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการไม่มีการถือหุ้น 

การกํากับดูแลกิจการ
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รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการท่ีครบวาระและลาออกระหวางป 2561

ลําดับ รายชื่อกรรมการ

จํานวนหุน (หุน)

หมายเหตุณ วันที่
31 ธ.ค.
2560

ณ วันที่ 
31 ธ.ค.
2561

เพิ่ม (ลด) 
ระหวางป 

(หุน)

1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ – N/A N/A พ้นจากตําแหน่ง เนื่องจากอายุครบ 65 ปี

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดํารงตําแหน่ง

ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

2. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ – N/A N/A ครบวาระ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดํารงตําแหน่ง

ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

3. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ – N/A N/A ครบวาระ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดํารงตําแหน่ง

ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

4. นายสมชัย สัจจพงษ์ – N/A N/A ลาออก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดํารงตําแหน่ง

ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

5. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ N/A N/A N/A กรรมการแต่งตั้งใหม่ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 

และลาออก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดํารงตําแหน่ง

ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

6. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ – N/A N/A พ้นจากตําแหน่ง เนื่องจากอายุครบ 65 ปี 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดํารงตําแหน่ง

ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

7. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 25,000 N/A N/A แสดงข้อมูลไว้ในตารางการถือหลักทรัพย์

ของผู้บริหาร ปตท.

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

การกํากับดูแลกิจการ
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การถือหลักทรัพยของผูบริหาร ป 2560 และป 2561

ลําดับ รายชื่อผูบริหาร

จํานวนหุน (หุน)

หมายเหตุ

ณ วันที่
31 ธ.ค.
2560

(มูลคาหุน
ที่ตราไว
หุนละ 

10 บาท)

ณ วันที่ 
31 ธ.ค.
2561

(มูลคาหุน
ที่ตราไว
หุนละ 

1 บาท)

เพิ่ม (ลด) 
ระหวางป 

(หุน)

1. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร – – – •  ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

    และกรรมการผู้จัดการใหญ่

 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561

• (ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

2. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต 15,500 155,000 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

3. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 22,500 225,000 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรส 4,300 43,000 –

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

4. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต 55,451 554,510 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

5. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล N/A 288,120 – *  ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ปฏิบัติงาน Secondment 

  ตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มการเงิน     

    และบัญชี บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม 

 จํากัด (มหาชน) และมีคําสั่งให้กลับมา

 ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ปตท.

 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. 

ในระหว่างปี 2561)

6. นายกฤษณ์ อิ่มแสง 10,000 100,000 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

7. นายนพดล ป่ินสุภา 13,600 136,000 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรส 50,800 508,000 – –

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

8. นางสาวเพียงพนอ บุญกลํ่า – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

การกํากับดูแลกิจการ
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ลําดับ รายชื่อผูบริหาร

จํานวนหุน (หุน)

หมายเหตุ

ณ วันที่
31 ธ.ค.
2560

(มูลคาหุน
ที่ตราไว
หุนละ 

10 บาท)

ณ วันที่ 
31 ธ.ค.
2561

(มูลคาหุน
ที่ตราไว
หุนละ 

1 บาท)

เพิ่ม (ลด) 
ระหวางป 

(หุน)

9. นางอรวดี โพธิสาโร N/A – – * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรส N/A 1,140 – –

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A – – –

10. นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ N/A – – * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

11. นายดิษทัต ปันยารชุน N/A – – * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A – – –

12. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ N/A – – * ผู้บริหารแต่งต้ังใหม่ ต้ังแต่วันท่ี 16 กันยายน 2561 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A – – – 

13. นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม N/A 77,000 – * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561)

14. นายพงศธร ทวีสิน N/A 10,000 – * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ปฏิบัติงาน Secondment 

   ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด 

   (มหาชน) ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรส N/A 7,000 – –

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A – – –

15. นายอธิคม เติบศิริ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

16. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

17. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 2,000 20,000 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

การกํากับดูแลกิจการ
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ลําดับ รายชื่อผูบริหาร

จํานวนหุน (หุน)

หมายเหตุ

ณ วันที่
31 ธ.ค.
2560

(มูลคาหุน
ที่ตราไว
หุนละ 

10 บาท)

ณ วันที่ 
31 ธ.ค.
2561

(มูลคาหุน
ที่ตราไว
หุนละ 

1 บาท)

เพิ่ม (ลด) 
ระหวางป 

(หุน)

18. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ – – – ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหน่ง

รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. นํ้ามัน

และการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

19. นายชวลิต ทิพพาวนิช N/A 10,000 – * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ปฏิบัติงาน Secondment 

   ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล 

   เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

   ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

20. นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง N/A 80,000 – * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ปฏิบัติงาน Secondment 

   ในตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

   สายการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล

   เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

   ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 

(ไมม่ีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561)

21. นายสัมฤทธิ์ สําเนียง 7,000 70,000 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

22. นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ 3,699 36,990 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561)

23. นายเชียรวิทย์ อุดมวัฒน์วงศ์ 1,516 15,160 – (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

หมายเหตุ:
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารไม่มีการถือหุ้น ยกเว้น ผู้บริหาร ลําดับที่ 3, 7, 9 และ 14 

การกํากับดูแลกิจการ
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การถือหลักทรัพยของผูบริหารที่โยกยาย/ เกษียณอายุ ป 2561

ลําดับ รายชื่อผูบริหาร

จํานวนหุน (หุน)

หมายเหตุ

ณ วันที่
31 ธ.ค.
2560

(มูลคาหุน
ที่ตราไว
หุนละ 

10 บาท)

ณ วันที่ 
31 ธ.ค.
2561

(มูลคาหุน
ที่ตราไว
หุนละ 

1 บาท)

เพิ่ม (ลด) 
ระหวางป 

(หุน)

1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 25,000 N/A N/A ครบสัญญาจ้าง มีผลต้ังแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 

(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. 

ในช่วงดํารงตําแหน่งระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

2. นางนิธิมา เทพวนังกูร 41,000 N/A N/A เกษียณอายุเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561

(มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. 

ในช่วงดํารงตําแหน่งระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

3. นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ – N/A N/A เกษียณอายุเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561

คู่สมรส 110,200 N/A N/A (มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. 

ในช่วงดํารงตําแหน่งในระหว่างปี 2561)

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

4. นางบุบผา อมรเกียรติขจร 70,000 N/A N/A เกษียณอายุเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561

(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. 

ในช่วงดํารงตําแหน่งระหว่างปี 2561)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

5. นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย – N/A N/A เกษียณอายุเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561

(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. 

ในช่วงดํารงตําแหน่งระหว่างปี 2561)

คู่สมรส 10,000 N/A N/A –

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

การกํากับดูแลกิจการ
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ลําดับ รายชื่อผูบริหาร

จํานวนหุน (หุน)

หมายเหตุ

ณ วันที่
31 ธ.ค.
2560

(มูลคาหุน
ที่ตราไว
หุนละ 

10 บาท)

ณ วันที่ 
31 ธ.ค.
2561

(มูลคาหุน
ที่ตราไว
หุนละ 

1 บาท)

เพิ่ม (ลด) 
ระหวางป 

(หุน)

6. นายเติมชัย บุนนาค – N/A N/A เกษียณอายุเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

7. นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ – – – กลับไปปฏิบัติงานที่ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561

คู่สมรส 2,000 N/A N/A (มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. 

ในช่วงดํารงตําแหน่งระหว่างปี 2561)

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

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 

และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 31 สิงหาคม 2553 และรุ่นที่ 2 (PTT-W2) จํานวน 20,000,000 หน่วย เสนอขายในปี 2549 และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 28 กันยายน 

2554 ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และยังไม่มีการขออนุมัติออก Warrant รุ่นใหม่ 

6.  การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินตอ ป.ป.ช.

 ตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2561 กําหนดให้กรรมการและผู้บรหิาร

สูงสุดของ ปตท. รวมไปถึงกรรมการและผู้บริหารสูงสุดในนิติบุคคลที่ ปตท. ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการ

ทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกคร้ังที่เข้ารับตําแหน่ง ทุก ๆ 3 ปีที่ดํารง

ตําแหน่ง และเมื่อพ้นจากตําแหน่ง โดย ปตท. จะมีหนังสือแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารสูงสุดตามเวลาที่กําหนด

7.  การแจงการมีสวนไดเสียในที่ประชุม

 คณะกรรมการฯ ได้กําหนดนโยบายในเรื่องในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ทุกครั้ง ประธานกรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุม

เพือ่ขอความร่วมมือกรรมการปฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกบัเรื่องความขัดแยง้ของผลประโยชน์วา่ในระเบียบวาระใดท่ีกรรมการเก่ียวขอ้ง

หรือมีส่วนได้เสีย ขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่องดออกเสียงหรือให้ความเห็นใด ๆ ในปี 2561 มีการแจ้งต่อประธานกรรมการฯ 

จํานวน 11 วาระ (การประชุมรวม 16 คร้ัง) 

การกํากับดูแลกิจการ
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8.  การพิจารณาและการสอบทาน
  รายการที่เกี่ยวโยงกัน

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ ในการพิจารณาและ

สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ปตท. 

โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยก่อนนําเสนอคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณา

อนุมัติ 

9.  กิจกรรมรณรงคสงเสริม
  การกํากับดูแลกิจการที่ดี
  และจรรยาบรรณธุรกิจ 
 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทําหน้าที่กํากับดูแล 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการกํากับดูแล

กิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท. โดยเป็น

ผู้มอบนโยบายและแนวปฏิบัติให้  คณะกรรมการจัดการ

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Management 

Committee: CGMC) ซึ่งในปี 2561 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น 

คณะกรรมการจัดการการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง 

และการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร 

(Governance, Risk and Compliance Management Committee: 

GRCMC) และเพิ่มเติมบทบาทหน้าที่เพื่อให้ครอบคลุมการกํากับ

ดูแลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการความเสี่ยง

ระดับปฏิบัติการ (Operational Risk) และการควบคุมภายใน และ

การกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขององค์กร 

รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ของ ปตท. โดยมีผู้บริหารระดับ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานและรายงานตรง

ต่อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติ

ตามแผนปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริต

ของ ปตท. พร้อมท้ังเป้าหมายและตัวชีว้ดัประจําป ีซึง่ได้รบัอนุมตัิ

จากคณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการที่ด ีและคณะกรรมการ ปตท. 

โดยในปี 2561 มีการดําเนินงานท้ังที่เป็นการริเริ่มและการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 • มอบหมายผู้บริหารระดับสูงขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ค่านิยมองค์กร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่ม

ธุรกิจปิโตรเลียมข้ันต้นและก๊าซธรรมชาติ ดํารงตําแหน่ง 

I Champion (Integrity & Ethics Champion) และเปน็ผูน้าํ

จัดต้ังชมรมพลังไทยใจสะอาด (Integrity Power) โดยเปิด

ใหพ้นกังานเข้าเปน็สมาชิกชมรมฯ เพ่ือรว่มกนัทาํกิจกรรม

เสริมสร้างจิตสํานึกและแสดงออกในเรื่องความซื่อสัตย์

กล้าปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

 • จดัใหม้ีชอ่งทางในการส่ือความแก่ผูถื้อหุน้สามญัโดยตรง 

ได้แก่ จดหมายข่าวรายไตรมาส 2 ภาษา คือ ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ ภายใต้ชื่อ “PTT Bizway” ส่งไป

ทางไปรษณีย์เพื่อรับทราบข้อมูลสําคัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ผลประกอบการ การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

การบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน ข่าวสารการดําเนินงาน 

ฯลฯ โดย ปตท. ได้จัดทําแบบประเมินเป็นประจําทุกปี 

สําหรับปี 2561 หัวข้อทัศนคติของผู้ถือหุ้นต่อ ปตท. 

มีความเห็นว่า ปตท. มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ร้อยละ 

83.62 

 • จัดให้มีการอบรมหัวข้อการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ

ต่อต้านคอร์รัปชันแก่พนักงานที่เข้าใหม่ผ่านหลักสูตร

การปฐมนิเทศทุกรุ่น รวมทั้งกําหนดให้สอบวัดความรู้

ในระบบ CG E-Learning โดยในป ี2561 มีการจดัส่ือความ

ในกิจกรรมดังกล่าวรวม 3 รุ่น จํานวนรุ่นละ 60 - 80 คน 

และมีการมอบคู่มือ CG ให้พนักงานเข้าใหม่ทุกคนได้

ศึกษาและลงนามรับทราบ เพื่อนําไปใช้เป็นแนวทางใน

การทํางาน

 • จัดทํา CG E-learning ในระบบ PTT Intranet เพื่อใช้

เป็นสื่อสําหรับเรียนรู้เรื่องหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันด้วย

ตนเองสําหรับพนักงานในทุกพื้นที่อย่างท่ัวถึง โดยใช้

เหตุการณ์จําลองต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และ

ให้พนักงานสามารถนําสิ่งที่เรียนรู้จากระบบไปประยุกต์

ใช้ได้ในสถานการณ์จริงตามความเหมาะสม รวมถึง

มกีารทดสอบวัดความเขา้ใจของพนักงานในทา้ยหลักสตูร 

ในปัจจบุนั มผู้ีเขา้ร่วมศกึษาและทดสอบความรู้ผา่นระบบ 

CG E-Learning ท้ังสิ้น 3,377 ราย หรือประมาณร้อยละ 

90.83 ของพนักงานท้ังหมด

 • จัดทําแบบประเมินด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางการสื่อสาร

ภายในเพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการดําเนินงาน

ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การประเมินความรู้ความเข้าใจ

ของพนักงาน สรุปผลร้อยละ 89.28 มีความเข้าใจเป็น

อย่างดี การประเมินการสื่อความ สรุปผลความพึงพอใจ

ในระดับดี-ดีมากร้อยละ 85.20 และการประเมิน

ความคิดเห็นของพนักงานต่อการดําเนินงานของ ปตท. 

สรุปผลเห็นด้วยร้อยละ 87.78

การกํากับดูแลกิจการ
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 • ปตท. สร้างบรรยากาศของการรณรงค์ผ่านสื่อต่าง ๆ 

ภายในองค์กร เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดทําเว็บไซต์ 

CG Intranet และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ติดต่อสอบถาม

ได้ผ่านช่องทางอีเมล cghelpdesk@pttplc.com จัดทํา

วิดีโอสื่อความ CG Comics จัดให้มีคอลัมน์ CG See 

Through ในวารสารรายเดือน “PTT Spirit” ข้อย้ําเตือน 

CG Tips ผ่านอีเมล ภายใน Page: CG Channel 

ใน PTT Workplace เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนไดร้บัทราบขา่ว

การดําเนินการที่เกี่ยวกับ CG รวมทั้งให้ความรู้และ

รว่มกจิกรรมทีน่า่สนใจ นอกจากนี ้ไดก้าํหนดให้ม ีAgenda 

Base Meeting เปน็ระเบยีบวาระการประชุมของหนว่ยงาน

ต่าง ๆ โดยมีหัวข้อ QSHE/ SPIRIT/ CS/ CG Talk เพื่อเป็น

ชอ่งทางการสือ่ความ CG และสง่เสรมิการการตระหนกัถงึ

การทาํงานอยา่งม ีCG ดว้ย เช่น การประชมุคณะกรรมการ

จัดการของ ปตท. เป็นต้น

 • จัดให้มีกิจกรรม CG Camp ปี 5 เพื่อให้ตัวแทนพนักงาน

จากหน่วยงานต่าง ๆ มีโอกาสเข้ามาศึกษาและเรียนรู้

ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชันอย่างเข้มข้น เพื่อสามารถนําไปปรับใช้ใน

การปฏิบัติงานและเป็นตัวแทนในการสื่อความแก่เพื่อน

ร่วมงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งจาก

ภายในตามกลยุทธ์ของ ปตท. โดยกิจกรรมประกอบด้วย 

ส่วนของการเวิร์คชอป หัวข้อ Work Smart with PTT 

CG โดยใช้หลักจิตวิทยามาร่วมค้นหาระดับ CG ในตัว

ของพนักงานแต่ละคน และกิจกรรมฐานที่ได้สอดแทรก

แนวคิดเรื่องการปฏิบัติตนตามหลัก CG

 • จัดให้มีงาน PTT Integrity Forum 2018 เป็นปีที่ 2 

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักความดี 

ตามคา่นยิม SPIRIT โดยป ี2561 จดัขึน้ภายใตแ้นวคดิทีจ่ะ

ขับเคลื่อน ปตท. สู่การเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส ด้วย

วัฒนธรรมองค์กรด้านการกํากับดูแลกิจการ การบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการกํากับการปฏิบัติ

งานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ หรือ GRC พร้อมผลักดันให้

เกิดการบริหารจดัการตามแนวคิดการปอ้งกนัความเสีย่ง 

3 ระดับ หรือ Three Lines of Defense 

 • ปตท. ให้ความสําคัญดา้นการกํากบัดแูลกจิการของบรษัิท

ในกลุ่ม ปตท. เพือ่ให้เป็นไปตามแนวทางการบรหิารบรษิทั

ในรูปแบบ “กลุ่ม ปตท.” โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี กลุ่ม ปตท. มีเป้าหมายในการยกระดับ

มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้อยู่

ในระดับใกล้เคียงกัน รวมทั้งกําหนดแผนการดําเนินงาน 

และแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยได้จัดกิจกรรม 

PTT Group CG Day อย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม 

และเผยแพร่การดําเนินการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดโดยบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม 

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

และ GPSC ท้ังนี้ มีแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์จากหน่วยงาน

ภายนอกให้เกียรติเข้าร่วมงาน เช่น ผู้แทนจาก ตลท. 

สํานักงาน ก.ล.ต. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น รวมท้ังคู่ค้า 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่ม ปตท. ซึ่งใน

ปี 2561 กลุ่ม ปตท. โดย TOP เป็นเจ้าภาพจัดงานภายใต้

แนวคิด PTT Group CG Day 2018: Born to be REAL 

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งของ กลุ่ม ปตท. 

