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พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย คือ การสร้างรากฐาน
อันแข็งแกร่งแก่ประเทศในทุกมิติ สร้างความมั่นคง
ด้านพลังงาน สร้างพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างเสริมและสนับสนุนทุกศักยภาพของคนไทย
สร้างแรงบันดาลใจในการทำาความดี สร้างดุลยภาพ
ที่จะก้าวสู่เวทีโลกและส่งเสริมเวทีชุมชน

เพื่อให้อนาคตของไทยเติบโตอย่างเข้มแข็ง บนเส้นทางของความยั่งยืนอย่างแท้จริง



จากประสบการณ์กว่า 30 ปี ที่สร้างสมความแข็งแกร่ง ปตท. จึงสามารถสานต่อการดำาเนินงาน
ในทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมุ่งมั่นทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ เพื่อความมั่นคง
ด้านพลังงาน เรากล้าคิดและมองไกลถึงการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม ใช้ทรัพยากรชาติ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คิดค้นพลังงานทางเลือก พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้า ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

จ�กคว�มมั่นคง
สู่คว�มยั่งยืน

ค้นหาเพื่อค้นพบ

พลังคนเต็มศักยภาพ



คิดค้นเพื่อพัฒนา
ต่อยอดนวัตกรรมสรรค์สร้างอนาคต

พลังคนเต็มศักยภาพ



ม�กกว่�หน้�ที่
คือคว�มรับผิดชอบ

ธุรกิจที่มั่นคงต้องเกิดจากสังคมที่เข้มแข็ง ด้วยสำานึกรับผิดชอบที่มีต่อประเทศชาติและสังคมไทย ปตท. จึงดูแล
สังคมให้น่าอยู่ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคนบนเส้นทางการพึ่งพาตนเอง ภายใต้พื้นฐานของการสร้างภูมิคุ้มกัน
ใช้องค์ความรู้ควบคู่คุณธรรม เพื่อสร้างรากฐานของสังคมไทยให้แข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน

มาบตาพุด
ชุมชนน่าอยู่

สร้างคน
บนวิถี

พอเพียง

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

หญ้าแฝก
ฟื้นชีวิต



ต่อยอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ขยายเส้นทางการพึ่งพาตนเอง



25ปี
เปิดเวทีศิลปะ

พันธกิจที่ยิ่งใหญ่
คือสร้�งแรงบันด�ลใจ
ให้แก่สังคม

สร้างสรรค์
แรงบันดาลใจ

ล้านกล้า
ปลูกป่าในใจคน

พัฒนาพื้นที่สีเขียว

เพราะถือกำาเนิดมาจาก “พลังไทย เพื่อไทย” และพัฒนาเติบโตสู่ “พลังที่ยั่งยืน เพื่อไทย”
ภารกิจที่ยิ่งใหญ่นอกจากเสถียรภาพด้านพลังงาน คือการได้มีส่วนค้นหา ผลักดันความสามารถ
ของคนไทย ให้แสดงพลังแห่งศักยภาพในด้านต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
เพื่อแบ่งสรรปันส่วนความสุข มอบรอยยิ้มแก่คนไทย เป็นแรงบันดาลใจ
แก่สังคม และจุดประกายการทำาสิ่งดีงามต่อไปไม่รู้จบ



สนับสนุนกว่า

10
โครงการกีฬา

พันธกิจที่ยิ่งใหญ่
คือสร้�งแรงบันด�ลใจ
ให้แก่สังคม

ยุวชน ปตท.
รักษาป่า

1,000,000 
จากใจคนไทย

กล้า



สมดุล ธุรกิจ
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม
คือคุณค่�ที่ยั่งยืน

ธุรกิจ
เติบโต

เป้าหมายสูงสุดของ ปตท. ไม่ใช่เพียงรางวัลความเป็นเลิศในนวัตกรรม ไม่ใช่เพียง
การติดอันดับบริษัทพลังงานระดับโลก ไม่ใช่เพียงความสำาเร็จที่ได้รับการยกย่อง แต่คือคุณค่าแท้
ของผลงานที่สรรค์สร้างและรักษาสมดุลได้เป็นอย่างดี ระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นี่คือความภาคภูมิใจ ที่เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศชาติสู่ความยั่งยืน



ชุมชน
เข้มแข็ง

ระบบนิเวศ
สมดุล



PTT GROUP VISION 
วิสัยทัศน์

ดำาเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจร
ในฐานะเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ 

โดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล ดังต่อไปนี้

PTT GROUP MISSION 
พันธกิจ

PTT GROUP VALUES 
ค่�นิยม

ลูกค้า

ประเทศ

ลูกค้า

คู่ค้า ผู้ถือหุ้น

พนักงาน สังคมชุมชน

ต่อประเทศ
สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว

โดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ  

มีคุณภาพได้มาตรฐาน และราคาเป็นธรรม

เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ต่อสังคมชุมชน
เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดำาเนินธุรกิจ

ที่มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตามมาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน

ต่อผู้ถือหุ้น 
ดำาเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี 

และมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง

อย่างยั่งยืน  

ต่อลูกค้�
สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า

โดยผ่านการนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มี

คุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ด้วยราคาเป็นธรรม

ต่อคู่ค้�
ดำาเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม

มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ 

และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

ต่อพนักง�น
สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทำางาน

ระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจใน

คุณภาพชีวิตการทำางานของพนักงานทัดเทียมบริษัท

ชั้นนำา เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

BIG

LONG STRONG

สร้างพลังร่วม
อันยิ่งใหญ่ ร่วมมุ่งสู่

ความเป็นเลิศ

ร่วมสร้าง
นวัตกรรม
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Thai Premier Multinational Energy Company
เป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำา

BIG การเป็นบริษัทขนาดใหญ่ของโลก 
 ติดอันดับ FORTUNE 100 ภายในปี 2563

LONG การเป็นบริษัทที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
 ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ภายในปี 2556

STRONG มีผลการดำาเนินงานติดระดับบริษัทชั้นนำาในแต่ละธุรกิจ
 (Top Quartile Performance) ภายในปี 2563

ร่วมสร้าง
พลังความดี

ร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ร่วมสร้าง
ความเชื่อมั่น

ก�รเติบโต
อย่�งยั่งยืน

CG
การกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี

HPO
องค์กรแห่ง

ความเป็นเลิศ

CSR
ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

PTT STRATEGIC FRAMEWORK 
กลยุทธ์ก�รดำ�เนินธุรกิจ

ร่วมสร้าง
นวัตกรรม
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 2551  2552 2553

งบกำ�ไรข�ดทุน  (ล้านบาท)
 รายได้จากการขาย    2,000,816  1,586,174 1,900,005 
 กำาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น
  และรายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน (EBITDA)   156,239   142,704   167,376 
 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัท   51,705   59,548   83,088

งบดุล  (ล้านบาท)
 สินทรัพย์รวม   885,193   1,102,544   1,249,148
 หนี้สินรวม   454,657   604,453   677,835
 ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย   430,536   498,091   571,313
 ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท   383,579   429,180   490,925

หุ้น หรือข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นส�มัญ
 จำานวนหุ้นสามัญที่ออกและชำาระเต็มมูลค่า  (ล้านหุ้น)  2,824.06  2,833.78 2,849.04
 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น1/ (บาท)  136.01   151.82   172.91
 กำาไรสุทธิต่อหุ้น1/  (บาท)  18.33   21.06   29.26  
 เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น  (บาท)  8.00   8.50   10.252/

 อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ  (ร้อยละ)  44   40   35
 ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด  (บาท)  175.00   246.00   320.00

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน
 อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม  (ร้อยละ)  2.57   3.68   4.30
 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (ร้อยละ)  13.88   14.65   18.06
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม  (ร้อยละ)  5.82   5.99   7.07
 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (เท่า)  1.06   1.21   1.19
 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (เท่า)   0.36   0.50   0.40
 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA  (เท่า)  1.01   1.74   1.37
 อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย  (เท่า)  15.71   10.07   12.96

หมายเหตุ : 

1/  ค�ำนวณจำกจ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ณ  วันที่ 31 ธันวำคม 2551 จ�ำนวน 2,820.27 ล้ำนหุ้น วันที่ 31 ธันวำคม 2552 จ�ำนวน 2,826.90 

 ล้ำนหุ้น และวันที่ 31 ธันวำคม 2553 จ�ำนวน 2,839.22 ล้ำนหุ้น

2/  เป็นอัตรำที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ปตท. เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2554 และให้น�ำเสนอขอควำมเห็นชอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น    

 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2554 วันที่ 20 เมษำยน 2554

จุดเด่นท�งก�รเงิน
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  2551 2552 2553

ธุรกิจถ่านหิน

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี

ปตท.สผ.

หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

หน่วยธุรกิจนำ้ามัน

หน่วยธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

2,000,816

54%

49%

เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
ลดลงร้อยละ 21 1,586,174

1,900,005

100,000

75,000

50,000

25,000

0

-25,000

ร�ยได้จ�กก�รข�ย
หน่วย : ล้านบาท

กำ�ไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
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50%

 2551 2552 2553

83,088

59,548
51,705

43%

กำาไร (ขาดทุน)
จากการจำาหน่ายการลงทุน

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน)
จากธุรกิจถ่านหิน

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน)
จากบริษัทร่วม-การกลั่น

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน)
จากบริษัทร่วม-ปิโตรเคมี

ปตท.สผ.

ปตท.

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน)
จากบริษัทร่วม-อื่นๆ

63% 43%

เพิ่มขึ้นร้อยละ 40

เพิ่มขึ้นร้อยละ 15

-2%

33%

9%

15%

1%

-1%

53%

12%
1%

-6%

-23%

25%

7%

1%

26%

24%

23%

2%

18%

14%

7%

6%

2%
1%

23%

17%

7%
2%
1%



 2551 2552 2553

 2551 2552 2553

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

0

374,614

เพิ่มขึ้นร้อยละ 25

งบดุล
หน่วย : ล้านบาท

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน

215,532

474,587

249,565

526,796

306,846

1.06 1.191.21

อัตร�ส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่�)

5.82
7.075.99

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)

13.88
18.06

14.65

อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)

 2551 2552 2553

15.71 12.9610.07

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

1.01 1.371.74

อัตร�ส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (เท่�)

0.36 0.40
0.50

อัตร�ส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่�)

หนี้สินอื่น

เงินกู้ยืม
ระยะยาว 
(รวมเงินให้กู้ยืม
ถึงกำาหนด
ชำาระภายใน 1 ปี)

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

สินทรัพย์
หมุนเวียน

สินทรัพย์อื่นๆ

ที่ดิน อาคาร
และ

อุปกรณ์-สุทธิ

267,165

243,414

239,125

430,536

333,806

294,151

354,888

498,091

358,011

364,341

370,989

571,313
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1,102,544 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13

1,249,148

885,193



ชื่อบริษัท  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)  
ชื่อย่อ ปตท.
เลขทะเบียนบริษัท   0107544000108
ประเภทธุรกิจ กิจกรรมหลักของบริษัทฯ เป็นการดำาเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียม โดยบริษัทฯ ลงทุนใน
  บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ 
  ปิโตรเลียมขั้นต้น  ปิโตรเลียมขั้นปลาย ธุรกิจถ่านหิน
ทุนจดทะเบียน 28,572,457,250 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,857,245,725 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)
ทุนที่ออกและชำ�ระเต็มมูลค่�  28,490,420,250 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,849,042,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่    555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
  โทรศัพท์ :  0-2537-2000
  โทรสาร :  0-2537-3498-9
  เว็บไซต์ : http://www.pttplc.com
ฝ่�ยสื่อส�รองค์กร โทรศัพท์ : 0-2537-2150-1 
  โทรสาร : 0-2537-2169, 0-2537-2171
  อีเมล : Corporate@pttplc.com
ฝ่�ยผู้ลงทุนสัมพันธ ์ โทรศัพท์ : 0-2537-3518-9    
  โทรสาร : 0-2537-3948
  อีเมล : ir@pttplc.com
ฝ่�ยสำ�นักกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ โทรศัพท์ : 0-2537-3850-1
และเลข�นุก�รบริษัท โทรสาร : 0-2537-3887
  อีเมล : corporatesecretary@pttplc.com

บุคคลอ้�งอิง
	 •	 นายทะเบียนหลักทรัพย์		  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
   ชั้น 4, 6 - 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   โทรศัพท์ : 0-2359-1200-1
   โทรสาร : 0-2359-1259
	 •	 ผู้สอบบัญชี สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   
   ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
   โทรศัพท์ : 0-2618-5803         
    โทรสาร : 0-2618-5807
	 •	 นายทะเบียนหุ้นกู้สกุลบาท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
   ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 1 สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์
   อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
   โทรศัพท์ : 0-2256-2323-8  
   โทรสาร : 0-2256-2406
   ทีมการขายผลิตภัณฑ์บริการหลักทรัพย์ บริการหลักทรัพย์
   เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   โทรศัพท์ : 0-2544-3937, 0-2544-3930

   โทรสาร : 0-2937-7662

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
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น�ยประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

น�ยนริศ ชัยสูตร
รักษาการประธานกรรมการ

น�ยณอคุณ สิทธิพงศ์
ประธานกรรมการ

(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 24 ธันวำคม 2553)
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ส�รจ�กคณะกรรมก�ร

เรียน ท่�นผู้ถือหุ้น

 เศรษฐกิจโลกและไทยปี 2553 ฟื้นตัวสูงอย่างรวดเร็วส่งผลให้เงินทุนต่างประเทศไหลเข้าสู่ภูมิภาคเป็นจำานวนมาก ทำาให้ 
ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น นอกจากนี้เศรษฐกิจที่ดีขึ้นทำาให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นทุกชนิด เช่นเดียวกับการใช้พลังงานที่มี 
การขยายตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักของประเทศ ส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในปีนี้ 
สูงถึง 4,058 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2552 เช่นเดียวกับการใช้ LPG ที่ขยายตัวสูงขึ้นมาก ทำาให้มีการนำาเข้า 
LPG เพิ่มขึ้นจาก 7 แสนตัน ในปี 2552 เป็นประมาณ 1.5 ล้านตัน โดย ปตท. ยังคงรับภาระส่วนต่างราคานำาเข้าก่อน ซึ่งรัฐจะชดเชย 
ให้ในภายหลัง โดยรัฐควบคุมราคาที่ 333 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ตำ่ากว่าตลาดโลกซึ่งอยู่ที่ 712 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพื่อป้องกัน 
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความเดือดร้อนของประชาชน สำาหรับ NGV นั้น ปตท. ได้รับเงินชดเชย 2 บาท 
ต่อกิโลกรัมจากภาครัฐ เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2554 หลังจากที่ต้องจำาหน่ายในราคา 8.50 บาท ขณะที่ต้นทุน 
อยู่ที่ 14 -15 บาทมาเป็นระยะเวลานาน โดยปีที่ผ่านมา มีความต้องการใช้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสถานีบริการรวม 428 แห่ง 
ครอบคลุม 51 จังหวัด
 
 จากผลประกอบการที่ดีขึ้นมากของบริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ทั้งในส่วนราคา
และปริมาณการผลิต เช่นเดียวกับกลุ่มบริษัทในเครือธุรกิจปิโตรเคมี ที่มีผลประกอบการดีขึ้นทุกบริษัท จากราคาและส่วนต่างราคา 
ผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดปรับสูงขึ้น ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ผลประกอบการของ ปตท. และบริษัทย่อยในปี 2553 
มีรายได้จากการขาย 1,900,005 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 มี EBITDA จำานวน 167,376 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 และกำาไรสุทธิ 
83,088 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ความสำาเร็จของการดำาเนินงานที่สำาคัญ ได้แก่ การลงนามสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง 
Zawtika (M9) กับกลุ่มผู้ขายในประเทศพม่า โรงแยกก๊าซอีเทนเริ่มปฏิบัติการในช่วงกลางปี 2553 และโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 
เริม่ทดสอบการเดนิเครือ่งในช่วงปลายปี 2553 ทำาให้ปรมิาณการผลติ Feedstock เพิม่ขึน้ ในส่วนของธรุกจินำา้มนันัน้ ปตท. ยงัครองความเป็น 
ผู้นำาตลาดขายปลีกต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 34.5 และเป็นผู้นำาตลาดผลิตภัณฑ์นำ้ามันหล่อลื่นเป็น 
ปีที่ 2 มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 37.7 รวมทั้งเปิดตัวผลิตภัณฑ์นำ้ามันเชื้อเพลิงสูตรใหม่ Blue Innovation ซึ่งเป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
นำ้ามันเชื้อเพลิงทุกชนิดให้มีคุณภาพระดับ Premium โดยสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีของ ปตท. นอกจากนี้ ในธุรกิจ Non-Oil 
ได้เปิดตวัร้านกาแฟ Café Amazon และร้านสะดวกซือ้ Jiffy ให้เป็นทีรู่จ้กัอย่างกว้างขวาง ทำาให้ได้รบัความเชือ่มัน่สงูสดุจากผูบ้รโิภค ส่งผล 
ให้สถานีบริการฯ ปตท. ได้รับรางวัลสุดยอดแบรนด์ 10 ปีซ้อนและเป็นระดับ Platinum รายเดียวของประเทศ จากการโหวตโดยผู้อ่าน 
นิตยสาร Reader’s Digest 
 
 ที่สำาคัญ ปตท. ยังมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาพลังงานทดแทนใหม่ๆ ที่สามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงการผลิตหรือเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม อาทิ การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ หรือผลิต Compressed Biogas หรือก๊าซ 
ชีวภาพอัด เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ทดแทน NGV อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ปตท. ได้จัดทำาฐานข้อมูลการปล่อย Green House Gas  
(GHG) เพื่อช่วยบรรเทาโลกร้อนและเนื่องจากข้อมูลนี้มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ การใช้พลังงานสามารถนำาไปใช้เป็นส่วนหนึ่ง 
ในการกำาหนดนโยบาย หรือแนวทางเพื่อลดปริมาณการปลดปล่อย เป็นการลดต้นทุนในเรื่องการใช้พลังงานให้กับองค์กรอีกด้วย
 
 สำาหรับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศนั้น ปตท. ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายและนำาเข้า LPG ร่วมกับบริษัทนำ้ามันแห่งชาติ 
อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีปริมาณการซื้อขายรวม 220,000 ตัน ตลอดระยะเวลา 1 ปี ความสำาเร็จครั้งนี้ ทำาให้สามารถ 
นำาเข้า LPG ได้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น และจากกลยุทธ์ในการสร้างพลังร่วม (Synergy) ของกลุ่ม ปตท. ทำาให้มีศักยภาพ 
ในการทำาธุรกิจสูงขึ้นสามารถลงนามในสัญญาซื้อขาย Acetone, Phenol และ Bisphenol A กับบริษัท พีทีที ฟีนอล จำากัด ถือเป็น 
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ และสร้างฐานการตลาดที่มั่นคงให้แก่กลุ่ม ปตท. อีกทั้งได้ลงนามสัญญาซื้อขายนำ้ามันดิบ 
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ระยะยาวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 กับบริษัท Idemitsu Kosan Co., Ltd. ซึ่งมีโรงกลั่นใหญ่เป็นอันดับ 3 ในประเทศญี่ปุ่น ความสำาเร็จครั้งนี้ 
ทำาให้ ปตท. สามารถขยายธุรกรรมการค้านำ้ามันดิบของกลุ่ม ปตท. ได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจด้านอื่นๆ ต่อไป
 ผลสำาเร็จของการลงทุนผ่านกลุ่ม ปตท. ได้แก่ ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น โดย บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด 
(มหาชน) ซึ่งปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท เพิ่มขึ้นจากโครงการอาทิตย์เหนือ โครงการบงกช และโครงการพื้นที่ 
พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 นอกจากนี้การขยายธุรกิจในต่างประเทศของกลุ่ม ปตท. มีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น ด้วยความพร้อม 
ของบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในสายงานสำารวจและผลิตปิโตรเลียมที่ครบวงจร รวมถึงสถานะการเงินที่เข้มแข็ง จึงทำาให้ 
การดำาเนินธุรกิจไม่เพียงจะอยู่แต่ในประเทศเท่านั้น แต่มีการขยายธุรกิจเพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการเติบโตของ 
กลุ ่ม ปตท. โดยแสวงหาแหล่งพลังงานและแหล่งพลังงานทดแทนใหม่ๆ ด้วยการลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในต่างประเทศผ่าน 
บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด และบริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด ในขณะที่ธุรกิจขั้นปลายนั้น กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี 
และการกลั่นได้ขยายการลงทุนทั้งในสายผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการค้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมุ่งสร้างพลังร่วมระหว่างบริษัท 
ภายในกลุ่มภายใต้โครงการความร่วมมือ อาทิ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการขนส่งลำาเลียงของกลุ่ม  
ความร่วมมือเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการทำาการค้าระหว่างประเทศจากปริมาณที่มากขึ้น และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น  
นอกจากนั้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีได้มีการพัฒนาวัตถุดิบพื้นฐาน “โอลิโอเคมิคอล” และ “พลาสติกชีวภาพ” เพื่อผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค 
ในชีวิตประจำาวันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีค่าสูงสุด
 
 บนความภาคภูมิใจในการดำาเนินงานเพื่อความมั่นคงทางพลังงานอันเป็นพื้นฐานที่สำาคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
ควบคู่การดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งด้านการพัฒนาสังคม ชุมชน การศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม  
และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “โครงการรักษ์ป่าสร้างคน ๘๔ ตำาบล วิถีพอเพียง” ซึ่งบรรลุผลเกินเป้าหมายในการรับสมัคร 
ตำาบลที่มีความมุ ่งมั่นเข้าร ่วมโครงการ โดยมีครัวเรือนอาสา จำานวนกว่า 9,000 คน จาก 87 ตำาบลทั่วประเทศ สามารถ 
ลดรายจ่ายภายใต้กิจกรรมของโครงการฯ รวมกันได้ถึงร้อยละ 14 ต่อปี นอกจากนี้ยังได้จัดทำาโครงการ “1 ล้านกล้า ถวายพ่อ” 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และการเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยการรณรงค์สร้างจิตสำานึกและการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน ผ่านกิจกรรมรับกล้าไม้ยืนต้นทั่วประเทศและไม้ประดับดูดสารพิษเพื่อปลูกในบ้านเรือน ปลูกต้นไม้ 
ออนไลน์ทาง www.milliontreesforking.com และปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 5 ภูมิภาคกว่า 1 ล้านกล้า และเพื่อให้สอดคล้อง 
กับที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้ปี 2553 เป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ และภาครัฐประกาศให้เป็นปีแห่ง 
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ปตท. ได้จัดงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการ  “ความหลากหลายทางชีวภาพคือ
ชีวิต Biodiversity is Life” ขึ้น แสดงให้เห็นถึงความสำาเร็จในโครงการต่างๆ ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่ ปตท. ได้มุ่งสร้างสรรค์  
เป็นศูนย์รวมของชุมชน กลุ่มภาคีทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งครูอาจารย์ ปราชญ์ นักวิชาการ นักอนุรักษ์ นักคิด นักเขียน ฯลฯ เข้าร่วมพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง
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 ในขณะที่ต้นปี 2553 จากสถานการณ์ความขัดแย้งภายในประเทศ นำามาซึ่งภาพลักษณ์ด้านลบต่อสายตาของชาวต่างชาติ 
กลุ ่ม ปตท. จึงได้เป็นพลังสนับสนุนสร้างกิจกรรมใหญ่ที่เชิญคนดังระดับโลกมาเยือนประเทศ เช่น การจัดการแข่งขันกอล์ฟ 
รายการ World Golf Salutes King Bhumibol เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในปีมหามงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเชิญ 
อดีตประธานาธิบดี บิล คลินตัน แห่งสหรัฐอเมริกา มาแสดงปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโลกร้อน การจัดการแข่งขันกีฬา 
มวยไทยระดับโลก Thai Fight ซึ่งมีนักมวยต่างชาติจาก 16 ประเทศเข้าร่วมชิงชัย เพื่อยกระดับมวยไทยเข้าสู่สากล การจัดการแข่งขัน
เทนนิส PTT Thailand Open ที่มีนักเทนนิสชื่อดังเข้าร่วม เหล่านี้ นอกจากจะเป็นโอกาสอันดีของคนไทยที่ได้สัมผัสกับผู้มีชื่อเสียง 
ระดับโลกแล้ว สิ่งที่ได้มากไปกว่านั้น คือ ภาพบรรยากาศของประเทศที่สงบสวยงามได้ถูกเผยแพร่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ 
ในสายตาชาวโลกอีกด้วย 

 ปตท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในตลาดหลักทรัพย์ มีบทบาท หน้าที่สำาคัญในการตอบสนองความคาดหวังที่หลากหลายของ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย แต่ด้วยกลยุทธ์การบริหารที่มีหลักการชัดเจนในการรักษาสมดุลระหว่างการมุ่งสู่องค์กรเป็นเลิศ การกำากับดูแล 
กิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งการใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) หรือ TQA มาใช้ 
ในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กร และในปีนี้ ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้พัฒนาการบริหารจัดการ จนได้รับรางวัล 
การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และทำาให้ ปตท. เป็นที่ยอมรับจากหลายสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและ 
ต่างประเทศ เช่น รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards  
ปตท. ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านผู ้นำาเป็นปีที่ 4 ต่อเนื่อง รวมทั้งรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน รางวัล
รัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำาปี (โดดเด่นในทุกด้าน) เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่อง จากกระทรวงการคลัง และได้รับรางวัล “SAA Award  
for Listed Companies 2010” ประเภท CEO ยอดเยี่ยมในกลุ่มอุตสาหกรรมหมวดทรัพยากร จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
สำาหรับต่างประเทศ ปตท. ได้รับการจัดอันดับที่ 196 ของบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใหญ่และมีอิทธิพลที่สุดของโลก จากนิตยสาร 
Forbes ได้รับการจัดอันดับที่ 155 ของบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของโลก 500 บริษัทจากนิตยสาร Fortune ได้รับการจัดอันดับที่ 7 ของ 
ภูมิภาคเอเชียและอันดับที่ 35 ของโลก ในหมวดรางวัล PLATTS Companies in Asia และได้รับรางวัล Recognition Awards 2010, 
The Best of Asia จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ฮ่องกง ซึ่งได้มอบรางวัล First Asian Corporate Director  
Recognition Awards 2010 ให้คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ด้วย เป็นต้น

 ในนามของคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ที่ให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจ 
และสนับสนุนกิจการ ปตท. ด้วยดีจนประสบความสำาเร็จและจะเป็นพลังผลักดันให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมกันฝ่าฟันภาวะ 
วิกฤติทั้งปวงอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา เพื่อเป้าหมายในการเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำา ที่นำาชื่อเสียงมาสู่คนไทย 
และประเทศชาติอย่างยั่งยืน
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น�ยประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

น�ยนริศ ชัยสูตร
รักษาการประธานกรรมการ

น�ยณอคุณ สิทธิพงศ์
ประธานกรรมการ

(ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 24 ธันวำคม 2553)



เรียน ท่�นผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการตรวจสอบบรษิทั ปตท. จำากดั (มหาชน) ประกอบด้วย 
กรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์
ด้านการเงิน กฎหมาย และการบริหารองค์กร โดยมีนายอำาพน กิตติอำาพน 
เป็นประธานกรรมการ นายชัยเกษม นิติสิริ และนายสุรชัย ภู่ประเสริฐ                  
เป็นกรรมการ ในระหว่างปี 2553 มีการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ 
ตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ตามคำาสั่งคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ 
1/2553, 2/2553 และ 6/2553 โดยแต่งตัง้นายอำาพน กติตอิำาพน เป็นประธาน 
กรรมการตรวจสอบแทนนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช แต่งตั้งนายชัยเกษม  
นิติสิริ เป็นกรรมการตรวจสอบแทนคุณพรทิพย์ จาละ ตั้งแต่วันที่ 30 
เมษายน 2553 และแต่งตั้งนายสุรชัย ภู่ประเสริฐ เป็นกรรมการตรวจสอบ
แทนนายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต  ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2553 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และตามระเบียบบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากกิจการของบริษัท ปตท. 
จำากัด (มหาชน) มีการขยายไปสู่บริษัทในกลุ่มมากขึ้น ประกอบกับความ
ผนัผวนทางเศรษฐกจิการเงนิในระดบัมหภาค คณะกรรมการตรวจสอบจงึมี 
นโยบายเน้นระบบการตรวจสอบภายในในลักษณะกลุ่ม โดยสรุปได้ดังนี้
 • เน้นการตรวจสอบในส่วนของบรษิทัลกูและบรษิทัในเครอืมากขึน้   
เพือ่ให้เกดิความเชือ่มโยงและสอดคล้องกนั เช่น การพจิารณาปรบักฎเกณฑ์  
ระเบยีบทางด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล ให้มคีวามสอดคล้องกนักบั ปตท.
 • สร้างระบบป้องกัน  โดยให้มีการฝึกอบรมเรื่องระเบียบข้อบังคับ
และอำานาจอนุมัติต่างๆ ให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ ปตท. และ
บรษิทัในกลุม่ เพือ่ให้เกดิความรูค้วามเข้าใจ อนัจะทำาให้พนกังานปฏบิตัไิด้ 
ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการป้องกันความผิดพลาดเลินเล่อ ลดความเสียหายได้ 
 • ให้ความสำาคญัในเรือ่งการบรหิารความเสีย่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ความเสี่ยงที่นอกเหนือจากเรื่องของราคา หรือความเสี่ยงที่เกิดจาก 
ความผันแปรของภาวะเศรษฐกิจ เช่น ในเรื่องนโยบายของภาครัฐ เป็นต้น 
 ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง  
โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี 
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้ 

 1. ก�รสอบท�นร�ยง�นท�งก�รเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 2553 ของ 
บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหารและ 
สำานักตรวจสอบภายใน โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งที่มี 
การพจิารณางบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจำาปี คณะกรรมการ 

ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

น�ยอำ�พน กิตติอำ�พน      
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

020 บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน)   รายงานประจำาปี 2553 



ตรวจสอบได้สอบถามในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำาคัญและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล 
เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำางบการเงินเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ระบบบัญชีและ 
งบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุน 
หรือผู้ใช้งบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัท 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาขอบเขตแนวทาง 
และแผนการสอบบัญชีประจำาปีของผู ้สอบบัญชี นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเตรียมความพร้อมในการจัดทำา 
งบการเงินตามมาตรฐานบัญชี International Financial Reporting Standards (IFRS) โดยบริษัทฯ มีความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ดังกล่าวแล้ว  
 2.  ก�รสอบท�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทาง 
การบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการกำาหนด (Identify) ความเสี่ยงขององค์กรที่เกิดจากภาวะภายในและภายนอกองค์กรให้ครอบคลุม 
ทุกมิติมากขึ้น เช่น ความเสี่ยงจากการกำากับดูแลและนโยบายภาครัฐ เป็นต้น โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษัทฯ  รวมทั้งพิจารณา
และสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสมำ่าเสมอทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 
เพื่อนำาไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
 3.   ก�รสอบท�นประสิทธิผลของระบบก�รควบคุมภ�ยใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุม 
ภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในทุกไตรมาส โดยพิจารณาในเรื่องการดำาเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแล 
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน  
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรีซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็นปัญหา 
หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ นอกจากนี้ในปี 2553 บริษัทฯ มีการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยการกำาหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 โดยได้รบัความร่วมมอืจากผูบ้รหิารตอบแบบประเมนิการควบคมุภายใน ในปี 2553 
มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา รวมทั้งได้เสริมเทคนิคการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการประเมินด้วยตนเอง (Control Self Assessment) 
เพือ่ให้เกดิความเชือ่มัน่มากขึน้ ผลการประเมนิการควบคมุภายในของฝ่ายบรหิารและสำานกัตรวจสอบภายในมคีวามเหน็ว่า การควบคมุภายใน
ของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล
 4. ก�รสอบท�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่กำาหนดไว้  
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณธรรม บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะในเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
รายการระหว่างกันของบริษัทในกลุ ่ม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำาเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ สมเหตุสมผล นอกจากนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรวมทั้งคณะและประเมินตนเองตามแนวทาง 
ปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลสรุปอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 5. ก�รกำ�กบัดแูลง�นตรวจสอบภ�ยใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนกลยทุธ์สำานกัตรวจสอบภายใน  แผนการตรวจสอบ 
ประจำาปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี การปฏิบัติตามแผน สอบทานผลการตรวจสอบโดยให้ข้อแนะนำาและติดตามการดำาเนินการ 
แก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำาคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำากับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ  
ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงระเบียบ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ  
และข้อกำาหนด บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน รวมทั้งคู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบประมาณประจำาปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนการสรรหา 
และการหมุนเวียนบุคลากร การฝึกอบรมบุคลากร การประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของทรัพยากร ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)  
พิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายและพิจารณาความดีความชอบประจำาปีของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน             
 6. ก�รพิจ�รณ�แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้สำานักงานการตรวจเงิน 
แผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ประจำาปี 2554 และนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำาปี  2554 ต่อไป

 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำาคัญกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ  
ดำาเนินงานโดยมีระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ  
มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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เรียน ท่�นผู้ถือหุ้น