ในการพัฒนาองค์กรตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

และพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมตามหลักคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต 

จิตอาสา” โดยภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “เมื่อโลก

ขบัเคลือ่นด้วยเทคโนโลย…ีCG จะกา้วตอ่ไปอยา่งไร” จาก

ผู้นํากลุ่ม ปตท. ซึ่งได้แสดงวิสัยทัศน์ภายใต้การบริหาร

ความสมดุลในทุกด้าน เพื่อสร้างความไว้วางใจและ

ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

 • ปตท. ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้แก่หน่วยงานภายนอก 

เพื่อยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย

ผู้บริหารได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดนโยบายและ

ประสบการณ์ในโอกาสต่าง ๆ และยังให้การต้อนรับ

หน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบัน

การศึกษาเข้าเยี่ยมชมกิจการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

และศึกษาดูงานในด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท.

การกํากับดูแลกิจการ
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10. การตอตานทุจริตคอรรัปชัน

 • ปตท. จัดทําแผนงานประจําปี เพื่อให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยกําหนด

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท เช่น จรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและ

ผลประโยชน์ขัดกัน จรรยาบรรณว่าด้วยการรับ การให้ 

ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดย ปตท. 

ไม่สนับสนุนการให้สินบนอย่างเด็ดขาด 

 • ปี 2553 ปตท. ได้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์

เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition 

Against Corruption: CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้น

โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย และได้รบั

การสนับสนุนจากรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดย

เป็น 1 ใน 27 บริษัทแรกที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ 

 • ตั้งแต่ปี 2555 ปตท. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีข้อตกลง

โลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global 

Compact: UNGC) เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการนํา

หลักสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม 

และการต่อต้านคอร์รัปชันในระดับสากลมาเป็นใช้เป็น

แนวทางในการดําเนินธุรกิจ โดย ปตท. ได้นําเสนอ

ความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการ

ของ UNGC ในรายงานความย่ังยืนประจําปี

 • การประกาศนโยบาย

  • ตั้งแต่ปี 2557 ปตท. ประกาศใช้นโยบายต่อต้าน

คอร์รัปชันของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ทั่วทั้งองค์กร 

โดยกําหนดให้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. 

เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี

มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณใน

การดําเนินธุรกิจของ ปตท. และกําหนดให้นโยบาย

ต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของ

แนวทางการกํากบัดูแลบรษัิทในกลุ่ม ปตท. (PTT Way 

of Conduct) เพื่อให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. มีมาตรการ

ดําเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการไปใน

ทิศทางเดียวกัน และสามารถสร้างพลังร่วมได้ตาม

วัตถุประสงค์ของการลงทุน 

  • นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. กําหนดให้ 

บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่ดําเนินการหรือเข้าไป

มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน การให้ /  รับสินบน

ทุกรูปแบบ ท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยบุคลากร

ของ ปตท. ต้องดําเนินการตามแนวปฏิบัติในนโยบาย 

ซึ่งครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานต่าง ๆ อย่าง

จริงจัง เช่น การบริจาคเพื่อการกุศล การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การจัดหาพัสดุ การควบคุมภายใน 

เป็นต้น

  • ปี 2558 ปตท. ประกาศนโยบาย “งดรับของขวัญ 

(No Gift Policy)” ในทุกเทศกาล และในปี 2559 

ต่อเนื่องถึงปี 2560 ประกาศใช้แนวปฏิบัติตาม

นโยบายต่อตา้นคอร์รปัชนักลุ่ม ปตท. เรือ่งการรับ-ให้

ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งสอดคล้อง

กบันโยบายงดรับของขวัญดงักล่าว เพือ่เปน็การสรา้ง

มาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม 

ปตท. โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงาน

อย่างเต็มความสามารถ โดยไม่หวังผลประโยชน์

ตอบแทน โดยไดจ้ดัทําหนังสอืแจง้คูค่า้และหนว่ยงาน

ภายนอก รวมท้ังประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สํานักงาน

ของกลุ่ม ปตท. และช่องทางต่าง ๆ ซึ่ง ปตท. ถือเป็น

องค์กรต้นแบบของประเทศไทยที่มีการประกาศใช้

นโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

 • การสื่อสาร ฝึกอบรม และการดําเนินงานที่สําคัญ

  • ปตท. ได้สื่อความนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและ

แนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่น

ที่ ปตท. มีอํานาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ 

และผู้มีส่วนได้เสีย รวมท้ังสาธารณชน ผ่านช่องทาง

การส่ือสารท่ีหลากหลาย เชน่ จดหมาย อีเมล เวบ็ไซต์ 

ระบบ PTT Intranet การสัมมนา นิทรรศการ เป็นต้น 

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบและปฏิบัติ

ให้สอดคล้องกับแนวทางที่ ปตท. กําหนด 

  • ปตท. จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

แก่บุคลากรของ ปตท. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

อย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

ความคาดหวังของ ปตท. และบทลงโทษหาก

ไม่ปฏบัิตติามมาตรการนี้ เช่น หลักสตูรการปฐมนเิทศ 

หลักสูตรทางจริยธรรม ระบบ CG E-Learning เป็นต้น 

รวมท้ังมีการจัดให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วม

อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชันซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก 

การกํากับดูแลกิจการ
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  • การดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการ

ให้การรับรอง (Certifi cation Process) ของโครงการ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต (CAC) ซึ่ง ปตท. ได้รับการต่ออายุ

การรับรองต่อเนื่องเป็นสมัยที่  2 เมื่อวันที่  17 

พฤษภาคม 2561

  • การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือ

สาํคญัใหบ้คุลากรของ ปตท. ทกุคนแสดงความโปรง่ใส 

ได้แก่ ระบบการรายงานการ ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

บรษัิทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า เพื่อปอ้งกันปญัหาการใช้

ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) และ

ระบบการรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ

ผลประโยชน์อื่นใดของบุคลากรตามนโยบายงดรับ

ของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อให้พนักงานรายงาน

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องรับและไม่สามารถส่ง

กลับคืนผู้ให้ได้ พร้อมส่งมอบของดังกล่าวมา เพื่อ

รวบรวมและนําไปบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์

  • ปตท. มุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่าย

ความโปร่งใส เพื่อสังคมไทยที่เข้มแข็ง โดยส่งเสริม

และผลกัดนัให้พนัธมิตรทางธรุกิจของ ปตท. ประกาศ

เจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC เพื่อลดความเสี่ยง

ในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันตลอดสายโซ่อุปทาน 

โดยในปี 2561 มีการสื่อความให้ความรู้และเชิญชวน

คู่ค้าเป็นแนวร่วม CAC ในงานสัมมนาคู่ค้าประจําปี 

ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม และงานสัมมนาคู่ค้า 

สายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและ

บริหารโครงการ

  • ปตท. ตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหา

สําคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศ จึงให้

ความสําคัญในการบูรณาการทํางานและพัฒนา

เครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตร่วมกับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันการปราบปราม

การทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรม

รูปแบบต่าง ๆ เช่น การยกร่างแผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริตในภาครฐัวิสาหกิจรว่มกับสาํนักงาน ป.ป.ช. 

การเป็นภาคีเครือข่ายจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 

งานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ การจัดทําแผน

แม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ 

ปตท. ให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น

 • การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

  • คณะกรรมการ ปตท. มีหน้าที่กํากับดูแลให้ ปตท. 

มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนัก

และให้ความสําคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

  • คณะกรรมการตรวจสอบมีห น้าที่ กํ ากับดู แล

การควบคุมภายใน การจัดทํารายงานทางการเงิน 

และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้าน

การคอร์รัปชัน รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบัติตาม

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน สอบทานมาตรการ

และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า 

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันมีความเพียงพอ

และมีประสิทธิผล สอบทานการประเมินความเสี่ยง

และให้คําแนะนําต่อคณะกรรมการ ปตท. เกี่ยวกับ

การปฏิบัติที่ควรมีเพื่อลดความเสี่ยงน้ัน โดยผู้บริหาร

ต้องนําคําแนะนําไปปฏิบัติ  รวมท้ังรายงานผล

การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน

การคอร์รัปชันของ ปตท. ต่อคณะกรรมการ ปตท. 

อย่างสมํ่าเสมอ และให้คําแนะนําข้อควรปฏิบัติแก่

คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหาร

  • คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่กําหนด

และทบทวนนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั  ใหข้อ้เสนอแนะ 

แนวทาง ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นประจํา

ทุกปี

  • คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงองค์กร มหีน้าทีก่าํกับ

ดแูล และสนบัสนนุให้มกีารดาํเนนิงานด้านการบรหิาร

ความเสี่ยงด้านการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั โดยการประเมนิ

ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและทบทวนมาตรการ

ต่อต้านคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม 

  • ผู้บริหารมีหน้าที่กําหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง

ด้านการคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจ

ก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน ทบทวนความเหมาะสม

ของกระบวนการและมาตรการต่าง ๆ และปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่าง รวมท้ังสื่อสารไปยังพนักงานและ

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

การกํากับดูแลกิจการ
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  • ปตท. จัดทําคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการ

คอร์รัปชัน (Corruption Risk Assessment Manual) 

เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้นําไปใช้เป็นแนวทาง

การประเมินความเส่ียงด้านคอรร์ปัชนัในกระบวนการ

ปฏิบัติงานและกําหนดกระบวนการควบคุมภายใน

ที่เหมาะสม โดยในปี 2561 มีการจัดอบรมหลักสูตร

การบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน (Corruption 

Risk Management) จํานวน 2 รุ่น เพื่อสร้างความรู้

ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งตามหลกัสากลในหลกัการบรหิาร

ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและมาตรการควบคุม

ภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานนําความรู้ที่ได้

ไปประยุกต์ ใช้ ในการป้องกันการคอร์รัปชันใน

การปฏิบัติงานประจําวันของตนเอง 

  • ปตท. จัดให้มีข้ันตอนในการเก็บรักษาเอกสารและ

บันทึกต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยัน

ความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน 

การควบคุมภายในของกระบวนการทําบัญชีและ

การเก็บรักษาข้อมูล ได้รับการตรวจสอบภายในเพื่อ

ยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รัปชัน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจ

ว่าการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอย่าง

เพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

  • หน่วยตรวจสอบภายใน มกีารตรวจสอบรายการที่อาจ

มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โอกาสการเกิดทจุริต

และประสทิธภิาพขององค์กรในการบรหิารความเสี่ยง

จากการทุจริตภายในองค์กรและในระดับกิจกรรม

การดาํเนนิงาน รวมถงึสอบทานเกีย่วกบัหลกัจรยิธรรม

ธุรกิจ จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน อีกท้ัง

มีการพิจารณาและรายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดทันที เมื่อพบรายการ

หรือการกระทําที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

ผลการดําเนินการของ ปตท. อย่างร้ายแรง รวมถึง

กรณีการเกิดทุจริต

 • มาตรการ ขอบเขต และกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

  • ปตท. มกีระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล ทีส่ะทอ้น

ถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

และมีนโยบายที่จะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้

ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่า

การกระทําน้ันจะทําให ้ปตท. สูญเสยีโอกาสทางธุรกจิ

  • บุคลากรของ ปตท. ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบ

การกระทําท่ีอาจฝ่าฝืนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

โดย ปตท. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและ

การคุ้มครองผู้รายงานที่ปลอดภัย เมื่อบุคลากร

ต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส รวมท้ังเมื่อบุคลากร

ต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รัปชัน

  • ปตท. จัดให้มีข้อกําหนดว่าด้วย “การร้องเรียน

และแจ้งเบาะแสการทุจริต” เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์

และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนและแจ้ง

เบาะแสการทุจริตต่อหน้าที่  (Whistleblowing) 

ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้ งองค์กร  อีกทั้ งมีมาตรการคุ้มครองและให้

ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือ

ในการให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2561 

คณะกรรมการจัดการของ ปตท. มีมติเห็นชอบให้มี

การปรับปรุงแนวปฏิบัติในการพิจารณาข้อร้องเรียน

ทุจริตของ ปตท. เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการ

ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ

ในระบบราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทุจริต

คอร์รัปชันมีความจริงจัง เข้มงวด และมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

 • บทลงโทษ

  • ปตท. จัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากร

ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม การกระทาํใด ๆ  ทีฝ่า่ฝนื

หรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ

ที่ ปตท. กําหนด ซึ่งมีข้ันตอนการสืบสวนข้อเท็จจริง 

การสอบสวน การลงโทษ และการอุทธรณ์ที่ชัดเจน 

หรือมีโทษตามกฎหมาย บุคลากรของ ปตท. ต้องทํา

ความเข้าใจและปฏบัิตติามนโยบายต่อตา้นคอร์รปัชนั

ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

การกํากับดูแลกิจการ
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คาธรรมเนียมการปฏิบัติงาน
สอบบัญชี (Audit Fee) 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงาน

สอบบัญช ี(Audit Fee) ให้แกส่าํนกังานสอบบัญชทีี่ผูส้อบบญัชสีงักดั

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจํานวนเงินรวม 135,509,583 บาท 

(หนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านห้าแสนเก้าพันห้าร้อยแปดสิบสามบาท) 

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนของงาน

บริการอื่น (Non-audit Fee) ที่มีสาระสําคัญ เช่น ค่าตรวจสอบ

Global Medium-term Notes การให้คําปรึกษาด้านการบริหาร

ความเสี่ยง Comfort Letter ค่าตรวจรับรองงบการเงินที่ใช้

ในการยื่นกรมสรรพากร และค่าตรวจรับรองอื่น ๆ ในรอบปีบัญชี

ที่ผ่านมา รวมจํานวน 32,047,786 บาท (สามสิบสองล้านสี่หมื่น

เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาท)

การปฏิบัติตามหลัก
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในเรื่องอื่น ๆ 

 จากผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการของ ปตท. ที่สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ทําการสํารวจ

และให้คะแนนตามโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัท

จดทะเบียนประจําปี 2561 ในภาพรวม ปตท. อยู่ในเกณฑ์ 

“ดีเลิศ” และได้รับคะแนนเฉลี่ยภาพรวมและรายหมวดสูงกว่า

คะแนนเฉล่ียของ บริษทัท่ีทาํการสํารวจท้ังหมดในปี 2561 จํานวน 

657 บริษัท และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทในกลุ่ม SET50 

ทั้งนี้ ผลสํารวจดังกล่าวพิจารณาจากข้อมูลที่ ปตท. เปิดเผย

ต่อสาธารณะ โดยในปี 2561 ปตท. มีแนวปฏิบัติที่ดี นอกเหนือ

จากเกณฑ์การสํารวจ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อบริษัท

จดทะเบียนอื่น ๆ ที่สําคัญ ได้แก่

 • ประธานกรรมการปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระ จึงมี

ความเป็นอิสระในการมอบหมายนโยบายและกํากับดูแล

การบริหารงานของ ปตท. 

 • ปตท. กําหนดให้มีจํานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่มีอยู่

 • เน่ืองจาก  ปตท.  มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ

จงึไดพ้จิารณาเหน็ชอบใหส้าํนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ

ซึง่เป็นหน่วยงานท่ีมีความเปน็กลางและมีความน่าเช่ือถือ

เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. และนําเสนอคณะกรรมการ 

ปตท. เพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี

 • คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. ในการประชุม

ครัง้ที ่6/2561 วันที ่18 ธันวาคม 2561 และคณะกรรมการ 

ปตท. ในการประชุม คร้ังที่ 12/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 

2561 ได้พิจารณา “หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับ

บริษัทจดทะเบียนปี 2560” (Corporate Governance 

Code: “CG Code”) ซ่ึงจัดทําโดยสาํนักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(สาํนักงาน ก.ล.ต.) 

และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นํา (Governing 

Body) ขององค์กร ในการนําหลักการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืนเป็นอย่างดี 

รวมท้ังได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code 

แต่ละข้อเทียบเคียงกับนโยบายและการดําเนินงาน

ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ในปัจจุบันอย่าง

ละเอียดและมีความเห็นว่า ปตท. มีนโยบาย มาตรการ 

และกระบวนการดําเนินงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติ

ใน CG Code รวมท้ังมีแผนการดําเนินงานท้ังระยะส้ัน

และระยะยาวเพื่อพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ของ ปตท. ให้เหมาะสมกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจ

และแนวโน้มของบริษัทช้ันในระดับสากล 

 ตลอดปี 2561 ปตท. ได้ปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ

ที่ด ีแตอ่าจไมค่รอบคลุมเกณฑ์ของโครงการสํารวจการกํากับดแูล

กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of 

Thai Listed Companies) และ ASEAN CG Scorecard ใน 2 ประเด็น

ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

 1. การกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย

จํานวน 5 - 12 คน

 ข้อบังคับของ ปตท. กําหนดให้มีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่า

 5 คน แต่ไมเ่กนิ 15 คน โดยปัจจบุนั ปตท. มจํีานวนกรรมการ 15 คน 

ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับและการดําเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียม

ที่ต้องการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จําเป็นใน

การบริหารกิจการของ ปตท. โดยคณะกรรมการ ปตท. ได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องจํานวน 5 คณะช่วยกล่ันกรองงาน

ที่มีความสําคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 (จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย แสดง

รายละเอยีดในหมวด “การประชมุของคณะกรรมการ ปตท.” แลว้)

 2. การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการโดยการลงคะแนน

เสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

 ขอ้บังคบัของ ปตท. กาํหนดใหเ้ลอืกตัง้กรรมการโดยวธิคีะแนน

เสียงข้างมาก และผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวน

หุ้นที่ตนถืออยู่ นอกจากนี้ ปตท. ได้กําหนดให้มีวิธีการอื่นใน

การดแูลสทิธขิองผู้ถอืหุน้รายยอ่ยมาโดยตลอด เช่น การสนบัสนนุ

ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เป็นต้น

การกํากับดูแลกิจการ
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ระบบการควบคุมภายใน
 ปตท. ให้ความสําคัญต่อการควบคุมภายในโดยมุ่งเน้นให้

มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรม

อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ใน 3 ด้าน ได้แก่

 1. Operation – ให้มีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากร

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง

การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด 

ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต 

 2. Reporting – ให้การรายงานทางการเงินและรายงาน

การดําเนินงาน ที่จัดทําขึ้นเพื่อใช้ภายในและภายนอก

องคก์ร เปน็ไปอยา่งถกูตอ้ง โปรง่ใส เชื่อถอืได้ และทันเวลา

 3. Compliance –ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ ที่มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึง

ระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร ปตท. และวิธีการปฏิบัติ

งานที่องค์กรกําหนดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ

ของ ปตท. อย่างเคร่งครัด 

 ปตท. กําหนดให้มีหนว่ยงานทีร่บัผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุม

ภายในเพื่อดําเนินการประเมินการควบคุมภายในขององค์กร 

โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

มอบหมายให้คณะกรรมการจัดการการกํากับดูแล การบริหาร

ความเสี่ยง และการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ

องค์กร มีอาํนาจหน้าทีใ่นการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานการควบคุมภายใน การประเมินผล และการรายงาน

เกี่ยวกับการควบคุมภายในของ ปตท. คณะกรรมการ ปตท. ได้

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่ในการสอบทาน

ผลการประเมินการควบคุมภายใน ซึ่งจัดทําขึ้นโดยฝ่ายบริหาร

และสํานักตรวจสอบภายในเป็นประจําทุกปี 

 การประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบหลัก 

ตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission (COSO) สาระสําคัญมีดังนี้ 

1.  สภาพแวดลอมของการควบคุม
  (Control Environment)

 ปตท.  มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ ดี  

มีความเหมาะสมเพียงพอต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการดําเนินธุรกิจ โดยผู้บริหารได้ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรม

องค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี 

(Role Model) และมีการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 • กําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร

เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมาตรฐานทาง

จรยิธรรมและจรรยาบรรณการดาํเนนิธรุกจิ หรอื คูม่อื CG 

(Corporate Governance, Ethical Standards and Code 

of Business Ethics Handbook) ซึ่งกําหนดแนวปฏิบัติที่ดี

การควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
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ด้านต่าง ๆ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้อง

ยึดถือและปฏิบัติ รวมท้ังกําหนดให้ Integrity and Ethics 

เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร SPIRIT เพื่อเน้นย้ําให้

บคุลากรดําเนนิงานด้วยความโปร่งใส โดยคณะกรรมการ

กาํกบัดแูลกจิการที่ดเีป็นผูก้าํหนดนโยบายด้านการกํากบั

ดูแลกิจการท่ีดีตามหลักมาตรฐานสากล  รวมถึงการเปิดเผย

เกี่ยวกับการขัดกันในผลประโยชน์ส่วนตนกับกิจการ

ขององค์กร (Confl icts of Interest) เพื่อป้องกันกิจกรรม

ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

และไม่เหมาะสม มีการทบทวนปรบัปรุงนโยบายและคู่มือ

เป็นประจําทุกปี โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ทุกระดับ ลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่ง

ในการทํางาน เพื่อให้เห็นถึงคํามั่นสัญญาในการนํา

นโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ

ธุรกิจฯ ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 • การจัดโครงสร้างองค์กรที่มีลักษณะของการกระจาย

อํานาจ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว เหมาะสม

และสอดคล้องกับสภาพธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป มกีารมอบ

อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 

โดยมีการกําหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: 

KPIs) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

และติดตามผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

อย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการทบทวนเป้าหมายประจําปี

ซึ่งพนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท อํานาจหน้าที่ และ

ความรับผิดชอบของตน 

 • กําหนดให้การกํากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นส่วนหน่ึงของวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร โดยมีเป้าหมายท่ีจะให้ ปตท. 

เป็นบรษิทัทีเ่จรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื (Sustainable Growth 

for All) โดยผลักดันให้เป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติช้ันนํา 

เป็นองค์กรท่ีมีศักยภาพเป็นเลิศเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน (Competitiveness) มุ่งเน้นการสร้างมูลค่า

เพิ่มร่วมกัน (Create Shared Value: CSV) และสร้าง

ประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย บนหลัก

การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) 

 • กําหนดนโยบายและวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงข้ันตอนการวางแผนและบริหาร

อัตรากําลังพนักงานในภาพรวมของบริษัททั้งในระยะส้ัน

และระยะยาว พรอ้มทัง้มกีารวเิคราะห/์ ทบทวนอตัรากาํลงั

พนักงานรายปี เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางในการดําเนิน

ธรุกจิ และสือ่สารไปยงัหนว่ยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพือ่เตรยีมการ

สรรหาและประมาณการงบประมาณค่าใช้จา่ยเพ่ือรองรับ

ความต้องการด้านบุคลากรที่จาํเป็นสําหรับการปฏบัิตงิาน 

2.  การประเมินความเส่ียง 
  (Risk Assessment) 

 ปตท. ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจัย

ภายในและภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเส่ียงเป็นองค์ประกอบ

ที่สําคัญของทุกกระบวนการในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และ

ตอ้งมคีวามเชือ่มโยงกนัทุกระดบั จงึไดก้าํหนดเปน็นโยบายบรหิาร

ความเสี่ยงทั้งองค์กรที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม และมี

การประเมินความเสี่ยงในทุกระดับ สําหรับความเสี่ยงในระดับ

องค์กรจะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบผ่านคณะกรรมการ

จัดการคณะต่าง ๆ ของ ปตท. และความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

จะอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของผู้บริหารที่รับผิดชอบการปฏิบัติ

งานน้ัน ๆ  ท้ังนี ้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร

ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการบริษัท กํากับดูแล และสนับสนุนให้มี

การดําเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงองค์กร สอดคล้องกับ

กลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการ

แผนวิสาหกิจและบริหารความเส่ียงให้ดําเนินการบริหารความเส่ียง

ในภาพรวมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยถือว่าการบริหารความเส่ียง

เป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุม

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งมีการระบุไว้อย่างชัดเจน

ในคําบรรยายหน้าท่ีงาน (Functional Description) ของทุกหน่วยงาน 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
  (Control Activities) 
 คณะกรรมการจดัการของ ปตท. มอีาํนาจหนา้ทีใ่นการทบทวน

รายงานทั้งทางการเงินและไม่ใช่รายงานทางการเงินของทุกกลุ่ม

ธุรกิจ ในภาพรวมขององค์กร และมีการสอบทานการปฏิบัติงาน

ใหเ้ปน็ไปตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคับ และคูม่อืการปฏบิตังิานตา่ง ๆ  

อย่างสม่ําเสมอ มีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็น

ลายลักษณ์อกัษร เช่น การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของพนักงาน

ทุกระดับ โดยกําหนดเป็นดัชนีวัดผลการดําเนินงาน (Key 

Performance Indicators: KPIs) เพื่อให้การควบคุมกิจกรรม

ด้านการบริหารมีความเหมาะสมและเพียงพอ ตรวจสอบและ

ติดตามได้ นอกจากนี้ ยังมีการระบุการดําเนินงานในส่วนที่มี

ความเสี่ยงสําคัญและกําหนดกลไกในการควบคุมเพื่อป้องกัน

และลดข้อผิดพลาด มีการสอบทานผลการดําเนินงานโดยฝ่าย

บริหารอย่างสมํ่าเสมอ เช่น ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และ

การบริหารทั่วไป มีการมอบหน้าที่อย่างเป็นระบบให้กับกลุ่ม

บคุลากรเพือ่ความมัน่ใจวา่มรีะบบตรวจสอบ และคานอาํนาจกนัได ้

โดยมีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ในการอนุมัติ การประมวลผล

ข้อมูล การบันทึกรายการหรือการบันทึกบัญชี การรับ-จ่ายเงิน 

การสอบทานการตรวจสอบและการดูแลรักษาทรัพย์สินออกจากกัน

โดยเด็ดขาด มีการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี เกี่ยวกับ

การเก็บเงิน รักษาเงิน การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร และเงินยืม

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
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ทดรอง ให้เปน็ไปตามระเบยีบที่กาํหนด มกีารบันทกึบัญชคีรบถ้วน

ถูกต้องและสมํ่าเสมอ มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีท้ังที่เป็น

เอกสารและข้อมูลสารสนเทศไว้อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตาม

ที่กฎหมายกําหนด 

 ในด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ปตท. มีการดําเนินการตามระเบียบ

และข้อกําหนดว่าด้วยการพัสดุ ซ่ึงได้กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจน เช่น อํานาจหน้าที่ 

วงเงินอนุมัติ การกําหนดความต้องการพัสดุ การตรวจ-รับ 

การควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ และการตรวจนับทรัพย์สิน 

ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปตท. มีการวางระบบด้าน

การบริหารทรพัยากรบคุคล และมีการควบคมุติดตามประเมินผล

อย่างเพียงพอ ทั้งการสรรหา การกําหนดค่าตอบแทน หน้าที่

ความรับผิดชอบ การพฒันาบคุลากร การปฏิบติังานของบคุลากร 

และการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ และ

การบริหารทรัพยากรบุคคลของ ปตท. มีความเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ 

 ในกรณีที่  ปตท. มีการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ปตท. 

มีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทําธุรกรรมน้ันต้องผ่าน

ขัน้ตอนการอนมุตัทิีก่าํหนดทกุครัง้ ทกุรายการ โดยผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยี

จะไม่ร่วมอนุมัติรายการนั้น ๆ ทั้งยังมีการติดตาม และดูแล

ผลการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด

 นอกจากนี้ ปตท. ยังให้ความสําคัญในเรื่อง ความมั่นคง 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Security, Safety, 

Health and Environment: SSHE) เพราะถือเป็นหนึ่งในเกราะ

ป้องกันความเสี่ยง/ ผลกระทบ และลดความสูญเสียที่จะอาจ

เกิดขึ้นต่อบุคลากร ทรัพย์สิน กระบวนการทํางาน ข้อมูล และ

ส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้

เกิดความย่ังยืนในการดําเนินธุรกิจ สามารถต่อยอดผลประกอบการ

ในทุก ๆ ด้านให้มีผลการดําเนินงานที่เป็นเลิศ ไปสู่วิสัยทัศน์และ

เป้าหมายที่กําหนดไว้ในที่สุด โดยคณะกรรมการ ปตท. ดูแล 

ติดตาม ให้นโยบาย และคําแนะนําเกี่ยวกับ SSHE ที่ ปตท. นํามา

ปรับใช้เป็นกิจกรรมการควบคุมผ่านคณะกรรมการจัดการของ ปตท. 

ในระดับฝ่ายจัดการ ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญเ่ปน็ประธานฯ รวมทัง้คณะกรรมการนโยบายคณุภาพ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม (Quality, Safety, 

Health and Environment: QSHE) กลุ่ม ปตท. และคณะกรรมการ 

QSHE ปตท. ซ่ึงทําหน้าท่ีกล่ันกรองและกํากับดูแลการบริหารจัดการ

ในระดับปฏิบัติการของกลุ่ม ปตท. และภายใน ปตท. ตามลําดับ โดยมี

หน่วยงานรับผิดชอบส่วนกลาง คือ ฝ่ายความม่ันคง ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร

โดยในปี 2561 ได้มีการนําเสนอผลการดําเนินงานตัวชี้วัดด้าน 

SSHE ที่สําคัญ ให้คณะกรรมการจัดการ ปตท. พิจารณาทบทวน

เพือ่สัง่การและใหข้อ้เสนอแนะ เดอืนละครัง้ รายละเอยีดการบรหิาร

จดัการดา้น SSHE สามารถอา่นเพิม่เตมิไดจ้ากรายงานความยัง่ยนื 

ปี 2561 (Corporate Sustainability Report 2018) 

4.  ระบบสารสนเทศ
  และการส่ือสารขอมูล 
  (Information & Communication) 
 

 ในป ี2561 ปตท. กําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ขององคก์รทีมุ่ง่เนน้

กลยุทธ์สร้างความสามารถในการเตบิโต ไปสู่การเป็น Top Quartile 

Performance อย่างย่ังยืนรวมท้ังการแสวงหาธุรกิจใหม่ New 

S-Curve ที่มีศักยภาพ เพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคต 

รวมท้ังพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่กับการหาโอกาส

ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ดว้ยนวตักรรม ดังนัน้ เพือ่ใหก้ารบรหิารจัดการดา้นดจิทิลั (Digital) 

ซึง่ครอบคลมุทัง้เรือ่งระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลูเปน็ไป

อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางองค์กร 

ปตท. จึงได้จัดตั้งโครงสร้างสายงานเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

(Technology and Engineering) เพื่อเป็นศูนย์กลางรับผิดชอบ 

ผลักดนัใหเ้กิดการนาํเทคโนโลยีและนวตักรรมทัง้จากภายในและ

ภายนอก มาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มและธุรกิจใหม่

 คณะกรรมการ ปตท. จึงได้อนุมัติและผลักดันการดําเนินงาน

ตาม Digital Roadmap สร้างนวัตกรรมที่นําไปเพิ่มประสิทธิภาพ

การดาํเนนิงาน ลดตน้ทนุและลดคา่ใชจ้า่ยในการแขง่ขนัทางธรุกจิ 

โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ตอบสนองความต้องการของ ผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน อาทิ การพัฒนาระบบ 

Smile Trade เป็นสว่นหนึ่งในการสนบัสนนุ กลยทุธ์ของหนว่ยธรุกจิ

การค้าระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบควบคุม

และบริหารความเสี่ยงทางการค้าในหลายมิติ ต้ังแต่ความเสี่ยง

ของคู่ค้าก่อนการซื้อขาย ความเสี่ยงทางด้านราคา และประเมิน

ความเสีย่งทางการคา้ (กาํไรขาดทนุ) จนถงึกระบวนการรบัจา่ยเงนิ 

พร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต เพื่อสามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ

ที่มีปริมาณและความซับซ้อนที่มากขึ้น รวมถึงครอบคลุมการค้า

ของ Commodities ใหม่ ๆ และชิงความได้เปรียบทางการค้า และ

จากการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและนโยบายด้านพลังงาน 

ที่มุง่สง่เสริมการใชร้ถยนตไ์ฟฟา้ในประเทศ ปตท. จึงมีการพฒันา

เครื่อง Wall Charger สาํหรบัอดัประจไุฟฟา้เชงิพาณชิย์ เพือ่รองรบั

การเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า ร่วมกับการพัฒนา EV Charging 

Platform ให้ครอบคลุมท้ังกระบวนการ ตั้งแต่การสื่อสารกับ

เครือ่งชารจ์ประจรุถยนตไ์ฟฟา้ การชาํระเงนิผา่นชอ่งทางออนไลน ์

การบริหารจัดการข้อมูล ความยืดหยุ่นและง่ายต่อการใช้งาน 

รวมถึง Mobile Application รองรับการใช้งานได้หลากหลายพื้นที่ 

โดย ปตท. ร่วมมือกับบริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จํากัด (EnCo) ติดต้ัง

เคร่ืองอดัประจไุฟฟ้าพร้อมการใช้งาน EV Charging Platform เพ่ือ

ใช้งานกับผู้ใช้บริการ EnCo และเตรียมขยายการใช้งานตามแผน

ต่อไป รวมไปถึงโครงการ Predictive Asset Maintenance (PAM) 

เป็นโครงการเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในดา้น Operational Excellence 

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง



201รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

จากการที่ปัจจุบันงานในส่วนของ Maintenance ยังคงใช้ Time 

Based Maintenance และจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ แบบ Manual 

ในการดําเนินงานโดยเป็นลักษณะซ่อมบํารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ตาม

ระยะเวลาที่กําหนด จึงได้นําเทคโนโลยี IoT Sensor มาใช้ใน

การส่งข้อมูลมาจัดเก็บแบบ Real Time เพื่อทํา Failure 

Predicative เพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการเข้าถึง การคาดการณ์

และการวิเคราะห์ข้อมูล ทําให้การซ่อมบํารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ต้องซ่อมบํารุงอุปกรณ์ก่อนกําหนด

เวลาที่ควรจะเป็น ลดค่าใช้จ่ายในการ Turn Around/ Preventive 

Maintenance ลด Unplanned Shutdown นอกจากนั้น ปตท. 