 ท่ามกลางสภาวะทางเศรษฐกิจและราคาพลังงานที่ผันผวน  
การแข่งขันในธุรกิจพลังงานที่นับวันจะรุนแรงขึ้นจากปริมาณสำารอง 
ของทรัพยากรพลังงานของโลกที่มีอยู่อย่างจำากัด ภาวะโลกร้อนซึ่งต้องการ 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้นการพัฒนาธุรกิจจึงต้องการ 
การเตบิโตอย่างยัง่ยนืควบคูก่บัสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม ปตท. ในฐานะ 
บรษิทัพลงังานแห่งชาตจิงึได้ยดึมัน่ในการนำาหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ี  
(Good Corporate Governance) ตามแนวปฏิบัติ OECD Guidelines  
on Corporate Governance of State-owned Enterprises และหลัก 
การกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ในองค์กรเพื่อสร้างสมดุลและตอบสนอง 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และบริหารจัดการองค์กร 
ให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบริษัทต่างๆ 
ในประเทศไทย
 คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการทีด่ซีึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระ  
3 ท่าน ทำาหน้าที่กำากับดูแลและติดตามให้ ปตท. มีการนำาหลักการกำากับ 
ดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณทางธรุกจิของ ปตท. และ PTT Group CSR  
Framework ไปปฏิบัติให้สัมฤทธิผล สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทุกฝ่าย และมีการปรับปรุงหลักการและแผนการดำาเนินงานให้ทัน 
ต่อสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป  
โดยในปี 2553 คณะกรรมการมีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาแผนงาน 
ตามนโยบาย และตดิตามความก้าวหน้าการดำาเนนิงานด้านการกำากบัดแูล 
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยสรุป
สาระสำาคัญดังนี้
 ก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งเท่�เทียมกัน 
 นอกจากการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและจำาเป็นในรายงาน 
ประจำาปีและการเปิดเผยข้อมูลบน www.pttplc.com แล้ว ปตท.  
ยังจัดทำา “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมกลุ ่ม ปตท. ปี 2552”  
ตามแนวทางสากลที่กำาหนดโดย Global Reporting Initiative : GRI  
โดยได้ระดับ B ซึ่งดีขึ้นจากระดับ C ในปี 2551 นอกจากนี้ ปตท. ยังจัด 
ให้มีช่องทางติดต่อและร้องเรียนหลายช่องทางโดยมีระบบ “Contact Us”  
ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารข้อร้องเรียนที่สามารถแก้ไข 
และตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเปิดเผยผลการดำาเนินงาน 
และข้อมูลสำาคัญสำาหรับผู้ลงทุนเป็นรายไตรมาส มีการเปิดเผยการขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ประจำาปีและเมื่อมีเหตุการณ์ของบุคลากรทุกระดับ 
ผ่านแบบฟอร์มต่างๆ โดยในปี 2553 ไม่พบรายการขดัแย้งทางผลประโยชน์
ที่มีสาระสำาคัญ

ร�ยง�นของคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

น�ยชัยเกษม นิติสิริ 
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
14 กุมภาพันธ์ 2554 
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 ก�รรักษ�สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2553 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ปตท. สนับสนุนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยดำาเนินการ 
ตาม “Annual General Meeting Checklist” ที่กำาหนดโดยคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
รายย่อยเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเผยแพร่ข้อมูลการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าพอสมควร การอำานวยความสะดวกใน 
การมอบฉนัทะในกรณทีีไ่ม่สามารถเข้าร่วมการประชมุได้ การสร้างบรรยากาศให้ผูถ้อืหุน้ได้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ในการประชมุฯ ได้อย่าง 
เตม็ที ่การจดัทำารายงานการประชมุทีม่กีารบนัทกึข้อมลูสำาคญัในระหว่างการประชมุอย่างครบถ้วน ทัง้นี ้ปตท. ได้คะแนนเตม็ 100 จากการประเมนิ 
ผลของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสำาหรับผู้ถือหุ้น เช่น การเยี่ยมชมกิจการ และงานสานสัมพันธ์ เป็นต้น
 ก�รส่งเสริมจริยธรรมและคว�มโปร่งใส 
 ปตท. จดัพมิพ์และส่งมอบคูม่อืการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีฉบบัปรบัปรงุ (ปี 2552) ให้กบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ปตท. ทกุคนลงนาม 
รับทราบและปฏิบัติ โดยกำาหนดให้การฝ่าฝืนต้องรับโทษทางวินัยโดยมีการรณรงค์และสื่อความผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และเครือข่ายสารสนเทศอื่นๆ  
ให้พนกังานและบคุคลภายนอกได้รบัทราบอย่างสมำ่าเสมอ มกีารจดักจิกรรมปลกูฝังค่านยิม SPIRIT ให้กบัพนกังาน และจดักจิกรรม “PTT Group  
CG Day” ประจำาปี 2553 ซึ่งเป็นการจัดงานนิทรรศการ การแสดงของพนักงาน และการเสวนาของผู้บริหารระดับสูงภายในกลุ่ม ปตท. ในหัวข้อ 
“CG : The Code to Growth” เพือ่สร้างความตระหนกัถงึความสำาคญัของการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละการให้ความสำาคญักบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
 นอกจากนี้ ในปี 2553 รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 14 ซึ่งเป็นการประชุม 
ระดับโลกเพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัญหาการคอร์รัปชั่นและแนวทางการแก้ปัญหาในแต่ละประเทศ สร้างความตื่นตัวในการต่อต้านการทุจริต 
และการคอร์รัปชั่นทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ในโอกาสนี้ ปตท. เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน 27 บริษัท ที่เข้าร่วมการแสดงเจตนารมณ์เข้าแนวร่วม 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Collective Action Coalition) เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ด้านการกำากับดูแลความเสี่ยงด้านการทุจริต การส่งเสริมจริยธรรมและความโปร่งใส และการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ยังได้รับการเสนอชื่อเข้ารับ “รางวัลองค์กรโปร่งใส” จาก ปปช. อีกด้วย
 ก�รให้คว�มสำ�คัญกับผู้มีส่วนได้เสีย 
 ปตท. กำาหนดกรอบการดำาเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมกลุม่ ปตท. (PTT Group CSR Framework) ซึง่ครอบคลมุ 10 องค์ประกอบ 
หลกัในการปฏบิตังิานให้สอดคล้องกบัความรบัผดิชอบด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมของบรษิทั เพือ่เป็นแนวทางสำาหรบับรษิทัในกลุม่ ปตท.  
ในการสร้างความยัง่ยนื ทัง้นีใ้นปี 2553 มกีารนำากรอบการดำาเนนิงานดงักล่าวไปปฏบิตัจิรงิในหลายสายงาน และมกีารดำาเนนิการทีส่ำาคญั อาทิ   
 • โครงการ 1 ล้านกล้า ถวายพ่อ เป็นโครงการต่อเนือ่งจากการโครงการ “ปลกูป่าถาวรเฉลมิพระเกยีรตฯิ 1 ล้านไร่” โดยสร้างการมส่ีวนร่วม 
ของประชาชนในการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวให้ประเทศไทย เพือ่สบืสานพระราชดำารใินด้านการอนรุกัษ์ป่าและสิง่แวดล้อมและเฉลมิพระเกยีรตพิระบาท-
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ 60 ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี 
 • การออกผลิตภัณฑ์ PTT Blue Innovation ซึ่งเป็นนวัตกรรมนำ้ามันเชื้อเพลิงที่เพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ประหยัดการใช้เชื้อเพลิง 
 • ผลการดำาเนินงานโครงการรักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ตำาบลวิถีพอเพียง ปี 2550 - 2553 สามารถลดรายจ่ายภายใต้กิจกรรมที่เข้าร่วม 
โครงการฯ รวมกันได้ถึง 170 ล้านบาท หรือเฉลี่ยประมาณ 34,000 บาทต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 14 ต่อปีในครัวเรือนอาสาที่เข้าร่วมโครงการฯ  
จำานวนกว่า 9,000 คน จาก 87 ตำาบลทั่วประเทศ เป็นต้น
 • การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (Bio Diversity) อาทิ การประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว เป็นครั้งที่ 12  การจัดสัมมนาวิธีการ 
และนทิรรศการด้านความหลากหลายทางชวีภาพ  การประกวดการพฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิ เป็นครัง้ที ่5 
 ก�รพัฒน�ศักยภ�พกรรมก�ร 
 คณะกรรมการ ปตท. จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการโดยแบ่งเป็นการประเมินตนเอง การประเมินกรรมการท่านอื่น  
และการประเมนิคณะกรรมการทัง้คณะ เพือ่นำาผลการประเมนิและข้อเสนอแนะไปใช้ในการพฒันากรรมการต่อไป โดยในปี 2553 ผลการประเมนิ 
อยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปตท. จัดให้มีการอบรมกรรมการใหม่ มีการเยี่ยมชมกิจการในบริษัท 
กลุ่ม ปตท. รวมทั้งให้การสนับสนุนกรรมการหลายท่านเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ จากสถาบันชั้นนำาทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศ อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สถาบันพระปกเกล้า และ Harvard University, USA เป็นต้น

 ทัง้นี ้ในปี 2553 ปตท. ได้รบัรางวลัด้านการกำากบัดแูลกจิการทีด่หีลายรางวลั อาท ิรางวลัรายงานบรรษทัภบิาลดเีด่นจากตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินการธนาคาร ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” ในโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนปี 2553 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รางวัล  
Recognition Awards 2010, The Best of Asia (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5) จากนิตยสาร Corporate Governance Asia และรางวัล “Platinum  
Corporate Award” จากนิตยสาร The Asset เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เป็นต้น
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เรียน ท่�นผู้ถือหุ้น

 ข้อบงัคบับรษิทั ปตท. จำากดั (มหาชน) กำาหนดให้มคีณะกรรมการ 
กำาหนดค่าตอบแทนโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการ ปตท. อย่างน้อย
จำานวน 3 คน และกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คน  
ต้องเป็นกรรมการอสิระ เพือ่ทำาหน้าทีก่ำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่โดยให้มีการ
กำาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ 
ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล 

 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน ได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รบั 
มอบหมายอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล โดยในปี 2553   
มีการประชุมคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณา 
ค่าตอบแทนของกรรมการ และของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากผลงานและความสำาเร็จ 
ในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำาหนดไว้ รวมทั้ง 
ใช้วิธีการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สำาหรับการประเมินผล 
กรรมการ ปตท. มีการประเมินในภาพรวมทั้งคณะ ประเมินตนเอง 
และประเมินท่านอื่นด้วย สำาหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ 
ผู ้จัดการใหญ่ มีการประเมินผลในตอนสิ้นปีเทียบกับตัวชี้วัดที่ได้ 
กำาหนดไว้ตั้งแต่ต้นปี รวมถึงพิจารณาภาวะผู้นำาในการนำาองค์กรไปสู่ 
ความสำาเร็จประกอบด้วย อนึ่ง ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว
คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน จะคำานึงถึงความรับผิดชอบ
ของกรรมการ ขนาดของธุรกิจ สภาพความเป็นจริงในทางเศรษฐกิจ 
การดำาเนินการที่สะท้อน/เชื่อมโยงกับผลประกอบการ รวมทั้งพิจารณา
เปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำาในอุตสาหกรรม 
ที่ใกล้เคียงกันทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ

 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยค่าตอบแทน 
ของกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และผู้บริหารไว้ในรายงานประจำาปี
ฉบับนี้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

ร�ยง�นของคณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน

น�ยนนทิกร ก�ญจนะจิตร�     
ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
14 กุมภาพันธ์ 2554
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ร�ยง�นของคณะกรรมก�รสรรห�

เรียน ท่�นผู้ถือหุ้น

 ข้อบงัคบับรษิทั ปตท. จำากดั (มหาชน) กำาหนดให้มคีณะกรรมการ 
สรรหาโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และ
กรรมการสรรหา 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีอำานาจ หน้าที่ 
และความรับผิดชอบในการคัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลที่มี 
ความเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการ ปตท. หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยกำาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหา 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และบรรลุเป้าหมายตามทิศทาง
ขององค์กร 

 ในปี 2553 กรรมการสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ 
มอบหมายอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล มีการประชุม
คณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง พิจารณาคัดเลือกบุคคลจากสาขาอาชีพ 
ที่หลากหลาย มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับธุรกิจ 
ของ ปตท. เป็นผู้ที่มีความสง่างาม และไม่มีประวัติด่างพร้อย เข้ามา
เป็นกรรมการ ปตท. แทนตำาแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา  
ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า
เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้

 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ คณะกรรมการ
สรรหาดำาเนินการตามกระบวนการโดยได้เสนอให้คณะกรรมการ  
ปตท. พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น
พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ ปตท.  และสำาหรบักระบวนการพจิารณา
แต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีล่าออกระหว่างปี คณะกรรมการสรรหา
ได้พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ปตท. พิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ทั้งนี้รายละเอียดได้เปิดเผยไว้เพื่อ 
ความโปร่งใสในการตรวจสอบในรายงานประจำาปีฉบับนี้แล้ว

น�ยอำ�พน กิตติอำ�พน 
ประธานกรรมการสรรหา
14 กุมภาพันธ์ 2554 
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สถ�นก�รณ์เศรษฐกิจและปิโตรเลียมของโลกปี 2553

 สถ�นก�รณ์เศรษฐกิจ
 เศรษฐกิจโลกในปี 2553 มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากปี 2552 โดยมีกลุ่มประเทศกำาลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่ 
(Developing and Emerging Economies) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จีนและอินเดีย ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2551  
มากนักเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ทำาให้การบริโภคภายในกลุ่มประเทศมีการขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ 
พัฒนาแล้ว (Developed Economies) โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ยังคงมีปัญหาเชิงโครงสร้าง ทั้งการว่างงาน 
และหนี้สาธารณะที่อยู่ในระดับสูง ทำาให้รัฐบาลของประเทศเหล่านี้ต้องดำาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (Stimulus Package) ต่อเนื่อง  
หลังจากที่มาตรการส่วนใหญ่ที่ออกมาในปี 2552 ทยอยสิ้นสุดลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2553 เช่น การต่ออายุมาตรการลดภาษี การคง 
อัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ในระดับตำ่า และการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงินผ่านการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล ดังจะเห็นได้จาก 
การทีธ่นาคารกลางสหรฐัฯ ประกาศมาตรการผ่อนคลายเชงิปรมิาณรอบสอง (Quantitative Easing : QE2) ด้วยการเข้าซือ้พนัธบตัรรฐับาล 
ระยะยาวเพิ่มขึ้นอีก 6 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น 
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2553 ทั้งนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) ณ เดือนมกราคม 2554 ปรับ 
ประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2553 เป็นร้อยละ 5.0 สูงกว่าประมาณการเดิม ณ เดือนตุลาคม 2553 ที่คาดว่า 
จะขยายตัวร้อยละ 4.8 จากปี 2552 ที่หดตัวร้อยละ 0.6 โดยที่เศรษฐกิจประเทศกำาลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่มีอัตรา 
การขยายตัวถึงร้อยละ 7.1 ขณะที่เศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วขยายตัวเพียงร้อยละ 3.0 
 การขยายตัวและพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศกำาลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่ในเอเชีย โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งจีน ซึ่งเป็นฐานการผลิตสำาคัญของโลก นำาไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างมากในความต้องการใช้พลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ใช้ 
เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม เช่น เหล็ก ทองแดง ถ่านหิน นำ้ามัน เคมีภัณฑ์พื้นฐาน และปิโตรเคมี ส่งผลให้ราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มที่เป็นวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้นมากในปี 2553 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ รายได้ประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น 
และการขยายตัวของเขตเมืองทำาให้ความต้องการบริโภคสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านที่อยู่อาศัยและวัสดุก่อสร้าง  
รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การขนส่ง การเงิน และการสื่อสารโทรคมนาคม

อัตร�ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศต่�งๆ ในปี 2551 - 2553
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 สถ�นก�รณ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
 จากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวดีขึ้นได้ทำาให้ความต้องการใช้
นำ้ามันเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะในจีนและอินเดียที่มีอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในระดับสูง ทั้งนี้ตามรายงานของสำานักงานพลังงาน
สากล (International Energy Agency : IEA) ณ เดือนมกราคม 
2554 คาดว่าความต้องการใช้นำ้ามันเฉลี่ยปี 2553 จะเพิ่มสูงขึ้น 
จากปีก่อน 2.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน มาอยู่ที่ระดับ 87.7 ล้านบาร์เรล 
ต่อวัน ความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นได้ผลักดันให้ราคานำ้ามันดิบดูไบ
ปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงต้นปีที่อยู่ที่ระดับ 77.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล มาอยู่ที่ระดับ 87.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล อย่างไร
ก็ตามจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาการว่างงานในสหรัฐฯ  
ที่ยังอยู่ในระดับสูง ปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรปที่ยังไม่คลี่คลาย 
และมาตรการที่ธนาคารกลางจีนกำาหนดให้ธนาคารพาณิชย์
ปรับเพิ่มสัดส่วนเงินสำารองตามกฎหมาย (Required Reserve 
Ratio) เพื่อชะลอความร้อนแรงทางเศรษฐกิจของจีนได้กดดันให้
ราคานำ้ามันปรับลดลงมาอยู่ในระดับตำ่าสุดที่ 68.2 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อบาร์เรลในเดือนพฤษภาคม แต่เมื่อตัวเลขการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของยุโรปที่ประกาศออกมาดีกว่าที่คาด ประกอบกับค่า
เงนิของสหรฐัอเมรกิาอ่อนค่าลงเมือ่เทยีบกบัค่าเงนิในกลุม่ประเทศ
กำาลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่ รวมทั้งสภาพคล่องใน 
ตลาดเงินที่มีมากขึ้นจากมาตรการ QE2 ของธนาคารกลางสหรัฐฯ 
ทำาให้นักลงทุนหันมาเก็งกำาไรในตลาดนำ้ามันและทองคำามากขึ้น  
ส่งผลให้ราคานำ้ามันกลับมาปรับเพิ่มขึ้นจนมาอยู่ที่ระดับสูงสุด 
ที่ 91.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในช่วงปลายปี   
 สำาหรับราคานำ้ามันสำาเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร์ได้ปรับตัว 
เพิ่มขึ้นตามราคานำ้ามันดิบและความต้องการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้น
จนทำาให้ปริมาณนำ้ามันสำาเร็จรูปคงคลังทั่วโลกที่อยู่ในระดับสูง 
มาตั้งแต่ปลายปี 2552 ปรับตัวลดลง โดยราคาเฉลี่ยของนำ้ามัน
เบนซิน 95 ในปี 2553 อยู่ที่ 88.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล  

สูงกว่าราคาเฉลี่ยในปี 2552 ที่อยู่ที่ระดับ 70.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรลเนื่องจากความต้องการใช้ในจีนและอินเดียอยู่ในระดับสูง 
รวมทั้งเหตุการณ์ประท้วงที่ท่าขนส่งนำ้ามันและโรงกลั่นในฝรั่งเศส
ในช่วงปลายปีทำาให้เกิดภาวะอุปทานของนำ้ามันเบนซินตึงตัว  
ในส่วนราคาเฉลี่ยของนำ้ามันดีเซลในปี 2553 อยู่ที่ 89.6 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สูงกว่าราคาเฉลี่ยในปี 2552 ที่อยู่ที่ระดับ 69.1 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวดีขึ้น 
ทำาให้ความต้องการใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรวมทั้งการที่จีน 
นำาเข้านำ้ามันดีเซลมากขึ้นในช่วงปลายปีหลังจากที่รัฐบาลจีนได้
ออกมาตรการแบ่งลดการใช้ไฟฟ้า (Power Rationing) เพื่อลด
ปริมาณการใช้ถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้าตามแผน 5 ปี 
ในการลดปริมาณการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ 
พลังงาน (Energy Efficiency) ในส่วนของราคาเฉลี่ยของก๊าซ- 
หุงต้ม (LPG CP) ในปี 2553 อยู่ที่ 712 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน  
สงูกว่าราคาเฉลีย่ในปี 2552 ทีอ่ยูท่ีร่ะดบั 510 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั 
จากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
      จากราคานำ้ามันสำาเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าการกลั่น 
ของโรงกลั่นประเภท Cracking อ้างอิงที่สิงคโปร์เฉลี่ยในปี 2553 
อยูท่ี ่4.6 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล สงูกว่าในปี 2552 ซึง่อยูท่ีร่ะดบั 
3.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
 ภาพรวมราคาผลติภณัฑ์ปิโตรเคมใีนปี 2553 ปรบัตวัเพิม่ขึน้
ตามราคานำ้ามันดิบและแนฟทาที่เพิ่มขึ้น ถึงแม้จะมีกำาลังการผลิต 
ที่เข้ามาใหม่ แต่ความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขยายตัวอย่าง
มากโดยเฉพาะในจีน โดยราคาผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ปรับตัวสูงขึ้น
จากความต้องการของเม็ดพลาสติกที่สูงขึ้น ทั้งนี้ราคาโพลีเอทิลีน 
ความหนาแน่นสูงเฉลี่ยทั้งปี 2553 อยู่ที่ 1,222 เหรียญสหรัฐฯ  
ต่อตัน สูงกว่าในปี 2552 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 1,134 เหรียญสหรัฐฯ  
ต่อตัน สำาหรับราคาโพลีโพรพิลีนเฉลี่ยทั้งปี 2553 อยู่ที่ 1,340 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน สูงกว่าปีก่อน ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 1,088 เหรียญ 

หน่วย : ล้านบาร์เรลต่อวัน

คว�มต้องก�รใช้น้ำ�มันโลกในปี 2551 - 2553

ที่มา : IEA มกรำคม 2554
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สหรัฐฯ ต่อตัน ในส่วนของราคาผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ปรับตัว 
เพิม่ขึน้ต่อเนือ่งตามราคานำา้มนัทีม่คีวามต้องการสงูขึน้ในฤดหูนาว 
รวมทั้งความต้องการในสายโพลีเอสเตอร์ที่สูงขึ้นเช่นกัน โดยราคา
เบนซีนเฉลี่ยทั้งปี 2553 อยู่ที่ 913 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน สูงกว่า 

ในปี 2552 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 684 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน สำาหรับราคา
พาราไซลีนเฉลี่ยทั้งปี 2553 อยู่ที่ 1,042 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน  
สูงกว่าปีก่อน ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 984 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน

 ดูไบ  93.4 61.8 78.1

 เบนซิน 95 102.5 70.3 88.4

 ดีเซล 119.4 69.1 89.6

 นำ้ามันเตา 78.6 57.1 72.4

2551 2552 2553

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
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 โพลีโพรพิลีน 1,426 1,088 1,340

 โพลีเอทิลีน 

  ความหนาแน่นสูง 1,484 1,134 1,222

 แนฟทา 797 547 713
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เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน
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 พาราไซลีน 1,167 984 1,042

 เบนซีน 988 684 913

 แนฟทา 797 547 713
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เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน

โพลีโพรพิลีน

โพลีเอทิลีนคว�มหน�แน่นสูง
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พ�ร�ไซลีน

แนฟท�

ส�ยโอเลฟินส์ ส�ยอะโรเมติกส์

ที่มา : ICIS

ร�ค�น้ำ�มันดิบดูไบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในปี 2551-2553

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ร�ค�ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตล�ดเอเชียในปี 2551 - 2553

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 
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สถ�นก�รณ์เศรษฐกิจและปิโตรเลียมของไทย
ปี 2553

 สถ�นก�รณ์เศรษฐกิจ
 เศรษฐกิจไทยในปี 2553 สามารถฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง  
แม้ว่าจะเผชิญปัญหาความไม่สงบภายในประเทศ ปัญหาภัย
ธรรมชาติ และเงินบาทแข็งค่า ที่ส่งผลให้เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ระดับ 
31.7 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นจากปี 2552 ที่ระดับ 
34.3 บาทต่อเหรยีญสหรฐัฯ ทัง้นี ้เศรษฐกจิไทยในปี 2553 ขยายตวั 
ร้อยละ 7.8 สูงกว่าในปี 2552 ที่หดตัวร้อยละ 2.3 การขยายตัว 

ของเศรษฐกิจไทยในปี 2553 เป็นการขยายตัวของอุปสงค์ทั้ง 
ในประเทศและต่างประเทศโดยการบริโภคและการลงทุนขยายตัว 
ได้ดีต่อเนื่อง ประกอบกับภาคการส่งออกขยายตัวได้ในระดับสูง 
กว่าที่คาด จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของ 
ประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะจีน และประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสินค้า 
ส่งออกสำาคัญของไทยประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และ 
อุปกรณ์ รถยนต์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า นำ้ามันสำาเร็จรูป  
เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของ 
ภาคการผลิตโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ 
และปิโตรเคมี เป็นต้น 

ที่มา : ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และธนำคำรแห่งประเทศไทย
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หน่วย : % yoy

อัตร�ก�รขย�ยตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2551 - 2553
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 สถ�นก�รณ์ปิโตรเลียม
 จากการที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีเกินคาด ทำาให้การใช้ 
พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นเฉลี่ยปี 2553 (ไม่รวมพลังงาน 
หมุนเวียน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับปี 2552 อยู่ที่ระดับ 
1.783 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยมีการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 15 การใช้นำ้ามันเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ในขณะที่การใช้ไฟฟ้า
ขยายตัวร้อยละ 10.3 สำาหรับการใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิงในปี 2553 
มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552  
โดยการใช้ LPG ในภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรมกลับมา 
ขยายตวัหลงัจากหดตวัในปีก่อน จากสภาวะเศรษฐกจิทีป่รบัตวัดขีึน้  
ในขณะที่การใช้ LPG ในภาคครัวเรือนขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้ 
ในปี 2553 ประเทศต้องมีการนำาเข้า LPG คิดเป็นปริมาณกว่า  
1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากปี 2552 ที่มีการนำาเข้า 0.7  
ล้านตัน ในส่วนของการใช้ NGV มีการขยายตัวร้อยละ 35.1 อยู่ที่ 
ระดบั 181 ล้านลกูบาศก์ฟตุต่อวนั ทัง้นีภ้าครฐัยงัคงตรงึราคา LPG  
ณ โรงกลัน่อยูท่ี ่333 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั และราคา NGV ขายปลกี 
ที่ 8.50 บาทต่อกิโลกรัม
 สำาหรบัการใช้พลงังานในภาคเศรษฐกจิต่างๆ  มกีารขยายตวั 
ดังนี้
 1. ภาคอตุสาหกรรมเป็นภาคทีม่กีารใช้พลงังานขยายตวั 
มากที่สุด เนื่องจากยอดคำาสั่งซื้อเพิ่มขึ้นทำาให้มีการผลิตสินค้า 
อุตสาหกรรมสูงขึ้น ทั้งนี้การใช้ LPG มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุด 
หรือร้อยละ 31 จากปีก่อนอันเป็นผลมาจากราคา LPG ที่ยังถูก
ควบคมุอยูท่ำาให้ถกูกว่าราคาเชือ้เพลงิชนดิอืน่ รองลงมาเป็นการใช้ 
ก๊าซธรรมชาติซึ่งขยายตัวร้อยละ 21 และการใช้ไฟฟ้าขยายตัว 
ร้อยละ 13 ตามการขยายตัวของการผลิตเพื่อจำาหน่ายในประเทศ
และส่งออก
  2. ภาคครัวเรือนและธุรกิจการค้าเป็นภาคที่มีการใช้ 
พลังงานเพิ่มขึ้นจากการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยค่าครองชีพ 
ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2552 ไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน  
2554 ซึ่งประกอบด้วยการลดค่าไฟฟ้าสำาหรับครัวเรือนที่ใช้ไม่เกิน  
90 หน่วยต่อเดือน รวมทั้งจากสภาวะธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้นส่งผล 
ให้การใช้ไฟฟ้าขยายตวัร้อยละ 10 จากปีก่อนและจากการตรงึราคา  
LPG ทำาให้การใช้ LPG ในภาคครัวเรือนและธุรกิจการค้าขยายตัว 
ร้อยละ 9 จากปีก่อน
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ไฟฟ้า

ถ่านหิน

+1%
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หน่วย : บาร์เรลต่อวัน

หมายเหตุ : ไม่รวมพลังงำนหมุนเวียน
ที่มา : กรมธุรกิจพลังงำน ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน และ ปตท.

หน่วย : บาร์เรลต่อวัน

ก�รใช้พลังง�นในภ�คครัวเรือนและธุรกิจก�รค้� 
ในปี 2551 - 2553

หมายเหตุ : ไม่รวมพลังงำนหมุนเวียน
ที่มา : กรมธุรกิจพลังงำน ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน และ ปตท.

ก�รใช้พลังง�นในภ�คอุตส�หกรรม 
ในปี 2551 - 2553
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 3.  ภาคขนส่งเป็นภาคที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเช่นกัน  
โดยการใช้ LPG และ NGV ขยายตวัมากทีส่ดุทีร้่อยละ 20 เทยีบกบั 
ปีก่อน อันเป็นผลจากการควบคุมราคาของภาครัฐ รองลงมา 
เป็นการใช้นำ้ามันดีเซลที่ขยายตัวร้อยละ 16 จากปีก่อน แต่การใช้ 
นำา้มนัเบนซนิหดตวัลงร้อยละ 1 จากปีก่อนอนัเป็นผลมาจากปัญหา
การชุมนุมทางการเมืองในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม และ 
การที่ผู้บริโภคหันไปใช้เชื้อเพลิงทางเลือกอื่น รวมทั้งผลกระทบ 
จากปัญหานำ้าท่วม ทั้งนี้ในส่วนของการใช้พลังงานทดแทน ถึงแม้
การใช้แก๊สโซฮอล์จะยงัคงมสีดัส่วนการใช้มากทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ  
59.1 ของปริมาณการใช้เบนซินทั้งหมดแต่ปริมาณการใช้ลดลง 
ร้อยละ 2 จากปีก่อน ส่วนการใช้ไบโอดีเซล (B5) คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 38.2 ของปริมาณการใช้ดีเซลทั้งหมดโดยปริมาณการใช้ 
ลดลงร้อยละ 13.5 จากปีก่อน
 สรุปภาพรวมของการจัดหาและจัดจำาหน่ายปิโตรเลียม 
ปี 2553 ปริมาณการจัดหารวม 1,811,148 บาร์เรลต่อวัน หรือ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 จากปี 2552 โดยเป็นการจัดหาทั้งนำ้ามันและ 
ก๊าซธรรมชาติจากการนำาเข้าร้อยละ 56.2 ประกอบด้วยนำ้ามันดิบ 
และคอนเดนเสท 816,232 บาร์เรลต่อวัน นำ้ามันสำาเร็จรูป 53,626  
บาร์เรลต่อวนั โดยเป็นการนำาเข้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลวมากทีส่ดุ 50,770 
บาร์เรลต่อวนั และก๊าซธรรมชาต ิ148,764 บาร์เรลต่อวนั ส่วนทีเ่หลอื 
เป็นการจัดหาจากในประเทศ ซึ่งประกอบด้วยนำ้ามันดิบ 153,534  
บาร์เรลต่อวัน คอนเดนเสท 80,046 บาร์เรลต่อวัน และก๊าซ- 
ธรรมชาติ 558,946 บาร์เรลต่อวัน ในขณะที่การจัดจำาหน่าย 
ปิโตรเลียมรวมมีปริมาณ 1,408,840 บาร์เรลต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2.3 จากปีก่อน โดยจำาแนกเป็นนำ้ามันสำาเร็จรูป 703,523  
บาร์เรลต่อวัน และก๊าซธรรมชาติ 705,317 บาร์เรลต่อวัน สำาหรับ 
การส่งออกปิโตรเลียมในปี 2553 ลดลงร้อยละ 1.7 จากปีก่อน  
โดยประกอบด้วยนำ้ามันสำาเร็จรูป 206,262 บาร์เรลต่อวัน และ 
นำ้ามันดิบ 29,957 บาร์เรลต่อวัน

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0 2551 2552 2553

25%

45%

17%

26%

46%

15%

23%

48%

15%

นำ้ามันเตา
LPG + NGV

นำ้ามันเครื่องบิน

นำ้ามันเบนซิน

นำ้ามันดีเซล

+3%
+9%

หมายเหตุ : ไม่รวมพลังงำนหมุนเวียน

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงำน ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน และ ปตท.

หน่วย : บาร์เรลต่อวัน

ก�รใช้พลังง�นในภ�คขนส่งในปี 2551 - 2553
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 ก�รจัดห�  ก�รจัดจำ�หน่�ย

ก�รจัดห�และจัดจำ�หน่�ยปิโตรเลียมของประเทศไทยปี 2553

นำ้ามัน

ก๊าซ

นำ้�มัน
1,103.44

สัดส่วน 61%
+3.77%

น�้ามันดิบ
957.25

สัดส่วน 87%
+2.07%

น�า้มนัส�าเรจ็รปู
53.63

สัดส่วน 5%
+64.85%

ต่างประเทศ1/

803.72
สัดส่วน 84%

+2.42%

ในประเทศ
153.53

สัดส่วน 16%
-1.27%

ต่างประเทศ3/

53.63
สัดส่วน 100%

+64.85%

ต่างประเทศ
12.51

สัดส่วน 13%
-32.18%

ในประเทศ2/

80.05
สัดส่วน 87%

+9.44%

คอนเดนเสท
92.56

สัดส่วน 8%
+1.06%

7 โรงกลั่น4/

ความสามารถในการกลั่น
รวม 1,234 พันบาร์เรลต่อวัน

 ในประเทศ ส่งออก
 45.07 55.73
 -4.24% -16.61%

นำ้ามันเตา

 ในประเทศ ส่งออก
 130.74 0.79
 +10.05% +64.41%

ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว

 ในประเทศ ส่งออก
 127.81 23.12
 -1.43% -0.69%

เบนซิน

 ในประเทศ ส่งออก
 81.46 31.54
 +6.25% +12.42%

ก๊าด/เครื่องบิน

 ในประเทศ ส่งออก
 318.45 95.08
 +0.08% +15.03%

ดีเซล

ปริมาณการใช้ในประเทศ
703.52
+1.90%

ปริมาณส่งออก
206.26
+2.47%

ก๊�ซธรรมช�ติ
707.71

สัดส่วน 39%
+9.98%

ต่างประเทศ
148.76

สัดส่วน 21%
2.79%

ในประเทศ
558.95

สัดส่วน 79%
+12.06%

6 โรงแยกก๊าซฯ5/

ความสามารถในการแยกก๊าซ
รวม 1,905 ล้าน ลบ. ฟุตต่อวัน

 นำ้ามันดิบ ส่งออก    29.96
  -27.05%

 
ไฟฟ้า

 481.71
  +12.23%

 
อุตสาหกรรม/ขนส่ง

 109.90
  +23.80%

 
ปิโตรเคมี

 113.71
  +8.85%

สรุป  
จัดหารวม

 1,811.15
  +6.11%

 1,408.84 +7.31%
 703.52 +1.90%
 705.32  +13.32%

 จ�าหน่ายในประเทศ
 นำ้ามันสำาเร็จรูป
 ก๊าซธรรมชาติ

 236.22 -1.75%
 206.26 +2.47%
 29.96 -27.05%

  ส่งออก
  นำ้ามันสำาเร็จรูป
  นำ้ามันดิบ

ข้อมูล : ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กรมธุรกิจพลังงำน กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ และ ปตท. (ณ เดือนกุมภำพันธ์ 2554)

หมายเหตุ : 1/ กำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบ รวมถึง Long Residue, Waxy Distillate, VGO, Heavy Nahtha, Condensate Residue, SLOP

 2/ ปริมำณกำรจัดหำดอนเดนเสทในประเทศจำกกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ

 3/ รวมก๊ำซปิโตรเลียมเหลว

 4/ ประกอบด้วย โรงกลั่นน�้ำมันบำงจำก, เอสโซ่, ไออำร์พีซี, ปตท.อะโรเมติกส์, สตำร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง และไทยออยล์ ไม่รวมโรงกลั่นฝำง

 5/ ประกอบด้วย โรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 1 ถึง 5 (รวม ESP) ของ ปตท. และโรงแยกก๊ำซธรรมชำติของบริษัท ปตท.สผ.สยำม จ�ำกัด

  (ไม่รวมโรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 6 ซึ่งเริ่มทดสอบกำรเดินเครื่องในเดือนตุลำคม 2553) จ�ำกัด

 ข้อมูลกำรจัดหำและจ�ำหน่ำยปิโตรเลียมไม่รวมปริมำณจัดหำและจ�ำหน่ำยยำงมะตอย

หน่วย : พันบาร์เรลต่อวัน
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แนวโน้มเศรษฐกจิและปิโตรเลยีมของโลกปี 2554

 แนวโน้มเศรษฐกิจ 
 เศรษฐกิจโลกในปี 2554 คาดว่าจะเติบโตชะลอลงจาก
ปี 2553 เล็กน้อย ทั้งนี้ IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกปี 2554 จะ 
ขยายตัวประมาณร้อยละ 4.4  ลดลงจากร้อยละ 5.0 ในปี 2553 
โดยการบริโภคภายในกลุ ่มประเทศกำาลังพัฒนาและประเทศ
เศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จีนและอินเดีย จะเข้ามาเป็น
แรงผลกัดนัสำาคญัของเศรษฐกจิโลกแทนการส่งออกไปยงัประเทศ
พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ที่ยังมี 
ปัญหาเชิงโครงสร้าง ทั้งปัญหาหนี้สาธารณะในสหภาพยุโรป  
ปัญหาการว่างงานทีย่งัอยูใ่นระดบัสงู และปัญหาการขาดดลุบญัชี
เดินสะพัดของสหรัฐฯ ที่มีต่อประเทศกำาลังพัฒนาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจีน ที่ เกิดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลานานและสะสมเพิ่ม 
มากขึ้นเรื่อยๆ จนทำาให้มีความไม่สมดุลของเศรษฐกิจโลก 
(Global Imbalance) ซึง่หากปัญหาเชงิโครงสร้างนีท้วคีวามรนุแรง
ขึ้น อาจฉุดรั้งให้การเติบโตของเศรษฐกิจโลกลดลงได้เนื่องจาก
อาจส่งผลให้เกิดสงครามค่าเงิน การกีดกันทางการค้า และ 
การหลั่งไหลของเงินทุนจากสหรัฐฯ เข้าสู่เอเชีย อันจะสร้างปัญหา
ต่อเศรษฐกิจของประเทศกำาลังพัฒนาในเอเชีย เนื่องจากเงินทุน 
ไหลเข้าไปเก็งกำาไรและทำาให้เกิดภาวะฟองสบู่เศรษฐกิจ อย่างไร
กต็าม เศรษฐกจิโลกกม็ปัีจจยัสนบัสนนุทีอ่าจทำาให้สามารถขยายตวั 
ได้มากกว่าที่คาดไว้ กล่าวคือ เศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มปรากฏ 
สญัญาณทีด่เีกีย่วกบัการจ้างงาน การบรโิภค และอสงัหารมิทรพัย์  
ซึ่งหากเป็นไปอย่างต่อเนื่องก็จะทำาให้การฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาด  
ในส่วนของสหภาพยุโรปก็อาจจะกลับมาขยายตัวได้หากปัญหา 
หนี้สาธารณะและวิกฤติภาคธนาคารของบางประเทศในกลุ ่ม 
ยูโรโซนไม่ลุกลามไปในวงกว้าง

 แนวโน้มปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
 สำาหรับแนวโน้มราคานำ้ามันดิบดูไบในปี 2554 คาดว่า
จะเฉลี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ 85 - 95 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 
เนื่องจากทิศทางเศรษฐกิจของกลุ ่มประเทศกำาลังพัฒนาและ
ประเทศเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะจีนและอินเดียยังคงเติบโต 
อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศพัฒนาแล้ว 
ยังคงอยู่ระหว่างการแก้ไข ทำาให้คาดว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 
จะยังคงอ่อนค่าต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้นักลงทุนเข้าไปเก็งกำาไร 
ในตลาดนำ้ามันต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ทางการเมือง 
อาทิ ความไม่สงบในหลายประเทศบริเวณตะวันออกกลางและ 
แอฟริกาเหนือจึงอาจส่งผลให้ในบางช่วงราคาอาจปรับสูงขึ้น 
เหนือระดับ 100 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลได้ อย่างไรก็ตาม 
คาดว่าราคาเฉลี่ยทั้งปี 2554 ไม่น่าจะสูงถึง 100 เหรียญสหรัฐฯ  
ต่อบาร์เรล เนื่องจาก Spare Capacity ของ OPEC ยังอยู่ใน 
ระดับสูงที่ประมาณ 5 - 6 ล้านบาร์เรลต่อวัน ทั้งนี้ราคานำ้ามัน 
ยังคงมีความผันผวนสูงโดยอาจปรับสูงขึ้นมากหากเศรษฐกิจ 
ของประเทศพัฒนาแล้วกลับมาฟื้นตัวแข็งแกร่งทำาให้เศรษฐกิจ 
ของประเทศกำาลังพัฒนาและเศรษฐกิจใหม่ขยายตัวมากกว่า 
คาดการณ์ หรือในทางกลับกันอาจลดลงตำ่ากว่าคาดการณ์ 
หากปัญหาเศรษฐกิจในประเทศพัฒนาแล้วทวีความรุนแรงและ 
ฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจโลก 
 สำาหรับค่าการกลั่นอ้างอิงสิงคโปร์ในปี 2554 คาดว่า 
จะเฉลี่ยอยู ่ในระดับประมาณ 5.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 
เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่ เฉลี่ยอยู ่ที่ระดับ 4.6 เหรียญสหรัฐฯ  
ต่อบาร์เรล เนื่องจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจะส่งผลให้มีความต้องการ 
ใช้นำา้มนัสำาเรจ็รปูเพิม่ขึน้ในภาคอตุสาหกรรม ภาคบรกิารการเดนิทาง
และขนส่งทางอากาศยาน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
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 ราคาผลติภณัฑ์โอเลฟินส์ในปี 2554 มแีนวโน้มทีจ่ะปรบัตวั 
สูงขึ้น ถึงแม้จะมีกำาลังการผลิตใหม่ที่เลื่อนจากปีที่แล้ว แต่ความ 
ต้องการในเอเชยียงัคงขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง โดยราคาโพลเีอทลินี 
ความหนาแน่นสูงคาดว่าจะอยู่ที่ 1,294 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 
และราคาโพลโีพรพลินีคาดว่าจะอยูท่ี ่1,460 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั  
เช่นเดียวกันกับราคาผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น  
โดยราคาเบนซีนคาดว่าจะเพิ่มเป็น 1,002 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน  
จากยอดขายเครือ่งใช้ไฟฟ้าและรถยนต์ทีส่งูขึน้และราคาพาราไซลนี 
คาดว่าจะเพิ่มเป็น 1,255 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เนื่องจาก 
ความต้องการใช้พาราไซลีนในภูมิภาคเอเชียยังคงสูงขึ้นต่อเนื่อง  
อันเป็นผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนและอินเดีย

แนวโน้มเศรษฐกจิและปิโตรเลยีมของไทยปี 2554

 แนวโน้มเศรษฐกิจ
 เศรษฐกิจไทยในปี 2554 คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 
ต่อเนื่องในอัตราที่ลดลง ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่มี 
แนวโน้มลดลง โดยภาคการส่งออกที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก 
จะมีอัตราการขยายตัวชะลอลง แต่จะได้รับปัจจัยหนุนสำาคัญ
จากการลงทุน ซึ่งเป็นการลงทุนของภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐาน 
ต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ขณะที่การลงทุน 
ของภาคเอกชนคาดว่าจะยังคงมีต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม 
ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และพลังงาน 
ทางเลือก อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตามองคือ การฟื้นตัว 
ของเศรษฐกิจโลกและการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า 
ซึ่งจะมีผลต่อภาคการส่งออก ขณะเดียวกันหากยังมีแนวโน้ม 

ของเงินทุนที่ไหลเข้าจะทำาให้ค่าเงินบาทมีความผันผวนและยังคง 
แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องได้ โดยในปี 2554 คาดว่าค่าเงินบาทเฉลี่ย 
จะอยู ่ที่ระดับ 30 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม 
แรงกดดนัต่อภาคการส่งออก แนวโน้มของอตัราเงนิเฟ้อทีเ่พิม่สงูขึน้ 
จากต้นทุนค่าแรงงาน ราคาวัตถุดิบ และราคานำ้ามันที่เพิ่มขึ้น  
จะทำาให ้ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน ้มปรับเพิ่มขึ้น  
และยังมีประเด็นเรื่องความเสี่ยงของการเมืองภายในประเทศ 
ที่จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากต่างชาติ  
ทั้งนี้ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2554 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทย 
ในปี 2554 จะขยายตัวประมาณร้อยละ 3.5 - 4.5  

 แนวโน้มปิโตรเลียม
 สำาหรับการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นของไทย (ไม่รวม 
พลังงานหมุนเวียน) ในปี 2554 สำานักงานนโยบายและแผน 
พลังงาน (สนพ.) คาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.2 อยู่ที่ระดับ 
1.86 ล้านบาร์เรลต่อวัน ชะลอลงจากปี 2553 ตามการคาดการณ์ 
การขยายตัวของเศรษฐกิจในอัตราที่ชะลอลง โดยความต้องการ 
ก ๊าซธรรมชาติและความต้องการนำ้ามันคาดว่าจะขยายตัว 
ร้อยละ 5.1 และ 2.2 ตามลำาดับ อย่างไรก็ตามจากการที่รัฐบาล 
ได้ประกาศแผนประชาวิวัฒน์ โดยประกาศจะลอยตัวราคา LPG  
ในภาคอุตสาหกรรมในเดือนกรกฎาคม 2554 แต่ยังคงตรึงราคา  
LPG ในภาคครัวเรือนและขนส่ง จึงคาดว่าการใช้ LPG ในภาค 
อตุสาหกรรมอาจมกีารปรบัลดลงได้บางส่วนในกลุม่ของผูป้ระกอบการ 
ที่สามารถเปลี่ยนมาใช้นำ้ามันเตาแทน

 รายงานประจำาปี 2553   บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) 035



ลักษณะก�รประกอบธุรกิจและผลก�รดำ�เนินง�น
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ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ 

 ปตท. เป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยปรัชญาการดำาเนินธุรกิจของ ปตท.  
จะมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อเป็น 
พลังที่ยั่งยืนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป 
 การประกอบธุรกิจของ ปตท. เป็นการลงทุนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจตั้งแต่ต้นนำ้าจนถึงปลายนำ้าโดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอด
ธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสร้างอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยให้เข้มแข็ง โดยผ่านธุรกิจที่ ปตท. ดำาเนินงานเองและ
ธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจได้ดังนี้

 ธุรกิจที่ ปตท. ดำ�เนินง�นเอง ประกอบด้วย
 • หน่วยธุรกิจก๊�ซธรรมช�ต ิ 
  ดำาเนินธุรกิจการจัดหา ขนส่ง จัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และการจำาหน่าย 
ก๊าซธรรมชาตสิำาหรบัยานยนต์ (NGV) ในสถานบีรกิาร NGV รวมทัง้การลงทนุในธรุกจิทีใ่ช้ประโยชน์และสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัก๊าซธรรมชาติ 
ผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยการจัดหาก๊าซธรรมชาติครอบคลุมการจัดหาจากแหล่งในประเทศ นำาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน และในรูป 
ของก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ Liquefied Natural Gas (LNG) ในอนาคต เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  
สำาหรับการจัดจำาหน่าย ครอบคลุมการจัดจำาหน่ายให้กับผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ผ่านการลงทุนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การจัดจำาหน่าย 
ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมผ่านการลงทุนระบบท่อจัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ และการจัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์ (NGV)  
เพื่อส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกทดแทนนำ้ามันเบนซินและดีเซล ผ่านการลงทุนในสถานีบริการ NGV ในส่วน 
ธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. ได้ลงทุนในโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย โดยการแยก 
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีมูลค่าจากก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทย 
เพื่อสนับสนุนภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจ 
ของไทยให้เติบโต รวมทั้งการจำาหน่ายเป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
หรือ Liquefied Petroleum Gas (LPG) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง 
ในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรมและขนส่ง 
  นอกจากนี้หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติยังได้มีการลงทุน 
ก่อสร้างคลงัรบัก๊าซธรรมชาตเิหลว หรอื LNG Receiving Terminal 
ผ่านบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำากัด ซึ่ง ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อ
ให้บริการในการรับเรือ จัดเก็บ LNG และแปลงสภาพ LNG เป็น
ก๊าซธรรมชาติ เพื่อรองรับการนำาเข้า LNG ของ ปตท. ซึ่งคาดว่า
จะสามารถดำาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2554 และการลงทุนใน
ธุรกิจไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง และดำาเนินธุรกิจเกี่ยว
กับการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า ไอนำ้า และนำ้าเพื่ออุตสาหกรรม 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งมี
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำากัด ที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 
100 เป็นผู้ดำาเนินการ  
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  ธุรกิจการจัดหา ขนส่ง และจัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
อยูภ่ายใต้พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ. 2550  
โดยมีคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงานซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งเป็นผู้กำากับดูแล โดยธุรกิจจัดหาและโครงสร้างราคา
จำาหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ารวมทั้งการบริหารการขนส่ง
ก๊าซธรรมชาตทิางท่อจะมอีตัราผลตอบแทนคงที ่ ธรุกจิจดัจำาหน่าย
ก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับราคา
นำ้ามันเตาในตลาดโลกเพื่อให้แข่งขันได้กับราคาขายปลีกนำ้ามัน
เตาในประเทศ ในส่วนผลประกอบการของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
จะขึ้นอยู่กับราคาผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่จำาหน่าย
เป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งจะขึ้นอยู ่กับราคา
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลก แต่ในส่วน LPG ที่จำาหน่ายเป็น
เชื้อเพลิงในประเทศ ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือประชาชน
ในการลดค่าใช ้จ ่ายเชื้อเพลิงจากผลกระทบราคานำ้ามันใน 
ตลาดโลกทีป่รบัตวัสงูขึน้ โดยยงัคงควบคมุไว้ที ่333 เหรยีญสหรฐัฯ  
ต่อตัน ซึ่งตำ่ากว่าราคาตลาดโลก เช่นเดียวกับราคา NGV ที่รัฐบาล
ยังคงตรึงราคาไว้ที่ 8.50 บาทต่อกิโลกรัม จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 
2554 (ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554)
  ทั้งนี้การจัดหาก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70  
มาจากก๊าซธรรมชาติในประเทศ ส่วนที่เหลือมาจากการนำาเข้า 
จากสหภาพพม่า ซึ่งก๊าซธรรมชาติส่วนหนึ่งจะจัดหามาจากบริษัท 
ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.

 • หน่วยธุรกิจนำ้�มัน
  ดำาเนินธุรกิจจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มี 
คุณภาพ ได้แก่ นำ้ามันเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์ 
นำ้ามันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ผ่านช่องทางการจัดจำาหน่าย  
2 ช่องทางหลกั คอื ตลาดค้าปลกี โดยจดัจำาหน่ายผ่านสถานบีรกิาร
นำา้มนั ปตท. ซึง่ได้พฒันาเป็นสถานบีรกิารทีท่นัสมยัแบบครบวงจร 
มีบริการเสริมและสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสนอง 
ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย อาทิ ร้านค้าสะดวกซื้อ  
ร้านกาแฟ Café Amazon ร้านอาหาร ศูนย์บริการเปลี่ยนถ่าย 
นำ้ามันหล่อลื่น Pro-Check บริการล้างรถ รวมถึงการให้บริการ 
ของธนาคาร ภายใต้แนวคิด “ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว 
PTT Life Station” และตลาดพาณิชย์ โดยจัดจำาหน่ายผ่านกลุ่ม 
ลูกค้าราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม สายการบิน เรือขนส่ง  
เรือประมง โรงบรรจุก๊าซ ร้านค้าก๊าซ และจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ 
ไปยงัตลาดต่างประเทศ รวมทัง้การจำาหน่ายผลติภณัฑ์ให้กบัลกูค้า 
มาตรา 7 ในอุตสาหกรรมเดียวกันอีกด้วย ซึ่งการดำาเนินธุรกิจ
นอกจากจะมุ่งเน้นการพัฒนาการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ 
ของผู้บริโภคแล้ว ยังมีการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งนำ้ามัน 
เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์นำ้ามันหล่อลื่น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และ 
การบริการสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม 

DRAFT
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  ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ปตท. มีการให้บริการ
และปฏิบัติการคลังสำารองผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดหาและจัดส่ง
ปิโตรเลยีมเพือ่ความมัน่คงทางพลงังานของประเทศ อกีทัง้ยงัมส่ีวน
ผลกัดนัและสนบัสนนุนโยบายของรฐับาลด้านพลงังานทดแทนเพือ่
สิ่งแวดล้อม โดยการเป็นผู้นำาค้นคว้าและพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ
อย่างต่อเนือ่ง นอกจากนีห้น่วยธรุกจินำา้มนัยงัมกีารบรหิารการลงทนุ
ผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งส่วนใหญ่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100  
ในธรุกจิและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการดำาเนนิธรุกจินำา้มนัทัง้ในและ
ต่างประเทศ เช่น ธุรกิจค้าปลีกและสถานีบริการ ธุรกิจผสมและ
บรรจนุำา้มนัหล่อลืน่ และธรุกจิบรกิารเตมินำ้ามนัอากาศยาน เป็นต้น
  ธุรกิจนำ้ามันเป็นธุรกิจการค้าเสรีที่มีการแข่งขันสูงและ
อยู่ภายใต้กฎหมายหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติการค้านำา้มัน 
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติควบคุมนำ้ามันเชื้อเพลิง  
พ.ศ. 2542 เป็นต้น โดย ปตท. เป็นหนึ่งในผู้ค้านำ้ามันที่จดทะเบียน
กับกรมธุรกิจพลังงานจำานวนรวม 43 ราย (ณ เดือนมกราคม 
2554) นอกจากนี้การดำาเนินธุรกิจนำ้ามันยังอยู่ภายใต้การติดตาม
ดูแลอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน เช่น 
สำานกังานนโยบายและแผนพลงังาน กรมธรุกจิพลงังาน กรมการค้า 
ภายใน และสำานกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค เป็นต้น โดย
ผลประกอบการจะขึ้นอยู่กับค่าการตลาดในการจำาหน่ายนำ้ามัน 
เชื้อเพลิงและการขยายธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการนำ้ามัน รวมทั้ง
มูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี
 • หน่วยธุรกิจก�รค้�ระหว่�งประเทศ 
  ดำาเนินธุรกิจจัดหาและการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ 
นำ้ามันดิบ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
และเคมภีณัฑ์ รวมทัง้รบัผดิชอบในการจดัหาเรอืขนส่งในการนำาเข้า 
และส่งออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากบริษัทในกลุ่ม ปตท. รวมทั้ง 
การให้บรกิารเรอืขนส่งแก่หน่วยธรุกจิอืน่ของ ปตท. และบรษิทัในกลุม่ 
ปตท. ตลอดจนแสวงหาโอกาสในการทำาการค้า การแลกเปลี่ยน  
(Physical Swap) นำ้ามันดิบ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

และผลติภณัฑ์ปิโตรเคม ีเพือ่สร้างความสมดลุในระบบ และการทำา 
การซือ้ขายในตลาดล่วงหน้า และ Hedging เพือ่บรหิารความเสีย่ง 
ด้านราคาที่มีความผันผวนสูง โดยผลประกอบการส่วนใหญ่
ของหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจะขึ้นอยู่กับราคานำ้ามัน 
ในตลาดโลก

 ธุรกิจที่ลงทุนผ่�นบริษัทในกลุ่ม ประกอบด้วย
 • ธุรกิจสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม 
  ปตท. ดำาเนินธุรกิจสำารวจและผลิตปิโตรเลียมผ่านบริษัท  
ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.  
โดย ปตท.สผ. ดำาเนินธุรกิจสำารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและ 
ต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในธุรกิจที่ต่อเนื่อง เพื่อแสวงหาแหล่ง 
ปิโตรเลียมทั้งนำ้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติในราคาที่แข่งขันได้ เพื่อ 
สร้างความมัน่คงทางพลงังานให้กบัประเทศ โดย ปตท.สผ. จำาหน่าย 
ปิโตรเลียมที่ผลิตได้จากโครงการในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียง  
ซึง่ส่วนใหญ่เป็นก๊าซธรรมชาตใิห้กบัตลาดในประเทศเป็นหลกั โดย 
จำาหน่ายให้กบัหน่วยธรุกจิก๊าซธรรมชาตขิอง ปตท. สำาหรบันำา้มนัดบิ 
ที่ผลิตได้จากแหล่งผลิตในประเทศบางส่วนมีข้อจำากัดในเรื่อง
คณุสมบตัทิีไ่ม่เหมาะสมกบัโรงกลัน่ในประเทศ ปตท.สผ. จะจำาหน่าย
นำ้ามันดิบดังกล่าวในตลาดต่างประเทศ ในขณะที่คอนเดนเสท 
ซึง่เป็นผลผลติปิโตรเลยีมทีไ่ด้จากการผลติก๊าซธรรมชาตจิะจำาหน่าย 
ให้กับโรงกลั่นในประเทศเพื่อนำาไปผลิตสารอะโรเมติกส์และนำ้ามัน 
สำาเรจ็รปูชนดิพเิศษ และบางส่วนจะจำาหน่ายในตลาดต่างประเทศ  
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้มีการขยายการลงทุนในธุรกิจสำารวจ 
และผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทย 
มแีหล่งพลงังานเพิม่ขึน้ เพือ่ทดแทนแหล่งปรมิาณสำารองในประเทศ 
ที่จะหมดไปในอนาคต โดยปิโตรเลียมที่ผลิตได้บางส่วนจะถูกนำา 
กลับมาจำาหน่ายในประเทศและในส่วนที่จำาหน่ายในต่างประเทศ 
จะสามารถสร้างรายได้กลับคืนสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่ง
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  ผลประกอบการของ ปตท.สผ. ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับ
ราคานำ้ามันในตลาดโลก ความสำาเร็จในการสำารวจและการพัฒนา
แหล่งปิโตรเลียม และการบริหารต้นทุนในการสำารวจและผลิต 
ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งโอกาสในการลงทุนและพัฒนาขีดความ
สามารถขององค์กร
  ทั้งนี้ธุรกิจสำารวจและผลิตปิโตรเลียมรวมทั้งราคา
จำาหน่ายปิโตรเลียมอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 
2514 โดยมีคณะกรรมการปิโตรเลียมกำากับดูแล 
 • ธุรกิจปิโตรเคมี
  ปตท. ลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อต่อยอดสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติในประเทศและผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่น 
ของกลุ่ม ปตท. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ของไทยในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทดแทนการนำาเข้าและ 
สนับสนุนการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจที่สำาคัญอื่นๆ ที่ใช ้ 
ผลิตภัณฑ์ป ิโตรเคมีเป ็นวัตถุดิบ เช ่น อุตสาหกรรมเกษตร  
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรม 
ก่อสร้าง เป็นต้น โดย ปตท. ดำาเนินธุรกิจปิโตรเคมีในสายโอเลฟินส์ 
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องแบบครบวงจร ผ่านการร่วมทุนในบริษัท 
ในกลุ่ม 8 บริษัท ได้แก่ บริษัท ปตท.เคมิคอล จำากัด (มหาชน)  
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำากัด บริษัท พีทีที ฟีนอล จำากัด  
บรษิทั พทีที ีอาซาฮ ีเคมคิอล จำากดั บรษิทั พทีที ีโพลเีมอร์ โลจสิตกิส์  
จำากดั บรษิทั พทีที ีโพลเีมอร์ มาร์เกต็ติง้ จำากดั บรษิทั แทงค์ เทอร์มนิลั  
จำากัด และบริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำากัด  
ซึง่ครอบคลมุตัง้แต่การผลติและจำาหน่ายผลติภณัฑ์ปิโตรเคมขีัน้ต้น 
ขั้นกลางและเม็ดพลาสติกประเภทต่างๆ รวมทั้งดำาเนินธุรกิจด้าน
การตลาดเพื่อจำาหน่ายเม็ดพลาสติกทั้งในและต่างประเทศ และ
ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรและการจัดหาสาธารณูปโภค

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผลประกอบการส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับราคา
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลก ซึ่งปรับขึ้นลงเป็นวัฏจักรตาม
อปุสงค์และอปุทานของตลาดโลก และมลูค่าสนิค้าคงเหลอื ณ สิน้ปี  
  ทั้งนี้วัตถุดิบหลักที่ใช ้ในการผลิตของบริษัท ปตท.  
เคมิคอล จำากัด (มหาชน) บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำากัด  
และบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำากัด มาจากผลิตภัณฑ์ 
จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ได้แก่ ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน  
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และก๊าซโซลีนธรรมชาติ  
 • ธุรกิจก�รกลั่น
  ปตท. ลงทุนในธุรกิจการกลั่นเพื่อสร้างความมั่นคง 
ในการจัดหานำ้ามันสำาเร็จรูปให้กับประเทศทดแทนการนำาเข้า โดย 
ดำาเนินธุรกิจการกลั่นนำ้ามันและธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ 
และสายโอเลฟินส์ทีใ่ช้ผลติภณัฑ์จากโรงกลัน่เป็นวตัถดุบิ ผ่านการ 
ร่วมทุนในบริษัทในกลุ่ม 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยออยล์ จำากัด  
(มหาชน) (TOP) บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำากัด 
(มหาชน) (PTTAR) บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) (IRPC)  
บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำากัด (SPRC) และบริษัท  
บางจากปิโตรเลยีม จำากดั (มหาชน) (BCP) โดย ปตท. จดัหานำา้มนัดบิ 
และรับซื้อนำ้ามันสำาเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจากบริษัท 
โรงกลั่นในกลุ่ม ปตท. เพื่อจำาหน่ายให้กับตลาดในประเทศและ 
ส่งออกจำาหน่ายต่างประเทศ  
  ผลประกอบการของธุรกิจการกลั่นส่วนใหญ่จะขึ้น 
อยู่กับค่าการกลั่นซึ่งเป็นส่วนต่างของราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมที่กลั่นได้ หักด้วยต้นทุนนำ้ามันดิบเฉลี่ยที่ใช้กลั่นตาม
ราคาตลาดโลก และราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีซึ่งต่างก็ปรับขึ้นลง
เป็นวฏัจกัรตามอปุสงค์และอปุทานของตลาดโลกและความผนัผวน
ของราคานำ้ามันในตลาดโลก รวมทั้งมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี    
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 • ธุรกิจก�รลงทุนต่�งประเทศ 
  ปตท. ดำาเนินธุรกิจพลังงานในต่างประเทศเพื่อแสวงหา 
แหล่งพลังงานใหม่ๆ และแหล่งพลังงานทดแทน เพื่อสร้างความ
มั่นคงในการจัดหาพลังงานให้กับประเทศ และเป็นการต่อยอด
ธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ของบุคลากรในการขยายการลงทุนในต่างประเทศ 
โดย ปตท. ลงทุนผ่านบริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด  
และบริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด โดยถือหุ้นร้อยละ 100  
ในทั้งสองบริษัท 
  ปัจจุบันบริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด มีการ 
ลงทนุในธรุกจิเหมอืงถ่านหนิในประเทศอนิโดนเีซยีและออสเตรเลยี 
และธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
เพือ่ขนส่งก๊าซธรรมชาตจิากสาธารณรฐัอาหรบัอยีปิต์ไปยงัประเทศ
อสิราเอล และมแีผนขยายการลงทนุในธรุกจิไฟฟ้าในภมูภิาค และ
ธุรกิจเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ สำาหรับบริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ 
จำากัด มีการลงทุนในธุรกิจปลูกปาล์มในประเทศอินโดนีเซีย 

ผลก�รดำ�เนินง�นปี 2553

 ปี 2553 ถือเป็นปีแห่งความสำาเร็จอีกปีหนึ่งของ ปตท.  
ในการดำาเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้จากกำาไรที่เพิ่มขึ้นจาก 59,548  
ล้านบาท ในปี 2552 เป็น 83,088 ล้านบาท ในปี 2553 คิดเป็น
อัตราเพิ่มร้อยละ 40 ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการจัดหา 
ก๊าซธรรมชาตจิากแหล่งในประเทศเพิม่ขึน้เพือ่รองรบัความต้องการ 
ที่ขยายตัวโดยเฉพาะภาคไฟฟ้า การปรับปรุงประสิทธิภาพของ 
โรงแยกก๊าซธรรมชาตทิำาให้สามารถเพิม่กำาลงัการแยกก๊าซธรรมชาติ 
และการผลิตผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ การปรับ
โครงสร้างธรุกจิ NGV เพือ่ลดภาระค่าใช้จ่าย ความสำาเรจ็ในการเพิม่ 
ปรมิาณการผลติปิโตรเลยีมของ ปตท.สผ. การมุง่เน้นผลปฏบิตักิาร 
ที่เป็นเลิศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงาน และการบริหาร
ความเสี่ยงราคาของ ปตท. และบริษัทในกลุ ่ม ปตท. รวมทั้ง 
การสร้างพลงัร่วมระหว่างบรษิทัในกลุม่ธรุกจิปิโตรเคมแีละการกลัน่ 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนในการผลิต ผ่านโครงการ 
ความร่วมมือภายในกลุ่มปิโตรเลียมขั้นปลาย (Group Integrated 
Supply Chain Management & Optimization : GISMO) 
ซึ่งประกอบด้วยโครงการ Petrochemical Integrated Supply 
Chain Management (PIM) เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง 
บริษัทในธุรกิจปิโตรเคมี โครงการ Oil Supply Chain Integration 
Management (OIM) เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทใน 
ธุรกิจการกลั่น โครงการ Group Logistics Master Plan เพื่อ 
พัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งลำาเลียงของ 
กลุ่ม ปตท. โครงการ Group Trading เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง 
ในการทำาการค้าระหว่างประเทศจากปรมิาณทีม่ากขึน้และการบรหิาร 
ความเสี่ยงด้านราคา โครงการ IndoChina++ เพื่อร่วมกันขยาย 
ตลาดนำ้ามันในภูมิภาครองรับส่วนเกินความต้องการผลิตภัณฑ์ 
ในประเทศ และโครงการ Group Supply Chain Optimization 
เพื่อร่วมกันบริหารการจัดหาและจัดการผลิตภัณฑ์นำา้มันเชื้อเพลิง
ของกลุ่ม ปตท. 
 นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการโครงการลงทุนของกลุ่ม
ปตท. ในพื้นที่มาบตาพุดที่ถูกระงับไว้ก่อนหน้านี้ให้สามารถเดิน
หน้าก่อสร้างและดำาเนินการต่อได้ และการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความผันผวน
และเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานซึ่งอยู่นอกเหนือ
การควบคุม ไม่ว่าจะเป็นการแข็งค่าของเงินบาท วัฏจักรของธุรกิจ
ปิโตรเคมแีละการกลัน่ทีย่งัอยูใ่นช่วงขาลง และการดำาเนนิงานตาม
นโยบายของภาครัฐในการควบคุมราคา LPG และ NGV อีกทั้ง 
ยังมีปัจจัยราคานำ้ามันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้น 
จากปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้ผลดำาเนินงานของ ปตท. ในปี 2553  
ดีขึ้นจากปี 2552 โดยรายละเอียดผลการดำาเนินงานของแต่ละ
หน่วยธุรกิจสามารถสรุปได้ดังนี้
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Create Value Through Business Chain
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PETROCHEMICAL INTERMEDIATE PLANTS : 
MEG, PHENOL ETC.