จัดทําระบบ Analytic นําเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการข้อมูลที่มี

ปริมาณมาก (Big Data) รวบรวม วิเคราะห์ทําความเข้าใจเชิงลึก 

และสร้างคุณคา่จากข้อมลู โดยมุ่งเน้นการปรับกระบวนการทํางาน

ให้มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการทรัพยากรบุคคล กระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้าง ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจสูงสุด

 นอกจากนี้ คณะกรรมการ ปตท. ยังตระหนักและให้ความสําคญั

กับการเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี

และการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ 

โดยการขยายแบนด์วิดธ์อินเทอร์เน็ต ให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น 

รองรับเทคโนโลยีส่วนปฏิบัติการ (Operational Technology: OT) 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) 

ควบคู่ไปกับการให้ความสําคัญกับความม่ันคงปลอดภัย

ทางไซเบอร์ (Cyber Security) และได้มีการวางแผนและติดต้ัง 

อุปกรณ์เพื่อป้องกันภัยคุกคามผ่านทางช่องทางไซเบอร์ โดย

มีการจัดเตรียมการป้องกันไว้หลายช่องทาง ได้แก่ ภัยคุกคาม

ที่เข้ามาทางอินเทอร์เน็ต โดยมีตรวจสอบภัยร้ายและติดตาม

พฤติกรรมการโจมตีที่แฝงมาทางช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล และ

จํากัดสิทธิ์การเข้าใช้งานเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล ป้องกันภัย

คุกคามในส่วนของผู้ใช้งานให้เครื่องที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

ใน ปตท. เท่านั้น ที่สามารถนําเข้ามาใช้งานในเครือข่าย ปตท. ได้ 

นอกจากการพัฒนาด้านเครื่องมือและระบบแล้ว ปตท. ร่วมกับ 

บรษิทั PTT Digital Solutions ผูใ้หบ้รกิารดา้นดจิทิลัของ ปตท. และ

บริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดตั้งศูนย์อํานวยการด้าน Cyber Security 

เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในการจัดตั้งคณะทํางาน

และวางกระบวนการทาํงานดา้นความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์

 รวมถึงเพือ่เป็นการสอดรับกบักลยุทธก์ารแสวงหาโอกาสทาง

ธุรกิจใหม่ ปตท. จึงจัดทําความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัล และนวัตกรรม ร่วมกับพันธมิตรที่มีศักยภาพทุกภาคส่วน 

อาท ิการพัฒนานวัตกรรมด้านการเงนิเพื่อขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของ

ประเทศให้เกิดความคล่องตัวทางธุรกรรมทางการเงินอย่างเป็น

รูปธรรม ร่วมกับ 9 ธนาคารชั้นนําของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยี 

Blockchain เป็นต้น โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ในเขต

นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) โดยใช้

ดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน Smart City ของประเทศ และร่วมมือ

พัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูง (Deep Technology) กับบริษัทเทคโนโลยี

ชั้นนําระดับโลก

  

5.  ระบบติดตามและประเมินผล 
  (Monitoring & Evaluation) 

 การประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง

 เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มว่า

การดาํเนินงานของ ปตท. จะบรรลวุตัถปุระสงค์ดา้นประสิทธิภาพ

และประสทิธผิลของการดาํเนนิงานและการใชท้รพัยากร ซึ่งรวมถงึ

การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด 

ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้าน

ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน และด้าน

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ

นโยบาย ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร ปตท. จึงได้กําหนด

ให้การดําเนินการควบคุมภายในเป็นหน้าท่ีของทุกคนในองค์กร โดย

ถือเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงาน

ที่เกีย่วข้องท้ังหมด โดยฝ่ายควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง 

สายงานผูช้ว่ยกรรมการผู้จดัการใหญก่าํกบัดแูล และธรรมาภบิาล

องค์กร ในฐานะหน่วยงานที่กํากับดูแลเรื่องการควบคุมภายใน

ได้ดําเนินการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-

Assessment: CSA) อย่างน้อยปีละคร้ัง ใน 2 รูปแบบ ดังนี้ 

 1. การประเมินระดับองค์กร (Control Self-Assessment 

Questionnaire) - การประเมนิการควบคมุภายในรายบคุคลสาํหรบั

ผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไปที่ปฏิบัติงานตามโครงสร้าง

ของ ปตท. และผู้บริหารที่ปฏิบัติงาน Secondment บริษัทในกลุ่ม

 ฝ่ายควบคุมภายในและจัดการความเส่ียง ได้ดําเนินการรวบรวม

และจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลการควบคุม

ที่สําคัญ (List of Key Control) โดยรวบรวมจากข้อมูลคําอธิบาย

ลักษณะงาน (FD) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริษัท กรอบการควบคุมภายในตามมาตรฐาน

สากล COSO Internal Control Integrated Framework 5 ด้าน 

ได้แก่ (1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) กิจกรรม

ควบคุม (Control Activities) (4) สารสนเทศและการสื่อสาร 

(Information & Communication) และ (5) กจิกรรมการตดิตามผล 

(Monitoring) รวมท้ังมีการใช้แบบประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

ในแบบ Electronic (e-CSA) เพื่อให้ผูบ้รหิารสามารถทําการประเมนิฯ 

และเรยีกดูรายงานผลการประเมนิฯ ผ่านระบบ Intranet ได้ เพื่อให้

แบบประเมินการควบคุมด้วยตนเองครอบคลุมกิจกรรมตาม

กระบวนการปฏบัิตงิานที่สาํคญัเป็นรายบุคคลมากยิ่งขึน้ ในปี 2561 

ฝา่ยควบคมุภายในและจัดการความเสีย่งไดป้รบัปรงุคาํถามให้สัน้

กระชับ  มีความสอดคล้องกับหลักการพ้ืนฐานในการกําหนดมาตรการ

การควบคุมภายในที่เหมาะสมของนิติบุคคลในการป้องกัน

การให้สินบนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามมาตรา 176 ของคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 2. การประเมินระดับกระบวนการ (Internal Control Health-

Check) - การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมินการควบคุม

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
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ภายในในระดับกิจกรรม มุ่งเน้นกิจกรรมควบคุมในกระบวนการ

ทํางาน โดยผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงการควบคุม

ภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของกระบวนการและ

มีการติดตามโดยผู้บังคับบัญชา

 ในปี 2561 ปตท. มุ่งเน้นการประเมินการควบคุมภายใน

ในกระบวนการสําคญั โดยนํากรอบการควบคุมภายใน COSO2013 

ซึ่งม ี5 องคป์ระกอบ 17 หลกัการ และแนวทาง GRC (Governance, 

Risk, and Compliance) มาประยุกต์ใช้ในการประเมินหน่วยงาน

พิจารณาถึงความครบถว้นเพียงพอ (Present) และประสิทธิภาพ/

ประสิทธิผล (Functioning) ของจุดควบคุมที่สําคัญที่มีอยู่ รวมท้ัง

จดัทาํแนวทาง/ แผนการพัฒนาการควบคมุภายใน เพื่อใหม้พัีฒนา

ระบบการควบคุมภายในในกระบวนการได้อย่างต่อเนื่อง รวมท้ัง

ส่งเสริม และสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการควบคุมภายใน

เพื่อเป็นพื้นฐานในการออกแบบการควบคุมภายในในอนาคต

 นอกจากน้ี  สํานักตรวจสอบภายในได้สอบทานการควบคุมภายใน

เพื่อสร้างความมัน่ใจวา่การควบคมุภายในทีม่ีอยูม่ีความเพียงพอ

เหมาะสม และมีการปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ ในกรณีพบข้อที่ควร

ปรบัปรงุไดม้กีารกาํหนดวธิปีฏบิตัเิพือ่ใหค้วามมัน่ใจวา่ ข้อตรวจพบ

จากการตรวจสอบและการสอบทานได้รบัการดาํเนินการปรบัปรุง

แก้ไขอย่างทันเวลา รวมทั้งสอบทานผลการประเมินการควบคุม

ภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่พบประเด็น

ปญัหาหรอืข้อบกพร่องที่เปน็นยัสาํคญั ซึ่งสอดคล้องกับความเห็น

ของผู้สอบบัญชีของ ปตท. ว่าระบบการควบคุมภายในของ ปตท. 

มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อการดําเนินธุรกิจ

 ระบบการตรวจสอบภายใน  

 สํานักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ 

รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่ในการสร้าง

ความเชือ่มัน่ (Assurance) และให้คาํปรึกษา (Consulting) เพื่อให้

กระบวนการทํางานภายในองค์กรมีการกํากับดูแลกิจการ  การบริหาร

ความเสี่ยง การควบคมุภายใน และการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์หรือ 

Governance, Risk Management, Control and Compliance 

(GRC) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การดําเนินงานขององค์กร 

 สํานักตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายใน

ประจําปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี โดยการจัดทาํแผน

การตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business 

Strategic Direction) และความเสี่ยงที่สําคัญที่ส่งผลกระทบ

ต่อการดําเนินงาน (Risk-Based Approach) โดยครอบคลุม

กระบวนการการดําเนินธุรกิจทั้งของ ปตท. และบริษัทในเครือ 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และรายงานผลการตรวจสอบ

ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา รวมถึงการรายงาน

ต่อคณะกรรมการ ปตท. และหน่วยงานกํากับดูแลเป็นประจํา

ทุกไตรมาส โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

ที่พบจากการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงาน

ของสํานักตรวจสอบภายในไม่มีข้อจํากัดในการแสดงความเห็น

และไม่มีประเด็นที่มีความขัดแย้งระหว่างหน่วยรับตรวจและ

สํานักตรวจสอบภายในที่ยังหาข้อยุติไม่ได้

ประวัติหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

ประวัติการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Leadership Development Program: 

 Center for Creative Leadership ประเทศสิงคโปร์

• หลักสูตร MDD III Business & People Management Program 

 สถาบัน PLLI

• หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Finance for Senior Executives 

 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทํางาน

• 2552 - 2553 

 ผู้จัดการส่วนซ่อมบํารุง ปตท.

• 2553 - 2555  

 ผู้อํานวยการฝ่ายผลิต บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จํากัด

• 2555 - 2556 

 ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบภายใน ปตท.

• 2556 - 2557  

 ผู้จัดการฝา่ยตรวจสอบภายในองค์กร ปตท.

• 2557 - 2560  

 รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จํากัด

• 2560  - ปัจจุบัน 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักตรวจสอบภายใน ปตท. 

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เก่ียวข้อง: ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

นายชลัช บุญหลาย
หัวหนาหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน 

อายุ 58 ป 

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง



203รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน
 ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ได้แต่งตั้งนายชลัช 

บุญหลาย ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานัก

ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เนื่องจากเป็น

ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจของ ปตท. เป็นอย่างดี ประกอบกับ

มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน 

มีความรู้ในการปฏิบัติงานใน ปตท. หลักการกํากับดูแลที่ดี 

การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ท้ังในระดับธุรกิจ

และในภาพรวม จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณา

เห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมท้ังการพิจารณาประเมินผล

การปฏิบติังานและความดีความชอบประจาํปขีองผูช้ว่ยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ สํานักตรวจสอบภายใน 

งานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ของ บริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) 
(Compliance) 
 ปตท. ได้มีการประกาศใช้ “นโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ของ บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) (Compliance Policy)” และ “แนวทางการปฏิบัติตาม

นโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ ของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (Compliance 

Framework)” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดม่ัน

เป็นหลกัการในการปฏบิตัหินา้ทีใ่หเ้ปน็ไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์

ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศต่าง ๆ ทั้งจากภายในและ

ภายนอกองค์กรอย่างเคร่งครัด และ ปตท. ได้ดําเนินการติดตาม

การออกกฎหมายใหม่ทีม่ผีลกระทบต่อการดําเนนิธุรกจิของ ปตท. 

และร่างกฎหมายต่าง ๆ เช่น ร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ ๆ เพื่อ

ศึกษาเตรียมความพร้อมและ/หรือเข้าร่วมชี้แจงปัญหาอุปสรรค

ต่าง ๆ ของ ปตท. (หากมี) เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของ ปตท. 

เป็นไปตามกฎหมายใหม่ที่จะถูกบังคับใช้ในอนาคต รวมถึง

มีการผลักดันการบริหารจัดการตามแนว PTT Way/ PTT Way 

of Conduct ให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อให้มีมาตรฐาน

และแนวทางการบริหารจัดการกลุ่ม ปตท. ไปในทิศทางเดียวกัน

 ทัง้ในด้านการกําหนดและถ่ายทอดนโนบาย (Policy) การกําหนด

ตวัชีว้ดัผลการดาํเนนิงาน (Performance) การปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์

(Compliance) และการดําเนินการตามแนวทางการลงทุนของ 

ปตท. อีกท้ังมีการศึกษาแนวทาง ออกแบบ และดําเนินการ

บรูณาการระบบงาน GRC (Governance, Risk, and Compliance) 

เพือ่ใหก้ารดาํเนนิธรุกจิของ  ปตท.  มหีลกัการและระบบธรรมาภบิาล

และการควบคุมภายในท่ีดี  และไม่มีประเด็นความเส่ียงการไม่ปฏิบัติ

ตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

โดยมีการจัดทํา GRC Framework เพื่อกําหนดเป้าหมายและ

กลยทุธร์ว่มกนั การปรบัปรุงบทบาทและหนา้ท่ีของหนว่ยงานหลกั

ที่เกี่ยวข้องและให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee) 

การบูรณาการกระบวนการประเมินความเสี่ยงและติดตามว่า

หน่วยงานผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เปน็ไปตามนโยบาย กฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

การสื่อสารและพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพด้าน GRC และมีการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ รวมท้ัง

การคัดเลอืกหน่วยงานนํารอ่ง (Pilot Area) เพื่อดาํเนนิการประเมนิ

ความเส่ียง การจดัทาํแผนและติดตามการบริหารความเส่ียง และ

การรายงานผลต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องตอ่ไปอย่างเป็นระบบ

หนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท

 ฝ่ายกํากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance) 

อยู่ภายใต้สํานักกฎหมาย มีบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ

ในการกํากับดูแลบุคลากรและหน่วยงานภายใน ปตท. ให้มี

การปฏิบัติงาน การทําธุรกรรมทุกประเภทของ ปตท. ให้เป็นไป

ตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ

ต่าง ๆ ท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรกําหนดอย่างเคร่งครัด 

และรับผิดชอบกํากับดูแลงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การประกอบธุรกิจการลงทุน กฎหมายรัฐวิสาหกิจ บริษัท

จดทะเบียน กฎหมายพลังงาน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การดําเนินธุรกิจของ ปตท. เพื่อให้การดําเนินธุรกิจขององค์กร

เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ทั้งยังให้

คําปรึกษาประเด็นข้อกฎหมายแก่บุคลากร ปตท. และหน่วยงาน

ภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดําเนินงานมีความสอดคล้องกับ

กฎหมาย และการประกอบธุรกิจของ ปตท. จะไม่หยุดชะงักจาก

ประเด็นดา้นกฎหมาย ท้ังนี้ เพื่อให้การดําเนนิงานของ ปตท. บรรลุ

นโยบาย Zero Non-Compliance อย่างย่ังยืน โดยมีรองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่สํานักกฎหมาย ทําหน้าที่กํากับดูแล (ประวัติแสดง

รายละเอียดในประวัติของผู้บริหาร)

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
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 1. นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย 

  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 

 2. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 

  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

 3.  นายดอน วสันตพฤกษ์  

  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา

 4. นายวิชัย อัศรัสกร   

  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน/ 

  กรรมการตรวจสอบ

 5. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 

  กรรมการอิสระ/ 

  ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 6. นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ 

  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร/ 

  กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 7. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค  

  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

 8.  นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล  

  กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา 

คณะกรรมการ
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 9. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  

  กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ 

  กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 10. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ  

  กรรมการอิสระ/ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

 11. นายจุมพล ริมสาคร 

  กรรมการ/ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

12.  นายดนุชา พิชยนันท์   

  กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

13. นายธรรมยศ ศรีช่วย 

  กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

14.  นายณัฐชาติ จารุจินดา  

  กรรมการ

  (ดํารงตําหน่งกรรมการ ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2562)

15. นายกุลิศ สมบัติศิริ   

  กรรมการ

  (ดํารงตําหน่งกรรมการ ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2562)

16. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร  

  กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ
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2541 - ปัจจุบัน  :  ประธานกรรมการ

บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส จํากัด 

และบริษัทในเครอื

2557 - ปัจจุบัน  : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ  

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด 

(มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการธนาคาร/  

ประธานกรรมการบริหาร/  

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

• กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)

• รองประธานกรรมการธนาคาร/ ประธานกรรมการบรหิาร/ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคญัที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

• ประธานกรรมการ บริษัท ว.ี กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส จํากัด 

และบริษัทในเครือ

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนทชยั
อายุ 63 ป
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 
• 11 กรกฎาคม 2561

(ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ ต้ังแต่วันที่ 7 กันยายน 2561)

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตร ีวิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร 

North Texas State University, USA

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 59/2005), 

Role of the Chairman Program (RCP 16/2007) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรอบรมต่าง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ณ ธนาคารซิตี้แบงก์ 

ในประเทศต่าง ๆ

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12 

ปี 2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณการทํางาน
2549 - 2555 : ประธานกรรมการ/ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากดั 

(มหาชน) 

2553 - 2554 : กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

2554 - 2555 :  กรรมการ

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลยีม จํากัด 

 (มหาชน)

2554 - 2555 :  กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

* ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

ประวัติคณะกรรมการ

ประวัติคณะกรรมการ
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ศาสตราจารยพิเศษ 
ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ 
อายุ 60 ป
กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 
• 1 กรกฎาคม 2557, 28 เมษายน 2560 (ต่อวาระ) 

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต (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)

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

Advance Audit Committee Program (AACP 18/2015) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สํานักอบรมศึกษากฎหมาย 

แห่งเนติบัณฑิตยสภา

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5 

สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) รุ่นที่ 49 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 8 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 

สถาบันวิทยาการพลังงาน

• การประชุมระดับชาติ ว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคร้ังที่ 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.

ประสบการณการทํางาน
2548 - 2551 : รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

2551 - 2557 : ปลัดกระทรวงยุติธรรม

2557 - 2558 : ทีป่รึกษานายกรฐัมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจาํ

2558 - ปัจจุบัน : ผู้อํานวยการ 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

(องค์การมหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• กรรมการอสิระ/ กรรมการบรรษัทภบิาลและความรับผดิชอบต่อสงัคม/ 

กรรมการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• กรรมการเนติบัณฑิตยสภา

• นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

• ประธานกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน

ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล

• อนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมด้านกิจการต่างประเทศ

• กรรมการบริหาร/ รองประธานกรรมการ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

• กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

• กรรมการบริหาร/ ประธานสาขาประเทศไทย

มูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย (ACPF)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

ประวัติคณะกรรมการ
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นายดอน วสันตพฤกษ  

อายุ 60 ป
กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการสรรหา

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

(ได้รับการแต่งตั้ง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559)

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 
• 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.

ประสบการณการทํางาน 

2552 - ปัจจุบัน : ประกอบธุรกิจส่วนตัว

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• ไม่มี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

นายวิชัย อัศรัสกร   
อายุ 58 ป
กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน/ 

กรรมการตรวจสอบ 

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 
• 4 กันยายน 2557, 28 เมษายน 2560 (ต่อวาระ) 

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ New South Wales University, 

Australia 

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 215/2016) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 12 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 

(ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• การประชุมระดับชาติ ว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคร้ังที่ 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)

ประวัติคณะกรรมการ
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• 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.

• สัมมนา หัวข้อ “Electric Vehicles & Future Energy System: 

Recent Development and Implications” 

จัดขึ้นโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT)

ประสบการณการทํางาน 

2538 - ปัจจุบัน :  กรรมการ

บริษัท เชียงเฮงอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

2554 - ตุลาคม 2557 :  เลขาธิการ

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 

ตุลาคม 2557- ปัจจุบัน :  รองประธานกรรมการ

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

มีนาคม 2556 - ปัจจุบัน :  รองประธานกรรมการหอการค้าไทย

2557 - 2560 :  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน 

(กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย  

2558 - ปัจจุบัน :  กรรมการ

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 

(คตช.)

2559 - ปัจจุบัน :  ประธานคณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน 

(ป.ป.ช.)

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารธุรกิจ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.)

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน/ 

กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม/ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข  

อายุ 63 ป
กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 
• 4 กันยายน 2557, 11 เมษายน 2559 (ต่อวาระ) 

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) 

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 129/2016) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• สัมมนาการเสริมสร้างความรู้และธรรมาภิบาล

ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (30 กันยายน 2559)

• Board Briefing ปตท.