BIODIESEL PLANTS, ETHANOL PLANTSCOAL MINING

PALM PLANTATION

CRUDE OIL PROCUREMENT

OLEFINS & AROMATIC PLANTS
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 ธุรกิจที่ ปตท. ดำ�เนินง�นเอง
 • หน่วยธุรกิจก๊�ซธรรมช�ติ
  ผลสำาเร็จของการดำาเนินงานของหน่วยธุรกิจก๊าซ-
ธรรมชาตใินปี 2553 มาจากความสามารถในการจดัหาก๊าซธรรมชาติ 
ได้เพิม่ขึน้จากแหล่งอาทติย์เหนอื (Arthit North FPSO) แหล่งบงกช  
และแหล่งพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-แปลงบี 17 ซึ่งเริ่มผลิต 
เชงิพาณชิย์  เพือ่รองรบัความต้องการทีเ่พิม่ขึน้โดยเฉพาะภาคไฟฟ้า  
ประกอบกับความสามารถในการลดต้นทุนของธุรกิจ NGV โดย 
เปลี่ยนโครงสร้างการดำาเนินงานจาก “จ้างบริหาร” เป็น “ขายส่ง”  
ซึ่งทำาให้ค่าใช้จ่ายและขั้นตอนการดำาเนินงานลดลง และความ 
สามารถในการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
ปัจจุบัน รวมทั้งการเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
อีเทน โดยผลดำาเนินงานในปี 2553 ของหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ที่สำาคัญสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  การจัดหาก๊าซธรรมชาต ิ
  การจัดหาก๊าซธรรมชาติรวม 4,058 ล้านลูกบาศก์ฟุต
ต่อวัน เพิ่มขึ้น 483 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือร้อยละ 13 จากปี 
2552 ประกอบด้วยการจัดหาจากแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศ 
รวม 3,205 ล้านลกูบาศก์ฟตุต่อวนั และการนำาเข้าจากสหภาพพม่า  
รวม 853 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็นสัดส่วนการจัดหา 
จากแหล่งในประเทศและต่างประเทศร้อยละ 79 : 21 
  การจัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติในภาคไฟฟ้า 
  ปริมาณจำาหน่ายรวม 2,762 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68 ของปริมาณการจำาหน่ายทั้งหมด  
เพิ่มขึ้น 301 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือร้อยละ 12 จากปี 2552  
ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยการจำาหน่าย
ก๊าซธรรมชาติในภาคไฟฟ้าประกอบด้วยการจำาหน่ายให้กับ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. รวม 1,344  
ล้านลกูบาศก์ฟตุต่อวนั คดิเป็นร้อยละ 49 ผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระจำานวน 
7 ราย รวม 943 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 34 และ 
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจำานวน 20 ราย รวม 475 ล้านลูกบาศก์ฟุต 
ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 17  

  การจดัจำาหน่ายก๊าซธรรมชาตใินภาคอตุสาหกรรม
  ปริมาณจำาหน่ายรวม 451 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 ของปริมาณจำาหน่ายทั้งหมด เพิ่มขึ้น  
81 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือร้อยละ 21 จากปี 2552 โดยมี 
จำานวนลกูค้าทัง้สิน้ 299 ราย เพิม่ขึน้ 7 รายจากปี 2552 ประกอบด้วย 
ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม 296 ราย และลูกค้ากลุ่มพาณิชย์ 3 ราย 
ปริมาณจำาหน่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลสำาเร็จจากการขยาย
การลงทุนในโครงการระบบท่อจัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ เช่น 
โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาตไิปยงับรษิทั ไทยคณู เวลิด์ไวด์ กรุป๊ 
(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) - นิคมพัฒนา โครงการวางท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท เนเชอรัล ก๊าซ ไซลินเดอร์ (ประเทศไทย) 
จำากัด - นิคมอีสเทิร์นฯ และโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง
บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำากัด - นิคมเอเชีย เป็นต้น  
  นอกจากนี้การจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้า
อุตสาหกรรมต่างๆ ยังรวมถึงการจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติเพื่อการ
ผลิตไฟฟ้าและไอนำ้าซึ่งถือเป็นการเพิ่มการใช้ประโยชน์จากก๊าซ-
ธรรมชาติโดยทำาให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าเพิ่มจากร้อยละ 
35 - 45 เป็นร้อยละ 70 - 80 และลดการสูญเสียพลังงานในระบบ
ส่งไฟฟ้า โดยในปี 2553 มีปริมาณจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติเพื่อ 
การผลติไฟฟ้าและไอนำา้รวม 4 ล้านลกูบาศก์ฟตุต่อวนั โดยมโีครงการ
ใหม่ ได้แก่ หน่วยผลติสาธารณปูการสำาหรบัโรงกลัน่นำา้มนับางจาก 
การไฟฟ้านครหลวง และอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ทั้งนี้ ปตท. ได้ขยายการลงทุน 
ในระบบท่อจัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 
2553 มีความยาวรวม 853 กิโลเมตร ครอบคลุม 10 จังหวัด
  การจัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง
  การจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่งมีปริมาณ
เฉลี่ย 181 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 ของ
ปริมาณจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
47 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือร้อยละ 35 จากปี 2552 ซึ่งเป็น 
ผลมาจากการขยายสถานบีรกิารอย่างต่อเนือ่งทำาให้มสีถานบีรกิาร
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รวม 428 แห่ง ครอบคลุม 51 จังหวัด ประกอบกับนโยบายการตรึง
ราคาขายปลีกของภาครัฐไว้ที่ 8.50 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งตำ่ากว่า
ต้นทุนการผลิตเพื่อส่งเสริมการใช้ NGV เป็นเชื้อเพลิงทางเลือก 
ในภาคขนส่งทดแทนนำ้ามัน ทำาให้สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ 
ในภาคขนส่งทดแทนการใช้นำ้ามันเบนซินและดีเซลในปี 2553  
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.5 จากร้อยละ 7.3 ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม  
2553 มีจำานวนรถยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงทั้งประเทศ 
รวม 225,668 คัน เพิ่มขึ้น 63,645 คัน หรือร้อยละ 39.3 จากปี  
2552   
  การจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
  จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
  การใช้ก๊าซธรรมชาติสำาหรับโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติมีปริมาณรวม 652  
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 ของปริมาณ
การจำาหน่ายทั้งหมด โดยการเพิ่มปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์จาก
โรงแยกก๊าซธรรมชาติเป็น 4,279,038 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2  

จากปี 2552 จากการเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  
2553 ของโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติอี เทน (Ethane  
Separation Plant : ESP) ซึ่งแยกก๊าซอีเทนเพิ่มจากโรงแยกก๊าซ- 
ธรรมชาติหน่วยที่ 2 และหน่วยที่ 3 และทำาให้กำาลังการแยก 
ตามค่าการออกแบบของโรงแยกก๊าซธรรมชาติดังกล่าวเพิ่มขึ้น 
จาก 600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เป็น 750 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  
พร้อมกับโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 5 มีการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ขยายกำาลังการแยกก๊าซธรรมชาติสูงสุดจาก 530 เป็น 545 ล้าน 
ลกูบาศก์ฟตุต่อวนั อย่างไรกต็ามจากผลกระทบกรณคีดสีิง่แวดล้อม 
มาบตาพุดทำาให้โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 แม้จะก่อสร้าง 
แล้วเสร็จในช่วงต้นปี แต่สามารถเริ่มทดสอบระบบได้ในเดือน
ตุลาคม 2553              
  ป ี  2553 ผลิตภัณฑ ์จากโรงแยกก ๊าซธรรมชาติ 
ประกอบด้วยก๊าซอีเทน 1,162,884 ตัน ก๊าซโพรเพน 268,203 
ตัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 2,321,685 ตัน และก๊าซโซลีนธรรมชาติ 
526,267 ตัน  
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หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันที่ 1,000 บีทียูต่อลูกบาศก์ฟุต
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+4%
+13%

อื่นๆ

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
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หน่วย : พันตัน

ปริม�ณจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์จ�กโรงแยกก๊�ซธรรมช�ติ

+3%
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เหตุก�รณ์ที่สำ�คัญ
ของหน่วยธุรกิจก๊�ซธรรมช�ติ ในรอบปี 2553

 มีน�คม
 • ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้พัฒนาการบริหารจัดการ
ตามเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาต ิ(Thailand Quality Award หรอื 
TQA) จนได้รบัรางวลัการบรหิารสูค่วามเป็นเลศิ (Thailand Quality 
Class หรือ TQC) จากสำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 3  
 • โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองและขนอมได้รับการรับรอง
ระบบมาตรฐานการจัดการแบบบูรณาการ (IMS) ระบบการ 
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001 / TIS 
18001) ระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) และระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
 • ปตท. ร่วมกับ บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำากัด 
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเรือด่วนในคลองแสนแสบและคลองมหานาค 
ทดลองนำา LNG มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือโดยสารคลองแสนแสบ  
โดยจัดตั้งสถานีจ่าย LNG ให้แก่เรือโดยสารขนาดถังบรรจุ LNG  
36,000 ลิตร จำานวน 2 ถัง ปั๊ม LNG ขนาด 120 ลิตรต่อนาที  
และตู้จ่าย LNG จำานวน 1 หัวเติม

 พฤษภ�คม
 • ปตท. ลงนามในบนัทกึข้อตกลง “โครงการทดลองพฒันา
ก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลสัตว์เพื่อการคมนาคม จังหวัดเชียงใหม่”  
กับบริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด 
(มหาชน) โดย ปตท. จะรบัซือ้ก๊าซชวีภาพอดัจากบรษิทั ยนูเิวอร์แซลฯ  
เพื่อนำาไปจำาหน่ายเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ทดแทนการใช้ NGV  
ในพื้นที่ห่างไกลสถานีบริการ NGV ในปริมาณการผลิตก๊าซ 

ชีวภาพอัด 6 ตันต่อวัน สามารถทดแทนการใช้นำ้ามันดีเซล  
ประมาณ 6,000 ลิตรต่อวัน หรือ LPG ประมาณ 4,600 กิโลกรัม
ต่อวัน
 • โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองได้รับรางวัล Thailand 
Energy Award จากกระทรวงพลังงาน  

 มิถุน�ยน
 • โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองได้รับรางวัลอุตสาหกรรม
ดีเด่นประจำาปี 2553 ประเภทการจัดการพลังงานจากกระทรวง
อุตสาหกรรม และรางวัล First Runner-Up จากการประกวด  
ASEAN Energy Award 2010 จาก ASEAN Center for Energy
 • ปตท. ลงนามบันทึกข้อตกลงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) ในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมแบบ 
ทุ่งกังหันลม (Wind Farm) กำาลังผลิต 5 - 10 เมกะวัตต์ในพื้นที่ภาค
ใต้และภาคตะวนัออก โดยคาดว่าจะสามารถผลติเชงิพาณชิย์ได้ใน
ปี 2557 สามารถทดแทนการใช้นำ้ามันได้ 2.3 - 4.5 ล้านลิตรต่อปี

 กรกฎ�คม
 • ปตท. และ ปตท.สผ. ลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซ-
ธรรมชาติจากแหล่งซอติก้า (Zawtika) แปลง M9 และบางส่วน
ของแปลง M11 ในอ่าวเมาะตะมะในสหภาพพม่า โดยมีปริมาณ
ซื้อขายตามสัญญา 240 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน มีอายุสัญญา  
30 ปี กำาหนดเริ่มส่งก๊าซธรรมชาติได้ในปี 2556 โดยปริมาณ 
ก๊าซธรรมชาติที่ ปตท. ซื้อจากแหล่งซอติก้านี้จะสามารถทดแทน
การนำาเข้านำ้ามันเตาได้ประมาณปีละ 2,400 ล้านลิตร สามารถ 
ช่วยประเทศประหยัดเงินตราต่างประเทศได้ประมาณ 400,000 
ล้านบาท ตลอดอายุสัญญา

พิธีลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซฯ จากสหภาพพม่า
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 • โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมส่งก๊าซธรรมชาติให้บริษัท ผลิตไฟฟ้าและ
พลังงานร่วม จำากัด เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าจำาหน่ายให้การไฟฟ้า
นครหลวง และผลิตนำ้าเย็นจำาหน่ายให้ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 
 • โรงแยกก๊าซอีเทนได้เริ่มดำาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ 
ด้วยกำาลงัการแยกก๊าซธรรมชาตสิงูสดุ 750 ล้านลกูบาศก์ฟตุต่อวนั 
ซึ่งจะผลิตก๊าซอีเทนได้สูงสุดประมาณ 630,000 ตันต่อปี เพื่อเป็น
วัตถุดิบให้กับโรงอีเทนแครกเกอร์เพื่อผลิตเอทีลีน ของบริษัท พีทีที
โพลีเอทีลีน จำากัด (PTTPE)
 • สายงานปฏบิตักิารระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตไิด้รบัรางวลั
สถานประกอบการดเีด่น (ตัง้แต่ปี 2541 - 2553) แบ่งเป็นหลายระดบั  
ได้แก่
  • รำงวัลสถำนประกอบกำรดีเด่น ระดับประเทศ 
   ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
   1. ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี 
   2. ส่วนปฏบิตักิารระบบท่อเขต 2 จ.พระนครศรอียธุยา
   3. ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 จ.ระยอง
   4. ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 4 จ.ขอนแก่น
   5. ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 จ.ราชบุรี
  • รำงวัลสถำนประกอบกำรดีเด่น ระดับจังหวัด 
   ใน 2 พื้นที่ ได้แก่ 
   1. ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6 กรุงเทพฯ
   2. ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 7 จ.สงขลา
 • โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองได้รบัรางวลัผูท้ำาคณุประโยชน์ 
ด้านนันทนาการ ประจำาปี 2553 สาขาสถานประกอบการหรือ
โรงงานดีเด่น จากสำานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 สิงห�คม
 • สถานีบริการ NGV ปตท. สารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้ 
ปรับปรุงเป็นสถานี LCNG (Liquid to Compressed Natural  
Gas Station) โดยใช้ LNG จากโรงงานผลิต LNG หนองตูม  
จังหวัดสุโขทัย เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งในพื้นที่ห่างไกลจากแนว 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยเริ่มก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2553 คาดว่า
จะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2554

 กันย�ยน
 • ปตท. ลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการวิจัยและสาธิต
การปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ 
จังหวัดอุบลราชธานี” กับบริษัท อุบล ไบโอก๊าซ จำากัด เพื่อผลิต
และปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพที่ได้จากนำ้าเสียของโรงงาน 
แป้งมันสำาปะหลังให้เป็นก๊าซชีวภาพอัด หรือ Compressed  
Biomethane Gas (CBG) ซึง่มคีณุสมบตัเิหมาะสมต่อการนำาไปใช้
เป็นเชื้อเพลิงสำาหรับยานยนต์ โดย ปตท. จะรับซื้อก๊าซชีวภาพจาก 
บริษัทฯ เพื่อนำามาปรับปรุงคุณภาพและนำาออกจำาหน่ายเป็น 
เชื้อเพลิงในรถยนต์ทดแทนการใช้ NGV ในพื้นที่ห่างไกลสถานี 
บริการ NGV แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปริมาณการผลิต 
เป็นก๊าซชีวภาพอัด ประมาณ 6.5 ตันต่อวัน เทียบเท่าการใช้ 
นำ้ามันดีเซล ประมาณ 6,500 ลิตรต่อวัน หรือ LPG ประมาณ  
5,000 กโิลกรมัต่อวนั  คาดว่าจะเริม่ดำาเนนิการจำาหน่ายเชงิพาณชิย์
ได้ภายในปลายปี 2554
 • สายงานปฏบิตักิารระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตไิด้รบัรางวลั
การรบัรองระบบมาตรฐานสากล การจดัการด้านอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภัย มอก./OSHAS 18001

ลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการวิจัยและสาธิตการปรับปรุงคุณภาพ
ก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ จังหวัดอุบลราชธานี

ระบบท่อส่งก๊าซฯ ได้รับรางวัล TQC ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
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 • โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยองได้รบัรางวลัสถานประกอบ
การดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทำางานระดบัประเทศ และรางวลัระดบัโล่เงนิ โครงการรณรงค์ 
ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำางานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident  
Campaign) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน  

 ตุล�คม
 • ปตท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดสถานี
บริการ NGV ปตท. ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และพิธีปลูกต้นไม้
เฉลมิพระเกยีรตใินโครงการ “รกัธรรมศาสตร์ รกัษ์ธรรมชาต ิลดโลก
ร้อน ถวายพ่อ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ 60 ซึ่งสถานีบริการ  
NGV เป็นแบบนอกแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิหรอืสถานลีกู และเป็น 
ส่วนหนึ่งในโครงการนำาร่อง “มหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่ออนุรักษ์
พลังงานและสภาพแวดล้อม” มีความสามารถในการให้บริการ 
เติมก๊าซสูงสุด 40 ตันต่อวัน
 • โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 เริ่มดำาเนินการทดสอบ 
ระบบ โดยมกีำาลงัการแยกสงูสดุ ตามค่าการออกแบบ (Nameplate  
Capacity) ที่ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คาดว่าจะสามารถ 
ดำาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในต้นปี 2554
 • สายงานปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้รับรอง
ระบบมาตรฐานสากล การจัดการคุณภาพ ISO 9001 การรับรอง
ระบบมาตรฐานสากล คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ 
ISO/IEC Guide / ISO/IEC 17025 และการรับรองระบบมาตรฐาน
สากล การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
 • สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมารีได้รับรางวัลบุคคล/องค์กรดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย 
จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ธันว�คม
 • ปตท. ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์  
จำากัด ในสัดส่วนการถือหุ ้นร้อยละ 23 เพื่อพัฒนาโครงการ 
โรงไฟฟ้าอุตสาหกรรมบางกะดี  โดยลงทุนร่วมกับ บริษัท บี.กริม 
เอ็นเนอยี คอร์ปอเรชัน จำากัด ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 และ 
บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 26  
โดยโรงไฟฟ้าอุตสาหกรรมบางกะดีเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก  
(Small Power Producer : SPP) ที่ใช้กระบวนการผลิตไฟฟ้าและ 
พลังงานความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีกำาลัง 
การผลิตไฟฟ้า 118 เมกะวัตต์ กำาลังการผลิตนำ้าเย็น 3,400  
ตันความเย็น โดยจะจำาหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าตามสัญญา คือ  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และลูกค้าอุตสาหกรรม 
ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี คาดว่าโครงการจะสามารถเริ่ม 
ดำาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2557

 • หน่วยธุรกิจนำ้�มัน
  ในปี 2553 ปตท. สามารถครองความเป็นผู้นำาในตลาด
ขายปลีกนำ้ามันเชื้อเพลิงต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 และเป็นผู้นำาในตลาด
ผลิตภัณฑ์นำ้ามันหล่อลื่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีปริมาณจำาหน่าย
นำ้ามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์นำ้ามันหล่อลื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7  
และร้อยละ 11 ตามลำาดบั ซึง่เป็นผลมาจากการนำาเสนอผลติภณัฑ์ 
ใหม่ๆ  เช่น ผลติภณัฑ์ PTT Blue Innovation ซึง่เป็นผลติภณัฑ์นำา้มนั
เชื้อเพลิงสูตรใหม่ที่ทำาให้สมรรถนะการขับขี่ดีขึ้นและเครื่องยนต์ 
มีการเผาไหม้สมบูรณ์ทำาให้ลดการใช้นำ้ามัน และผลิตภัณฑ์นำ้ามัน
หล่อลื่นใหม่รวม 4 ชนิด รวมทั้งมีการขยายสถานีบริการนำ้ามันที่ให้
บรกิารเสรมิครบวงจรและสถานจีำาหน่ายแก๊สโซฮอล์และไบโอดเีซล  
โดยผลการดำาเนินงานของหน่วยธุรกิจนำ้ามันที่สำาคัญสามารถสรุป 
ได้ดังนี้ 

พิธีเปิดสถานีบริการ NGV ปตท. ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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แผนที่แสดงโครงข่�ย
ระบบท่อส่งก๊�ซธรรมช�ติ 
และโรงแยกก๊�ซธรรมช�ติ

พม่า

ลาว

กัมพูชา

เวียดนาม

มาเลเซีย

แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ

โรงไฟฟ้า

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

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 4
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ท่อส่งก๊าซฯ ในปัจจุบัน

โครงการท่อส่งก๊าซฯ ในอนาคต

ประเทศไทย

ภูฮ่อม

นำ้าพอง

ยาดานา

เยตากุน

บ้านอีต่อง

ราชบุรี

ท่าหลวง
แก่งคอย

บางปะกง

ระยอง

เบญจมาศ

ทานตะวัน

ปลาทอง

เอราวัณ

ไพลิน

พื้นที่พัฒนาร่วม
ไทย-มาเลเซีย (JDA)

อาทิตย์

บงกช

สงขลา

สะเดา

ขนอม

วังน้อย

นิคมฯ ชายฝั่ง
ตะวันออก

ชลบุรี

สมุทรปราการ

ก�าลังการแยกก๊าซฯ
ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

 หน่วยที่ 1 400 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

 หน่วยที่ 2,  โรงแยกก๊าซอีเทน 
 หน่วยที่ 3 750 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

 หน่วยที่ 4 170 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

 หน่วยที่ 5 545 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

 หน่วยที่ 6 800 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
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พระนครเหนือ

เชฟรอนส่วนเพิ่ม

อาทิตย์ FPSO

บงกชใต้

ทะเลอันดามัน

พระนครใต้

นครสวรรค์

นครราชสีมา
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  การจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิง
  ในปี 2553 ปตท. มีปริมาณจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิง 
รวม 13,952 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 946 ล้านลิตร หรือประมาณ 
ร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2552 คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 
34.5 ประกอบด้วยนำ้ามันเบนซิน 2,251 ล้านลิตร นำ้ามันดีเซล 
5,742 ล้านลิตร นำ้ามันเครื่องบินและนำ้ามันก๊าด 1,455 ล้านลิตร  
นำ้ามันเตา 1,599 ล้านลิตร และ LPG 2,905 ล้านลิตร โดยหาก
รวมบริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำากัด จะมีปริมาณจำาหน่าย
นำา้มนัเชือ้เพลงิรวม 15,091 ล้านลติร คดิเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ  
37.3 และหากไม่รวมปริมาณนำ้ามันเตาที่จำาหน่ายให้การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้ว ปตท. จะมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 
34.2 
  สำาหรับค่าการตลาดทั้งปีมีค่าเฉลี่ยอยู ่ที่ 1.43 บาท 
ต่อลิตร เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่อยู ่ที่ระดับ 1.39 บาทต่อลิตร  
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 แต่ก็ยังตำ่ากว่าค่าการตลาดที่เหมาะสม 
ที่ระดับ 1.5 - 2.0 บาทต่อลิตร ซึ่งเป็นระดับขั้นตำ่าที่ครอบคลุม 
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานและผลตอบแทนการลงทุนของหน่วย
ธุรกิจนำ้ามันและผู้ค้าซึ่งเป็นเจ้าของสถานีบริการนำ้ามัน และจาก
การที่ราคานำ้ามันในตลาดโลกปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มี
กำาไรจากการบันทึกมูลค่าสินค้าคงเหลือ (Stock Gain) ณ สิ้นปี
รวม 3,072 ล้านบาท    
  ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553 ปตท. มีสถานีบริการ
นำ้ามัน รวม 1,162 แห่งทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 6 ของสถานี 
บริการนำ้ามันทั่วประเทศ สถานีเติมนำ้ามันอากาศยาน 9 แห่ง  
คลงันำา้มนั 11 แห่ง คลงัก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 2 แห่ง คลงัปิโตรเลยีม  
6 แห่ง และโรงบรรจุก๊าซ 4 แห่ง ร้านค้าสะดวกซื้อ 7-11 879 แห่ง  
ร้านกาแฟ Café Amazon 538 แห่ง และศูนย์บริการเปลี่ยนถ่าย
นำ้ามันหล่อลื่น Pro-Check 133 แห่ง

  การจ�าหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ
  ปตท. ส ่ง เสริมการจำาหน ่ายเชื้อ เพลิงชีวภาพทั้ ง 
แก๊สโซฮอล์เพื่อทดแทนนำ้ามันเบนซินและไบโอดีเซลเพื่อทดแทน
นำ้ามันดีเซลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเพิ่มการจำาหน่ายนำ้ามัน 
แก๊สโซฮอล์ อี 10  อี 20 อี 85 และนำ้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี 5 ในสถานี
บรกิารนำ้ามนั เพื่อรองรบัความต้องการของผูบ้รโิภค  โดยในปี 2553 
ปตท. มีส่วนแบ่งจำาหน่ายนำ้ามันแก๊สโซฮอล์ อี 10 ร้อยละ 31.1  
แก๊สโซฮอล์ อี 20 ร้อยละ 44.6 และแก๊สโซฮอล์ อี 85 ร้อยละ 42.7 
สำาหรับนำ้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี 5 ปตท. มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ  
21.9 และเพือ่สร้างความมัน่คงในการจดัหาอย่างเพยีงพอ ปตท. ได้
จัดทำาสัญญาระยะยาวในการจัดหาเอทานอลและเมทิลเอสเตอร์
จากผู้ผลิตภายในประเทศ
  การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ามันหล่อลื่น
  ในปี 2553 ปตท. สามารถครองส่วนแบ่งตลาด
ผลิตภัณฑ์นำ้ามันหล่อลื่นได้เป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่ 2  
ซึ่งเป็นผลมาจากการมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาคุณภาพจนได้รับ 
การรับรองมาตรฐาน API SN จาก American Petroleum Institute 
(API)  ซึง่เป็นมาตรฐานสงูสดุระดบัสากล  และได้รบัการรบัรองให้ผ่าน 
มาตรฐาน ILSAC GF-5 (ILSAC : International Standardization  
and Approval Committee) รวมถึงมีการออกผลิตภัณฑ์นำ้ามัน
หล่อลื่นใหม่เข้าสู่ตลาดอีก 4 ชนิด ได้แก่ เพอร์ฟอร์มา ซูเปอร์  
ซินเธติก เอสเอ็น/จีเอฟ-5 สำาหรับเครื่องยนต์เบนซิน ไดนาแทรก  
สำาหรบัเครือ่งยนต์ดเีซล ชาเลนเจอร์ 4 ท-ีไอท ีสำาหรบัรถจกัรยานยนต์ 
และไดนามิค ซินเธติก พลัส สำาหรับรถยนต์ NGV รวมทั้งการขยาย
ฐานลูกค้าในภูมิภาคอินโดจีน โดยมีปริมาณจำาหน่ายรวม 126  
ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 12 ล้านลิตร หรือร้อยละ 11 จากปี 2552  คิดเป็น
ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 37

เปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำามันเชื้อเพลิงใหม่ “PTT Blue Innovation”
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แผนที่แสดงคลังปิโตรเลียม
คลังน้ำ�มัน คลังก๊�ซปิโตรเลียมเหลว
และสถ�นีเติมน้ำ�มันอ�ก�ศย�น

พม่า

ลาว

กัมพูชา

เวียดนาม

มาเลเซีย

คลังปิโตรเลียม

คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว

คลังนำ้ามัน

คลัง/สถานีที่มีนำ้ามันอากาศยาน
เก็บสำารองอยู่

ประเทศไทย

เชียงราย

เชียงใหม่

ลำาปาง

เด่นชัย

พิษณุโลก

อุดรธานี

ขอนแก่น

อุบลราชธานี

นครสวรรค์

บางจาก

สระบุรี

เขาบ่อยา

บ้านโรงโป๊ะ

ลำาลูกกา

พระโขนง

ศรีราชา

อู่ตะเภาหัวหิน

สุราษฎร์ธานี

ภูเก็ต

ปากพนัง

สงขลา

หาดใหญ่

หมายเหตุ : 
คลังปิโตรเลียม หมำยถึง คลังที่ประกอบด้วยคลังน�้ำมัน
และคลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว

ทะเลอันดามัน
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หมายเหตุ : ไม่รวมปริมำณก๊ำซปิโตรเลียมเหลวที่จ�ำหน่ำยเป็นวัตถุดิบปิโตรเคมี

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงำน

หน่วย : ล้านลิตร

ปริม�ณจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศ

-2% +5%

หน่วย : ร้อยละ

ส่วนแบ่งตล�ดในประเทศ

หน่วย : ล้านลิตร

ปริม�ณจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์น้ำ�มันหล่อลื่นในประเทศ

+11%

2552

114+18%

ปตท.

ปิโตรนาส

พีทีที อาร์เอ็ม

บางจาก

เชลล์

เชฟรอน

เอสโซ่

อื่นๆ

33.8

0.9
2.5

7.9
11.9

12.2

12.5

18.3
32.9

0.9
2.9

8.8
11.5

12.0

12.9

18.1
34.5

0.9
2.8

9.410.2

9.6

12.8

19.8
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เหตุก�รณ์ที่สำ�คัญของหน่วยธุรกิจนำ้�มัน
ในรอบปี 2553

 มกร�คม
 • เปิดตัวผลิตภัณฑ์นำ้ามันหล่อลื่น โดยความร่วมมือ
กับบริษัท Topship Chemical Co., Ltd. ภายใต้ชื่องาน “PTT  
Lubricants Harmony Road” ณ เมืองตงก่วน มณฑลกวางตุ้ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

 กุมภ�พันธ์
 • นำาเข้า LPG โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยใช้
เรือนำาเข้าเป็นคลังลอยนำ้า พร้อมทั้งดำาเนินการผสมโพรเพนกับ 
บิวเทนและจ่าย LPG ลงเรือลำาเลียงในรูปแบบการขนถ่ายระหว่าง
เรือ (Ship to Ship) เป็นครั้งแรก เพื่อรองรับความต้องการใช้ใน
ประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 มีน�คม
 • เปิดตัวร้านกาแฟต้นแบบ Café Amazon ณ อาคาร
สำานักงาน Energy Complex (ENCO) เพื่อเป็นมาตรฐาน 
ในการขยายฐานการตลาดออกไปจากสถานีบริการนำ้ามันเพื่อ 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มใหม่ในสถานที่ทำางานโดย
การคดิค้นเครือ่งดืม่สตูรใหม่ รวมถงึการคดัเลอืกวตัถดุบิทีม่คีณุภาพ 

 มิถุน�ยน
 • เป ิดจุดจำาหน ่ายพลังงานทดแทน โดยการขยาย
การจำาหน่ายนำ้ามัน PTT Gasohol E85 Plus ณ สถานีบริการ
นำ้ามัน ปตท. สาขาเพื่อสวัสดิการกองบิน 1 อำาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งนับเป็นการเปิดจำาหน่ายนำ้ามัน PTT Gasohol E85 
Plus ในภูมิภาคเป็นแห่งแรกของประเทศ

 • ได้รับรางวัล Trusted Brand ประจำาปี 2553 จาก 
การโหวตของผู้อ่านนิตยสาร Reader’s Digest ต่อเนื่องเป็นปีที่  
10 โดยเป็นแบรนด์สุดยอด ระดับ Platinum สูงสุดในหมวดสถานี
บริการนำ้ามันซึ่งเป็นรายเดียวของประเทศ

 สิงห�คม
 • ได้รับรางวัล EIA Monitoring Award 2009 จาก
สำานักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มอบให้หน่วยงาน
ทัง้ภาครฐัและเอกชนทีม่กีารปฏบิตัติามนโยบาย โดยบรษิทัในกลุม่ 
ปตท. ได้รับรางวัลดีเด่นรวม 6 โครงการจากผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด  
25 โครงการ ซึ่งหน่วยธุรกิจนำ้ามันได้รับรางวัลในส่วนของท่าเทียบ 
เรือนำ้ามันและคลังก๊าซปิโตรเลียมสงขลา

 กันย�ยน
 • เปิดตวั Jiffy Market ร้านสะดวกซือ้รปูแบบใหม่และ Jiffy 
Bistro ร้านอาหารแนวทันสมัยนอกสถานีบริการนำ้ามัน โดยสาขา
แรกเปิดตวั ณ อาคาร Energy Complex A ซึง่ได้รบัการตอบรบัเป็น 
อย่างด ีเพราะสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคสมยัใหม่ 
ด้วยสินค้าคุณภาพดี สดใหม่ หลากหลาย และสะดวกสบาย
 • เปิดตวัผลติภณัฑ์ PTT Blue Innovation ผลติภณัฑ์นำา้มนั
เชื้อเพลิงสูตรใหม่ ซึ่งเป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์นำ้ามันเชื้อเพลิง
ทุกชนิดของ ปตท. ให้มีคุณภาพระดับพรีเมียม ที่มีจุดเด่นในเรื่อง 
การเพิ่มสมรรถนะการขับขี่และการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ประหยัด
เชื้อเพลิง ทำาให้เครื่องยนต์ทำางานเหมือนใหม่อยู่เสมอ เป็นมิตร
กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และสามารถตอบสนองความต้องการ
ที่หลากหลายของผู้ขับขี่รถยนต์ทุกประเภทได้อย่างครบถ้วน ซึ่ง
เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและช่วยลดปัญหา
ภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

นำาเข้า LPG โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ เปิดตัวร้านกาแฟต้นแบบ Café Amazon
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สถานีบริการนำ้ามัน ปตท. รับรางวัลเหรียญทองสูงสุด 
“ปั๊มคุณภาพ ปลอดภัย น่าใช้บริการ”

เปิดจุดจำาหน่าย PTT Blue Gasohol E85

 • เปิดตัว Amazon Soya เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่นำานำ้านม
ถั่วเหลืองมาเป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มสูตรพิเศษของกาแฟ Café 
Amazon 3 เมนู ได้แก่ Hot Soya Latte, Iced Amazon Soya 
และ Iced Tea Soya เพื่อเป็นทางเลือกสำาหรับผู้รักสุขภาพในช่วง
เทศกาลกนิเจ  ซึง่ผลติภณัฑ์ดงักล่าวเกดิจากความร่วมมอืทางธรุกจิ
ระหว่าง ปตท. และบริษัท กรีนสปอต จำากัด    