ประสบการณการทํางาน 

2555 : ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก

ฝ่ายยุทธการ กองทัพบก

2556 : รองเสนาธิการทหารบก กองทัพบก

2557 - 30 กันยายน : เสนาธิการทหารบก กองทัพบก

2558

2558 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ 

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ การยางแห่งประเทศไทย

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

• ประธานกรรมการ การยางแห่งประเทศไทย 

• ผู้แทนพิเศษนายกรัฐมนตรี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

ประวัติคณะกรรมการ
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นายธรณ ธํารงนาวาสวัสดิ ์
อายุ 52 ป
กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยงองค์กร/ 

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 
• 18 พฤศจิกายน 2559, 12 เมษายน 2561 (ต่อวาระ) 

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเจมส์ คุก 

ประเทศออสเตรเลีย 

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Anti-Corruption: the Practical Guide (ACPG 37/2017), 

Director Accreditation Program (DAP 138/2017), 

How to Develop a Risk Management Plan (HRP 14/2017) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 

ปี 2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน

• สัมมนา หัวข้อ “Electric Vehicles & Future Energy System: 

Recent Development and Implications” 

จัดขึ้นโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT)

ประสบการณการทํางาน 

6 ตุลาคม 2557 -  : สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

6 กันยายน 2558

ตุลาคม 2557 -  : กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ

กันยายน 2558   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตุลาคม 2557 -  : กรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน

กันยายน 2558   และกรรมาธิการกิจการของสภาปฏิรูป 

(วิปสภา)

กรกฎาคม 2558 -   :  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ปัจจุบัน   และประชาสัมพันธ์ คณะประมง 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 กรกฎาคม 2559 -   : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ปัจจุบัน   ในคณะกรรมการนโยบาย

  และแผนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังแห่งชาติ

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ัง 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร/ 

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์แห่งชาติ 

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ังแห่งชาติด้านการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ัง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

นางนันทวัลย ศกุนตนาค  

อายุ 60 ป
กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• ไม่มี

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

12 เมษายน 2561 (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 

ประวัติคณะกรรมการ
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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 2018 

• สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption... 

International Cases and Practices, IOD (14 ตุลาคม 2558)

• สัมมนาหัวข้อ Global Financial Market Outlook 2016, IOD 

(17 พฤศจิกายน 2558)

• สัมมนา หัวข้อ “Electric Vehicles & Future Energy System: 

Recent Development and Implications” 

จัดขึ้นโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT)

ประสบการณการทํางาน 

กันยายน 2555 : อธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์

ตุลาคม 2555 : รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

ตุลาคม 2556 : อธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์

ตุลาคม 2558 : อธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กระทรวงพาณิชย์

ตุลาคม 2559 : อธิบดี กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ตุลาคม 2560 -  : ปลัดกระทรวงพาณิชย์

30 กันยายน 2561

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• กรรมการอิสระ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) 

• อนุกรรมาธิการด้านการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน 

(ภายใต้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

นายสุพจน เตชวรสินสกุล  
อายุ 53 ป
กรรมการอิสระ/ 

กรรมการสรรหา 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

(ได้รบัการแต่งตัง้

เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2561)

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 
• 18 มกราคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท Master of Engineering (Civil Engineering) 

University of Tokyo, Japan

• ปริญญาเอก Doctor of Engineering (Civil Engineering) 

University of Tokyo, Japan

ประวัติการอบรม
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 10 

ปี 2560 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณการทํางาน 

2546 : รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2559 - ปัจจุบัน : คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23 พฤษภาคม 2560 - : กรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ปัจจุบัน   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• กรรมการรัฐวิสาหกิจ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

ประวัติคณะกรรมการ
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ศาสตราจารย ดร.สรุพล นติไิกรพจน
อายุ 58 ป
กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ 

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

(ได้รับการแต่งตั้ง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561)

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 
• 12 เมษายน 2561

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาโท Diplôme d’ètudes approfondies (D.E.A.) 

de droit Public มหาวิทยาลัย Strasbourg III ฝร่ังเศส

• ปริญญาเอก Doctorat en droit (mention très honorable), 

มหาวิทยาลัย Robert Schuman de Strasbourg ฝร่ังเศส

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย Soka ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 102/2008), 

Role of the Chairman Program (RCP 25/2011), 

Board Nomination and Compensation Program (BNCP 5/2018) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 35 

สํานักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

• ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์

นานาชาติ “การกระจายอํานาจและการปกครองท้องถิ่น” (IIAP), 

Paris ฝร่ังเศส

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 2553) 

รุ่นที่ 23 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 

ปี 2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณการทํางาน 

2547 - 2553 : อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2552 - 2554  : ประธานคณะกรรมการ 

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

2553 - 2555 : กรรมการอิสระ/ 

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2553 - 2557  : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

2557 - 2559  : ประธานกรรมการ 

บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด 

(วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร)

ปัจจุบัน  :  ศาสตราจารย์ประจําสาขากฎหมายมหาชน 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)

• ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

• กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 8 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

• นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

• ประธานคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนกําเนิดวิทย์

• ประธานกรรมการ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จํากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จํากัด 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ  

อายุ 61 ป
กรรมการอิสระ/ 

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 
• 22 เมษายน 2558, 28 เมษายน 2560 (ต่อวาระ)

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 

ทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

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

Audit Committee Program (ACP 34/2011), 

Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 30/2017) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) ปี 2549 

ประวัติคณะกรรมการ
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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.

• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 4 

วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 11 

ปี 2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณการทํางาน 

2552 - 2553 : ที่ปรึกษา สํานักงบประมาณ

2553 - 2556  : รองผู้อํานวยการ สํานักงบประมาณ

2556 - 30 กันยายน  : ผู้อํานวยการ สํานักงบประมาณ

2560 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการอิสระ/ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

• กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 12

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

นายจุมพล ริมสาคร 

อายุ 58 ป
กรรมการ/ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 
• 21 ธันวาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

• ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 221/2016), 

Financial Statements for Directors (FSD 30/2016), 

Role of the Chairman Program (RCP 39/2016), 

Advanced Audit Committee Program (AACP 24/2016), 

IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 9/2018) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 

(ปรอ. 23/ วปอ. 53) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 19 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 

ปี 2558 - 2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักนายกรัฐมนตรี

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 60 

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

• หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 10 

สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรวิทยาการการจัดการ สําหรบันักบริหารระดับสูง (วบส.) 

รุ่นที่ 1 ปี 2561 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประสบการณการทํางาน 

2549 - 2554 : ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย กรมสรรพสามิต

2554 - 2556 : รองอธิบดี กรมสรรพสามิต

2556 - 2557 : ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหาร

การจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิต

2557 - 2558  : ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

2558 - ปัจจุบัน : รองปลัดกระทรวงการคลัง

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการ/ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ/ 

กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• ประธาน คณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

• ประธาน คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ

• ประธาน คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ

• กรรมการ คณะกรรมการกํากับการดําเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์

• กรรมการ คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดต้ัง

และกํากับการดําเนินงานของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่ออนาคตประเทศไทย

• กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

ประวัติคณะกรรมการ
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• ไม่มี

นายดนุชา พิชยนันท   

อายุ 48 ป
กรรมการอิสระ/ 

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 
• 12 เมษายน 2561

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท M.S. Engineering Management, 

George Washington University, USA

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 211/2015) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 10 

สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นําที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) 

รุ่นที่ 78/2556 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

(สํานักงาน ก.พ.)

• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7/2559 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ประสบการณการทํางาน 

19 กุมภาพันธ์ 2553 :  ผู้อํานวยการ

สํานักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ 

(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9)

  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.)

1 ตุลาคม 2556 : รักษาการในตําแหน่งที่ปรึกษา 

ด้านนโยบายและแผนงาน 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ  

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

16 ธันวาคม 2556 : ที่ปรึกษา ด้านนโยบายและแผนงาน 

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) 

  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

1 ตุลาคม 2559 -  : รองเลขาธิการ

ปัจจุบัน   สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

• กรรมการบริหาร

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

• กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

• อนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัย

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

• อนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัย

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

• กรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

นายธรรมยศ ศรีชวย* 
อายุ 60 ป
กรรมการ/ 

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

(* ลาออกมีผลวันที่ 1 มกราคม 2562) 

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 
• 15 ธันวาคม 2559, 28 เมษายน 2560 (ต่อวาระ) 

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้ากําลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Corporate Governance for Executives Program 

(CGE 5/2015), Director Certification Program (DCP 239/2017) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรนักบริหารพลังงานระดับสูง รุ่นที่ 1 กระทรวงพลังงาน

• หลักสูตรเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 47 

กองบัญชาการทหารสูงสุด

• หลกัสตูรนกับริหารระดบัสูง “ผูน้าํท่ีมวีสิยัทศัน์และคุณธรรม (นบส.)” 

รุ่นที่ 56 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 

• ไมมม

ประวัติคณะกรรมการ
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วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณการทํางาน 

2550 - 2557  :  รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน

1 ตุลาคม 2557 -  : อธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

30 กันยายน 2559  และอนุรักษ์พลังงาน

1 ตุลาคม 2559 -  :  รองปลัดกระทรวงพลังงาน

30 กันยายน 2560 

1 ตุลาคม 2560 -  : ปลัดกระทรวงพลังงาน

30 กันยายน 2561

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• ไม่มี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

นายณัฐชาติ จารุจินดา  

อายุ 63 ป
กรรมการ 

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• 0.000002 (ตนเอง 0.000002; คู่สมรส 0)

วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 
• 16 มกราคม 2562 

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 129/2010) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Program for Global Leadership (PGL), Harvard Business School, 

USA 

• Oxford Energy Seminar, UK

• Break Through Program for Senior Executives (BPSE), 

IMD Institute, Switzerland

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) 

รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 15 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3 

สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณการทํางาน 

2553 - 2554 :  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2554 - 2556  :  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2556 - 2558  :  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันต้นและก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2556 - พฤศจิกายน  :  กรรมการ 

2558  บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน)

2556 - เมษายน 2559 :  กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2557 -  :  ประธานกรรมการ 

เมษายน 2559   บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จํากัด

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• ประธานกรรมการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

• ประธานกรรมการ บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จํากัด

• กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

ประวัติคณะกรรมการ
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นายกุลิศ สมบัติศิร ิ   

อายุ 55 ป
กรรมการ 

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 
• 16 มกราคม 2562 

คุณวุฒิการศึกษา
• ปรญิญาตร ีศลิปศาสตรบณัฑติ (รัฐศาสตร์) มหาวทิยาลัยรามคาํแหง 

• ปริญญาโท Master of Public Administration, 

San Diego State University, USA

• ปริญญาโท Master of Business Administration, 

University of Southern California, USA

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 124/2009) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 

ปี 2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

• หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 40 

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประสบการณการทํางาน 

2554 - 2557 :  ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

(ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

2557 - 2558 :  ผู้อํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

2558 - 30 กันยายน :  อธิบดี กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

2561

1 ตุลาคม 2561-  : ปลัดกระทรวงพลังงาน

ปัจจุบัน 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• ประธานกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

นายชาญศิลป ตรีนุชกร  

อายุ 58 ป
กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561)

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 
• 31 สิงหาคม 2561

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 รุ่นที่ 1 

กรมกิจการพลเรือนทหารบก 

• วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุ่นที่ 35 ปี 2549

• หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 20 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA

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

KELLOGG & SASIN, Chicago, USA

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 

สําหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตร Leadership Excellence through Awareness 

and Practice (LEAP) สถาบัน INSEAD, France & Singapore

• หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP 3) 

รุ่นที่ 1/2557 สถาบัน PLLI บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) 

รุ่นที่ 57/2557 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption... 

International Cases and Practices, IOD (14 ตุลาคม 2558)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 

ปี 2558 - 2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน

• ศิษย์เก่าดีเด่น คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ปี 2558 โดยสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

• ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2560 

โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันพระปกเกล้า ปี 2561

• ศิษย์เก่าดีเด่น หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร รุ่นที่ 1 

ประวัติคณะกรรมการ
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กรมกิจการพลเรือนทหารบก ปี 2561

ประสบการณการทํางาน 

มีนาคม 2556 -  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

กันยายน 2557  ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สายพาณิชยกิจและการตลาด 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC)

ตุลาคม 2557 - :  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

30 กันยายน 2558   กลยุทธ์องค์กร ปตท.

1 ตุลาคม 2558 -  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

31 ธันวาคม 2558   หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน ปตท.

1 มกราคม 2559 -  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

30 กันยายน 2560   บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย 

ปตท.

1 ตุลาคม 2560 -  : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

31 ธันวาคม 2560   กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

  และบริหารความย่ังยืน ปตท.

1 มกราคม 2561 -  : ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม

30 สิงหาคม 2561   ปตท.

31 สิงหาคม 2561 - : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปัจจุบัน   และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

• กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• กรรมการ คณะกรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

• กรรมการ คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• กรรมการ คณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• กรรมการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

• กรรมการและอุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

(วาระปี 2560 - 2562)

• PTIT Council of Trustees สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

• กรรมการ มูลนิธิไทย

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

ประวัติคณะกรรมการ
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

คณะผูบริหาร

 1. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร     

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 2. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต  

  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

  กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันต้นและก๊าซธรรมชาติ

 3. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 

  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย 

 4. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต  

  ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

 5. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล

  รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 

 6. นางอรวดี โพธิสาโร

  รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร  

 7. นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ 

  รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  บริหารองค์กรและความย่ังยืน  

 8. นายกฤษณ์ อิ่มแสง  

  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กํากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์

 9. นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา 

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักกฎหมาย

 10. นายนพดล ป่ินสุภา  

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

 11. นายวุฒิกร สติฐิต* 

  รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

  (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562)

12.  นางสาวดวงพร เท่ียงวัฒนธรรม

       รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย

คณะผู้บริหาร
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21
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13.  นายดิษทัต ปันยารชุน        

  รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

14.  นายวรวัฒน์ พิทยศิริ         

  รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและดิจิตอล 

15. นายพงศธร ทวีสิน   

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

16. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์         

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

17. นายอธิคม เติบศิริ  

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่   

  บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) 

18. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ  

  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)  

19. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ 

  รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

  บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

20.  นายชวลิต ทิพพาวนิช 

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

       บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)

21. นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง 

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจํา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 

  ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

  สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

  (มหาชน) 

คณะผู้บริหาร
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• ศิษย์เก่าดเีด่น สถาบันพระปกเกล้า ปี 2561

• ศิษย์เก่าดีเด่น หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร รุ่นที่ 1 

กรมกิจการพลเรือนทหารบก ปี 2561

ประสบการณการทํางาน
มีนาคม 2556 -  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

กันยายน 2557   ปฏบิัตงิาน Secondment 

ในตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายพาณชิยกจิและการตลาด

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC)

ตุลาคม 2557 -  :  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กร

30 กันยายน 2558   ปตท.

1 ตุลาคม 2558 -  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

31 ธันวาคม 2558   หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน ปตท.

1 มกราคม 2559 -  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

30 กันยายน 2560   บรหิารกลยุทธ์กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมข้ันปลาย ปตท.

1 ตุลาคม 2560 - :  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

31 ธันวาคม 2560   กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

และบริหารความยั่งยนื ปตท.

1 มกราคม 2561 -  : ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม

30 สิงหาคม 2561  ปตท.

31 สิงหาคม 2561 -  : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปัจจุบัน   และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโิตรเลียม จํากัด (มหาชน)

• กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ
• กรรมการ คณะกรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

• กรรมการ คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• กรรมการ คณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• กรรมการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ

• กรรมการและอุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

(วาระปี 2560 - 2562)

• PTIT Council of Trustees สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

• กรรมการ มูลนิธิไทย

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

นายชาญศิลป ตรีนุชกร
อายุ 58 ป
กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561)

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหนง
• 31 สงิหาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตร ี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 รุ่นที่ 1 

กรมกิจการพลเรือนทหารบก 

• วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุ่นที่ 35 ปี 2549

• หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 20 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA

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

KELLOGG & SASIN, Chicago, USA

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 

สําหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตร Leadership Excellence through Awareness 

and Practice (LEAP) สถาบัน INSEAD, France & Singapore

• หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP 3) 

รุ่นที่ 1/2557 สถาบัน PLLI บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) 

รุ่นที่ 57/2557 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption...

International Cases and Practices, IOD (14 ตุลาคม 2558)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7

ปี 2558 - 2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน

• ศิษย์เก่าดีเด่น คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปี 2558 โดยสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

• ศิษย์เก่าดเีด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2560

โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

* ข้อมูลการดํารงตําแหน่งผู้บริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

ประวัติคณะผูบริหาร

ประวัติคณะผู้บริหาร
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นายวิรัตน เอื้อนฤมิต 
อายุ 56 ป 
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันต้น

และก๊าซธรรมชาติ

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• 0.000543 (ตนเอง 0.000543; คู่สมรส 0)

วันที่ดํารงตําแหนง
• 1 ตุลาคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท Master of Business Administration, 

with Emphasis in Financial Management, 

Pennsylvania State University, Pennsylvania, USA 

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 8/2001), 

Director Certification Program Update (DCPU 5/2015), 

Audit Committee Program (ACP 38/2012), 

Ethical Leadership Program (ELP 7/2017) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Member, Beta Gamma Sigma 

(US National Scholastic Honour Society in Business)

• Advance Management Programme, INSEAD Business School, 

Fontainebleau, France 

• Advanced Management Program, Harvard Business School, 

USA

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 

วิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม

• หลักสูตรความมั่นคงข้ันสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 2 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 1 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง

ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 

สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

• หลักสตูรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20 

 สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6

ประสบการณการทํางาน
2548 - มกราคม : รองกรรมการอํานวยการด้านการเงิน 

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  กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันต้นและก๊าซธรรมชาติ 

ปตท.

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTTLNG)

• กรรมการ บริษัท Sakari Resources Ltd.

• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

• อุปนายก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนจ.) 

(วาระปี 2560 - 2562)

• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ประธานกรรมการ สภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน 

(วตท.)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

ประวัติคณะผู้บริหาร
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นายอรรถพล ฤกษพิบูลย 
อายุ 53 ป
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย 

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• 0.000939 (ตนเอง 0.000788; คู่สมรส 0.000151)

วันที่ดํารงตําแหนง
• 1 ตุลาคม 2560

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

• Diploma of Petroleum Management, 

College of Petroleum Studies, Oxford, UK 

(ได้รับทุนการศึกษาจาก British Council)

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 173/2013) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. 58) 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

สําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12 

ปี 2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรสําหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) 

รุ่นที่ 2 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

• NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009, 

The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA

• PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA

ประสบการณการทํางาน 

2553 - 2554 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม ปตท. 