 ตุล�คม
 • ออกผลิตภัณฑ์นำ้ามันหล่อลื่น “PTT Performa Super 
Synthetic” ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน API SN จาก American 
Petroleum Institute (API) ซึ่งเป็นมาตรฐานล่าสุดและสูงสุด 
ของโลก ที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะการขับขี่ ช่วยให้ออกตัวและเร่งแซง
ดีเยี่ยม อีกทั้งยังได้รับมาตรฐาน ILSAC GF-5 ซึ่งเป็นมาตรฐาน 
การประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุดของโลก โดยผลิตภัณฑ์นี้จะถูกนำาออก 
สู่ตลาดสากล

 พฤศจิก�ยน
 • เปิดจดุพกัรถและสถานบีรกิารนำ้ามนั ปตท. รมิทางพเิศษ 
เฉลิมมหานคร (บางนาฝั ่งขาเข้า) ระยะที่ 2 เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่ออำานวยความสะดวก 
ให้ผู้ใช้ทางพิเศษใช้บริการเติมนำ้ามันเชื้อเพลิง ก๊าซ NGV และ 
สิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยลด
ปัญหาจราจรและป้องกันอุบัติเหตุได้อีกด้วย 

 ธันว�คม
 • เปิดจุดจำาหน่าย PTT Blue Gasohol E85 ณ สถานี
บริการนำ้ามัน ปตท. สาขาเกษตร-นวมินทร์ กรุงเทพฯ นับเป็น 
การเปิดจำาหน่ายนำ้ามันแก๊สโซฮอล์ อี 85 เป็นแห่งที่ 5 ของ ปตท. 
เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ สามารถเข้าถึงนำ้ามัน 
แก๊สโซฮอล์ อี 85 ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่ราคาถูกกว่านำ้ามัน 
ชนิดอื่น
 • สถานีบริการ ปตท. ได้รับรางวัลเหรียญทองสูงที่สุด 
เป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการเข้าประกวดในโครงการ 
“ปั๊มคุณภาพ ปลอดภัย น่าใช้บริการ” ที่จัดโดยกรมธุรกิจพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน  โดยได้รับรางวัลเหรียญทอง เงิน และทองแดง
รวมทั้งสิ้น 272 แห่ง มากที่สุดในประเทศ จากสถานีบริการนำ้ามัน 
ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 437 แห่ง 
 • ได้รับรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมในงาน TAQA 
Awards 2010 จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวง
อุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท สื่อสากล จำากัด และบริษัท คัสต้อม 
เอเชีย จำากัด ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการที่สามารถ
ครองใจมหาชนได้มากที่สุดในแต่ละด้าน โดย ปตท. ได้รับรางวัล  
2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนำ้ามันเชื้อเพลิง และประเภทสถานีนำ้ามัน
เชื้อเพลิง                                                                                                                                             
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 • หน่วยธุรกิจก�รค้�ระหว่�งประเทศ 
  ในปี 2553 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศสามารถ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยการเพิ่มปริมาณการค้าทั้งในรูป
นำ้ามันดิบ นำ้ามันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (Physical  
Trading) และในรูปของการบริหารความเสี่ยงราคาโดยมีการใช้ 
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงชนิดใหม่ ได้แก่ Zero cost collar  
MOPS Dubai option on time spread, MOPJ Naphtha/Dubai 
และ MOPS Naphtha/Dubai เพื่อลดความผันผวนของราคา 
นำ้ามันให้กับโรงกลั่นของบริษัทในกลุ่ม ปตท. นอกจากนี้ในปี 2553 
ปตท. และบรษิทัในกลุม่ ปตท. ได้ขยายความร่วมมอืในการบรหิาร
จัดการตลอดสายโซ่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Oil Supply Chain  
Integration Management หรือ OIM) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตลอด
ห่วงโซ่ธรุกจินำา้มนัให้เกดิประโยชน์สงูสดุกบักลุม่ ปตท. โดยร่วมกนั 
กำาหนดกลุม่งานย่อย 7 กลุม่งาน ซึง่ประกอบด้วยการบรหิารจดัการ 
ด้านความเสี่ยงราคานำ้ามัน การบริหารจัดการนำ้ามันดิบ การสร้าง 
ผลปฏิบัติการที่ เป ็นเลิศ การบริหารจัดการนำ้ามันส ่วนเกิน  
การบริหารจัดการเรือขนส่ง การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นำ้ามัน 
หล่อลืน่ และระบบโลจสิตกิส์ของเอทานอล  โดยผลการดำาเนนิงาน 
ของหน่วยธรุกจิการค้าระหว่างประเทศทีส่ำาคญัสามารถสรปุได้ดงันี้

  การค้าน�้ามันดิบ น�้ามันเชื้อเพลิง 
  และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
  ในป ี  2553 หน ่วยธุรกิจการค ้าระหว ่างประเทศ 
มปีรมิาณการค้านำา้มนัดบิ นำา้มนัเชือ้เพลงิ และผลติภณัฑ์ปิโตรเคมี 
(Physical trading) รวม 63,675 ล้านลิตร หรือประมาณ 1.2  
ล้านบาร์เรลต่อวันเทียบเท่านำ้ามันดิบ เพิ่มขึ้น 3,369 ล้านลิตร 
หรือร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2552 ประกอบด้วยการค้านำ้ามันดิบ  
41,928 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 การค้าคอนเดนเสท 7,312  
ล้านลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 การค้านำ้ามันเชื้อเพลิง 11,463  
ล้านลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 และการค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  
2,972 ล้านลิตร ลดลงร้อยละ 17 โดยปริมาณการค้านำ้ามันดิบ 
ที่ เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มปริมาณการทำา 
ธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ หรือ Out-Out Trading โดยการนำา
นำ้ามันดิบจากภูมิภาคต่างๆ มาจำาหน่ายในตลาดในภูมิภาคเอเชีย
มากขึน้ ได้แก่ นำา้มนัดบิ Azeri Light จากประเทศอาเซอร์ไบจาน นำา้มนั
ดิบโอมาน และคอนเดนเสท Bayu Udan จากประเทศออสเตรเลีย 
สำาหรับปริมาณการค้านำ้ามันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็น 
การนำาเข้า LPG เพื่อรองรับความต้องการในประเทศที่สูงขึ้น 
  การบริหารความเสี่ยงด้านราคา
  ในปี 2553 การบริหารความเสี่ยงด้านราคามีปริมาณ
รวม 33,297 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58 เมื่อเทียบกับปี 2552 
ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารความเสี่ยงด้านราคานำ้ามันเชื้อเพลิง
ให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพิ่มมากขึ้น และการขยายตลาดนำ้ามัน
ดีเซลไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาค  

หมายเหตุ : MOPS ย่อมำจำก Mean of Platts Singapore เป็นรำคำซื้อขำยเฉลี่ยในตลำดจรสิงคโปร์                    

                    MOPJ ย่อมำจำก Mean of Platts Japan เป็นรำคำซื้อขำยเฉลี่ยในตลำดจรญ่ีปุ่น 
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เหตุก�รณ์ที่สำ�คัญของหน่วยธุรกิจก�รค้�
ระหว่�งประเทศในรอบปี 2553

 มีน�คม
 • ลงนามสัญญาซื้อขายและนำาเข้า Styrene Monomer 
(SM) จำานวน 16,000 - 24,000 ตันต่อปี กับบริษัท PT Styrindo 
Mono Indonesia (SMI) เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิต Polystyrene 
ให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการจัดหา
วัตถุดิบเพื่อการพัฒนาธุรกิจปิโตรเคมีของ ปตท.  

 เมษ�ยน 
 • ลงนามในสัญญาซื้อขายและนำาเข้า LPG ในปี 2553  
กับบริษัทนำ้ามันแห่งชาติอาบูดาบี (Abu Dhabi National Oil  
Company : ADNOC) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำานวน 5 เที่ยวเรือ  
เที่ยวเรือละ 44,000 ตัน ซึ่งความสำาเร็จของการเจรจาซื้อขาย 
ในครั้งนี้เป็นการสร้างความมั่นคงในการจัดหา LPG ให้เพียงพอ 
ต่อความต้องการในประเทศที่ขยายตัวสูงขึ้น

 พฤษภ�คม 
 • ลงนามในสัญญาซื้อขาย LPG และการจ้างเรือขนส่งกับ
บริษัท Itochu Corporation ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำาเข้า LPG รายใหญ่ 
ของประเทศญี่ปุ่น จำานวน 3 เที่ยวเรือ เที่ยวเรือละ 44,000 ตัน  
ซึง่ความสำาเรจ็ของการซือ้ขายในครัง้นีน้ำามาซึง่การสร้างความมัน่คง
ในการจดัหา LPG และยงัเป็นโอกาสให้ ปตท. ได้เรยีนรูแ้ลกเปลีย่น
ประสบการณ์และสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัคูค้่าธรุกจิ LPG อกีด้วย

 ตุล�คม 
 • ลงนามในสัญญาซื้อขาย Acetone, Phenol และ  
Bisphenol A (BPA) กับบริษัท พีทีที ฟีนอล จำากัด คิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 2,200 ล้านบาท เป็นเวลา 3 ปี ซึ่งทำาให้หน่วยธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศสามารถขยายฐานธุรกิจของกลุ่ม ปตท.  
สู่สาธารณรัฐประชาชนจีน นับเป็นการสร้างพลังร่วมซึ่งเป็นหนึ่งใน
ค่านิยมของกลุ่ม ปตท. และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ และ
สร้างฐานการตลาดที่มั่นคงในการขยายธุรกิจในอนาคต

 พฤศจิก�ยน 
 • ลงนามในสัญญาซื้อขายนำ้ามันดิบระยะยาวต่อเนื่อง 
เป็นปีที่ 3 กับบริษัท Idemitsu Kosan Co., Ltd. ซึ่งเป็นเจ้าของ 
โรงกลัน่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ในประเทศญีปุ่น่ โดยมมีลูค่าซือ้ขายรวม 
240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตลอด 1 ปี ซึ่งความสำาเร็จของการซื้อขาย
ในครั้งนี้ทำาให้หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศสามารถขยาย
ธุรกรรมการค้านำ้ามันดิบของกลุ่ม ปตท. ได้มากยิ่งขึ้น และเป็น 
การสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจในด้านอื่นๆ ต่อไป
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ลงนามสัญญาซื้อขาย Acetone, Phenol และ Bisphenol A (BPA) 
กับบริษัท พีทีที ฟีนอล จำากัด
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 ธุรกิจที่ลงทุนผ่�นบริษัทในกลุ่ม
 • ธุรกิจสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม 
  ในปี 2553 นับเป็นปีแห่งความสำาเร็จของ ปตท.สผ.  
อีกปีหนึ่งโดย ปตท.สผ. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในสินทรัพย์ที่มี
อยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นและ
เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ ควบคู่ไปกับ 
การทบทวนทิศทางการดำาเนินงานเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน รวมทั้ง 
การเร่งเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาขีดความสามารถของ
องค์กรอย่างต่อเนือ่ง โดยมุง่มัน่บรหิารเพือ่ลดต้นทนุการดำาเนนิงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ จากการดำาเนินการตามโครงการเพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน (Operational Excellence) และ
โครงการปรับปรุงแนวทางการจัดหาเชิงกลยุทธ์ (Procurement 
Plus) ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของตลาด ทำาให้สามารถลด
ต้นทนุในปี 2553 ได้อย่างเป็นรปูธรรม รวมทัง้มกีระบวนการบรหิาร
การลงทุน (Portfolio Management) เพื่อบริหารความเสี่ยง และ
กำาหนดสัดส่วนการลงทุนในโครงการต่างๆ และนำาระบบพิจารณา
การลงทุน (PTTEP Project Realization Process) มาใช้ เพื่อให้ 
การขยายการลงทุนมีความเหมาะสม และตรงตามเป้าหมาย 
ที่กำาหนดไว้ ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการผลิตและจำาหน่ายในปี 2553 
ปรับเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก 

  ความสำาเร็จในการดำาเนินงานข้างต้นส่งผลให้ในปี  
2553 ปตท.สผ. มีกำาไรสุทธิ 41,739 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 
2552 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 22,154 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 88 โดย 
ผลดำาเนินงานที่สำาคัญของ ปตท.สผ. สามารถสรุปได้ดังนี้
  ด้านการสำารวจ 
       ปตท.สผ. สำารวจพบปิโตรเลยีมจำานวน 15 หลมุ จากหลมุ 
สำารวจและหลุมประเมินผลทั้งหมด 19 หลุม คิดเป็นอัตราส่วน
ความสำาเร็จในการค้นพบปิโตรเลียม 15 : 19 หรือร้อยละ 79 
โดยมีความสำาเร็จที่สำาคัญในโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย  
ซึง่ค้นพบก๊าซธรรมชาตใินหลมุสำารวจ Oliver-2 ซึง่จะนำาไปสูโ่อกาส
ขยายการลงทุนต่อเนื่องในประเทศออสเตรเลียรวมถึงการพัฒนา
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (Floating LNG : FLNG) ในอนาคต 
  ด้านการพัฒนาโครงการ 
         ปตท.สผ. ได้พัฒนาการผลิตรวมทั้งเพิ่มปริมาณสำารอง 
จากโครงการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้มี 
การเร่งรดัพฒันาโครงการต่างๆ เพือ่ให้เป็นไปตามเป้าหมายรองรบั 
ความต้องการพลังงานในประเทศ ในปี 2553 ได้เริ่มการผลิตจาก 
โครงการพืน้ทีพ่ฒันาไทย-มาเลเซยี-แปลง บ ี17 ซึง่มอีตัราการผลติ 
ก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยประมาณ 335 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ปตท.สผ. มีปริมาณสำารองที่พิสูจน์แล้ว 
รวมทั้งสิ้น 1,043 ล้านบาร์เรลเทียบเท่านำ้ามันดิบ คิดเป็นสัดส่วน 
ปริมาณสำารองในประเทศร้อยละ 59 และต่างประเทศร้อยละ 41 

 รายงานประจำาปี 2553   บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) 057



  โดยมีความก้าวหน้าของการพัฒนาโครงการที่สำาคัญ
ต่างๆ ดังนี้
         - โครงการบงกชใต้ : ในปี 2553 ได้ดำาเนินการติดตั้ง
โครงสร้างขาตัง้แท่นผลติ (Processing Platform Jacket) ในอ่าวไทย 
แล้วเสร็จ และกำาลังดำาเนินการก่อสร้างแท่นผลิต (Processing 
Platform Topside)  คาดว่าจะเริม่ผลติก๊าซธรรมชาตไิด้ในช่วงกลาง
ปี 2555 ในปริมาณ 320 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
         - แหล่งมอนทารา ในโครงการพีทีทีอีพี ออสตรา- 

เลเซีย : คาดว่าจะเริ่มผลิตนำ้ามันในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ใน
ปริมาณ 35,000 บาร์เรลต่อวัน โดยรัฐบาลออสเตรเลียได้เปิดเผย 
ผลการพิจารณาแผนปรับปรุงแก้ไข (Action Plan) โดยตัดสินให้ 
ปตท.สผ. สามารถดำาเนนิงานสำารวจและผลติปิโตรเลยีมในประเทศ
ออสเตรเลยีต่อไปได้ ส่วนการดำาเนนิการเรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทน
จากบริษัทประกันภัย ณ สิ้นปี 2553 ปตท.สผ. ได้รับค่าสินไหม
ทดแทนจำานวน 84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่ง ปตท.สผ. จะดำาเนินการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เหลือต่อไป
         - โครงการพม่าซอติก้า : ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
ของแหล่ง M9 และส่วนหนึ่งของแปลง M11 ในสหภาพพม่า ในปี 
2553 ได้มีการออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้น (Basic Engineering) 
และอยู่ระหว่างขั้นตอนการประมูลงานก่อสร้าง คาดว่าจะเริ่มผลิต
ก๊าซธรรมชาติในปี 2556 ในปริมาณ 300 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
โดยจะจำาหน่ายให้กับ ปตท. ในปริมาณ 240 ล้านลูกบาศก์ฟุต 
ต่อวัน และอีก 60 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จะจำาหน่ายให้กับ 
สหภาพพม่า

         - โครงการก๊าซธรรมชาติเหลว (Floating LNG/ 

FLNG) : ขณะนี้กำาลังดำาเนินการออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้น  
(Pre-Front End Engineering Design) คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปี 
2554 โดย ปตท.สผ. และบริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
ได้ร่วมกันถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 ในบริษัท PTT FLNG  
Limited เพื่อรองรับการดำาเนินธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับเรือผลิต 
ก๊าซธรรมชาติเหลว  
         - โครงการเวียดนาม 16-1 : งานก่อสร้างโครงสร้าง
ขาตั้งแท่นหลุมผลิต (Wellhead Platform Jacket) แล้วเสร็จ  
ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างแท่นหลุมผลิตส่วนบน (Wellhead  
Platform Topside) และเรอื FPSO (Floating Production Storage 
and Offloading Vessel) โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตนำ้ามันได้ในช่วง 
ครึง่หลงัของปี 2554 ทีร่ะดบัเริม่ต้นประมาณ 18,000 - 20,000 บาร์เรล 
ต่อวนั และสามารถเพิม่เป็น 40,000 บาร์เรลต่อวนัในปลายปี 2554
         - โครงการอัลจีเรียแปลง 433a และ 416b : ในปี 
2553 อยู่ระหว่างทำาการประมูลเพื่อจัดหาอุปกรณ์และผู้รับเหมา
ก่อสร้าง (Engineering Procurement & Construction : EPC 
Bidding) คาดว่าจะเริ่มผลิตนำ้ามันในปี 2556 ในปริมาณ 20,000 
บาร์เรลต่อวัน
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  ด้านการขยายการผลิตและการจำาหน่าย       
  ในปี 2553 ปตท.สผ. ได้ดำาเนินการผลิตจากโครงการ
ต่างๆ ได้ตามเป้าหมายส่งผลให้ปริมาณจำาหน่ายปิโตรเลียม ได้แก่ 
ก๊าซธรรมชาติ นำ้ามันดิบ คอนเดนเสท และ LPG เพิ่มขึ้นเป็น 
เฉลีย่วนัละ 264,575 บาร์เรลต่อวนัเทยีบเท่านำา้มนัดบิ จากปี 2552 
ที่ระดับ 233,756 บาร์เรลต่อวันเทียบเท่านำ้ามันดิบ คิดเป็นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13 โดยปริมาณการจำาหน่ายที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากการเริ่ม
ผลิตและจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการ
พื้นที่พัฒนาไทย-มาเลเซีย-แปลงบี 17 และการเพิ่มปริมาณการ
ผลิตและจำาหน่ายของโครงการอาทิตย์เหนือ (Arthit North FPSO)  
และโครงการบงกช ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มความมั่นคงในการจัดหา
พลังงานให้กับประเทศรองรับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ
  ด้านการลงทุน
  ในปี 2553 ปตท.สผ. ประสบความสำาเร็จในการเข้าซื้อ 
สิทธิ (Farm-in Agreement) ในแปลงสำารวจ WA-378-P,  
WA-396-P และ WA-397-P ในประเทศออสเตรเลียกับบริษัท 
Woodside Energy Limited และกลุ่มผู้ร่วมทุน โดยเข้าร่วมทุน 
ในสัดส่วนร้อยละ 20 ซึ่งเป็นการขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาส
สำารวจในพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความต่อเนื่องจากแปลงสำารวจ 
ที่เข้าร่วมทุนแล้วในประเทศออสเตรเลีย และสามารถชนะการ 
ประมูลแปลงสำารวจจำานวน 4 แปลงในบริเวณ Makassar Strait 
นอกชายฝ่ังทางตะวนัตกของหมูเ่กาะสลุาเวสใีนประเทศอนิโดนเีซยี
  นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้ประสบความสำาเร็จในการเข้า
ร่วมทุนกับบริษัท Statoil Canada Ltd. และ Statoil Canada 

Holdings Corp. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Statoil ASA (Statoil)  
เพือ่ร่วมลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 40 ในการพฒันาแหล่ง Oil Sands 
Kai Kos Dehseh (KKD) ครอบคลุมพื้นที่ 257,200 เอเคอร์ 
ในประเทศแคนาดา คิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 2,280 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ซึ่งมีปริมาณ Bitumen ที่คาดว่าจะผลิตได้ (Recoverable 
Bitumen Resources) ประมาณ 4.3 พันล้านบาร์เรล โดยจะมี 
อายุการผลิตนานกว่า 40 ปี โดยจะเริ่มผลิตได้ในครึ่งปีแรกของปี 
2554 ในปริมาณผลิตระยะแรก 10,000 บาร์เรลต่อวัน และเพิ่มขึ้น
เป็น 18,800 บาร์เรลต่อวัน ภายใน 24 เดือน และจะมีการพัฒนา 
พื้นที่อื่นๆ เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตอีกประมาณ 60,000 บาร์เรล
ต่อวัน ซึ่งผลิตภัณฑ์นำ้ามันจากแหล่ง KKD จะจำาหน่ายไปยัง 
โรงกลั่นต่างๆ ในสหรัฐฯ ทางท่อนำ้ามันที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  อย่างไรก็ตามในปี 2553 ปตท.สผ. ได้คืนพื้นที่แปลง
สำารวจในโครงการโอมาน 58 และโครงการอิหร่าน ซาเว่ห์ และ
ยุติการร่วมทุนในโครงการอินโดนีเซียเบงการา-1 เนื่องจากผลการ
ศึกษาวิเคราะห์โอกาสและความเหมาะสมไม่คุ้มค่ากับการลงทุน
ทำาให้ ณ สิ้นปี 2553 ปตท.สผ. มีการดำาเนินโครงการทั้งหมด  
43 โครงการใน 12 ประเทศ
  ด้านการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร
  ปตท.สผ. ได้เร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร 
โดยมีการดำาเนินการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีในการปฏิบัติการ 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
การขยายธรุกจิในอนาคต โดยมกีารวางแผนจดัเตรยีมบคุลากรเพือ่
พฒันาให้มคีวามเชีย่วชาญในธรุกจิ นอกจากนีย้งัมกีารพฒันาภาวะ
ผู้นำาเพื่อการพัฒนาผู้นำาให้ทันกับการเติบโตขององค์กร
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แผนที่โครงก�ร ปตท.สผ.

ประเทศไทย

พม่า

ลาว

เวียดนาม

มาเลเซีย

กัมพูชา

ทะเลอันดามัน

อินโดนีเซีย

A4/48, A5/48 & A6/48
Bongkot

Pailin

G4/43
G9/43

B8/32 & 9A
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Vietnam 9-2

Vietnam 52/97

Vietnam B & 48/95

Unocal III

Cambodia B
B6/27

PTTEP 1

L53/43 & L54/43

Sinphuhorm

E5

L21/48, L28/48 & L29/48

Myanmar M3, M4 & M7

Yadana

Yetagun

Zawtika M9 & M11

S1
L22/43

Indonesia Bengara I

G4/48

MT JDA-B17

Arthit North
Arthit

แหล่งนำ้ามัน

แหล่งก๊าซธรรมชาติ
Block 2

New Zealand
Great South

New Zealand

Indonesia

AC-P-36

WA-423-P

PTTEP
Australasia

AlgeriaBahrain
433A & 416B

Hassi Bir Rakaiz

Oman

Oman 44

Canada 

Kai Kos Dehaeh

Sadang
South Segeri

Semai-II

Malunda Indonesia
South Mandar

Rommana
Offshore

AustraliaEgypt
Sidi Abd El Rahman
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 • ธุรกิจปิโตรเคมีและก�รกลั่น
   บริษัทในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นมีการขยาย 
การลงทนุทัง้ในสายผลติภณัฑ์และเพิม่ช่องทางการค้าอย่างต่อเนือ่ง 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล รวมทั้งมีการศึกษา 
วิจัย และแสวงหาโอกาสในการลงทุนในปิโตรเคมีที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมและเชื้อเพลิงชีวภาพ นอกจากการขยายการลงทุน 
ในธุรกิจแล้ว บริษัทในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นยังมุ่งสร้าง 
พลังร่วมระหว่างบริษัทภายในกลุ่มผ่านโครงการต่างๆ ซึ่งโครงการ
ส่วนใหญ่เป็นการดำาเนินงานต่อเนื่องจากปีที่แล้วในการสร้าง 
ความเป็นเลศิด้านปฏบิตักิารโดยการแบ่งปันและประยกุต์ใช้ความรู้ 
 ประสบการณ์ และเทคโนโลยทีีส่ัง่สมมานาน มาใช้ในการปรบัปรงุ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผ่านโครงการ P&R Best Practice  
Sharing และการสร้างความร่วมมอืระหว่างบรษิทัในธรุกจิปิโตรเคมี
และการกลั่นผ่านโครงการ Petrochemical Integrated Sapply 
Chain Management (PIM) และโครงการ Oil Supply Chain 
Intergration Management (OIM)
   นอกจากนี้ในปี 2553 ได้มีการจัดตั้งโครงการ Zero  
Unplanned Shutdown เพือ่เพิม่เสถยีรภาพในด้านการผลติ ลดผล 
กระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดการสูญเสียรายได้ที่เกิดจากความ
เสยีหายจากการทีโ่รงงานต้องหยดุผลตินอกเหนอืจากแผนทีก่ำาหนด
ไว้ โดยผลดำาเนินงานที่สำาคัญของธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
สามารถสรุปได้ดังนี้

  ผลประกอบการของธรุกจิปิโตรเคมแีละการกลัน่
  ธุรกิจปิโตรเคมี โดย บริษัท ปตท.เคมิคอล จำากัด 
(มหาชน) (PTTCH) มีปริมาณการผลิตทุกผลิตภัณฑ์รวม  
2,406,109 ตัน ลดลง 234,968 ตัน จากปี 2552 เนื่องจากโรงงาน
โอเลฟินส์ได้หยุดซ่อมบำารุงตามแผนในไตรมาสที่ 1 และ 3 และ 
ความล่าช้าในการเริ่มผลิตของโครงการอีเทนแครกเกอร์ภาย
ใต้บริษัท พีทีที โพลีเอทีลีน จำากัด (PTTPE) ซึ่ง PTTCH ถือหุ้น 
ร้อยละ 100 จากปัญหาความล่าช้าของการจัดการวัตถุดิบจาก 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 ของ ปตท. แต่เนื่องจากราคา
และส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบเฉลี่ย (Product to Feed  
Margin) ปรับสูงขึ้น ตามความเคลื่อนไหวของราคาผลิตภัณฑ์ใน
ตลาดโลก และมีกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ตามการแข็งค่าของ
เงินบาท ส่งผลให้ผลประกอบการปี 2553 ของ PTTCH เพิ่มขึ้น
จากปี 2552
  บริษัท เอชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำากัด (HMC) มีปริมาณ
การผลิตทุกผลิตภัณฑ์รวม 411,540 ตัน ลดลง 8,521 ตัน จากปี 
2552 อย่างไรก็ตามราคาและส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบ
เฉลีย่ (Product to Feed Margin) ของผลติภณัฑ์ทกุชนดิเฉลีย่ทัง้ปี 
ปรับสูงขึ้น เนื่องจากอุปทานโพลีโพรพิลีนตึงตัวเพราะความล่าช้า
ของกำาลังการผลิตใหม่ ประกอบกับมีกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ตามค่าเงินบาทที่แข็งค่า จึงส่งผลให้ผลประกอบการปี 2553  
ของ HMC เพิ่มขึ้นจากปี 2552
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  บริษัท พีทีที ฟีนอล จำากัด (PPCL) มีปริมาณการผลิต 
ทุกผลิตภัณฑ์รวม 333,385 ตัน เพิ่มขึ้น 11,391 ตัน จากปี 2552  
และมรีาคาและส่วนต่างราคาผลติภณัฑ์กบัวตัถดุบิเฉลีย่ (Product  
to Feed Margin) ของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดเฉลี่ยทั้งปีปรับสูงขึ้น 
เนื่องจากภาวะอุปทานตึงตัวจากการปิดซ่อมบำารุงของโรงงาน 
ฟีนอลในภูมิภาคเอเชีย ส่งผลให้ผลประกอบการปี 2553 ของ  
PPCL เพิ่มขึ้นจากปี 2552
  บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (PTTPM)  
มีปริมาณการขาย 960,528 ตัน เพิ่มขึ้น 283,084 ตัน จากปี 2552 
จากการเป็นศูนย์รวมการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีให้กับ 
กลุ่ม ปตท. โดยในปี 2553 ได้มีการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากโรงงาน 
แห่งใหม่ที่เริ่มดำาเนินการผลิต ได้แก่ LLDPE, LDPE ของ PTTPE  
และ HDPE ของ BPE 2 ส่งผลให้ผลประกอบการปี 2553 ของ  
PTTPM เพิ่มขึ้นจากปี 2552
  บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำากัด (PTTPL)  
ให้บรกิารด้านโลจสิตกิส์แบบครบวงจรแก่บรษิทัผูผ้ลติเมด็พลาสตกิ 
ของกลุ ่ม ปตท. โดยในปี  2553 มีปริมาณการให ้บริการ 
3,963,122 ตัน เพิ่มขึ้น 1,953,410 ตัน จากปี 2552 เนื่องจาก 
มีการให้บริการแก่ลูกค้าจากโรงงานแห่งใหม่ที่เพิ่งเริ่มดำาเนินการ  
ได้แก่ LLDPE, LDPE ของ PTTPE และ HDPE ของ BPE 2  
ส่งผลให้ผลประกอบการปี 2553 ของ PTTPL เพิ่มขึ้นจากปี 2552
  บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำากัด 
(PTTME) มีสัญญาระยะยาวในการให้บริการงานบำารุงรักษา  
งานวิศวกรรม และงานตรวจสอบกับบริษัทในเครือ PTTCH และ  
PTTPE รวมทั้งมีกลยุทธ์ในการร่วมมือกับ Strategic Partners  

ได้แก่ Jacobs Engineering Group Inc., Asia Cement Energy  
Conservation Company Limited รวมทั้ง IRPC เพื่อเพิ่ม 
ศักยภาพในการให้บริการ ทั้งนี้รายได้ในปี 2553 ตำา่กว่าปี 2552 
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีสิ่งแวดล้อมมาบตาพุด ทำาให้
โรงงานปิโตรเคมีที่มีกำาหนดเริ่มเดินเครื่องในปี 2553 ไม่สามารถ 
เดินเครื่องได้ตามแผน อย่างไรก็ตามด้วยต้นทุนงานบริการที่ตำ่า
ทำาให้ผลประกอบการปี 2553 ของ PTTME เพิ่มขึ้นจากปี 2552
  สำาหรับธุรกิจการกลั่นของบริษัทในกลุ่ม ปตท. 5 บริษัท  
มีกำาลังการกลั่นตามสัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท. คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 36 ของกำาลังการกลั่นทั้งประเทศ และมีปริมาณการกลั่น 
เพิ่มขึ้น เป็นปริมาณรวม 828,642 บาร์เรลต่อวัน ในปี 2553  
สูงกว่าปี 2552 ร้อยละ 5 และคิดเป็นสัดส่วนของ ปตท. ตามการ 
ถือหุ้น 348,876 บาร์เรลต่อวัน โดยโรงกลั่นในกลุ่ม ปตท. มีอัตรา 
การใช้กำาลังการกลั่นเฉลี่ย (Utilization Rate) ร้อยละ 95 เพิ่มจาก
ร้อยละ 90 ในปี 2552 และมีกำาไรขั้นต้นจากการผลิตเฉลี่ย (Gross 
Integrated Margin : GIM) อยู่ที่ 6.83 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 
ใกล้เคียงกับปี 2552 ที่ 6.93 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็น 
ผลมาจากกำาไรจากผลิต (Market GIM) ที่เพิ่มขึ้นจากผลต่าง
ราคาผลิตภัณฑ์และนำ้ามันดิบที่เพิ่มขึ้นและการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตในด้านต่างๆ ในขณะที่กำาไรจากการบริหารความเสี่ยง 
ด้านราคาและกำาไรจากมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี (Stock  
gain) ลดลง และค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ผลประกอบการ 
ของธุรกิจการกลั่นของบริษัทในกลุ่ม ปตท. มีกำาไรสุทธิรวมลดลง
จากปี 2552
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เหตุก�รณ์ที่สำ�คัญของหน่วยธุรกิจปิโตรเคมี
และก�รกลั่นในรอบปี 2553

 มกร�คม 
 • โครงการโรงผลิตเม็ดพลาสติก LLDPE ขนาด 400,000 
ตันต่อปีของบริษัท พีทีที โพลีเอทีลีน จำากัด (PTTPE) ซึ่งเป็นบริษัท
ในเครือบริษัท ปตท.เคมิคอล จำากัด (มหาชน) (PTTCH) ก่อสร้าง
แล้วเสร็จและเริ่มดำาเนินการเชิงพาณิชย์ 

 กุมภ�พันธ์ 
 • บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) (IRPC) เปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ Green ABS โดยการผลิตพลาสติก ABS ด้วยยางพารา
ธรรมชาติเป็นรายแรกของโลก 

 พฤษภ�คม 
 • บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำากัด (มหาชน)  
(PTTAR) และบริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำากัด (SPRC)  
ได้เริ่มแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมขั้นกลางและขั้นปลาย  
(Intermediate products exchange) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตและสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน

 กรกฎ�คม
 • เปิดตวัและลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืโครงการ
นำาร่องใช้ถงุขยะพลาสตกิชวีภาพบนเกาะเสมด็ ซึง่เป็นโครงการร่วม
ของกลุ่ม ปตท. และบริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล จำากัด  

 สิงห�คม
 • บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จำากดั (มหาชน) (BCP) ทำาพธิี 
วางศลิาฤกษ์ก่อสร้างโครงการผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ของ  
“โครงการ Sunny Bangchak” ขนาดกำาลังการผลิต 38 เมกะวัตต์  
คาดว่าจะพร้อมจำาหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 
ประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) ในไตรมาส 

ที่ 4 ของปี 2554 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคง 
ด้านพลังงานให้กับประเทศ และการเพิ่มไฟฟ้าสำารองให้เพียงพอ 
ต่อความต้องการใช้ในภาคธุรกิจและครัวเรือน นอกจากนี้ยังเป็น 
การผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานสะอาดซึง่ช่วยลดปัญหามลภาวะ 
และผลกระทบด้านสุขภาพอีกด้วย

 กันย�ยน 
 • เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 บริษัท โพลีเมอร์ โลจิสติกส์  
จำากัด (PTTPL) ได้มีพิธีเปิดศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ 
ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำาบลมาบตาพุด อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง อย่างเป็น
ทางการ
 • บรษิทั ไออาร์พซี ีจำากดั (มหาชน) (IRPC) เปิดตวัผลติภณัฑ์ 
ใหม่ TDAE (Treated Distillate Aromatic Extract) และ RAE  
(Residue Aromatic Extract) ซึง่เป็นนำ้ามนัยางอะโรเมตกิส์มลพษิตำา่ 
ช่วยลดมลพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อจำาหน่ายให้กับผู้ผลิต 
ยางรถยนต์ชั้นนำาของโลก 

 ตุล�คม 
 • โครงการขยายการผลติเมด็พลาสตกิ PP ขนาด 300,000 
ตนัต่อปีของบรษิทั เอช็เอม็ซ ีโปลเีมอส์ จำากดั (HMC) ดำาเนนิการเชงิ
พาณิชย์

 ธันว�คม 
 • โครงการอเีทนแครกเกอร์ขนาด 1 ล้านตนัต่อปีของบรษิทั 
พีทีที โพลีเอทีลีน จำากัด (PTTPE) ซึ่งบริษัท ปตท.เคมิคอล จำากัด 
(มหาชน) (PTTCH) ถือหุ้นร้อยละ 100 ดำาเนินการเชิงพาณิชย์  
และโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก LDPE ขนาด 300,000 ตันต่อปี
ดำาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จอยู่ในระหว่างการทดลองเดินเครื่อง 
คาดว่าจะพร้อมดำาเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2554
 • บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) (IRPC) เปิดตัว  
7 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในสายโพลีโอเลฟินส์ ที่คำานึงถึง
คุณภาพชีวิตที่ดีและความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 

โครงการก่อสร้างโรงผลิตเม็ดพลาสติก LLDPE พิธีเปิดศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ
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PTT Group Petrochemicals and Refining Business

Olefins
Products

Aromatics
Products

Raw Materials

Sales /
Refined Products

Existing

2009

2010

2011

2012

Non-PTT

GSP1

GSP2

GSP3

GSP5

GSP6

GSP4

AR 1 
280 KBD

150 KBD

275 KBD

THAI LUBE

120 KBD

Refinery
215 KBD

PTTEP

Imported
Crude Oil

Imported
Crude Oil

AR 2

AR 3

Aromatics

Naphtha

Lube Base

I-4/1:Naphtha

I-4/2:Ethane

I-1:PDH

I-1:Ethane

PDH

Ethane

 Feedstock  Upstream Intermediate Downstream Marketing / Logistics

Natural Gas

Natural Gas

Condensate

NGL

Ethane Ethylene 1000

Propylene 25

Propylene 310

Propylene 
127

Propane

Propane

Ethylene
461

Ethylene 300
Propylene 15

Ethylene 515
Propylene 310
Mixed C4 104

Ethane
LPG

Propane

Ethane
LPG

Ethane
LPG
NGL

Reformate
Naphtha

Long
Residue

Condensate

Reformate

Imported Naphtha

To HMC

Reformate

Naphtha

Reformate

Pygas

Benzene 856
P-Xylene 1156
O-Xylene 1156

Mixed Xylene 
76

Benzene 177
Toluene 144

P-Xylene 489
Mixed Xylene 90

Benzene 114
Toluene
Mixed Xylene

Ethylene 360
Propylene 312
Butadiene 56

Propylene 132

Reffinate C6-C8
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EBSM

Cyclohexane

Bis-Phenol APhenol

Thai ABS

PP

HDPE

IRPC Polyol
Polyol

PC

BPF
HDPE

PMMA

LDPE

LLDPE

HDPE-II

PP

PVC

I-1:HDPE

TSCL
PS

TDA

VCM

VCM

PTT Oil

 Feedstock  Upstream Intermediate Downstream Marketing / Logistics

MMAACH
ACN

Ethylene

AMS
AMS

MMA 70

Ethylene

Ethylene

Ethylene

Propylene

Ethylene

Glycerine
Methyl Ester

Acetone from PTT Phenol

Propylene from SPRC
VCM 400

Fatty Alcohol 100

Palm 
Oil

Fatty Alcohol 100

Ethylene
MEG

Mixed C4

Ethylene

Ethylene

Ethylene

Propylene

EO

Propylene

VCM

Isobutylene

Butadiene

SMEthylene
Benzene

Propylene

LDPE 300

LLDPE 400

HDPE 250

AMS 159

PMMA
MMA
ACN 200
PP 300

PP 450

PVC 280
VCM
HDPE 250
Glycerine 31
Methyl Ester 200

Purified Fatty Alcohol 100
Ethanolamines 50

Choline Chloride 20
MEG
HDPE 250
Isobutylene, Butene
MTBE

BR, SBR

PP

PVC

LDPE, LLDPE, HDPE

ECH
Gas Separation Plant’s Products
(C1, LPG, NGL)
PS

PS 90

Acetone 124
Polycarbonate
Bis-Phenol A
Phenol

Caprolactam

PTTAR’s Aromatics Products
(Benzene, P-Xylene, Mixed-Xylene)
PET/Polyester

PTA

PTA

PTA
PA
BTX
Refinery’s Products (Fuel Oil, Diesel, lk/Jet, Gasoline, 
LPG Mixed-Xylene, Naphtha, Reformate, Lube Oil)
LDPE

HDPE 140

PP 475

ABS 96
EPS 30
PS 100
Toluene 132
Mixed Xylene 121
Polyol 25
IRPC Refinery’s Products (Fuel Oil, VGO, 
HDS, Diesel, Gasoline, Butane, LPG, Lube Oil)

Benzene

Benzene

P-Xylene

P-Xylene

P-Xylene

O-Xylene

Phenol 200
Bis-Phenol
A 150

Cyclohexane 200

SM 200Benzene

Ethylene

Ethylene
Propylene

Butadiene

Propylene Oxide

Unit : KTA
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 • ธุรกิจก�รลงทุนต่�งประเทศ 
  ในปี 2553 บรษิทั ปตท. อนิเตอร์เนชัน่แนล จำากดั (PTTI)  
ได้จัดตั้งบริษัทในเครือในต่างประเทศเพื่อรองรับการขยาย 
การลงทุนในหลายธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจเหมืองถ่านหิน ธุรกิจผลิต 
ก๊าซธรรมชาติเหลว (Floating LNG หรือ FLNG) ธุรกิจโรงไฟฟ้า 
จากถ่านหนิและพลงันำา้ เป็นต้น ทัง้นีบ้รษิทัในเครอืดงักล่าวประกอบ
ด้วย บริษัท PTT International Holdings Limited และบริษัท PTT  
International Investments Limited โดยการดำาเนินธุรกิจมุ่งเน้น
การแสวงหาโอกาสการลงทนุในต่างประเทศ และสร้างความร่วมมอื 
ในการร่วมลงทุนในต่างประเทศระหว่างบริษัทในกลุ ่ม ปตท. 
โดย PTTI เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะนำาความเชี่ยวชาญ ความรู้ และ
ประสบการณ์ของกลุ่ม ปตท. ไปประยุกต์ใช้กับโครงการการลงทุน
ในต่างประเทศเพื่อเป็นการต่อยอดทางธุรกิจและเป็นการแสดง
ศักยภาพของกลุ่ม ปตท. ในการแข่งขันในระดับสากล 
  ผลการดำาเนินงานด้านการลงทุนต่างประเทศที่สำาคัญ 
สามารถสรุปได้ดังนี้
  ธุรกิจถ่านหิน   
  • ปตท. โดยบริษัท PTTI ได้เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจ 
ถ่านหินตั้งแต่ปี 2552 โดยถือหุ้นร้อยละ 60 ในบริษัท PTT Asia 
Pacific Mining Pty Ltd. (PTTAPM) ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติ
ออสเตรเลียที่ประกอบกิจการสำารวจและผลิตถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซียและธุรกิจค้าถ่านหินในประเทศสิงคโปร์ผ่านการถือหุ้น 
ในบริษัท Straits Asia Resources Ltd. (SAR) ซึ่งจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ นอกจากนี้ PTTAPM ยังได้สิทธิ 
สำารวจในประเทศมาดากัสการ์และสิทธิศึกษาศักยภาพถ่านหิน
ในประเทศบรูไนอีกด้วย โดยในปี 2553 SAR มีปริมาณการผลิต
ถ่านหนิรวมทัง้สิน้ 10.6 ล้านตนั และปรมิาณจำาหน่าย 10.7 ล้านตนั  
โดยมีการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีใต้ อินเดีย 
ไต้หวัน และสาธารณรัฐประชาชนจีน  

  • PTTI ลงนามซือ้หุน้ในสญัญา Scheme Implementation  
Agreement (SIA) ผ่านบริษัท PTT Mining Limited (PML) ซึ่ง 
PTTI ถือหุ้นร้อยละ 100 ในเดือนพฤศจิกายน 2553 กับ Straits  
Resources Limited (SRL) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์ออสเตรเลีย เพื่อซื้อกิจการเหมืองถ่านหินทั้งหมด 
ของ SRL ซึ่งมีสินทรัพย์หลักคือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท PTTAPM  
คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 544.1 ล้านเหรียญออสเตรเลีย  
หรือประมาณ 16,600 ล้านบาท (ณ อัตราแลกเปลี่ยน 30.5 บาท 
ต่อ 1 เหรียญออสเตรเลีย) ซึ่งจะทำาให้การบริหารงานใน PTTAPM  
และ SAR ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ ปตท. มากยิ่งขึ้น และเพิ่ม 
ปริมาณการผลิตถ่านหินตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 4.5 ล้านตัน  
ในปี 2554 และ 7.5 ล้านตัน ในปี 2558 
  ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
  • ปตท. โดยบริษัท PTTI ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท  
East Mediterranean Gas (EMG) ตั้งแต่ปี 2550 ในสัดส่วน 
ร้อยละ 25 ซึ่ง EMG เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐอาหรับ
อยีปิต์ และดำาเนนิธรุกจิท่อส่งก๊าซธรรมชาตใินทะเลเพือ่การส่งออก
และจำาหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าและลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศ
อสิราเอล โดยในปี 2553 EMG ได้ทำาการส่งก๊าซธรรมชาตปิระมาณ 
200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  
  • PTTI จัดตั้งบริษัท PTT FLNG Limited เมื่อวันที่ 12  
เมษายน 2553 เพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่ม ปตท. ในการร่วมลงทุน
และพัฒนาโครงการผลิตและจัดเก็บก๊าซธรรมชาติเหลวบนเรือ  
(FLNG) ร่วมกับ ปตท.สผ. เพื่อพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติต่างๆ  
นอกชายฝ่ังทะเลทีม่ขีนาดเลก็ และอาจไม่เหมาะสมกบัการพฒันา
โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติหรือโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติ
เหลวบนชายฝั่ง
  ธุรกิจปลูกและพัฒนาสวนปาล์ม 
  • การลงทุนในธุรกิจปลูกและพัฒนาสวนปาล์มผ่าน
บริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด (PTTGE) เป็นการลงทุน 

ธุรกิจถ่านหิน บริษัท PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd. (PTTAPM) ธุรกิจปลูกและพัฒนาสวนปาล์ม บริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด (PTTGE)
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PTTI & PTTGE Current Investment

Egypt
EMG Co.
(PTTI holds 25% share)

Madagascar
Coal exploration right
(PTTAPM holds 33.5% share)

Australia
PTTAPM HQ
(PTTI holds 60% share)

Indonesia
Sebuku/Jembayan coal mining
(SAR holds 100% share)

Brunei
Coal study right
(PTT APM holds 35% share)

Singapore
SAR HQ
(PTTAPM holds 45.6% share)

Indonesia
Palm Plantation
   - W. Kalimantan
   - C. Kalimantan
   - Pontianak
   - Palembang
(PTTGE holds 100% share)

Thailand
PTTI HG

ผลิตนำ้ามันปาล์มดิบ ซึ่งสามารถใช้ผลิตนำ้ามันพืชเพื่อการบริโภค 
และเป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรมโอลโิอเคมคิลั รวมทัง้ใช้ในการผลติ
ไบโอดเีซลเพือ่เป็นพลงังานทางเลอืก เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบาย
ของรัฐบาลในเรื่องพลังงานทดแทน ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดปัญหา 
ภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการใช้พลังงานฟอสซิล 
  • ในปี 2553 บริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด มี
พื้นที่ปลูกปาล์มในประเทศอินโดนีเซียทั้งหมด 716,250 ไร่ เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 631,875 ไร่ ซึ่งสามารถพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกปาล์ม
แล้วทั้งสิ้น 62,830 ไร่ และคาดว่าจะสามารถขยายพื้นที่เพาะปลูก 
มากขึน้ในอนาคตอย่างต่อเนือ่ง เนือ่งจากประเทศอนิโดนเีซยีมพีืน้ที่
ป่ารกร้างจำานวนมาก แต่มีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม
และมพีืน้ทีป่ลกูปาล์มมากทีส่ดุในโลก นอกจากนีย้งัได้ทำาการศกึษา 
ความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนธุรกิจปาล์มนำ้ามันในประเทศ
ภมูภิาคใกล้เคยีง คอื สหภาพพม่าและกมัพชูา ในส่วนของการรกัษา
สิ่งแวดล้อม บริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด ได้ตระหนักและ 
ให้ความสำาคัญโดยการนำา Clean Development Mechanism  

(CDM) มาประยกุต์ใช้ในโครงการฯ ทัง้ในส่วนของการบำาบดันำา้เสยี 
ในโรงสกัดนำ้ามันปาล์มดิบ (CPO) และการนำาส่วนต่างๆ ของ 
ผลปาล์มมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังให้ความสำาคัญ 
ในการดูแลพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ควบคู่กันไป เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย  
  • บริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด ได้เข้าถือหุ้นของ
บริษัท Chancellor Oil Pte. Ltd. (CO) จากผู้ถือหุ้นเดิมในเดือน
กุมภาพันธ์ในสัดส่วนร้อยละ 77.6 โดย CO ถือหุ้นบริษัท PT. First 
Borneo Plantations (PT.FBP) ในสัดส่วนร้อยละ 95 และมีพื้นที่
เพาะปลูกอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะ Kalimantan รวม 108,000 
เฮกตาร์ หรือประมาณ 675,000 ไร่  
  ในการขยายการลงทุนธุรกิจในต่างประเทศ ปตท.  
จะเน้นการบรหิารจดัการการลงทนุทีม่อียูใ่ห้มปีระสทิธภิาพมากขึน้
และขยายปริมาณการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพิจารณาโอกาส
ขยายการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

Mining Business

Gas Business

Head Office

Palm Business
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 นอกจากผลดำาเนินงานของหน่วยธุรกิจต่างๆ แล้ว ในการ 
บริหารจัดการธุรกิจของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้มี 
การดำาเนินงานที่สำาคัญในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 ก�รจัดก�รว�งแผนเชิงกลยุทธ์
 ปตท. ได้มกีารประชมุระดมความคดิเหน็ของผูบ้รหิารระดบั
สูงของกลุ่ม ปตท. ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ ปตท. 
ในการกำาหนดทิศทางเป้าหมายและกลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท. โดย
มีการทบทวนทุกปี เพื่อให้ทิศทางการดำาเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. 
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  สามารถสร้างมลูค่าเพิม่สงูสดุให้แก่กลุม่ 
ปตท. เกิดการสร้างพลังร่วมและการใช้สินทรัพย์และทรัพยากรที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน โดยได้นำาทิศทางเป้าหมายและ
กลยทุธ์ดงักล่าวมาจดัทำาเป็นแผนธรุกจิขององค์กรและแผนปฏบิตัิ
การของหน่วยธุรกิจต่างๆ รวมทั้งสายงานสนับสนุนทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว โดยในปี 2553 ได้มกีารกำาหนดทศิทางเป้าหมายและ
กลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน (Driving Sustainable 
Growth) โดยมุ่งเน้นการขยายธุรกิจการลงทุนที่ให้ผลตอบแทน
ที่ดี ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการดูแลพัฒนาชุมชน
และสังคม นอกจากนี้ยังมีการจัดทำากระบวนการติดตามรายงาน 
ผลการดำาเนินงานของกลุ่ม ปตท. อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถ 
ปรับกลยุทธ์และแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ 
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู ่ตลอดเวลาเพื่อประโยชน์สูงสุด 
ของกลุ่ม ปตท.   

 ก�รบริห�รจัดก�รท�งก�รเงินของกลุ่ม ปตท.
 จากการที่ ปตท. เป็นบริษัทมหาชนที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดย ณ สิ้นปี 2553  
มีมูลค่าถึงกว่า 911,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 11  

ของมูลค่าตลาดรวม และหากรวมทั้งกลุ่ม ปตท. ที่จดทะเบียน 
ใน ตลท. จะมีมูลค่าถึงกว่า 2,000,000 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 26 ของมูลค่าตลาดรวม ซึ่งกลุ่ม ปตท. มีแนวโน้มที่จะ 
เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างทางการ
เงินที่แข็งแกร ่งเหมาะสม มีวินัยทางการเงิน และมีอันดับ
ความน่าเชื่อถือในเกณฑ์ที่เทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำาอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน จึงต้องมีการบริหารจัดการทางการเงินอย่าง
มีวินัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีความโปร่งใสในการให้ข้อมูลต่อ 
ผูล้งทนุทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนั  โดย ปตท. มนีโยบายทางการเงนิ 
และสินเชื่อ (Treasury and Credit Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการบริหารเงินของ ปตท. และกลุ่มบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ในปี 2553 ปตท. ได้มีการบริหารจัดการทางการเงิน ซึ่ง
หมายรวมถึงการบริหารสภาพคล่อง การบริหารความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดค่าใช้จ่าย และ/หรือสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร สามารถสรุปได้ดังนี้
 • จดัหาเงนิทนุระยะยาวเพือ่เตรยีมความพร้อมสำาหรบัรองรบั 
วิกฤติเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อผลดำาเนินงานและฐานะ 
การเงินของ ปตท. ทั้งนี้ ในปี 2553 ปตท. และบริษัทย่อยได้จัดหา 
เงนิทนุระยะยาว ในรปูการออกหุน้กูแ้ละเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 
รวมทั้งสิ้นประมาณ 69,443 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้สกุลบาท อายุ 100 ปี (Century  Bond) ให้กับผู้ลงทุน
สถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ วงเงิน 4,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ
ออกหุ้นกู้ที่มีอายุยาวที่สุดครั้งแรกในประเทศไทยและสอดคล้อง
กับความมุ่งมั่นของ ปตท. ที่จะเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืนยาวนาน 
รวมถึงเป็นการเข้าจำากัดต้นทุนดอกเบี้ยในระยะยาวเพื่อลดความ
ผันผวนในตลาดเงินอีกด้วย

ประชุมกำาหนดทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์องค์กร
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 • เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการสภาพคล่องระยะสัน้ 
ด้วยการบริหารเงินรวมภายในกลุ่มบริษัทในประเทศ ที่ ปตท.  
ถือหุ้นร้อยละ 100 
 • จดัทำาอนพุนัธ์ทางการเงนิเพือ่บรหิารความเสีย่งทีเ่กีย่วข้อง 
กับเงินกู้ระยะยาวของ ปตท. ทำาให้สามารถลดต้นทุนเงินกู้คิดเป็น
มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 595 ล้านบาท
 • บรหิารความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นสำาหรบัธรุกรรมการค้า
ของ ปตท. ซึ่งรวมถึงธุรกรรมการนำาเข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์ ธุรกรรม
การซื้อและขายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ รวมถึงธุรกรรมการ 
นำาเข้านำ้ามันดิบให้กลุ่มโรงกลั่นในเครือของ ปตท. เป็นมูลค่ารวม 
ทัง้สิน้ประมาณ 22,700 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ สามารถสร้างมลูค่าเพิม่ 
ให้แก่กลุ่ม ปตท. ประมาณ 1,800 ล้านบาท 

 ก�รบริห�รผลดำ�เนินง�น
 และเพิ่มประสิทธิภ�พก�รจัดก�ร
 ปตท. ได้นำาเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาต ิ(Thailand Quality  
Award : TQA) มาใช้เป็นเครือ่งมอืในการยกระดบัการบรหิารจดัการ 
ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล สร้างความพึงพอใจและความผูกพันกับ 
ลูกค้า รวมถึงมีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ซึ่งผลของการดำาเนินงานทำาให้โรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ระยอง 
ได้รับรางวัล TQA จากสถาบันเพิ่มผลผลิตในปี 2549 และระบบ 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปี 2554 ซึ่งเป็นผลดำาเนินงานประจำาปี  
2553 ทั้งนี้ ปตท. ได้เป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจ 7 แห่ง ที่อยู ่ใน 
โครงการนำาร่องในการนำาองค์กรเข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจที่อิงเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (State Enterprise 
Performance Appraisal : SEPA) โดยกระทรวงการคลังมีแผน 
ที่จะนำาระบบ SEPA มาใช้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2554
 ในปี 2553 จากการยกระดบัการบรหิารจดัการข้างต้น ทำาให้  
ปตท. ได้รบัรางวลัรฐัวสิาหกจิยอดเยีย่มประจำาปี 2553 (Best of the  
Best) เป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวที่มอบให้กับ 
รัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่นมีมาตรฐานการดำาเนินงานทุกๆ ด้าน  
ได้แก่ รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น รางวัลการจัดการ 
องค์กรดีเด่น รางวัลการดำาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  
รางวัลบริการดีเด่น รวมทั้งยังได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น และ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับรางวัล 
ผู้นำาองค์กรดีเด่น (CEO of The Year) 

 ก�รคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ
 ในปี 2553 สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ได้พัฒนา 
ผลิตภัณฑ์นำ้ามันเชื้อเพลิง Gasohol Blue Innovation และ  
Biodiesel Blue Innovation ออกจำาหน่าย และผลิตภัณฑ์นำา้มัน 
หล่อลืน่สูต่ลาดสำาหรบัรถจกัรยานยนต์ 4 จงัหวะ สำาหรบัเครือ่งยนต์ 
ดีเซลและเครื่องยนต์เบนซินมาตรฐาน API สูงสุด และสำาหรับ 
เครื่องจักรกลการเกษตรและอุตสาหกรรม และยังได้ทำาการวิจัย 

พลงังานทดแทนโดยการทดลองปลกูพชืพลงังานประเภทจลุสาหร่าย  
การผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียโรงงานอุตสาหกรรม และ 
การปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพให้สามารถใช้งานในยานยนต์ได้ 
 นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ได้เพิ่ม 
ขีดความสามารถการวิจัยทางด้านธรณีวิทยา เพื่อศึกษาแนวทาง
การสำารวจและผลิตพลังงาน ทั้งเชื้อเพลิงฟอสซิลปกติ เช่น นำ้ามัน 
ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ไปจนถึงเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ต้องแปรรูป
ด้วยกระบวนการพิเศษ เช่น ทรายนำา้มัน ทั้งนี้เพื่อจัดหาพลังงาน 
ให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ และได้วิจัยและพัฒนา 
ตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) และตัวดูดซับ (Adsorbent) เพื่อใช้
ทดแทนการนำาเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ ปตท.

 ก�รบริห�รจัดก�รวิกฤติที่สำ�คัญ
 คดีปัญหาสิ่งแวดล้อมมาบตาพุด
 จากกรณีที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและเครือข่าย 
ประชาชนในมาบตาพุดยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐว่าได้ออกใบอนุญาต 
ให้แก่โครงการลงทุน 76 โครงการในพื้นที่มาบตาพุด และพื้นที่ 
ใกล้เคียงในจังหวัดระยอง โดยไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของ 
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67 วรรคสอง  
และศาลปกครองกลางได้มีคำาสั่งให้หน่วยงานรัฐสั่งระงับโครงการ
หรือกิจกรรมในจังหวัดระยองไว้เป็นการชั่วคราวเมื่อวันที่ 29 
กันยายน 2552 ส่งผลให้โครงการของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม 
ปตท. จำานวน 25 โครงการ เข้าข่ายถูกระงับโครงการชั่วคราว  
ไม่สามารถดำาเนินโครงการได้ตามแผนงานที่กำาหนดนั้น 
  ปตท. และบริษัทในกลุ่มได้เร่งดำาเนินมาตรการทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อลดผลกระทบจากการชะลอโครงการ 
โดยการส่งผู้แทนเข้าร่วมในคณะกรรมการ 4 ฝ่าย และติดตาม
ประสานงานกับภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกำาหนดกฎระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ตามรัฐธรรมนูญปี 2550 การเร่งรัดดำาเนินการจัดทำา
รายงาน HIA การจัดวางระบบบริหารสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม ปตท.  
การจัดทำาโครงการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การสือ่ความกลุม่ ปตท. ในพืน้ทีม่าบตาพดุ จงัหวดัระยอง ซึง่ต่อมา 
วันที่ 2 กันยายน 2553 ศาลปกครองกลางได้มีคำาพิพากษาตัดสิน 
ให้เพิกถอนใบอนุญาตโครงการที่ออกหลังรัฐธรรมนูญปี 2550  
และอยูใ่น 11 ประเภทโครงการทีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบต่อชมุชน
อย่างรุนแรงฯ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ซึ่งมีผลให้โครงการ 
ลงทุนของกลุ่ม ปตท. ที่ถูกระงับไว้ก่อนหน้านี้สามารถเดินหน้า
ก่อสร้างและดำาเนนิการต่อ ซึง่รวมถงึโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
หน่วยที่ 6 ทำาให้สามารถเริ่มทดสอบระบบในเดือนตุลาคม 2553  
โดยมเีพยีง 1 โครงการของกลุม่ ปตท. ทีเ่ข้าข่ายระงบัซึง่อยูร่ะหว่าง
การจดัทำา HIA คอื โครงการโรงงานผลติเอทลีนีออกไซด์และเอทลีนี 
ไกลคอล (ส่วนขยาย) ที่ดำาเนินการโดยบริษัทในเครือของบริษัท 
ปตท.เคมิคอล จำากัด (มหาชน)

 รายงานประจำาปี 2553   บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) 069



 ทิศท�งก�รดำ�เนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. 
 กลุ่ม ปตท. ได้กำาหนดวิสัยทัศน์ ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่าง 
ต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อก้าวไปสู ่การเป็นบริษัทพลังงานไทย 
ข้ามชาติชั้นนำา หรือ “Thai premier multinational energy  
company” โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ (BIG)  
ติดลำาดับ 1 ใน 100 ของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ของโลก ตามการจัด
ลำาดับของนิตยสาร Fortune 500 ภายในปี 2563 และเป็นบริษัท 
ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน (LONG) โดยติดอันดับดัชนีความยั่งยืน 
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index : DJSI) ภายในปี 
2556 รวมทั้งมีผลการดำาเนินงานติดระดับบริษัทชั้นนำาในแต่ละ
ธุรกิจ (Top Quartile Performance) เพื่อสะท้อนผลประกอบการ
ที่แข็งแกร่ง (STRONG ) ภายในปี 2563 
 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายดังกล่าว ปตท. ได้
กำาหนดทิศทางธุรกิจและเป้าหมายของแต่ละหน่วยธุรกิจผ่าน 
ทีป่ระชมุระดมความคดิเหน็ของผูบ้รหิารระดบัสงูสดุของกลุม่ ปตท. 
(Top Executive Thinking Session หรือ TTS) และถ่ายทอดสู่ 
การประชมุระดมความคดิเหน็ของผูบ้รหิารระดบัสงูของกลุม่ ปตท. 
(Strategic Thinking Session : STS) เพื่อกำาหนดกลยุทธ์และ 
การริเริ่ม (Initiatives) ในการบรรลุทิศทางและเป้าหมายดังกล่าว 
ซึ่งจะใช้เป็นกรอบและแนวทางให้แก่หน่วยธุรกิจรวมทั้งสายงาน
สนับสนุนและบริษัทในกลุ่มจัดทำาแผนธุรกิจ 5 ปีของตนเอง โดยที่
ประชุม TTS ในปี 2553 ได้กำาหนดทิศทางธุรกิจของกลุ่ม ปตท.  
ในอนาคตดังนี้ 
 1) รกัษาการเตบิโตในห่วงโซ่ธรุกจินำา้มนัและก๊าซธรรมชาติ 
(“Keep” core value chain expansion) เพื่อมุ่งสู่การเป็น “Top  
Oil and Gas Player” โดยจะมุ่งขยายการลงทุนในธุรกิจสำารวจ
และผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศผ่าน ปตท.สผ. เพื่อเพิ่ม 

ปริมาณการผลิตสู่เป้าหมาย 900,000 บาร์เรลต่อวัน ภายในปี  
2563 และการควบรวมกิจการในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 
เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนักบัคูแ่ข่งรายใหม่ทีม่คีวามได้เปรยีบ
ในเรื่องของขนาดที่ใหญ่และต้นทุนวัตถุดิบที่ตำ่ากว่า และเพื่อให้
สามารถฟันฝ่าวิกฤติขาลงของธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นที่กำาลัง
เผชิญได้ รวมทั้งจะได้มีการขยายการลงทุนเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมีที่มุ ่งเน้นใช้กลยุทธ์ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก 
มากขึ้น (Market Back Strategy)
 2) ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจพลังงานอื่น เพื่อมุ ่งสู ่การเป็น  
“Energy Conglomerate” โดยการขยายการลงทนุในธรุกจิถ่านหนิ 
ซึ่งเป็นพลังงานฟอสซิลที่มีปริมาณสำารองทั่วโลกมากที่สุดและ
มีอัตราการขยายตัวสูง การลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในต่างประเทศ 
เนือ่งจากไฟฟ้ายงัเป็นธรุกจิพลงังานทีม่กีารเตบิโตสงูตามการเตบิโต 
ของเศรษฐกิจโลก ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ ปตท. จะสามารถขยาย
การลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ามากขึ้น และการขยายการลงทุนในธุรกิจ
พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลก
ร้อน ได้แก่ เชือ้เพลงิชวีภาพ ทัง้แก๊สโซฮอล์และไบโอดเีซล และการ
ลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมี ซึ่งเป็นเคมีภัณฑ์จากผลผลิต
ธรรมชาติ โดยผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมีจะช่วยส่งเสริมการขยายตัว 
ของอุตสาหกรรมสุขอนามัยส่วนบุคคล
 3) แสวงหาโอกาสในการขยายธรุกจิไปสูธ่รุกจิด้านอืน่ทีไ่ม่ใช่ 
ธรุกจิพลงังาน เพือ่มุง่สูก่ารเป็น “Business Conglomerate” โดยการ 
ขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีความต่อเนื่องและสามารถสร้างมูลค่า 
เพิ่มจากทรัพย์สินที่มีอยู ่และแบรนด์ ปตท. รวมทั้งการขยาย 
การลงทุนในธุรกิจปลูกปาล์ม ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อ 
สิง่แวดล้อมและเพือ่ใช้เป็นวตัถดุบิในการผลติผลติภณัฑ์โอลโีอเคมี

การระดมความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม ปตท.
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 ทั้งนี้การประชุมระดมความคิดเห็นทั้ง TTS และ STS ได้มี
การทบทวนทุกปี เพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุงทิศทางและกลยุทธ์
ให้สะท้อนกับสถานการณ์เศรษฐกิจ พลังงาน และอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีที่เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่ม ปตท. 
รวมทั้งปัจจัยภายในที่เปลี่ยนแปลงไป
 ในการรักษาการเติบโตอย่างยั่งยืนและบรรลุวิสัยทัศน์ 
ทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ ปตท. ได้ยึดหลักปรัชญา
การดำาเนินงานใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การปรับปรุงการบริหาร 
จัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance  
Organization : HPO) ควบคู่ไปกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี  
(Corporate Governance : CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility :  
CSR) นอกจากนี้ยังได้กำาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic  
Objectives) ที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำาแผนธุรกิจ
ของทุกหน่วยธุรกิจและบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน  
ลดต้นทุนเพิ่มผลกำาไร และสร้างศักยภาพในการแข่งขัน สามารถ
สรุปได้ดังนี้
 กลยุทธ์ลดต้นทุนเพิ่มผลก�าไร
 และศักยภาพการแข่งขัน
 1.  Performance : Best-in-Class เพื่อสร้างผลปฏิบัติการ
อย่างเป็นเลิศ (Operational Excellence) เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดำาเนินงานและลดต้นทุน ควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงใน
โครงข่ายพลังงาน/ปิโตรเคมี 