2554 - 2556 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ ปตท.

2556 - 30 กันยายน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

2557  การตลาดขายปลีก ปตท.

1 ตุลาคม 2557 -  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

30 กันยายน 2558   บริหารความย่ังยืนและวิศวกรรมโครงการ 

ปตท.

1 ตุลาคม 2558 -  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

30 กันยายน 2560   หน่วยธุรกิจน้ํามัน ปตท.

1 ตุลาคม 2560 -  : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

ปัจจุบัน   กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย 

  (รักษาการแทนรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย 

อีกหน้าที่หนึ่ง ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 

30 กันยายน 2561)

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• ประธานกรรมการ 

บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด 

• คณะกรรมการบริหารสมาคม 

ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

• อุปนายก สมาคมกีฬาว่ายนํ้าแห่งประเทศไทย

• คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานคร 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

• คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินนโยบาย

เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง 

(Cloud Computing) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

• นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

• คณะกรรมการระบบการชําระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

ประวัติคณะผู้บริหาร
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นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต 

อายุ 57 ป 
ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี

และวิศวกรรม 

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• 0.001941 (ตนเอง 0.001941; คู่สมรส 0)

วันที่ดํารงตําแหนง
• 16 กันยายน 2561

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท Master of Science (Industrial Engineering) 

The University of Rhode Island, USA

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

และ Financial Statements for Directors (FSD 12/2011) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27/2561 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 11 

ปี 2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA) รุ่นที่ 5 

ปี 2559

ประสบการณการทํางาน 

1 สิงหาคม 2557 -  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

31 ธันวาคม 2558   บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย 

ปตท.

1 มกราคม 2559 -  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

30 กันยายน 2559   บริหารความร่วมมือ 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย ปตท.

1 ตุลาคม 2559 -  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

31 ธันวาคม 2559   บริหารความย่ังยืน ปตท.

1 มกราคม 2560 -  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

31 ธันวาคม 2560   บริหารความย่ังยืนและวิศวกรรมโครงการ 

ปตท.

1 มกราคม 2561 -   : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

15 กันยายน 2561   นวัตกรรมและดิจิตอล ปตท.

16 กันยายน 2561 - :  ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

ปัจจุบัน   ปตท.

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

• กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธกิลุ 
อายุ 54 ป
รักษาการ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• 0.001009 (ตนเอง 0.001009)

วันที่ดํารงตําแหนง
• 1 ตุลาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาโท พาณิชยศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ รุ่นที่ 6

• หลักสูตร CMA - Greater Mekong Subregion (CMA - GMS) 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1

• หลักสูตร PTT - HBS Leadership Development Program II, 

Harvard Business School 

• หลักสูตร NIDA-Wharton Executive Leadership Program (ELP), 

The Wharton School, University of Pennsylvania, USA

• หลักสูตร Executive Program for Senior Management (EX - PSM) 

รุ่นที่ 3 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

• หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 2 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประวัติคณะผู้บริหาร
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ประสบการณการทํางาน 

2555 - 2557 :  ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และนโยบายการเงิน 

ปตท. 

2557 - 2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินองค์กร 

ปตท.

1 มกราคม 2559 -  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

30 กันยายน 2561   ปฏิบัติงาน Secondment

  ในตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

กลุ่มการเงินและบัญชี

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม 

จํากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2561 -  : รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ปัจจุบัน   ปตท.

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• ไม่มี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

นางอรวดี โพธิสาโร 

อายุ 57 ป 
รกัษาการรองกรรมการผู้จดัการใหญ่

กลยทุธ์องค์กร 

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• 0.000004 (ตนเอง 0; คู่สมรส 0.000004)

วันที่ดํารงตําแหนง
• 1 ตุลาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาโท M.B.A. (Management Information System) 

The University of Dallas, USA 

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 253/2018) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Leadership Development Program for Sustainability 

(LDP) รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนาผู้นําและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.

• โครงการ Breakthrough Program for Senior Executives, 

International Leading Business School (IMD), Lausanne, 

Switzerland

• หลักสูตร Study Mission to a Nonmember Country on 

Regional Innovation Strategies and Knowledge Productivity  

สํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• หลักสูตร Mitsui - HBS Global Management Academy, 

Harvard Business School, USA

• หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง (บกส.) รุ่นที่ 3 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประสบการณการทํางาน 

2556 - 2559  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

แผนกลยุทธ์และบริหารการลงทุน ปตท.

2559 - 2560  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

แผนกลยุทธ์และบริหารการลงทุน ปตท. 

  และทําหน้าที่ผู้อํานวยการ 

โครงการ ExpresSo อีกหน้าที่หนึ่ง

2560 - 30 กันยายน  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

2561  ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด  

1 ตุลาคม 2561 -  : รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ปัจจุบัน   กลยุทธ์องค์กร ปตท.

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• กรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

ประวัติคณะผู้บริหาร
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นายปรีชา โภคะธนวัฒน 
อายุ 58 ป
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริหารองค์กรและความย่ังยืน

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหนง
• 1 ตุลาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

• เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 261/2561) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Leadership Development Program III 2561 (LDP III) 

ประเทศสิงคโปร์

• หลักสูตร Leadership Development Program II 2557 (LDP II) 

ประเทศจีน

• หลักสูตร MDP3: Level 13 - 14 Business Management ปตท. 

• หลักสูตร Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA) 

รุ่นที่ 4/2558 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

• หลักสูตรนักบริหารยุทธ์ศาสตร์การป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8/2560 

สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

สัญญา ธรรมศักดิ์ (ป.ป.ช.)

• หลักสูตร IRDP Leadership and Effective Corporate Culture 

Program 2561 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

ประสบการณการทํางาน 

2555 - 2557  : ผู้จัดการฝ่าย ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่ง VP-Finance, 

Accounting & Corporate Support 

บริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส์ จํากัด

2557  : ผู้จัดการฝ่าย 

สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ปตท.

2557 - 30 กันยายน   : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

2561  ทรัพยากรบุคคลองค์กร ปตท.

1 ตุลาคม 2561 -  : รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปัจจุบัน   บริหารองค์กรและความย่ังยืน ปตท.

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• ประธานกรรมการ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จํากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท บิซิเนส โปรเฟสช่ันแนล โซลูชั่นส์ จํากัด

• กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จํากัด 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

นายกฤษณ อิ่มแสง  

อายุ 53 ป 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

กํากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• 0.000350 (ตนเอง 0.000350; คู่สมรส 0) 

วันที่ดํารงตําแหนง
• 1 ตุลาคม 2561

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

• หลักสตูรผูบ้รหิารระดับสงู รุ่นที ่23 สถาบันวทิยาการตลาดทุน

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 9 ปี 2560 

สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณการทํางาน 

2552 - 2554 : ผู้จัดการฝ่ายบริหาร 

ศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร ปตท.

2555 - 2556 :  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ธุรกิจหล่อลื่น ปตท.

2556 - 2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ปฏิบัติการคลัง ปตท. 

2558 - 31 มกราคม  :  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

2559  การตลาดขายปลีก ปตท.

1 กุมภาพันธ์ 2559 -  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

31 ธันวาคม 2560   ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร ปตท. 

1 มกราคม 2561 -  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

30 กันยายน 2561   บริหารองค์กรและความย่ังยืน ปตท.

1 ตุลาคม 2561 -  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ปัจจุบัน  กํากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ ปตท.

ประวัติคณะผู้บริหาร
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การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จํากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด

• กรรมการอํานวยการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(วาระปี 2560 - 2562)

• กรรมการ โรงเรียนกําเนิดวิทย์

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

นางสาวเพียงพนอ บุญกลํ่า  

อายุ 52 ป
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สํานักกฎหมาย

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหนง
• 1 ตุลาคม 2560

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) (กฎหมายธุรกิจ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท Master of Law (LL.M.) 

Columbia University School of Law, New York, USA

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 7/2001), 

Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPR 38/2017) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Milbank@Harvard Corporate Counsel Program 

(วันที่ 15 - 18 ตุลาคม 2561), Harvard Law School, Cambridge, 

Massachusetts, USA

• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม

การทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9 ประจําปี 2561 

สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

สัญญา ธรรมศักดิ์ สํานักงาน ป.ป.ช.

• หลักสูตร TLCA Executive Development Program 1/2008 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณการทํางาน 

2552 - 29 กุมภาพันธ์ : ทนายความหุ้นส่วนผู้บริหาร 

2559   บริษัท วีระวงค์, 

ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด

มีนาคม 2559 -  : ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส 

มิถุนายน 2560   บริษัท วีระวงค์, 

ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากัด 

(เดิมชื่อ “บริษัท วีระวงค์, 

ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด”

เปลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบัน 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560)

1 กรกฎาคม 2560 -  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

30 กันยายน 2560   กฎหมายองค์กร ปตท.

1 ตุลาคม 2560 -  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปัจจุบัน  สํานักกฎหมาย ปตท.

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

นายนพดล ปนสุภา* 

อายุ 54 ป
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• 0.002255 (ตนเอง 0.000476; คู่สมรส 0.001779)

วันที่ดํารงตําแหนง
• 1 ตุลาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติคณะผู้บริหาร
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การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

* ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) มีผลต้ังแต่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 แทนนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 

ที่ลาออกก่อนเกษียณอายุ

นายวุฒิกร สติฐิต*  

อายุ 54 ป
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• 0.000812 (ตนเอง 0.000494; คู่สมรส 0.000318)

วันที่ดํารงตําแหนง
• 1 กุมภาพันธ์ 2562

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• ปริญญาโท Master of Science (Industrial & System Engineering), 

Ohio University, USA

• ปริญญาโท Master of Business Administration 

(การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 158/2012) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Leadership Development Program 3 (LDP 3) 

สถาบันพัฒนาผู้นําและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI)

• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 9 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

• หลักสูตร Senior Executive Education Program (SIBA) ปี 2560 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สําหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตร Leadership Development Program 2 (LDP 2) 

สถาบันพัฒนาผู้นําและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI)

• หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปี 2554

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

Financial Statements for Directors (FSD 12/2011) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Leadership Development Program III, 

สถาบันพัฒนาผู้นําและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. 

(PTT Leadership and Learning Institute) 

• หลักสูตร Breakthrough Program For Senior Executives 

International Leading Business School (IMD) Lausanne, 

Switzerland

• หลักสูตร Assessor Training Program 

สํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

• หลักสูตร Financial Statement for Directors 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption... 

International Cases and Practices, 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

(14 ตุลาคม 2558)

• หลักสูตร Mitsui - HBS Global Management Academy 2015 

Japan - USA

• G-20Y Summit 2015 France

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 19 

สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 22/2016 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 60 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณการทํางาน 

2553 - 2555  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ระบบท่อจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ ปตท. 

2555 - 2557  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ ปตท. 

1 ตุลาคม 2557 -   : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

30 กันยายน 2558   ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด 

(มหาชน)

1 ตุลาคม 2558 -   : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปัจจุบัน   หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท. 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) 

ประวัติคณะผู้บริหาร
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ประสบการณการทํางาน 

1 กรกฎาคม 2554 -  : ผู้จัดการฝ่ายตลาดค้าส่งก๊าซธรรมชาติ 

31 ตุลาคม 2557   ปตท.

1 พฤศจิกายน 2557 -  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

31 ตุลาคม 2558   ระบบท่อจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท.

1 พฤศจิกายน 2558 -  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

31 มกราคม 2562   จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ 

  หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท.

1 กุมภาพันธ์ 2562 -  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ปัจจุบัน  รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท.

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• ไม่มี

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• ประธานกรรมการ 

บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด

• ประธานกรรมการ 

บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากัด

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

* ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หน่วยธรุกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท. 

มีผลต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 แทนนายนพดล ป่ินสุภา

นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม
อายุ 57 ป
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

ขั้นปลาย

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• 0.000270 (ตนเอง 0.000270)

วันที่ดํารงตําแหนง
• 1 ตุลาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (วิศวกรรมเคมี) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

• ปริญญาโท M.ENG. (Engineering) (Chemical Engineering) 

The University of British Columbia

• ปริญญาโท M.M. (Management) (การบริหารธุรกิจ) 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 135/2010) 

และ Financial Statements for Directors (FSD 8/2010) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) III, 

สถาบันพัฒนาและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.

• หลักสูตร PTT Executive Leadership Program, General Electric, GE, 

New York, USA 

• หลักสูตร Enterprise Risk Management Framework, 

PricewaterhouseCoopers

• หลักสูตร Strategic Marketing Management, 

Standford Graduate School of Business

ประสบการณการทํางาน 

2554 - 2556 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การจัดหา/ 

วางแผนธุรกิจและการบริหารจัดการ 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จํากัด 

(มหาชน)

2556 - 2558 :  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

แผนและบริหารบริษัทในเครือ ปตท.

2559 :  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

แผนกลุ่มธุรกิจกลุ่มปิโตรเลียมข้ันปลาย ปตท.

2559 - 2560 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริหารความร่วมมือกลุ่มปิโตรเลียมข้ันปลาย 

ปตท.

2560 - 30 กันยายน   : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

2561  สถาบันนวัตกรรม ปตท.

1 ตุลาคม 2561 -  :  รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปัจจุบัน   บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย 

ปตท.

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• กรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จํากัด

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

ประวัติคณะผู้บริหาร
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นายวรวัฒน พิทยศิริ 
อายุ 52 ป
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นวัตกรรมและดิจิตอล

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหนง
• 16 กันยายน 2561

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท M.B.A. (Business Administration) (การบริหารทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2555 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Asia Petrochemical Industry Conference (APIC) 

รุ่นที่ 2/2560 Japan Petrochemicals Industry Association

• หลักสูตร PTT Group VP Leadership Development Program ปตท.

• NIDA-Wharton Executive Leadership Program (Class of 2009), 

The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA

• หลักสูตร Senior Executive Program (Class of 2012) 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย สําหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 22 

สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณการทํางาน 

1 กรกฎาคม 2558 -  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

30 มีนาคม 2559   ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่ง President 

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด

31 มีนาคม 2559 -  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

30 กันยายน 2559   สังกัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย 

ปตท. 

1 ตุลาคม 2559 -  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

15 กันยายน 2561   แผนกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย 

ปตท.

16 กันยายน 2561 -  : รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปัจจุบัน  นวัตกรรมและดิจิตอล ปตท. 

นายดิษทัต ปนยารชุน 
อายุ 54 ป
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหนง
• 1 ตุลาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี Social Science มหาวิทยาลัยศิลปากร

• ปริญญาโท Master of Public Administration (Political Science), 

National University, San Diego, USA

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 206/2015) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Leadership Development Program III 

สถาบันพัฒนาผู้นําและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. 

• หลักสูตรการซื้อขายน้ํามันล่วงหน้า The Oxford Princeton 

ประเทศอังกฤษ

ประสบการณการทํางาน 

2555 - 2558  : ผู้จัดการฝ่าย 

ปฏิบัติงานในตําแหน่ง Managing Director 

บริษัท ปตท. ค้าสากล จํากัด (PTTT)

1 สิงหาคม 2558 -  : ผู้จัดการฝ่าย 

31 มกราคม 2559   รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

การค้าระหว่างประเทศ ปตท.

1 กุมภาพันธ์ 2559 -  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

30 กันยายน 2561   การค้าระหว่างประเทศ ปตท.

1 ตุลาคม 2561 -  :  รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปัจจุบัน  หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท.

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• กรรมการ/ รักษาการประธานกรรมการ 

บริษัท ปตท. ค้าสากล จํากัด (PTTT)

• ประธานกรรมการ 

บริษัท PTT International Trading London Ltd. (PTTT LDN)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

ประวัติคณะผู้บริหาร
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การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ
• กรรมการ สมาคมเพื่อนชุมชน

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

 

นายพงศธร ทวีสิน   

อายุ 59 ป
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม 

จํากัด (มหาชน)

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• 0.000060 (ตนเอง 0.000035; คู่สมรส 0.000025)

วันที่ดํารงตําแหนง
• 1 ตุลาคม 2561 

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี Bachelor of Science 

(Petroleum and Natural Gas Engineering), 

The Pennsylvania State University, USA

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 223/2016) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Senior Executive Program (SEP-19) รุ่นที่ 19 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 40/2551 

สถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง

• หลักสูตร PTT Group EVP Leadership Development 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA

• Breakthrough Program for Senior Executive, IMD

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2556 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณการทํางาน 

2555 - 2557  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์

และโครงการพัฒนา ปตท.สผ. 

1 มกราคม 2558 -   :  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

31 ธันวาคม 2558   กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความย่ังยืน 

ปตท.สผ. 

1 มกราคม 2559 -   :  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

31 ตุลาคม 2560   กลุ่มงานโครงการผลิต

และสนับสนุนปฏิบัติการ   

และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ ปตท.สผ. 

1 พฤศจิกายน 2560 -   : กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

30 กันยายน 2561   สํารวจและผลิตปิโตรเลียม 

และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

กลุ่มงานบริหารการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ

และองค์กร บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) 

1 ตุลาคม 2561 -  :  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

ปัจจุบัน   ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน) (ปตท.สผ.) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• ไม่มี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว   

อายุ 59 ป
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน)

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหนง
• 1 ตุลาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติคณะผู้บริหาร
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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 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 

(ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตร Oxford Energy Seminar 2013, UK 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4 

ปี 2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12 ปี 2557 

สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ 

สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 3/2558

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม”: 

Business Revolution and Innovation Network “BRAIN” 

รุ่นที่ 2/2561 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณการทํางาน 

2552 - 2554 :  รองกรรมการผู้จัดการ ด้านพัฒนาธุรกิจ 

บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 

และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สายงานกลยุทธ์องค์กร ปตท.

2554 - 30 กันยายน  :  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

2557   กลยุทธ์องค์กร ปตท.