 2.  Synergy : Deeper and broader collaboration  
เพื่อสร้างพลังร่วมและขยายความร่วมมือระหว่างบริษัทในกลุ่ม 
ปตท. ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างในการลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขัน และเพื่อให้การดำาเนินงานและการลงทุนมีความ 
ได้เปรียบด้านขนาด (Economy of Scale) มีการใช้ทรัพยากร 
ร่วมกัน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน รวมทั้งมีการบริหาร 
ข้อมูลธุรกิจ และการบริหารและแบ่งปันองค์ความรู ้ร ่วมกัน  
(Knowledge Management & Knowledge Sharing)
 กลยุทธ์เพื่อการเติบโต
 และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน
 3. Growth : Sustainability and Innovation เพื่อสร้าง
ธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและการสร้างนวัตกรรมสู่การเติบโต 
อย่างก้าวกระโดด โดยมุ่งเน้นการคิดค้นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product Innovation) ด้านกระบวนการผลติ (Process Innovation)  
และด้านรูปแบบการดำาเนินธุรกิจ (Business Model Innovation) 
ซึ่งสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. จะเป็นหน่วยงานหลักในการ
วจิยัและพฒันานวตักรรมต่างๆ ของ ปตท. และบรษิทัในกลุม่ ปตท. 
 4. Stakeholder excellence : Multi-stakeholder  
balance เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการผู้มีส่วน
ได้เสียและสร้างสมดุลระหว่างทุกกลุ่ม เนื่องจากธุรกิจและการ
ดำาเนินงานของกลุ่ม ปตท. มีขนาดใหญ่ และมีผลกระทบต่อผู้มี
ส่วนได้เสียหลายกลุ่ม ดังนั้นเพื่อให้การดำาเนินธุรกิจและการขยาย 
การลงทุนเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ทิศทางและเป้าหมายที่กำาหนดไว้ 
จึงจำาเป็นต้องได้รับการยอมรับ ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น
จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
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พลังที่ยั่งยืน เพื่อไทย

 ปรัชญาการเติบโตอย่างยั่งยืนของ ปตท. คือการมุ่งสร้างกลุ่ม ปตท. ให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ โดยยึดมั่นการดำาเนินธุรกิจ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการกำากับดูแลกิจการที่ดีในการทำางานทุกขั้นตอนและในทุกระดับการบริหาร ควบคู่ไปกับการดำาเนินธุรกิจ
ที่รับผิดชอบต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ดูแลพัฒนาชุมชนและสังคม โดยในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากจะกำาหนด 
เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว ยังถือเป็นหนึ่งในพันธกิจและค่านิยมขององค์กรอีกด้วย 
 การดำาเนินธุรกิจของกลุ ่ม ปตท. ตลอดมาอยู ่ภายใต้กรอบการดำาเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีแผนการดำาเนินงาน 
และการวัดผลที่ชัดเจน อยู ่บนหลักการปฏิบัติที่ดีจากภายในสู ่ภายนอก และการคำานึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู ้มีส ่วนได้เสีย 
ทุกภาคส่วนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมเป็นสำาคัญ ซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
การดำาเนินธุรกิจที่เป็นธรรม การพัฒนาสังคมและชุมชน การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ ตลอดจน 
การรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีการกำากับดูแลกิจการที่ดีและมีภาวะผู ้นำาเป็นพื้นฐานที่จำาเป็นเพื่อให้การดำาเนินงาน 
ตามแนวทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความต่อเนื่อง 

 “พลังไทย เพื่อไทย” คือหลักการดำาเนินธุรกิจพลังงานที่
นอกจากจะสร้างความมัน่คงทางพลงังานและจดัหาพลงังานอย่าง
เพียงพอให้กับคนไทยแล้ว ยังต้องตอบแทนกลับสู่ประเทศ กลับสู่
สงัคม  โดย ปตท. ดำาเนนิการเรือ่งนีท้ัง้ภายในและภายนอก ในส่วน
ภายในจะเป็นการดำาเนินธุรกิจ ที่มุ่งมั่นทุ่มเทในการจัดหาพลังงาน
ให้พอเพียงในราคาที่เป็นธรรม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ การค้นหาพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน 

เพื่อเป็นทางเลือกกับผู้ใช้พลังงานและประเทศ รวมถึงการคิดค้น
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อคุณภาพชีวิต 
 สำาหรับในส่วนของภายนอก ปตท. ยังให้ความสำาคัญกับ
ชุมชนในพื้นที่รอบสถานประกอบการทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ด้วยจุด
มุ่งหมายร่วมกันว่า ต้องทำาดีกว่าที่เป็นอยู่และดีกว่ากฎหมาย นอก
เหนอืจากการดำาเนนิงานปกตทิีด่ำาเนนิการเพือ่พฒันาชมุชนโดยรอบ
โรงงานอุตสาหกรรมและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่ 
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ใกล้เคียงตามมาตรฐานสากลอยู่แล้ว ยังมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่  
“การให้ชุมชนอยู่ร่วมกับอุตสาหกรรมได้ด้วยดี” อาทิ ชุมชนระยอง  
ที่มีหน่วยงานของ ปตท. และบริษัทในกลุ่มตั้งอยู ่ จึงได้มีการ 
“รวมพลัง” จัดตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลการดำาเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสื่อความกลุ่ม ปตท. ในพื้นที่ 
จังหวัด และมีแนวทางปฏิบัติ 3 แนวทาง คือ
  แนวทางที่หนึ่ง พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับชาวระยอง 
“กินดี อยู่ดี มีสุข” ในเรื่องของมาตรฐานควบคุมความปลอดภัย 
พัฒนาสุขภาวะ/กีฬา วิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยว การให้ประชาชน
ในจังหวัดระยอง กินดี อยู่ดี และมีสุข
  แนวทางที่สอง พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เมืองระยองน่าอยู่  
โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 
 แนวทางที่สาม เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและ
เยาวชนระยอง มุ่งสู่ “เด็กดี เด็กเก่ง” โดยพัฒนาโรงเรียน ระบบ 
การเรียนรู้ จัดตั้งมหาวิทยาลัย และการสร้างเยาวชนให้มีความรู้ 
เพื่อสามารถประกอบวิชาชีพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 
 การดำาเนินงานของกลุ่ม ปตท. ที่จังหวัดระยอง มีการแบ่ง
พื้นที่ชุมชนโดยรอบเพื่อการดูแลทั้งในส่วนของนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดที่มีอยู่ 33 ชุมชน รวมพื้นที่บ้านฉางอีก 14 กลุ่ม โดย 
ในช่วงปีแรกของปี 2553 ได้มีการดำาเนินงานที่ให้ความสำาคัญ 
ในเรื่องของการวางรากฐานความร่วมมือในการทำางาน โดยจัด 
กิจกรรมให้อยู่ภายใต้กรอบ สร้างคนเก่ง คนดี เช่น โครงการ 
พาน้องเข้ามหาวิทยาลัย ค่ายเยาวชนวิทย์/พลังงาน ทุนการศึกษา  
สร้างชุมชนเข้มแข็ง/ยั่งยืนและการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
เช่น การดูแลสภาพพื้นที่ในรัศมีรอบสถานประกอบการ ปตท.  
บนพืน้ฐานการมส่ีวนร่วมของชมุชน การสร้างสขุภาวะคณุภาพชวีติ 
ของชุมชนในพื้นที่ การพัฒนาพื้นที่สีเขียว ควบคู่การดูแลมาตรฐาน
ความปลอดภัย การจัดการทรัพยากรนำ้า การจัดการสิ่งแวดล้อม  

โดยมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม สร้างเครือข่ายโดยให้
พนักงานในกลุ่ม ปตท. อาสาสมัคร ทำางานเพื่อสังคม และการ
พฒันาเครอืข่ายทางสงัคม เพือ่ให้เกดิจติสำานกึในการดแูลชมุชน
และสังคม
 กจิกรรมในการดแูลและรบัผดิชอบต่อสงัคม ปตท. ยดึหลกั
การทำาด้วยใจ ทำาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทำาอย่างเข้าใจกิจกรรม
พืน้ฐานด้วยตนเองและเข้าใจสงัคมชมุชน เน้นการมส่ีวนร่วมในทกุ 
ระดับ โดยให้ครอบคลุมกิจกรรมเพื่อสังคมในทุกๆ ด้านและให้มี
ความหลากหลาย ซึ่งผ่านโครงการและกิจกรรมที่สำาคัญ ในด้าน
ต่างๆ อาทิ

 ด้�นสิ่งแวดล้อม 
 มกีารดำาเนนิกจิกรรมเพือ่สิง่แวดล้อมทีส่ำาคญั เช่น ในโอกาส 
บรมราชาภิเษกปีที่ 60 ปี 2553 นี้ ปตท. ได้จัดทำา “โครงการ 
1 ล้านกล้า ถวายพ่อ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วย 
การรณรงค์สร้างจิตสำานึกของประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อม  

คณะกรรมการ ปตท. ร่วมกิจกรรม “1 ล้านกล้า ถวายพ่อ”

งานสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการ “ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต”
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โดยผ่านกิจกรรมรับกล้าไม้ยืนต้นทั่วประเทศและไม้ประดับดูด 
สารพิษเพื่อปลูกในบ้านเรือน กิจกรรมปลูกต้นไม้ออนไลน์ทาง  
www.milliontreesforking.com และกิจกรรมการปลูกต้นไม้ร่วม
กับชุมชนในพื้นที่ 5 ภูมิภาคกว่า 1 ล้านกล้า  และเพื่อให้สอดคล้อง
กับที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้ปี 2553 เป็นปีสากลแห่ง
ความหลากหลายทางชีวภาพ และภาครัฐประกาศให้เป็นปีแห่ง
ความหลากหลายของประเทศไทย ปตท. ได้จัดงานสัมมนาเชิง
วิชาการและนิทรรศการ “ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต  
Biodiversity is Life” ขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำาเร็จใน 
โครงการต่างๆ ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ที่ ปตท. ได้มุ่ง 
สร้างสรรค์ โดยให้งานสัมมนาเป็นศูนย์รวมของชุมชน กลุ่มภาคี 
ทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งครูอาจารย์ ปราชญ์ นักวิชาการ นักอนุรักษ์  
นักคิด นักเขียน ฯลฯ ในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
อย่างกว้างขวาง การมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ดำาเนินงาน
มาเป็นปีที่  12 ในการจัดการรับสมัครประกวด เพื่อสรรหา 
ชุมชน บุคคล เยาวชน งานเขียน สื่อมวลชน ที่ทำางานด้าน
อนุรักษ์ธรรมชาติดีเด ่นสมควรได้รับรางวัล โครงการปลูก 
ป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ปตท. ได้ร่วมมือกับศูนย์วิจัยป่าไม้ 
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ 
ทางด้านสิ่งแวดล้อมระยะที่  1 ในปี 2547 และระยะที่  2 
ในปี 2551 ซึ่งผลการศึกษาพบว่าอยู่ในระดับดีมากและตั้งแต่ 
เริม่ดำาเนนิการปลกูปี 2537 จนถงึปี 2551 ป่าสามารถดดูซบัปรมิาณ 
คาร์บอนไดออกไซด์สะสมรวมทั้งสิ้น 18 ล้านตัน และสร้าง 
ออกซิเจนทั้งสิ้นประมาณ 14 ล้านตัน รวมถึงสร้างมูลค่าเนื้อไม้ 
คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 6 พันล้านบาท โครงการพัฒนาและรณรงค์ 
การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เพื่อการอนุรักษ์ 
ดินและนำ้า ช่วยลดการพังทลายของดินและช่วยกักเก็บแร่ธาตุ 
ในดินให้สมบูรณ์ กลุ่ม ปตท. ได้สร้างเครือข่าย “คนรักษ์แฝก”  
โดยขยายพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก การปลูก การดูแล 

รวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนพัฒนาทักษะการออกแบบและผลิต
ผลิตภัณฑ์จนประสบความสำาเร็จและวางจำาหน่ายสินค้าในร้าน 
“ภัทรพัฒน์” ของมูลนิธิชัยพัฒนา และยังดำาเนินการประกวดการ
พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

 ด้�นก�รศึกษ� 
 มีการก่อสร้างอาคารเรียนและห้องสมุด ในปี 2553 
ได้จัดสร้างอาคารเรียนแห่งที่ 20 และ 21 ให้แก่โรงเรียนบ้านพยูน 
จงัหวดัระยอง และโรงเรยีนบ้านป่างาม จงัหวดัสงขลา และได้สร้าง
ห้องสมุด “พลังไทย เพื่อไทย” เพิ่ม จำานวน 3 แห่ง คือ แห่งที่ 25  
โรงเรียนหลุงกัง จังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ 26 โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก 
จงัหวดัสระบรุ ีและแห่งที ่27 โรงเรยีนบ้านม่งหวาน จงัหวดัขอนแก่น 
ตลอดจนดำาเนินการปรับปรุงอาคารเรียนและห้องสมุดเดิมที่ได้จัด
สร้างไว้ตามจังหวัดต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้มอบอุปกรณ์การเรียน 
การสอน อุปกรณ์กีฬา คอมพิวเตอร์ หนังสือสำาหรับห้องสมุด ฯลฯ 
ให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในเครือข่ายกลุ่ม ปตท.ทั่วประเทศอีกด้วย

 ด้�นศิลปวัฒนธรรม ปตท. 
 ได้ร่วมกบัมหาวทิยาลยัศลิปากรจดัการประกวดศลิปกรรม 
ปตท. ครัง้ที ่25 โดยในปี 2553 ภายใต้ในหวัข้อ “ความฝันอนัสงูสดุ” 
มีศิลปินและเยาวชนทั่วประเทศได้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้า 
ประกวดเป็นจำานวนมาก อีกทั้งยังได้จัดการประกวดศิลปกรรม 
ปตท. เยาวชนในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ภาคเหนือจัด
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นปีที่ 11 ภาคใต้จัดร่วมกับ
มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นปีที่ 7 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นปีที่ 5 นอกจากนั้นยังร่วมกับ 
ชาวลำาปาง ฟื ้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมที่เกือบ
สูญหายไปให้กลับมาเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นอีก

พิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 25
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ครั้ง โดยมีกิจกรรมที่สำาคัญ คือ การจัดงานมหกรรมกลองปูจา 
จังหวัดลำาปาง ครั้งที่ 9 และมหกรรมกลองนานาชาติ ครั้งที่ 2 
การจัดค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา ครั้งที่ 8 

 ด้�นกีฬ� 
 ปตท. ส่งเสริมการพัฒนากีฬาไทย ผ่านสมาคมฟุตบอล
แห ่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์  และลอนเทนนิส
สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสนับสนุน
การแข่งขันระดับโลกโดยการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส เช่น  
การแข่งขนัเทนนสิ ATP อาชพีชายและ WTA อาชพีหญงิในรายการ 
PTT Thailand Open และ PTT Pattaya Open รวมถึงการแข่งขัน
กอล์ฟ Royal Trophy การแข่งขันวิ่งมาราธอนนานาชาติและ 
การแข่งขันเจตสกีนานาชาติ

 ด้�นสังคม  
 ปตท. สนับสนุนมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
(สสวช.) เพี่อเสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนด้วยการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู ้สร้างบุคลากรที่เป็นแกนหลักในทุกระดับ 
ให ้ เชื่อมโยงเป ็นระบบเครือข ่ายวิสาหกิจชุมชนที่ เข ้มแข็ง  
เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ ในปี 2553 มูลนิธิฯ ได้รับ
ใบอนุญาตจากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ให้จัดตั้งสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เปิดสอนในระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 2 สาขา คือ สาขาวิชา 
สหวทิยาการเพือ่การพฒันาท้องถิน่ และสาขาวชิาการจดัการระบบ
สุขภาพชุมชน 
 การทำาความดเีพือ่ส่วนรวมที ่ปตท. ดำาเนนิการทกุโครงการ 
นอกจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่แล้ว ปตท. ยังได้จัดตั้ง 
ชมรม พลังไทยใจอาสาขึ้น โดยมีสมาชิกคือพนักงาน ปตท. และ 

พนักงานที่เกษียณอายุแล้ว แต่มีใจตรงกันที่จะร่วมกันทำาความดี 
แบ่งปันและเกื้อกูล เท่าที่ศักยภาพกำาลังของตนจะมีให้กับสังคม 
อาทิ การเข้าร่วมกับกิจกรรมที่ ปตท. ดำาเนินการอยู่ ทั้งการลง 
พื้นที่เพื่อสอนวาดรูป สอนหนังสือตามถนัด หรือเข้าร่วมกิจกรรม 
ตามที่ชุมชนร้องขอ กิจกรรมเพื่อสังคมทั้งหมด ที่ ปตท. ดำาเนิน
การด้วยการร่วมกันทำาความดีในทุกระดับ ทุกขั้นตอน และทุกมิติ  
เพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นและมีความสุขตลอดไป  
โดย ปตท. จะเป็นพลังที่ยั่งยืน ก้าวเดินไปข้างๆ ชุมชนและสังคม
ทั้งประเทศพร้อมๆ กัน

(ทั้งนี้ รำยละเอียดกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมเพื่อสังคม ได้รำยงำนไว้ใน

รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมกลุ่ม ปตท. ปี 2553)

การแข่งขันกอล์ฟ World Golf Salutes King Bhumibol การแข่งขันเทนนิส PTT Thailand Open
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โครงก�รรักษ์ป่� สร้�งคน ๘๔ ตำ�บล วิถีพอเพียง

 จากการทำากิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ ่ม ปตท. เพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมที่ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว ศูนย์ศึกษาเรียนรู ้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี 
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ฯลฯ ทำาให้ ปตท. มีประสบการณ์และประจักษ์ในศักยภาพของ  
“คน” และ “ชุมชน” ที่จะสร้างความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง การส่งเสริมให้คนและชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ในบริบท 
ที่เหมาะสมและมีสมดุล จึงเป็นหนทางนำาไปสู ่การรักษาไว้ซึ่งสิ่งสำาคัญอื่นๆ เช่น พลังงาน ทรัพยากร ธรรมชาติ ตลอดจนการสร้าง 
รากฐานและการเจริญเติบโตที่มั่นคงของประเทศ
 ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปี 2550 กลุ่ม ปตท. และภาคีเครือข่ายจึงได้ร่วมมือ
กันในวาระอันยิ่งใหญ่ของประเทศ จัดทำา โครงก�รรักษ์ป่� สร้�งคน ๘๔ ตำ�บล วิถีพอเพียง ขึ้น มีระยะเวลาดำาเนินงาน 5 ปี (2550 – 2554)  
เพื่อน้อมถวายตำาบลวิถีพอเพียงในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 

 หลักคิดสำาคัญของโครงการฯ แฝงอยู่ที่ชื่อ รักษ์ป่า มา
จากโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ และป่า คือ 
ตัวแทนฐานทรัพยากรสำาคัญ ได้แก่ ดิน นำ้า และป่า สร้างคน คือ 
มุ่งพัฒนาคนให้รู้ศักยภาพตน ศักยภาพชุมชน คิดเป็น พึ่งตนเอง
ได้และมีองค์ความรู้ให้รู้จักวิธีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อม
แสวงหาและใช้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา ด้วยสติปัญญาและจิตใจ 
ทีเ่ข้มแขง็ เพือ่ปรบัเปลีย่นชวีติไปสูว่ถิแีห่งการพึง่พาตนเองตามแนว
พระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาตน พัฒนาชุมชน 

ให้มีความสมดุล ความมั่นคง และความยั่งยืน ทั้งทางด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาบนฐานความรู้ 
ด ้วยจิตใจที่ เข ้มแข็ง ไปสู ่วิถีแห่งการพึ่งพาตนเองตามแนว 
พระราชดำาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต�าบลวิถีพอเพียง คือ  
ทุกตำาบลที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้น้อมนำาพระราชดำาริปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นแนวทางปฏบิตัจินเกดิ “ตำาบลวถิพีอเพยีง” 
ที่สามารถเป็นต้นแบบขยายผลสู่ตำาบลอื่นๆ ต่อไปได้ พร้อมสรุป 
องค์ความรู้ใหม่ให้แก่ชุมชนและสังคมได้ใช้ประโยชน์
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 การดำาเนินงานของโครงการฯ ได้ยึดความต้องการของ 
ชาวบ้านและชุมชนเป็นหลัก โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วน และมีความแตกต่างจากโครงการอื่นๆ คือ ไม่ใช้ 
เงินนำา แต่เน้นเรื่องปัญญา คือมุ่งสร้างความรู้ให้เกิดในชุมชน 
ร่วมกบั ปตท. และเครอืข่าย เพือ่ใช้ประโยชน์จากความรูน้ัน้ ในการ
ขยายผลในอนาคตต่อไป  ทั้งนี้การมุ่งสู่การเป็นตำาบลวิถีพอเพียง 
เริ่มจากการวิเคราะห์ตนเอง ภายใต้เครื่องมือสำาคัญเพื่อนำามาสู่
การประมาณตน ซึ่งเป็นหลักการสำาคัญที่จะต้องทำาให้ได้ก่อนที่จะ
ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีเหตุผล ไม่อยู่ในความประมาท และสร้าง
ภูมิคุ้มกันตามบริบทของชุมชน
 ในการเก็บวิเคราะห์ข้อมูลนั้น นำามาสู่การกำาหนดทิศทาง
ของชมุชน ภายใต้ 8 เป้าหมายทีโ่ครงการฯ ได้วางไว้ ได้แก่ วเิคราะห์
ชุมชน พัฒนาจิตใจ ทักษะชุมชน โรงเรียน/ครู/นักเรียน ทรัพยากร
ชุมชน สิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ พลังงานชุมชน และกองทุน  
ที่สำาคัญ การปฏิบัติการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 8 ประการนี้จะทำาให้ 
เกดิกระบวนการเรยีนรู ้ซึง่มทีัง้รูเ้รือ่งภายนอก ทีจ่ำาเป็นต่อการดำารง
ชีวิต ทั้งในด้านพลังงาน การทำามาหากิน การจัดการทรัพยากร  
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ภูมิปัญญาบรรพบุรุษกับ 
ความรู้สมัยใหม่ แต่ที่สำาคัญเหนืออื่นใด คือ การรู ้ภายใน คือ 
มีสติรู ้ตัวรู ้ตน ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันไปสู ่การปรับวิธีคิด และ 

เปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่วิถีพอเพียงในที่สุดอีกด้วย
 บนความตั้งใจและการทำางานอย่างทุ่มเทของทุกฝ่าย ไม่
เพียงแต่มีส่วนช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นเท่านั้น หากยัง 
นำาความภาคภูมิใจมาสู่ปวงชนชาวไทย โดยในปี 2552 โครงการฯ 
ได้รับการยกย่องและยอมรับในระดับสากล จากการจัดอันดับของ  
Platts Global Energy Awards 2009 ให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ประเภท “โครงการพัฒนาชุมชนแห่งปี” จากผู้เข้าชิง 30 
ประเทศทัว่โลก แสดงถงึการยอมรบัของต่างชาตใินเวทโีลกต่อแนว
พระราชดำาริเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ป ัจจุบัน มีตำาบลเข ้าร ่วมโครงการทั้งสิ้น 87 ตำาบล 
ทั่วประเทศ ประกอบด้วย 898 หมู่บ้าน พร้อมทั้งสรรหา “ครัวเรือน
พอเพียงอาสา” ได้ 9,456 ครัวเรือน และสร้าง “คนต้นแบบวิถี 
พอเพียง” ได้ถึง 240 คน ทั้งนี้ 87 ตำาบลนี้จะเดินทางบนความ 
พอเพียงอย่างเป็นสุข เป็นรูปธรรมพิสูจน์ให้เห็นถึงการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนที่ไม่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ หากมุ่ง 
ให้เกิดสมดุลในทุกด้าน เน้นการสร้างรากฐานที่มั่นคงและการ 
เจริญเติบโตอย่างเป็นลำาดับ และที่สำาคัญเหนืออื่นใด คือ การเป็น
ชมุชนต้นแบบ ทีมุ่ง่ “ปฏบิตับิชูา” แด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
เนือ่งในโอกาสทรงเจรญิพระชนมายคุรบ  84 พรรษา ผูเ้ป็นศนูย์รวม
ของหัวใจคนไทยทั้งชาติ

 รายงานประจำาปี 2553   บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) 077



QSHE เพื่อคว�มเป็นเลิศขององค์กร
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 การบริหารจัดการด้านคุณภาพความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Quality, Security, Safety, Health  
and Environment : QSHE) เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักที่ ปตท. ให้ความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพองค์กรไปสู่การเป็น Thai Premier Multinational Energy 
Company โดย ปตท. ได้กำาหนดแนวทางในการบริหารจัดการที่สำาคัญ ดังนี้

ก�รบริห�รนโยบ�ยด้�น QSHE

 ปตท. ตระหนักเสมอว่า ความสำาเร็จและการเติบโต 
ที่ยั่งยืนขององค์กร นอกเหนือจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 
ในด้านเศรษฐกิจและผลประกอบการขององค์กรแล้ว หากยัง 
รวมถึงการได้รับการยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากชุมชน 
และสังคมรอบด้าน ปตท. จึงตั้งมั่นดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึง 
หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อประเทศและสังคมโดยรวม  
โดยในปี 2553 ได้มีการทบทวนและประกาศใช้ “นโยบายคุณภาพ  
ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  
(QSHE) กลุ่ม ปตท.” ฉบับใหม่ เพื่อให้ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม  
สามารถบรหิารจดัการความเสีย่งในด้านนี ้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  
ครอบคลมุความเสีย่งจากการลงทนุ/ร่วมลงทนุในบรษิทัต่างๆ ทัง้ใน 
ธุรกิจปิโตรเลียม/ปิโตรเคมี และธุรกิจอื่นๆ ที่มีความหลากหลาย 
และมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการรองรับกรอบการดำาเนินงานด้าน 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่ม ปตท. (PTT Group CSR 
Framework) ตลอดจนแผนการดำาเนินงานด้านอื่นๆ ขององค์กร  
เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

 นโยบาย QSHE กลุม่ ปตท. ฉบบัใหม่ มเีนือ้หาทีค่รอบคลมุ
ประเด็นต่างๆ ดังนี้
 1) การปฏิบัติตามกฎหมายด้าน SSHE ที่เกี่ยวข้องรวมถึง 
  ข้อกำาหนดขององค์กร โดยถือเป็นบรรทัดฐานขั้นต้น 
 2) การป้องกนัความสญูเสยีทีอ่าจเกดิขึน้จากอบุตัเิหต ุและ 
  ให้ความสำาคัญต่อการส่งเสริมทางด้านอาชีวอนามัย 
  และสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและชุมชน 
 3) การปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน ข้อมูลขององค์กร โดย 
  ตระหนักถึงภัยคุกคามและระดับความเสี่ยง กำาหนด 
  มาตรการที่เข้มงวด ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ 
  มนุษยชน 
 4) การควบคุมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง 
  ต่อเนื่อง โดยยึดหลักการการป้องกันมลพิษ (Pollution  
  Prevention) การลดของเสียที่เกิดขึ้น การอนุรักษ์ 
  ทรพัยากรธรรมชาต ิ การใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ  
  และการปกป้องระบบนิเวศในการดำาเนินธุรกิจของ  
  กลุ่ม ปตท. 
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นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) กลุ่ม ปตท.

• แผนการดำาเนินงาน QSHE ปี 2554 - 2558
• เป้าหมายการดำาเนินงาน QSHE ประจำาปี

PTT Group Security, Safety, Health 
& Environment Management Standard

PTT Group SSHE Programs & Suppots

• ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 ตามมาตรฐาน มอก. 18001
• ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

Business Policies, Standards, 
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 5) การวิจัย พัฒนา และจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย 
  และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมั่นใจว่า 
  ลูกค้าและผู้บริโภคเข้าใจถึงการใช้ผลิตภัณฑ์อย่าง 
  ถูกต้องและเหมาะสมตลอดวัฏจักรชีวิต 
 6) การจดัทำาบญัชกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และส่งเสรมิ 
  ให้มีการพัฒนา รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
  เพื่อควบคุม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 7) การประยกุต์ใช้ระบบการจดัการทีส่อดคล้องกบัมาตรฐาน 
  การจัดการด้าน QSHE ของกลุ่ม ปตท. เสริมสร้าง 
  การมีส่วนร่วมในการใช้เครื่องมือต่างๆ 
 8) การสื่อสารการดำาเนินงานและประสิทธิผลด้าน QSHE  
  ให้กับผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ

 9) การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ด้วยกระบวนการ 
  ทำางานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และ 
  บริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 นโยบาย QSHE ที่กำาหนดขึ้น จะถูกนำามาเป็นกรอบ 
ในการจัดทำา “แผนการดำาเนินงาน 5 ปี” ของ ปตท. ซึ่งประกอบ 
ไปด้วยด้านต่างๆ ดังแสดงในรูปด้านล่าง นอกจากนี้ ในแต่ละปี 
ยังมีการกำาหนด “เป้าหมายการดำาเนินงาน QSHE ประจำาปี  
(QSHE Goals)” ทัง้ในแบบเชงิรกุ (Leading Indicator) และเชงิรบั  
(Lagging Indicators) เพือ่ให้มัน่ใจในประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
ของการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำาหนด

ม�ตรฐ�นก�รจัดก�รด้�นคว�มมั่นคง 
คว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสิ่งแวดล้อม 
ของกลุ่ม ปตท.

 “มาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของกลุ ่ม ปตท. (PTT Group  
Security, Safety, Health and Environment Management  
Standard)” ได้จัดทำาขึ้นเพื่อรองรับการนำานโยบาย แผนการ 
ดำาเนินงานทั้งด้าน SSHE และด้านอื่นๆ ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ 
อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำาหนดให้เป็นมาตรฐานขั้นตำ่าในการบริหาร
จดัการความเสีย่งด้าน SSHE ของทกุพืน้ทีป่ฏบิตังิานและทกุบรษิทั

ในกลุ่ม ปตท. ให้เป็นไปในแนวทางหรือมาตรฐานเดียวกัน โดย 
ในปี 2553 ได้เริ่มประยุกต์ใช้มาตรฐานฯ ในพื้นที่นำาร่อง และ 
จะขยายผลไปในทุกพื้นที่ในกลุ่ม ปตท. ต่อไป   
 มาตรฐานการจัดการฯ ดังกล่าวประกอบไปด้วย 6 องค์
ประกอบหลัก 25 องค์ประกอบย่อย และ 119 ข้อกำาหนดภายใต้ 
องค์ประกอบย่อย ซึง่ได้รบัการพฒันาโดยยดึหลกัการตามมาตรฐาน 
สากล เช่น ISO 14001, OHSAS 18001  ระบบการจดัการทีม่อียูใ่น
ปัจจบุนั แนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิทีใ่ช้ในบรษิทัข้ามชาตใินอตุสาหกรรม
พลังงาน รวมทั้งกรอบเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 
Quality Award : TQA) ซึง่ปรบัให้เข้ากบัการดำาเนนิงานของกลุม่ ปตท. 

Process  

• มี PTT Group Security, Safety,
 Health and Environment 
 Management Standard 
 ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการ
 ของธุรกิจ มีประสิทธิภาพ 
 วัดผล/ตรวจสอบได้ เทียบเท่า
 มาตรฐานสากล
• มีการกำาหนดเป้าหมาย
 ลดมลพิษ และพัฒนาให้ดีขึ้น
 อย่างต่อเนื่อง
• มีระบบการวิเคราะห์ผลกระทบ
 ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นไปตาม
 กฎหมายกำาหนด

Product and Service  

• เป็นผู้นำาการวิจัย พัฒนา 
 และจัดหาผลิตภัณฑ์/บริการ
 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Operation and Equipment  

• พัฒนากิจกรรมกระบวนการ
 ทำางานให้ลดผลกระทบ
 ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
• ออกแบบกระบวนการผลิต
 และการคัดเลือกอุปกรณ์
 โดยคำานึงถึงปัจจัยด้าน SSHE

People  

• มี Safety and Green Mind 
 ตลอดเวลาทั้งในและนอกเวลา
 ทำางาน
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5ส ทุกพื้นที่ปฏิบัติงานสายสำานักงาน และปฏิบัติการที่ไม่ได้ดำาเนินงาน 
 Productive Management ตามแนวทางของ Japan Institute of 
 Plant Maintenance (JIPM) ประเทศญี่ปุ่น

ข้อเสนอแนะ (Suggestion)  ทั่วทั้งองค์กร

กลุ่มคิวซีและโครงการบริหารคุณภาพ/เพิ่มผลผลิต* ทั่วทั้งองค์กร

Total Production Maintenance และ Total Productive  นำามาใช้ในพื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท.
Management ตามแนวทางของ Japan Institute of Plant 
Maintenance (JIPM) ประเทศญี่ปุ่น (TPM-JIPM) 

ระบบการจัดการ SHE สำานักงาน* หน่วยงานในสายสำานักงาน

คู่มือและมาตรฐาน QSHE สถานีบริการนำ้ามันเชื้อเพลิง  สถานีบริการนำ้ามันเชื้อเพลิงที่ ปตท. เป็นเจ้าของและดำาเนินการเอง
(ประยุกต์จากข้อกำาหนดฉลากเขียว (Green Label) ของ สมอ.)* (Company-Owned Company-Operated)

การจัดหาพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดหาพัสดุที่ใช้งานร่วมกัน (Common Goods) 

เครื่องมือก�รจัดก�ร QSHE แนวท�งก�รประยุกต์ใช้

*  เป็นเครื่องมือกำรจัดกำรด้ำน QSHE ที่ ปตท. พัฒนำขึ้นเอง

กระบวนก�รติดต�มและปรับปรุง
ผลก�รดำ�เนินง�นด้�น SHE กลุ่ม ปตท.