1 ตุลาคม 2557 -   :  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

ปัจจุบัน   ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
• กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

• กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

• ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• กรรมการ PTTGC International Private Limited 

(เดิมชื่อ PTT Chemical International Private Limited 

เปลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบัน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561)

• กรรมการอํานวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

• รองประธานกรรมการ 

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมและมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้

• รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(วาระปี 2561 - 2563) 

• กรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี

• กรรมการ โรงเรียนกําเนิดวิทย์

• นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย (วาระปี พ.ศ. 2561 - 2562)

• กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• อุปนายก สมาคมกีฬาว่ายนํ้าแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

นายอธิคม เติบศิร ิ

อายุ 56 ป
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) 

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหนง
• 1 ตุลาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี 

(วิชาเอกบัญชีต้นทุนและการบริหารทางการเงิน) 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการค้า

ระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมระดับ High Distinction), 

Armstrong University, California, USA

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 125/2009), 

Risk Management Program for Corporate Leader (RCL 4/2016), 

Role of the Chairman Program (RCP 41/2017) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง 

(ปริญญาบัตร วปม.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติคณะผู้บริหาร
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• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส.1) 

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 17 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• Executive Education Program, 

Harvard Business School Harvard University, USA

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 

ปี 2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน

• การบรรยาย เรื่อง “Anti-Corruption: Leadership Role 

of the Board”

ประสบการณการทํางาน 

2552 - 2554  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สายแผนธุรกิจองค์กร 

และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

  กลุ่มธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

2554 - 2556  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

2556 - 30 กันยายน  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

2557   หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

1 ตุลาคม 2557 -   :  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

ปัจจุบัน   ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) 

• กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลู้บเบส จํากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์มารีน จํากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จํากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จํากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จํากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป เอสพีพี จํากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท ลาบิกซ์ จํากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด

• กรรมการผู้แทนบริษัทฯ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

• กรรมการกํากับการจัดทํากรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ

ของประเทศ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

• กรรมการ

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมและมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ 

• กรรมการสภา สถาบันวิทยสิริเมธี

• กรรมการบริหารสถาบัน สถาบันวิทยาการพลังงาน

• กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2561 - 2563) 

• อุปนายก สมาคมว่ายนํ้าแห่งประเทศไทย

• กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกล่ันนํ้ามันปิโตรเลียม 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2561 - 2563)

• คณะทํางานเพื่อพิจารณารายการที่อาจเข้าข่ายการเข้าจดทะเบียน

กับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

นายสุกฤตย สุรบถโสภณ* 

อายุ 60 ป
กรรมการผู้จัดการใหญ่  

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

 

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• 0.000070 (ตนเอง 000070; คู่สมรส 0)

วันที่ดํารงตําแหนง
• 1 ตุลาคม 2556

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 132/2010), 

Audit Committee Program (ACP 38/2012), 

Monitoring the System of Internal Control 

and Risk Management (MIR 12/2012) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP 3) 

ปี 2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

สําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 15) 

ปี 2555

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 

(ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน) รุ่นที่ 6 

ปี 2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตร The Board’s Role in Strategic Formulation, 

Governance Matters, Australia ปี 2558

ประวัติคณะผู้บริหาร



233รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ประสบการณการทํางาน 

2553 - 2556 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน ปตท.

2556 - ปัจจุบัน  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• ประธานกรรมการ บริษัท นํ้ามัน ไออาร์พีซี จํากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จํากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จํากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จํากัด

• กรรมการ บริษัท อูเบะเคมิคอลส์ (เอเชีย) จํากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จํากัด

• ประธานคลัสเตอร์ปิโตรเคมี (กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกล่ันนํ้ามัน

ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี พลาสติก และเคมี) 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2561 - 2563) 

• ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกล่ันน้ํามันปิโตรเลียม 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2561 - 2563)

• กรรมการ (สาขาวิศวกรรมเคมี) 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

• กรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม 

และมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้

• กรรมการและกรรมการบริหาร สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2557 - 2561)

• กรรมการ สถาบันน้ําเพื่อความยั่งยืน (วาระปี 2557 - 2561)

• กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2557 - ปัจจบุนั)

• กรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี 

(ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สกอ. 697/2558)

• กรรมการ สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

• กรรมการ สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2559 - 2561)

• ทีป่รกึษา คณะกรรมการ สถาบันพลาสตกิ (เริม่เดอืนกันยายน 2557)

• ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เริ่มเดือนสิงหาคม 2558)

• กรรมการ คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศ (ประชารัฐ - กลุ่มการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ) 

• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 

(เริ่มเดือนมีนาคม 2560)

• กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาลัยปโิตรเลียมและปิโตรเคมี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ที่ปรึกษา 

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ที่ปรึกษา คณะกรรมการสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

เพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• คณะทํางานประสานการลงทุนในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก (EEC) กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 

แปรรูปอาหารและไบโออีโคโนมี่

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

* ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ 
อายุ 56 ป
รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด 

(มหาชน)

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• ไม่มี

วันที่ดํารงตําแหนง
• 1 กรกฎาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) (การบริหารการเงิน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) (การต้นทุน) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 180/2013) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Senior Executive Program, London Business School, 

UK

• หลักสูตร Leadership Development Program III 

สถาบันพัฒนาผู้นําและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.

• หลักสูตร Strategic Thinking Through Case

• หลักสูตร PTT Group VP Leadership Development Program

• หลักสูตร Executive Development Program (EDP) 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• หลักสูตร PTT Group PLLI 3 Leadership Greatness: 

Great Leaders, Great Teams, Great Results

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 26/2561 สถาบันวิทยาการ

ตลาดทุน

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12 

ปี 2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประวัติคณะผู้บริหาร
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ประสบการณการทํางาน 

2549 - 2555 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร ปตท.

2555 - 2559 :  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน 

  หน่วยธุรกิจน้ํามัน ปตท.

2559 - 30 กันยายน  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

2560   ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จํากัด 

1 ตุลาคม 2560 -   : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

30 มิถุนายน 2561   หน่วยธุรกิจน้ํามัน ปตท.

1 กรกฎาคม 2561 -  :  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.

ปัจจุบัน   ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหน่ง 

รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด 

(มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
• ไม่มี

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• กรรมการ บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) 

• ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จํากัด 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

 

นายชวลิต ทิพพาวนิช 
อายุ 56 ป
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด 

(มหาชน)

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• 0.000035 (ตนเอง 0.000035; คู่สมรส 0)

วันที่ดํารงตําแหนง
• 1 ตุลาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม) 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

(วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ) 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 152/2011) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Company Management Program

• หลักสูตรเกณฑ์รางวัลคุณภาพสําหรับผู้บริหาร 

(The Great Manager)

• หลักสูตร GE Energy Customer Executive Leadership Program 

(GE: PTT Executive Leadership) สถาบัน GE Global Learning 

Crotonville Leadership, USA

• หลักสูตร Advance Management Program (AMP 187) 

สถาบัน Harvard Business School, Executive Education, USA 

• หลักสูตร Leadership Development Program III รุ่นที่ 2 

สถาบันพัฒนาผู้นําและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. 

(PTT Leadership and Learning Institute)

• หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม

ภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 5

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12 

ปี 2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณการทํางาน 

2556 - 2558  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

พัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ ปตท.

2558 - 2559  :  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ประจํา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย 

ปฏิบัติงาน Secondment

ในตําแหน่ง President

HMC Polymers Co., Ltd.

(JV with LyondellBasell)

2560 - 30 กันยายน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

2561   ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ด้านบริหารศักยภาพองค์กร 

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2561 - : รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ปัจจุบัน   ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด 

(มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ 
• กรรมการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

ประวัติคณะผู้บริหาร



235รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง 

อายุ 59 ป
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ประจํา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 

ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหน่ง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สายงานการเงินและบัญชี

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน) 

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)
• 0.000280 (ตนเอง 0.000280)

วันที่ดํารงตําแหนง
• 1 ธันวาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 155/2555) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• โครงการ GE: PTT Executive Program 

สถาบัน GE CROTONVILLE, USA

• โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง 

หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III) 

สถาบันพัฒนาผู้นําและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 26 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณการทํางาน 

ธันวาคม 2550 -  : ผู้จัดการฝ่ายแผนกลยุทธ์องค์กร 

กันยายน 2553   บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกล่ัน จํากัด 

(มหาชน)

ตุลาคม 2553 -  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

มกราคม 2554   การเงินและบัญชีองค์กร 

บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกล่ัน จํากัด 

(มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2554 -   :  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ตุลาคม 2554   การเงินและบัญชีองค์กร 

  บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และ การกล่ัน จํากัด 

(มหาชน)

ตุลาคม 2554 -  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

1 พฤศจิกายน 2558   สายบัญชีและการเงิน 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

1 พฤศจิกายน 2558 - : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

30 พฤศจิกายน 2561   ปฏิบัติงาน Secondment 

  ในตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

  สายงานการเงินและบัญชี 

  บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน)

1 ธันวาคม 2561 -  : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

ปัจจุบัน   ปฏิบัติงาน Secondment 

  ในตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  สายงานการเงินและบัญชี 

  บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน) 

  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• กรรมการ/ ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ 

บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการสําคัญที่เกี่ยวของในบริษัท
หรืองคกรอื่น ๆ
• ประธานกรรมการ บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จํากัด

• กรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited 

(เดิมชื่อ บริษัท PTT Chemical International Private Limited 

เปลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบัน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561)

• กรรมการ บริษัท PTTGC America Corporation

• กรรมการ บริษัท PTTGC America LLC

• กรรมการ บริษัท Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd

• กรรมการ บริษัท Emery Specialty Chemicals Sdn Bhd

• กรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จํากัด

• กรรมการ บริษัท จีซี ออกซิเรน จํากัด

• กรรมการ บริษัท จีซี โพลีออลส์ จํากัด

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไม่มี

ประวัติคณะผู้บริหาร



การดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ ประจําป 2561
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) PTT X / / / / / / / / / / / / *0/ // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //

บ
ริษ

ัท
ย่

อ
ย

 

ธุรกิจสํารวจ

และผลิต

ปิโตรเลียม

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

PTTEP / / */

ธุรกิจก๊าซ

บริษัท ปตท. จําหน่าย

ก๊าซธรรมชาติ จํากัด

PTTNGD

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด PTTLNG x

บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี 

จํากัด

PTTGL x

ธุรกิจลงทุน

ต่างประเทศ

PTT Green Energy Pte. Ltd. PTTGE /

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ 

รีซอร์สเซส จํากัด

PTTER x

บริษัท ปตท. โกลบอล 

แมนเนจเม้นท์ จํากัด

PTTGM x

ธุรกิจน้ํามัน
บริษัท ปตท. นํ้ามัน

และการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) 

PTTOR x / *0

/

/

ธุรกิจ 

ปิโตรเคมี

และการกล่ัน

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล 

จํากัด

PTT TANK x

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล  

จํากัด (มหาชน)

GC / / / / *0

/

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) TOP / / / / *0

/

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

ธุรกิจ

การค้า

ระหว่าง 

ประเทศ

PTT International Trading 

Pte. Ltd.

PTTT / /

PTT International Trading 

London Limited

PTTT LDN x

ธุรกิจอ่ืน ๆ

PTT Regional Treasury Center 

Pte. Ltd.

PTTRTC x

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส 

อัลไลแอนซ์ จํากัด

BSA x

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด PTT DIGITAL x /

บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จํากัด PTT TCC x

ธุรกิจ

เทคโนโลยี

และวิศวกรรม

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)

GPSC / / / / *0

/

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 

จํากัด

EnCo / x

บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จํากัด TP x

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ 

จํากัด

PTTES / x

รายชื่อผูบริหารฯ 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

รายชื่อบริษัท*
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561)

รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)236 การดํารงตําแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประจําปี 2561
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ธุรกิจก๊าซ

บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 

(ประเทศไทย) จํากัด

TTM(T)

Trans Thai - Malaysia (Malaysia) 

Sdn. Bhd.

TTM(M)

ธุรกิจน้ํามัน

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

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

ธุรกิจอ่ืน ๆ

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด 

(มหาชน)

TIP /

บริษัท สานพลัง วิสาหกิจ

เพื่อสังคม จํากัด

SPSE x

ธุรกิจ

เทคโนโลยี

และวิศวกรรม

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเย็น 

จํากัด

DCAP

บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จํากัด   Baania 

บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จํากัด HG Robotics

หมายเหตุ: 

• สัญลักษณ์          X = ประธานกรรมการ         – = รองประธาน          * = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร          O = กรรมการผู้จัดการใหญ่          / = กรรมการ          // = ผู้บริหาร  

• รายชื่อผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. 4 รายแรก นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะได้แก่ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต, นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์, นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต 

 และนางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล      

 * บริษัทมีการจัดประเภทบริษัทในเครือใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่องงบการเงินรวม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558   

** นายธรรมยศ ศรีช่วย ลาออกมีผลวันที่ 1 มกราคม 2562

รายชื่อผูบริหารฯ 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

รายชื่อบริษัท*
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

237รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)การดํารงตําแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประจําปี 2561
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ปตท. มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนของทุกภาคส่วน 

โดยมุ่งสร้างความสมดุล 3 มิติ ได้แก่ People การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ชุมชน และสังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ดี และสร้างชีวิต

ที่มีคุณภาพแก่คนในสังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

Planet การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ

ของกระบวนการทํางาน และ Prosperity การสร้างความเข้มแข็งขององค์กร 

ดําเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย

อย่างบูรณาการ รวมไปถึงการมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล 

ปรับปรุงการทํางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความท้าทาย

ทั้งปัจจุบันและอนาคต (New Innovation) 

รางวัล
แหงความสําเร็จ

รางวัลระดับประเทศ 
จาก 7 สถาบัน 

รางวัลจากภายในประเทศ รางวัลจากภายในประเทศ รางวัลจากภายในประเทศ รางวัลจากภายในประเทศ

รางวัลจากตางประเทศ รางวัลจากตางประเทศ รางวัลจากตางประเทศ รางวัลจากตางประเทศ

รางวัลระดับสากล 
จาก 26 สถาบัน 

โดยปี 2561 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

ปตท. ได้รับรางวัลการจัดอันดับ

และการรับรองในด้านต่าง ๆ 

ทั้งระดับประเทศและระดับสากล 

จาก 33 สถาบัน รวมเป็น 69 รางวัล

รางวัลแห่งความสําเร็จ
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นายชาญศิลป ตรีนุชกร 
รับรางวัล “พสบ. ดีเดนรุนที่ 1” 
จากหลักสูตรพัฒนาสัมพันธระดับผูบริหาร 
(พสบ.) หรือ Executive Relationship 
Development Course (ERDC) 

ผูมอบรางวัล  

โรงเรียนกิจการพลเรือน 

กรมกิจการพลเรือนทหารบก

รับรางวัลเมื่อ

1 กุมภาพันธ์ 2561

ปตท. ไดรับโลเกียรติคุณจากมูลนิธิ
ตอตานการทุจริต เนื่องในโอกาสท่ี 
ปตท. ใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของมูลนิธิตอตานการทุจริต
และโครงการปลูกจิตสํานึกเยาวชน
ของชาติใหยึดมั่นในความซ่ือสัตย
อยางตอเนื่อง

ผูมอบรางวัล  

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต 

รับรางวัลเมื่อ

7 มิถุนายน 2561 

นายเทวินทร วงศวานิช 
รับรางวัล “นักบริหารดีเดนแหงป” 
สาขาการบริหารจัดการ
องคกรรัฐวิสาหกิจ ประจําป 2561 
จากโครงการหน่ึงลานกลาความดี
ตอบแทนคุณแผนดิน

ผูมอบรางวัล  

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

รับรางวัลเมื่อ

23 มีนาคม 2561

นายชาญศิลป ตรีนุชกร 
ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ 
รับรางวัลศิษยเกาดีเดน
สถาบันพระปกเกลา
ประจําป 2561

ผูมอบรางวัล  

สถาบันพระปกเกล้า

รับรางวัลเมื่อ

5 กันยายน 2561 

รางวัลแห่งความสําเร็จ
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ผูบริหารและพนักงาน ปตท. ไดรับรางวัลจากงานมอบรางวัล
เข็มเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” และประกาศเกียรติคุณ 
ดานการพัสดุดีเดนประจําป 2561 ดังนี้

1. รางวัลผูบริหารดานการพัสดุดีเดนประจําป 2561 

 มอบให้กับผู้จัดการส่วนจัดหาพัสดุและการพาณิชย์ 

 (คุณสิริญญา คงเจริญนุช)

2.  รางวัลผูปฏิบัติงานดานการพัสดุดีเดนประจําป 2561 

 มอบให้กับพนักงานพัสดุ สังกัดแผนกบริหารพัสดุ 

 ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุโรงแยกก๊าซ 

 (คุณประดับ มีสี) 

ผูมอบรางวัล  

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

รับรางวัลเมื่อ

7 กันยายน 2561

โลรางวัลประกาศเกียรติคุณ 
มอบใหกับมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
ในฐานะที่ไดรับการพิจารณา
คัดเลือกใหเปนองคกรที่มีผลงาน
ดานการพัฒนาสังคมเปนเลิศ

ผูมอบรางวัล  

กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์

รับรางวัลเมื่อ

5 ตุลาคม 2561

โลรางวัล Building a Good Society Award
ซึ่งมอบใหกับองคกรภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
ที่มีผลงานดีเดนในการพัฒนาสังคมไทย 
ที่มีเปาหมาย “ชุมชนเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

ผูมอบรางวัล  

กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์

รับรางวัลเมื่อ

17 ธันวาคม 2561

รางวัลแห่งความสําเร็จ
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รางวัลดีเดนดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน ประจําป 2561
คลังปโตรเลียมสุราษฎรธานี 
สามารถควารางวัลสถานประกอบกิจการ
ดีเดนฯ ระดับประเทศ ติดตอกัน
ยาวนานที่สุดของประเทศถึง 22 ป

ผูมอบรางวัล  

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน

รับรางวัลเมื่อ

22 มิถุนายน 2561

ปตท. ไดรับโลยกยองเชิดชูเกียรติ 
ในฐานะองคกรที่ประสบความสําเร็จ
ในการปลูกปา จากการเขารวม
โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในโอกาสครองราชยปที่ 50 เม่ือป 2537 
จํานวน 1 ลานไรทั่วประเทศ 

ผูมอบรางวัล  

กระทรวงวัฒนธรรม

รับรางวัลเมื่อ

กรกฎาคม 2561

ศูนยเรียนรูปาในกรุงรับรางวัล 
“Best Public Facility”
โดยไดรับการยกยองใหเปน
สิ่งกอสรางที่ทําประโยชน
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมยอดเยี่ยม
ของประเทศไทย  

ผูมอบรางวัล  

งานประกวดอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น

ของประเทศไทย (PropertyGuru Thailand 

Property Awards 2018)  

รับรางวัลเมื่อ

31 สิงหาคม 2561

รางวัลแห่งความสําเร็จ
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1. รางวัลสถานประกอบกิจการ
 ตนแบบดีเดนดานความปลอดภัย 
 อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
 ในการทํางาน ประจําป 2561 และ 
2. รางวัลเจาหนาที่ความปลอดภัยดีเดน
 มอบใหกับ ปตท. และบริษัทกลุม ปตท. 
 ในงาน Thailand Labour Management  
 Excellence Award 2018

ผูมอบรางวัล  

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน

รับรางวัลเมื่อ

23 สิงหาคม 2561

รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ 
ใหกับ ปตท. ในฐานะที่เปนองคกร
ที่ทําคุณประโยชนดานการปาไมของชาติ
ในสาขาบริหารจัดการทรัพยากรปาไม

ผูมอบรางวัล  

กรมป่าไม้

รับรางวัลเมื่อ

18 กันยายน 2561

โลประกาศเกียรติคุณ รอยดวงใจ รวมใจลดโลกรอน 
ประจําป 2561 จากการดําเนินโครงการ 3 โครงการ ไดแก 
โครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย (T-VER) โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดกาซเรือนกระจก 
(LESS) และกิจกรรมชดเชยคารบอน (Carbon Neutral Event) 

ผูมอบรางวัล  

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รับรางวัลเมื่อ

19 กันยายน 2561

รางวัลแห่งความสําเร็จ
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1. “ศูนยเรียนรูปาในกรุง” ไดรับรางวัล 
 Outstanding Award (รางวัลระดับสูงสุด) 
 ในประเภท “สุขภาพของสังคมและชุมชน” 
 (Social and Community Health) จากแนวคิด 
 การออกแบบท่ีคลายคลึงกับธรรมชาติ 
 เนนปาเปนหลัก สิ่งปลูกสรางเปนรอง 
2. “ศูนยเรียนรูปาวังจันทร” ไดรับรางวัล 
 Award of Excellence (รางวัลรองจากสูงสุด)  
 ในประเภท “การพัฒนาหรือสรางสรรค
 แหลงที่อยู ความหลากหลายทางชีวภาพ
 และสัตวปา” (Wildlife, Biodiversity, 
 Habitat Enhancement or Creation) 
 จากแนวคิดการวางผังพื้นที่ดวยแนวคิดหลัก
 ในเรื่อง ของกระบวนการหลักของ
 ระบบนิเวศที่มีการไหลของพลังงาน 
 และผานการวิเคราะหระบบลุมนํ้า 

ผูมอบรางวัล  

IFLA (International Federation 

of Landscape Architects) หรือ 

สมาพันธ์ภูมิสถาปนิกนานาชาติ 

ในภูมิภาค Africa, Asia Pacifi c 

และ Middle East (AAPME) 

รับรางวัลเมื่อ

19 กรกฎาคม 2561

ปตท. รับโลรางวัล 
EIA Monitoring Awards 2018 
ใหกับโรงแยกกาซธรรมชาติขนอม 
โดยไดรับรางวัลตอเนื่องเปนครั้งที่ 10 
เปนรางวัลอันทรงเกียรติ
ดานสิ่งแวดลอมของไทย ที่มุงเนน
การบริหารการจัดการดานสิ่งแวดลอม
ไดอยางดีเยี่ยม ประจําป 2561 

ผูมอบรางวัล  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รับรางวัลเมื่อ

13 กันยายน 2561

ปตท. ไดรับคัดเลือกเปนสมาชิก DJSI ดัชนีความย่ังยืน
ดาวโจนส (Dow Jones Sustainability Indices) 
ตอเนื่องเปนปที่ 7 และไดคะแนนสูงสุดเปน Industry Leader 
ในกลุม Oil & Gas Upstream & Integrated ตอเนื่องเปนปที่ 2 

ผูมอบรางวัล  

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

รับรางวัลเมื่อ

13 กันยายน 2561

รางวัลแห่งความสําเร็จ
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รางวัล Brand Maker ประจําป 2018 
มอบใหกับ นายอรรถพล ฤกษพิบูลย 
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย
ในฐานะผูสรางแบรนด ปตท. 
ใหคงความเปนผูนําและมีบทบาท
สําคัญในตลาด อีกทั้งเปนแบรนด
แหงความภาคภูมิใจของคนไทย
และครองใจผูบริโภคมายาวนาน
กวา 10 ป จนเปนแบรนดที่คง
ความเปน 1 ในตลาดตลอดมา

ผูมอบรางวัล  

นิตยสาร BrandAge

รับรางวัลเมื่อ

มีนาคม 2561  

รางวัลหุนขวัญใจมหาชน 
ประเภทกลุมทรัพยากร 
ประจําป 2560 
ไดรับติดตอกันเปนปที่ 6 

ผูมอบรางวัล  

หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รับรางวัลเมื่อ

28 มีนาคม 2561

รางวัล The No. 1 Brand 
Thailand 2017 - 2018 
มอบรางวัลจํานวน 3 รางวัลใหกับ
1. สถานีบริการน้ํามัน ปตท. 
 (ไดรับรางวัลในหมวด Fuel Station)
2. คาเฟอเมซอน 
 (ไดรับรางวัลในหมวด Coffee Shop) 
3. ผลิตภัณฑหลอลื่น 
 (ไดรับรางวัลในหมวด Engine Oil Car) 
 ซึ่งไดรับผลสํารวจความนาเชื่อถือ
 ใหเปนอันดับ 1 ติดตอกันเปนปที่ 8

ผูมอบรางวัล  

นิตยสาร Marketeer

รับรางวัลเมื่อ

พฤษภาคม 2561

ปตท. ไดรับการตออายุสมาชิก
แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจริต (Thailand’s 
Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption: CAC) 
ตอเนื่องเปนสมัยที่ 2 
โดยไดรับรองเปนสมาชิก CAC 
ครั้งแรกในป 2557

ผูมอบรางวัล  

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต 

(Private Sector Collective 

Action Coalition Against Corruption 

Council: CAC)

รับรางวัลเมื่อ

มิถุนายน 2561

ปตท. ไดรับ 2 รางวัล ไดแก 
1. รางวัล THE BEST OF DRIVE  
 AWARD 2018 
2. รางวัล MANAGEMENT 
 EXCELLENCE AWARD 2018  
 จากงาน DRIVE AWARD 2018  
 ซึ่งเปนการยกยองเชิดชูเกียรติ 
 องคกรที่มีผลงานโดดเดน 
 ขับเคล่ือนองคกรในดานตาง ๆ

ผูมอบรางวัล  

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับรางวัลเมื่อ

27 มิถุนายน 2561

รางวัลแห่งความสําเร็จ
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รางวัลจรรยาบรรณดีเดน 
จากโครงการประกาศเกียรติคุณ
จรรยาบรรณดีเดน หอการคาไทย 
ประจําป 2561 
(ปแรกที่ ปตท. ไดรับรางวัล)

ผูมอบรางวัล  

หอการค้าไทย

รับรางวัลเมื่อ

19 ตุลาคม 2561

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดนหรือ SOE Award ประจําป 2561 

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นเป็นรางวัลที่มีเกียรติและทรงคุณค่า

อย่างสูงสุด โดย ปตท. ได้รับรางวัลจํานวน 6 รางวัล 

ประกอบด้วย 

1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจําป 2561 

 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3) ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรางวัล   

 รัฐวิสาหกิจดีเด่น มอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่น  

 ทั้งคณะกรรมการและการบริหารจัดการ และมีมาตรฐาน  

 ในการดําเนินงานทุก ๆ ด้าน สามารถตอบสนอง

 ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเป็นอย่างดี

2. รางวัลผูนําองคกรดีเดน มอบให้ผู้บริหารสูงสุดที่สามารถ  

 นําองค์กรไปสู่ความสําเร็จได้อย่างย่ังยืน โดยมอบให้กับ  

 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

3. รางวัลการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสดีเดน  

 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4) มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารจัดการ

 ที่โปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการรายงาน

 และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐาน   

 การกํากับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล 

4. รางวัลการดําเนินงานเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอมดีเดน 

 มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีการส่งเสริมการดําเนินงาน

 เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยองค์กร

 มีนโยบายและมีแผนการดําเนินงานชัดเจน มีกระบวนการ

 มีส่วนร่วมและสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงาน โดยได้รับ  

 รางวัลจาก “โครงการการบริหารจัดการนํ้าเพื่อการเกษตร  

 ด้วยพลังงานสะอาด” ในหลายพื้นที่ของประเทศ อาทิ 

 ตําบลแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ ตําบลคําแคน จังหวัดขอนแก่น 

 ตําบลท่ามะนาว จังหวัดลพบุรี ตําบลลําสินธ์ุ จังหวัดพัทลุง

5. รางวัลความรวมมือเพื่อการพัฒนาดีเดน (โครงการพ่ีเลี้ยง)

 เป็นรางวัลใหม่ที่มอบให้รัฐวิสาหกิจคู่ความร่วมมือระหว่าง   

 ปตท. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และองค์การคลังสินค้า

  (อคส.) เพื่อร่วมมือกันยกระดบัการบริหารจัดการองคก์รในด้านต่าง ๆ  

 ให้เข้าสู่มาตรฐาน นําไปสู่การพัฒนารัฐวิสาหกิจไทยให้แข็งแรง

 และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

6. รางวัลนวัตกรรมประเภทชมเชย

 ปตท. ได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการ “The Soothsayer” 

 ซึ่งเป็นเครื่องมือนวัตกรรมที่ใช้สําหรับพยากรณ์ความเสียหาย

 และพฤติกรรมผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้

 ในกระบวนการผลิตของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

ผูมอบรางวัล  

กระทรวงการคลัง 

รับรางวัลเมื่อ

24 สิงหาคม 2561 

รางวัลแห่งความสําเร็จ
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1. กลุม ปตท. ติดอันดับรายช่ือ “หุนยั่งยืน”    
 หรือ Thailand Sustainability Investment และ
2. ปตท. ไดรับรางวัล SET Sustainability Awards   
 ประจําป 2561 - รางวัลบริษัทจดทะเบียน
 ดานความย่ังยืนยอดเย่ียม (Best Sustainability   
 Awards) แสดงถึงการใหความสําคัญกับ
 การดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืนของกลุม ปตท. 

ผูมอบรางวัล  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รับรางวัลเมื่อ

31 ตุลาคม 2561   

รางวัลตอบแทนหรือ
ผลประโยชนอื่นใด ในการสงเสริม
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
ชั้นรางวัลเชิดชูเกียรติอันดับหนึ่ง 
ประจําป 2561 ในพิธีมอบรางวัล 
NACC Awards 2018

ผูมอบรางวัล  

สํานักงาน ป.ป.ช. 

รับรางวัลเมื่อ

16 พฤศจิกายน 2561

รางวัลพระราชทาน TMA จํานวน 8 รางวัล

โดยไดรับ 2 รางวัลความเปนเลิศ ดังนี้ 

1. สาขาความเปนเลิศดานการบริหารทางการเงิน 
 (Financial Management Excellence) 
2. สาขาความเปนเลิศดานการพัฒนา
 การบริหารจัดการขององคกร
 (Corporate Improvement Excellence) 

 และ 6 รางวัลดีเด่น ดังนี้

 1. ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล 

 2. ด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

 3. ด้านผู้นํา 

 4. ด้านการตลาด 

 5. ด้านสินค้าและบริการ 

 6. ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

     และความรับผิดชอบต่อสังคม

ผูมอบรางวัล  

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 

และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รับรางวัลเมื่อ

29 พฤศจิกายน 2561

รางวัลดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี

และความโปรงใส จํานวน 2 รางวัล ดังนี้

1. รางวัล Asia’s Icon in Corporate   

 Governance ซึ่งมอบให้แก่บริษัท

 จดทะเบียนที่มีการดําเนินงาน

 ด้าน CG ดีเด่นในทุกด้าน โดย ปตท.   

 ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 13

2. รางวัล Asian Corporate Director   

 Recognition Awards มอบให้

 คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่ 

 บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 ในฐานะผู้นําองค์กรที่มีผลงานโดดเด่น

 ในการบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน  

 และมีธรรมาภิบาล

ผูมอบรางวัล  

นิตยสาร Corporate Governance Asia

รับรางวัลเมื่อ

20 มีนาคม 2561

ผลประเมินในการจัดอันดับ
อยูในระดับดีเลิศ (Excellent CG 
Scoring) หรือ 5 ตราสัญลักษณ 
ติดตอกันเปนปที่ 10 และติดหนึ่งใน
TOP QUARTILE ของบริษัทจดทะเบียน
ที่มีมูลคาทางการตลาดไมนอยกวา 
10,000 ลานบาท ในโครงการสํารวจ
การกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 
(Corporate Governance Report 
of Thai Listed Companies: CGR)

ผูมอบรางวัล  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(Thai IOD) และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

รับรางวัลเมื่อ

19 ตุลาคม 2561

รางวัลแห่งความสําเร็จ
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รางวัลยอดเยี่ยมเอเชียประจําป 2561 
(Asean Excellence Awards 2018) 
จากนิตยสาร Corporate Governance 

Asia จํานวน 3 รางวัล ได้แก่

ประเภทบุคคล: 
• ผูนําองคกรยอดเยี่ยมในเอเชียแหงป 

 (Asia’s Best CEO) คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช

• ประธานฝายการเงินยอดเยี่ยมในเอเชียแหงป  

 (Asia’s Best CFO) คุณนิธิมา เทพวนังกูร

ประเภทองคกร:
• นักลงทุนสัมพันธยอดเยี่ยม 
 (Best Investor Relations Company)

ผูมอบรางวัล  

นิตยสาร Corporate Governance Asia

รับรางวัลเมื่อ

9 มิถุนายน 2561

รางวัล ASEAN Corporate 

Governance Awards ในฐานะ

บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับ

ผลการประเมิน ตามหลักเกณฑ์ 

ASEAN CG Scorecard 

1. ติดอันดับ TOP 3 PLCs (Thailand) และ

2. ติดอันดับ TOP 50 ASEAN PLCs 

 (TOP 1-10) 

ผูมอบรางวัล  

ASEAN Capital Markets Forum 

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

รับรางวัลเมื่อ

21 พฤศจิกายน 2561

4 รางวัลดีเดนจากนิตยสาร 
Alpha Southeast Asia 

ประจําป 2018 ได้แก่

1. Most Organised Investor Relations
2. Best Senior Management IR Support
3. Most Consistent Dividend Policy
4. Best Strategic Corporate Social 
 Responsibility 

ผูมอบรางวัล  

นิตยสาร Alpha Southeast Asia

รับรางวัลเมื่อ

18 กันยายน 2561

รางวัลรายงานความย่ังยืน
ยอดเยี่ยม ประจําป 2561 
(Sustainability Report 
Award 2018)

ผูมอบรางวัล  

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

และสถาบันไทยพัฒน์

รับรางวัลเมื่อ

7 ธันวาคม 2561

รางวัล The Asset Award 2018 
จํานวน 5 รางวัล 
1. The Asset Corporate Award - 
 Platinum Award, 2018 
 (ตอเนื่องเปนปที่ 10)
2. Best Initiatives in Innovation 
 (ตอเนื่องเปนปที่ 3) - “The Soothsayer”
3. Best Initiatives in Social Responsibility 
  - Floating Solar Photovoltaic Panels 
 for Sustainable Water Management
4. Best Initiatives in Environmental 
 Stewardship - The Water Risks Assessment 
5.  Best Investor Relations Team

ผูมอบรางวัล  

นิตยสาร The Asset

รับรางวัลเมื่อ

ตุลาคม 2561    

รางวัลแห่งความสําเร็จ
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1. รางวัลองคกรนวัตกรรม 
 (Innovative Organization) 
 มอบใหกับสถาบันนวัตกรรม ปตท. และ
2. รางวัลนวัตกรรมแหงชาติดานเศรษฐกิจ 
 (รองชนะเลิศอันดับที่ 2) มอบใหกับผลงาน  
 iPMMS-Integrated Pipeline Maintenance  
 and Monitoring System หรือระบบตรวจวัด 
 แบบออนไลนสําหรับงานตรวจสอบ
 และบํารุงรักษาระบบทอสงกาซธรรมชาติ 

ผูมอบรางวัล  

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ในงาน Innovation Thailand Expo 2018

รับรางวัลเมื่อ

4 ตุลาคม 2561

 

รางวัลยอดเยี่ยมบริษัทดานนวัตกรรม 
จากผลงาน Integrated Pipeline Maintenance 
and Monitoring System หรือ iPMMS 

ในงาน SET AWARDS 2018 

(iPMMS เป็นระบบป้องกันสนิมด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมี 

หรือระบบ Cathodic Protection ทางไกลแบบออนไลน์ 

สําหรับงานตรวจสอบระบบป้องกันการผุกร่อน

ภายนอกท่อส่งก๊าซธรรมชาติ)

ผูมอบรางวัล  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร  

รับรางวัลเมื่อ

27 พฤศจิกายน 2561

โครงการ PIC Projects 
(PIC: Productivity 
Improvement Circle) ของ ปตท. 
3 โครงการ ไดรับรางวัลระดับ Gold 
ในการแขงขันมหกรรมคุณภาพ
นานาชาติ (ICQCC 2018) 
ณ ประเทศสิงคโปร 

ผูมอบรางวัล  

มหกรรมคุณภาพนานาชาติ 

(ICQCC 2018) ณ ประเทศสิงคโปร์

รับรางวัลเมื่อ

23 ตุลาคม 2561

รางวัลแห่งความสําเร็จ







รายงานประจําปี 2561
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

555 ถนนวิภาวดีรังสิต 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0-2537-2000 
www.pttplc.com

รายงานฉบับนี้จัดพิมพ์โดยกระดาษใช้แล้วที่นำามาผลิตใหม่ (Recycled Paper) 
และหมึกพิมพ์ที่ทำาจากถั่วเหลือง (Soy-based Ink)