 เพื่อให้สามารถติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลของการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงได้อย่างเป็น 
ระบบ ปตท. กำาหนดให้ทกุพืน้ทีป่ฏบิตังิานและบรษิทัในกลุม่ ปตท.  
ต้องตรวจวดั (Monitor) และรายงานข้อมลูตวัชีว้ดัผลการดำาเนนิงาน 
ด้าน SHE ตาม “มาตรฐานการจัดเก็บและรายงานข้อมูล 
ผลการด�าเนินงานด้าน SHE” ซึ่งพัฒนาขึ้นในปี 2552 และในปี  
2553 ได้ขยายผลการเก็บข้อมูลจนครบทุกบริษัทในกลุ่ม ปตท.  
โดยวางแผนที่จะมีการตรวจประเมิน (Internal Audit) รวมทั้ง 
Verification กระบวนการเกบ็และรายงานข้อมลูในปี 2554 - 2555 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Dow Jones Sustainability Indexes  
(DJSI) ในปี 2556 ต่อไป 

 ข้อมูลผลการดำาเนินงานด้าน SHE ของกลุ่ม ปตท. ซึ่ง
ครอบคลุมกิจกรรม การดำาเนินงานของ ปตท. และบริษัทหลัก 
ในกลุ่ม ปตท. อีก 5 บริษัท ได้สรุปรายละเอียดไว้ในรายงาน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ ่ม ปตท. ประจำาปี 2553 (PTT  
Group’s CSR Report 2010)  

เครื่องมือก�รบริห�รจัดก�รด้�น QSHE 

 นอกเหนอืจากการบรหิารจดัการจากบนสูล่่าง (Top-down  
Management) ปตท. ยังคงมุ ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพและ
จิตสำานึกด้าน QSHE แก่ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนลูกจ้าง 
ให้มีความตระหนักมากขึ้น โดยนำาเครื่องมือการจัดการด้าน 
QSHE ทั้งที่นำามาจากมาตรฐานในระดับสากลและที่พัฒนา 
ขึ้นเอง เข้ามาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ปฏิบัติงาน  
กระบวนการทำางาน ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการ เครื่องมือ 
การจัดการ QSHE ที่ ปตท. นำามาใช้ อาทิ
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 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายในปี 2553 
จำานวน 1,900,005 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำานวน 313,831  
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในทุกธุรกิจ 
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปริมาณและราคาขายผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัว 
เพิ่มขึ้นตามราคาผลิตภัณฑ์ในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้น มีกำาไร
ก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จำาหน่าย รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นและรายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การดำาเนินงาน (EBITDA) จำานวน 167,376 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2552 จำานวน 24,672 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3  
เป็นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคา
ผลิตภัณฑ์ในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นในทุกธุรกิจ ยกเว้นธุรกิจ
ถ่านหินที่มีผลการดำาเนินงานลดลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ 
ดำาเนินงานเพิ่มสูงขึ้นจาก Strip ratio และค่าเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้น  
รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง Loading facility  
ชั่วคราวที่เหมือง Jembayan 
 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำานวน 18,992 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำานวน 225 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 1.2 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสาย 
โอเลฟินส์มีผลการดำาเนินงานที่ดีขึ้น เป็นผลจากส่วนต่างราคา
ผลติภณัฑ์และวตัถดุบิ (Spread Margin) ทีส่งูขึน้เกอืบทกุผลติภณัฑ์  
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ Monoethylene Glycol (MEG) ที่มี Spread 
Margin สูงขึ้นมากจากอุปทานที่ลดลง เนื่องจากโรงผลิต MEG  
ของกลุ่ม SABIC ปิดซ่อมบำารุงจนถึงกลางปี 2554 ในขณะที่ 
บรษิทัในกลุม่ธรุกจิการกลัน่และกลุม่ธรุกจิปิโตรเคมสีายอะโรเมตกิส์ 

ผลก�รดำ�เนินง�นของ ปตท. และบริษัทย่อย

รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,586,174 1,900,005 19.8%  

EBITDA*  142,704 167,376 17.3%  

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 18,767 18,992 1.2%  

กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 4,683 11,855 153.2%  

กำาไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (EBIT) 99,556 117,802 18.3%  

ภาษีเงินได้  33,315 39,107 17.4%  

กำาไรสุทธิ  59,548 83,088 39.5% 

ปี 2552 ปี 2553 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

หน่วย : ล้านบาท

มีผลการดำาเนินงานที่ลดลง อันเนื่องมาจากค่าการกลั่น (GRM)  
ที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากในปี 2553 มีกำาไรจากสต๊อกนำ้ามันและ 
กำาไรจากการบริหารความเสี่ยงด้านราคา (hedging) ลดลงเมื่อ 
เทียบกับปี 2552 รวมทั้งการปรับตัวลงของ Spread Margin  
ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ในไตรมาสที่ 2 และ 
ไตรมาสที่ 3 โดยเฉพาะพาราไซลีนที่ปรับตัวลงจากอุปทาน 
ของผลิตภัณฑ์ที่มีมากเกินความต้องการ ในขณะที่ปี 2552  
ตลาดพาราไซลีนประสบปัญหาอุปทานตึงตัวจากการขาดแคลน 
วัตถุดิบในการผลิต อย่างไรก็ตาม ราคาพาราไซลีนได้ปรับตัว 
สูงขึ้นในปลายปี 2553 จากอุปทานที่กลับมาตึงตัวอีกครั้ง  
เนื่องจากโรงงาน Urumqi Petrochemical Complex ในประเทศ 
จีนเลื่อนการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ไปเป็นกลางปี 2554 รวมทั้ง
โรงงานของประเทศคูเวตและโอมาน ประสบปัญหาทางเทคนิค
ทำาให้ต้องหยุดผลิตฉุกเฉิน นอกจากนี้ในปี 2553 ปตท. และ
บริษัทย่อยมีกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำานวน 11,855 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำานวน 7,172 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  
153.2 รวมทั้งในปี 2552 ปตท.สผ. มีการบันทึกค่าความเสียหาย 
จากอุบัติเหตุในแหล่งมอนทารา (สุทธิจากค่าสินไหมทดแทน)  
จำานวน 9,086 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2553 ปตท.สผ. มีรายได้ 
จากค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมจำานวน 1,369 ล้านบาท ส่งผล 
ให้ในปี 2553 ปตท. และบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิจำานวน 83,088  
ล้านบาท (หรือคิดเป็น 29.26 บาทต่อหุ้น) เพิ่มขึ้นเป็นจำานวน 
23,540 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.5 จากจำานวน 59,548 
ล้านบาท ในปี 2552 (หรือคิดเป็น 21.06 บาทต่อหุ้น)

หมายเหตุ : * ก�ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยอื่นและรำยได้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำน
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ยอดขาย 1,586,174 1,900,005 19.8%  
 • สำารวจและผลิตฯ 119,310 141,978 19.0%  
 • ก๊าซฯ1/ 313,738 357,018 13.8%  
 • นำ้ามัน2/ 398,686 480,852 20.6%  
 • การค้าระหว่างประเทศ3/ 861,897 1,061,694 23.2%  
 • ปิโตรเคมี4/ 32,423 46,459 43.3%  
 • ถ่านหิน5/ 20,200 24,652 22.0%  
 • อื่นๆ6/ 832 1,863 123.9%  
 • รายการระหว่างกัน (160,912) (214,511) (33.3%)  

EBITDA 142,704 167,376 17.3%  
 • สำารวจและผลิตฯ 81,423 99,524 22.2%  
 • ก๊าซฯ1/ 41,329 46,875 13.4%  
 • นำ้ามัน2/ 11,732 11,858 1.1%  
 • การค้าระหว่างประเทศ3/ 2,026 2,349 15.9%  
 • ปิโตรเคมี4/ 1,077 1,248 15.9%  
 • ถ่านหิน5/ 7,317 5,431 (25.8%)  
 • อื่นๆ6/ (2,361) (100) 95.8%  
 • รายการระหว่างกัน 162 190 17.3%  

EBIT  99,556 117,802 18.3%  
 • สำารวจและผลิตฯ 51,571 64,348 24.8%  
 • ก๊าซฯ1/ 32,921 37,618 14.3%  
 • นำ้ามัน2/ 9,000 9,401 4.5%  
 • การค้าระหว่างประเทศ3/ 2,016 2,338 16.0%  
 • ปิโตรเคมี4/ 901 882 (2.1%)  
 • ถ่านหิน5/ 5,694 4,005 (29.7%)  
 • อื่นๆ6/ (2,714) (983) 63.8%  
 • รายการระหว่างกัน 167 193 15.6%  

ก�าไร/(ขาดทุน) สุทธิ 59,548 83,088 39.5%  

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)7/ 21.06 29.26 38.9% 

ปี 2552 ปี 2553 เพิ่ม (ลด)

หน่วย : ล้านบาท
ร�ยละเอียดผลก�รดำ�เนินง�น ปตท. และบริษัทย่อย แยกต�มธุรกิจ

หมายเหตุ : 1/ ประกอบด้วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ บริษัท ปตท.จ�ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ�ำกัด (PTTNGD) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ�ำกัด (PTTLNG) และบริษัท  
  ผลติไฟฟ้ำและพลงังำนร่วม จ�ำกดั (CHPP) และรวมบรษิทั ทรำนส์ ไทย-มำเลเซยี (ไทย) จ�ำกดั (TTM (T)) บรษิทั ทรำนส์ ไทย-มำเลเซยี (มำเลเซยี) จ�ำกดั  
  (TTM (M)) และบริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน�้ำเย็น จ�ำกัด (DCAP) ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
 2/  ประกอบด้วยธรุกจิน�ำ้มนั บรษิทั ปตท. (กมัพชูำ) จ�ำกดั (PTTCL) Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) บรษิทั ปตท.กรนี เอน็เนอร์ยี ่จ�ำกดั (PTTGE)  
  บริษัท ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก จ�ำกัด (PTTRB) และรวมบริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จ�ำกัด (TLBC) ซึ่งเปลี่ยนสถำนะจำกบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.  
  ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหำคม 2552 จำกกำรที่ PTTRB ได้เข้ำซื้อหุ้นของ TLBC ในสัดส่วนร้อยละ 51.05 ในขณะที่ ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 48.95 
 3/  ประกอบด้วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ และบริษัท ปตท.ค้ำสำกล จ�ำกัด (PTTT) 
 4/ ประกอบด้วยบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (PTTPM) บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด (PTTPL) และบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล  
  จ�ำกัด (PTT TANK) และรวมบริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ�ำกัด (PTTAC) และบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ำกัด (HMC) ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
 5/  ประกอบด้วยบริษัท PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd. (PTTAPM) ซึ่ง PTT Mining Limited (PTTML) บริษัทย่อยของ PTTI ได้เข้ำซื้อในสัดส่วน 
  ร้อยละ 60
 6/  ประกอบด้วยบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ�ำกัด (EnCo) บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ�ำกัด (BSA) และบริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล  
  จ�ำกัด (PTTI)
 7/  ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค�ำนวณโดยกำรหำรก�ำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญด้วยจ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภำยนอก 
  ในระหว่ำงงวด
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 ธุรกิจต้นนำ้�
 • ธุรกิจสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม : 
  บมจ. ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม 
  หรือ ปตท.สผ.
  ในปี 2553 ปตท.สผ. มีรายได้จากการขาย 141,978  
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำานวน 22,668 ล้านบาท หรือ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.0 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
  1) ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ 
เพิม่ขึน้ร้อยละ 13.4 จาก 39.53 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรลเทยีบเท่า
นำา้มนัดบิ ในปี 2552 เป็น 44.83 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรลเทยีบเท่า 
นำ้ามันดิบ ในปี 2553
   2) ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นจาก 233,756 บาร์เรล 
เทียบเท่านำ้ามันดิบต่อวัน ในปี 2552 เป็น 264,575 บาร์เรล 
เทียบเท่านำ้ามันดิบต่อวัน ในปี 2553 โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น 
ส่วนใหญ่มาจากการขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของ
โครงการพืน้ทีพ่ฒันาร่วมไทย-มาเลเซยี-บ ี17 โครงการอาทติย์เหนอื 
และโครงการบงกช อย่างไรก็ตามปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติ
และคอนเดนเสทของโครงการอาทิตย์ลดลง
 EBITDA ในปี 2553 จำานวน 99,524 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 
ปี 2552 จำานวน 18,101 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2 เป็น 
ผลมาจากราคาขายและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น  
นอกจากนี้  ค ่าใช้จ ่ายในการสำารวจลดลง 4,625 ล้านบาท  
เนื่องจากในปีนี้มีการตัดจำาหน่ายหลุมสำารวจจากโครงการพม่า 
ซอติก้า ในขณะที่ปีก่อน มีค่าตัดจำาหน่ายหลุมสำารวจจากโครงการ
อิหร่าน ซาเวห์ โครงการออสเตรเลีย เอซี/พี 36 และโครงการ 
พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย แม้ว่าค่าใช้จ่ายดำาเนินงานเพิ่มขึ้นจาก
โครงการอาทติย์เหนอืและโครงการพืน้ทีพ่ฒันาร่วมไทย-มาเลเซยี-
บี 17 ตามกิจกรรมการผลิตที่เพิ่มขึ้นและจากการเปลี่ยนแปลง

ประมาณการค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิตในแหล่ง Jabiru และ 
Challis ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย รวมทั้งค่าภาคหลวง
และค่าตอบแทนปิโตรเลยีมเพิม่ขึน้ตามรายได้จากการขายทีเ่พิม่ขึน้
 EBIT ในปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำานวน 12,777  
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.8 ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่า
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่ายเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่จากโครงการ
พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 และโครงการอาทิตย์เหนือ
ตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น 

 • หน่วยธุรกิจก๊�ซธรรมช�ติ
  รายได้จากการขายของธุรกิจก๊าซฯ ในปี 2553 มีจำานวน 
357,018 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 43,280 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 13.8 จากปี 2552 สาเหตุหลักจาก
  การจัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ
  ปริมาณจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น โดยเป็น 
การเพิม่ขึน้ในทกุกลุม่ลกูค้า โดยเฉพาะจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยทีเ่ริม่ดำาเนนิการเชงิพาณชิย์  
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม แม้ว่า 
ราคาขายก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ลดลงในทกุกลุม่ลกูค้า ยกเว้นในกลุม่
ลูกค้าอุตสาหกรรม  
  การจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
  ปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมของโรงแยกก๊าซฯ เพิ่มขึ้น 
จากปี 2552 ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ประกอบกับราคาขาย 
ผลิตภัณฑ์โรงแยกก๊าซฯ เฉลี่ยในปี 2553 เพิ่มขึ้นตามราคา
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลก ซึ่งใช้ประกอบการคำานวณราคา
ขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทาง
เดียวกับราคานำ้ามันดิบและเป็นผลมาจากความต้องการใช้ 
ที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว 

ร�ยละเอียดร�ค�ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อ้�งอิงเป็นดังนี้

LPG1/   511 713 39.4%  

Ethylene2/  864 1,074      24.3%  

Propylene2/ 883  1,130   28.0%  

High Density Polyethylene2/ 1,134 1,222   7.8%  

Polypropylene2/ 1,088 1,340    23.1%  

Naphtha3/  505 660    30.7%

ปี 2552 ปี 2553 เพิ่ม (ลด)

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

หมายเหตุ : 1/ เป็นรำคำ Contract Price (CP)
 2/ รำคำตลำดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia - Spot)
 3/ รำคำตลำดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S)
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  EBITDA ของธุรกิจก๊าซฯ ในปี 2553 จำานวน 46,875  
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำานวน 5,546 ล้านบาท หรือ 
เพิม่ขึน้ร้อยละ 13.4 โดยหลกัมาจากกำาไรจากการขายก๊าซธรรมชาติ
ให้ลูกค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นจากราคาขายปรับตัวสูงขึ้นตาม 
ราคานำา้มนัเตาทีใ่ช้อ้างองิ ประกอบกบักำาไรจากการขายผลติภณัฑ์
โรงแยกก๊าซฯ เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น  
ตามราคาตลาดของปิโตรเคมีอ้างอิง รวมทั้งผลขาดทุนจาก 
การขาย NGV ลดลง แม้ว่าปรมิาณขาย NGV เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง  
เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2553 - 30 มิถุนายน 2554  
รัฐบาลมีนโยบายให้เงินชดเชยการขาย NGV ในอัตรา 2 บาท 
ต่อกิโลกรัม ซึ่งในงวดปี 2553 รัฐบาลต้องชดเชยเป็นจำานวน 
3,037 ล้านบาท ซึ่ง ปตท. ได้รับชำาระเงินชดเชยดังกล่าวแล้ว 
จำานวน 533 ล้านบาท ขณะที่ EBIT ในงวดปี 2553 จำานวน 
37,618 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,697 ล้านบาท จาก EBITDA 
ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น และมีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากทรัพย์สิน
ของโรงแยกก๊าซอีเทน

 ธุรกิจปล�ยนำ้�
 • หน่วยธุรกิจนำ้�มัน
  รายได้จากการขายของธุรกิจนำ้ามันใน ปี 2553 จำานวน 
480,852 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82,166 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
20.6 เป็นผลมาจากราคาขายนำ้ามันเฉลี่ยในปี 2553 ที่เพิ่มขึ้น 
ตามราคานำ้ามันในตลาดโลก รวมทั้งปริมาณขายในปี 2553  
เพิ่มขึ้นตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ทั้งนี้ส่วนใหญ่เพิ่มจาก LPG ดีเซล 
และนำ้ามันเตา   
  EBITDA ในปี 2553 จำานวน 11,858 ล ้านบาท  
เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำานวน 126 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.3 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของกำาไรจากการขายผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มนำา้มันอากาศยาน ขณะที่กำาไรลดลงในกลุ่มเบนซินและดีเซล  
EBIT จำานวน 9,401 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 401 ล้านบาท มาจาก 
EBITDA ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าเสื่อมราคาที่ลดลง
 • หน่วยธุรกิจก�รค้�ระหว่�งประเทศ
  รายได้จากการขายในปี 2553 จำานวน 1,061,694  
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 199,797 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.2 
เนื่องจากราคาขายนำ้ามันเฉลี่ยในปี 2553 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.1 
ตามราคานำ้ามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งปริมาณขาย
ในปีนี้ เพิ่มขึ้นตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้น
จากคอนเดนเสทและนำ้ามันสำาเร็จรูป 
  EBITDA ในปี 2553 จำานวน 2,349  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
จากปี 2552 จำานวน 323 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้น 
ของกำาไรจากการขายคอนเดนเสทและนำ้ามันดิบ เช่นเดียวกับ  
EBIT ในปี 2553 ที่เพิ่มขึ้น 322 ล้านบาท

 • ธุรกิจปิโตรเคมี
  รายได้จากการขายในปี 2553 มีจำานวน 46,459  
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำานวน 14,036 ล้านบาท หรือ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.3 สาเหตุหลักเนื่องจากปริมาณขายและราคา 
ขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของ PTTPM เพิ่มขึ้น 
  EBITDA เพิ่มขึ้นจำานวน 171 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 15.9 จาก 1,077 ล้านบาท ในปี 2552 เป็น 1,248  
ล้านบาท ในปี 2553 จากกำาไรขั้นต้นของ PTTPM ที่เพิ่มสูงขึ้น  
EBIT ในปี 2553 มีจำานวน 882 ล้านบาท ลดลง 19 ล้านบาท  
หรือร้อยละ 2.1 จากปี 2552
 •	ธุรกิจก�รลงทุนต่�งประเทศ
  ธุรกิจถ่านหิน
  เนื่องจากเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ปตท. ได้เข้า 
ถือหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัท Strait Asia Resource Limited (SAR) 
(ดำาเนินธุรกิจโดยลงทุนในเหมืองถ่านหินที่ประเทศอินโดนีเซีย)  
โดยผ่าน PTTML ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTTI ทำาให้มีการรับรู้ 
รายได้จากการขาย EBITDA และ EBIT ไม่เต็มปีในปี 2552
  ในปี 2553 ธุรกิจถ่านหินมีรายได้จากการขายจำานวน 
24,652 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำานวน 4,452 ล้านบาท  
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.0 สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณขาย ในขณะที่ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยลดลง
   EBITDA ลดลง 1,886 ล้านบาท จาก 7,317 ล้านบาท 
ในปี 2552 เหลือ 5,431 ล้านบาท ในปี 2553 หรือลดลงร้อยละ  
25.8 ในขณะที่ EBIT ในปี 2553 มีจำานวน 4,005 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อนจำานวน 1,689 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.7 จาก
ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยลดลงดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งมีค่าใช้จ่าย 
ในการดำาเนินงานเพิ่มสูงขึ้นจาก Strip ratio และค่าเชื้อเพลิง 
ที่เพิ่มสูงขึ้น และมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง Loading  
facility ชั่วคราวที่เหมือง Jembayan

กำ�ไรสุทธิปี 2553 มีจำ�นวน 83,088 ล้�นบ�ท 
เพิ่มขึ้นจ�กปี 2552 จำ�นวน 23,540 ล้�นบ�ท  
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.5

 ในปี 2553 ปตท. และบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิจำานวน 
83,088 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29.26 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 
ปี 2552 จำานวน 23,540 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.5 ทั้งนี้ 
นอกจากผลประกอบการของแต่ละหน่วยธรุกจิของ ปตท. บรษิทัย่อย 
และกิจการที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังเป็นผลมาจาก
 • ในปี 2553 ปตท.สผ. ปี 2553 มีรายได้จากค่าสินไหม
ทดแทน จำานวน 1,369 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2552 มีการบันทึก 
ค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุในแหล่งมอนทารา (สุทธิจากค่า
สินไหมทดแทน) จำานวน 9,086 ล้านบาท 
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  • ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น  
225 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2 จาก 18,767 ล้านบาท ในปี 
2552 เป็น 18,992  ล้านบาท ในปี 2553 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
  - ผลการดำาเนินงานของบริษัทร ่วมในกลุ ่มธุรกิจ
การกลั่นลดลง เนื่องจากกำาไรจากสต๊อกนำ้ามันและกำาไรจากการ
บริหารความเสี่ยงด้านราคาลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน รวมทั้ง
ธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์มีผลการดำาเนินงานที่ลดลงจาก  
Spread Margin ที่ปรับตัวลง โดยเฉพาะพาราไซลีน
   - ผลการดำาเนินงานของบริษัทร ่วมในกลุ ่มธุรกิจ
ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ดีขึ้น เนื่องจาก Spread Margin เพิ่มขึ้น

เกือบทุกผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัว 
ของเศรษฐกิจโลก
  • ในปี 2553 ปตท. และบริษัทย่อยมีกำาไรจากอัตรา 
แลกเปลี่ยนจำานวน 11,855 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำานวน  
7,172 ล้านบาท จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น
  • ในปี  2553 ปตท. และบริษัทย ่อยมีต ้นทุนทาง 
การเงินจำานวน 16,043 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำานวน  
1,824 ล้านบาท
  • ภาษีเงินได้ในปี 2553 เพิ่มขึ้น 5,792 ล้านบาท  
ตามกำาไรจากการดำาเนินงานที่เพิ่มขึ้น 

ร�ยละเอียดส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นดังนี้

บริษัทร่วมธุรกิจการกลั่น 15,742 12,435 (21.0%)  

บริษัทร่วมธุรกิจปิโตรเคมี 3,322 6,296 89.5%  

บริษัทร่วมธุรกิจนำ้ามัน 441 409 (7.3%)  

บริษัทร่วมธุรกิจก๊าซ (1,144) (114) 90.0%  

บริษัทร่วมธุรกิจอื่น 406 (34) (108.4%)  

รวม   18,767 18,992 1.2% 

ปี 2552 ปี 2553 เพิ่ม (ลด)

หน่วย : ล้านบาท
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วิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงินของ ปตท. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 
เปรียบเทียบกับวันที่ 31 ธันว�คม 2552

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน 294,151 364,341 23.9%  

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น 204,577 222,295 8.7%  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 474,587 526,796 11.0%  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ 129,229 135,716 5.0%  

รวมสินทรัพย์ 1,102,544 1,249,148 13.3%  

หนี้สิน     

หนี้สินหมุนเวียน 188,284 241,933 28.5%  

เงินกู้ยืมระยะยาว (รวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี) 354,888 370,989 4.5%  

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ 61,281 64,913 5.9%  

รวมหนี้สิน 604,453 677,835 12.1%  

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 429,180 490,925 14.4%  

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 68,911 80,388 16.7%  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 498,091 571,313 14.7%  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,102,544 1,249,148 13.3% 

31 ธันว�คม 2552 31 ธันว�คม 2553 เพิ่ม (ลด)

หน่วย : ล้านบาท

งบก�รเงินรวม

 • สินทรัพย์
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพย์มีมูลค่ารวม 
ทั้งสิ้น 1,249,148 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552 จำานวน  
146,604 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 โดยมีสาเหตุหลัก 
มาจาก
  • สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 70,190 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.9 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากเงินสดและรายการ 
เทียบเท่าเงินสด รวมทั้งเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นรวม 44,557  
ล้านบาท นอกจากนั้น สินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 
18,150 ล้านบาท และ 11,517 ล้านบาท ตามลำาดับ ในขณะที่ 
ลูกหนี้อื่น เงินจ่ายล่วงหน้า และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง 5,927 
ล้านบาท ส่วนใหญ่จากเงินชดเชยกองทุนนำ้ามันเชื้อเพลิงค้างรับ

  • เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เพิ่มขึ้น 17,718 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 สาเหตุหลักมา 
จากการรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทร่วมสำาหรับผลประกอบการ 
ประจำาปี 2553 จำานวน 18,992 ล้านบาท รวมทั้งจากการซื้อหุ้น
สามัญของ IRPC และการลงทุนเพิ่มเติมในกองทุนรวมดัชนีธุรกิจ
พลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (FAM EPIF) จำานวน 
2,520 ล้านบาท และ 1,250 ล้านบาท ตามลำาดับ นอกจากนี้มีค่า 
เผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวจำานวน 3,849 ล้านบาท  
ในขณะที่มีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม จำานวน 8,714 ล้านบาท 
  • ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 52,209 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) สินทรัพย์
สุทธิเพื่อการสำารวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 19,268 ล้านบาท 
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ซึ่งสาเหตุหลักมาจากสินทรัพย์เพื่อการผลิตของโครงการบงกช 
โครงการอาทติย์ และโครงการพทีทีอีพี ีออสตราเลเซยี (2) โครงการ
ต่างๆ ของ ปตท. ที่เพิ่มขึ้นรวม 13,645 ล้านบาท จากงานก่อสร้าง
โรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 6 โรงแยกก๊าซอีเทน และงานสร้างท่อ 
ส่งก๊าซเส้นที่ 4 จำานวน 3,149 ล้านบาท 2,933 ล้านบาท และ  
1,816 ล้านบาท ตามลำาดับ (3) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ 
และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวของ PTTLNG จำานวน  
10,535 ล้านบาท (4) โครงการก่อสร้างโรงงานผลิต Acrylonitrile 
(AN) และ Methyl Methacrylate (MMA) ของ PTTAC จำานวน 
3,874 ล้านบาท และ (5) โครงการก่อสร้าง Ammonia Storage 
Tank and Facilities ของ PTT TANK จำานวน  2,810 ล้านบาท
  • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 6,487 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 สาเหตุหลักจากปี 2553 ปตท.สผ. มีเงิน
จ่ายล่วงหน้า จำานวน 10,312 ล้านบาท จากการลงนามสัญญา 
Partnership Unit Sale Agreement กับบริษัท Statoil Canada 
Ltd. และ Statoil Canada Holdings Corp. เพื่อร่วมลงทุนใน
แหล่ง Oil Sands Kai Kos Dehseh (KKD) ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 
ร้อยละ 40 รวมทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้น  
5,170 ล้านบาท แม้ว่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อก๊าซลดลง 8,931 
ล้านบาท 

 • หนี้สิน
  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2553 หนี้สินรวมมีจำานวน  
677,835 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552 จำานวน 73,382  
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน 
หมุนเวียน 53,649 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.5 สาเหตุหลัก
จากเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 35,166 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้น  
เพิ่มขึ้น 9,579 ล้านบาท ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์ 
การผลติระยะสัน้ เพิม่ขึน้ 3,092 ล้านบาท รวมทัง้ภาษเีงนิได้ค้างจ่าย 
และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้นรวม 3,293 ล้านบาท ตามลำาดับ 
 เงนิกูย้มืระยะยาว (รวมเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกำาหนดชำาระ
ภายใน 1 ปี) มจีำานวน 370,989 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 16,101 ล้านบาท  
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการออกหุ้นกู ้ 
สกลุเงนิบาทและเงนิกูย้มืสกลุเงนิเหรยีญสหรฐัฯ ของ ปตท. จำานวน 
20,636 และ 9,802 ล้านบาท ตามลำาดับ รวมทั้งการออกหุ้นกู้ 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของ ปตท.สผ. จำานวน 700 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 20,928 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาว 
ของ PTTAC จำานวน 2,792 ล้านบาท ในขณะที่มีการชำาระคืน
พันธบัตรของ ปตท. จำานวน 9,000 ล้านบาท และชำาระคืนหุ้นกู้ 
ของ ปตท.สผ. จำานวน 9,500 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินกู้ระยะยาว 
จำาแนกรายการหลักๆ ตามกำาหนดระยะเวลาชำาระคืนได้ดังนี้    

ภายใน 1 ปี  

   (31 ธ.ค. 2554) 27,006.65 - 100.80 230.00 - 681.67 49.79 - - 273.84 28,342.75  

เกิน 1 ปี   

   แต่ไม่เกิน 2 ปี 30,180.85 21,787.71 100.80 230.00 - 681.67 49.79 37.41 590.67 395.47 54,054.37

เกิน 2 ปี   

   แต่ไม่เกิน 5 ปี 87,133.14 37,614.27 277.20 960.00 7,483.61 1,970.82 134.27 224.44 1,797.74 1,661.30 139,256.80  

เกิน 5 ปี  121,864.48 10,491.30 - 3,580.00 - 5,955.25 206.69 336.66 2,989.84 3,184.16 148,608.37  

รวม  266,185.12 69,893.28 478.80 5,000.00 7,483.61 9,289.41 440.54 598.51 5,378.25 5,514.77 370,262.29

กำ�หนดชำ�ระคืน 
(นับจ�กวันที่ 
31 ธ.ค. 2553)

หน่วย : ล้านบาท

ปตท. PTTEP

หมายเหตุ :   ไม่รวมหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

PTTNGD EnCo PTTI TTM (T) TTM (M) DCAP PTTAC HMC รวม

ร�ยละเอียดเงินกู้ยืมระยะย�วจำ�แนกต�มกำ�หนดระยะเวล�ชำ�ระคืน
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สกุลเงินบาท 197,877.05 48,965.26 478.80 5,000.00 - - - 598.51 - 2,900.99 255,820.61  

สกุลเงินต่างประเทศ 68,308.07 20,928.02 - - 7,483.61 9,289.41 440.54 - 5,378.25 2,613.78 114,441.68  

รวม  266,185.12 69,893.28 478.80 5,000.00 7,483.61 9,289.41 440.54 598.51 5,378.25 5,514.77 370,262.29  

สัดส่วนเงินกู้ระยะยาว 25.66% 29.94% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 47.40% 30.91%

สกุลต่างประเทศต่อยอด

เงินกู้ระยะยาวทั้งหมด (%)  

หน่วย : ล้านบาท

เงินกู้ยืม (รวมเงินกู้ หุ้นกู้และพันธบัตรทั้งที่ครบกำ�หนดชำ�ระภ�ยใน 1 ปี และเกิน 1 ปีขึ้นไป) 
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 ประกอบด้วยเงินกู้ยืมสกุลเงินบ�ทและสกุลเงินต่�งประเทศ ดังนี้

 ทั้งนี้ เงินกู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำานวน 18,576 ล้านบาท คำ้าประกันโดยกระทรวงการคลัง 

เงินกู้ยืมระยะย�ว ปตท. PTTEP PTTNGD EnCo PTTI TTM (T) TTM (M) DCAP PTTAC HMC รวม

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 3,632 ล้านบาท หรือ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินจาก
ดอกเบี้ยค้างจ่ายจากสิทธิที่จะรับก๊าซที่ได้ชำาระเงินล่วงหน้าไป
แล้วในปีสัญญาต่อๆ ไป จำานวน 1,751 ล้านบาท จากภาระที่ต้อง
จ่ายชำาระแก่หน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมรับภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจาก 
การจ่ายเงินล่วงหน้าของค่าก๊าซแหล่งยาดานาและแหล่งเยตากุน 
รวมทั้งหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 1,719 ล้านบาท 

 • ส่วนของผู้ถือหุ้น
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำานวน
รวม 571,313 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552 จำานวน 73,222  
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7 เนื่องจากกำาไรสะสมที่ยังไม่ได้ 
จัดสรรเพิ่มขึ้น 56,820 ล้านบาท จากผลประกอบการประจำาปี  
2553 ของ ปตท. และบริษัทย่อย จำานวน 83,088 ล้านบาท  
ในขณะที่ปีนี้มีการจ่ายเงินปันผล สำาหรับผลประกอบการครึ่งหลัง 
ของปี 2552 และครึ่งแรกของปี 2553 จำานวนทั้งสิ้น 26,251  
ล้านบาท นอกจากนี้มีกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย 
เพิ่มขึ้น 2,739 ล้านบาท และผลขาดทุนจากผลต่างจากการแปลง
ค่างบการเงินเพิ่มขึ้น 1,198 ล้านบาท 

  ในช่วงปี 2553 ปตท. มีการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ 
ตามใบสำาคัญแสดงสิทธิของกรรมการผู ้จัดการใหญ่ ผู ้บริหาร 
พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงาน 
ประจำาในตำาแหน่งงานของ ปตท. เพื่อซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ 
(ESOP Scheme) ในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม  
มิถุนายน สิงหาคม และกันยายน  ซึ่งส่งผลให้ทุนที่ออกและ
ชำาระแล้วเพิ่มขึ้น 152.57 ล้านบาท (15,257,200 หุ้น) และมี 
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญเพิ่มขึ้น 3,032.76 ล้านบาท ทำาให้  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ 
จำานวน 8.20 ล้านหน่วย ประกอบด้วยใบสำาคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 
ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548 ซึ่งหมดอายุและ
ไม่สามารถใช้สิทธิได้แล้วคงเหลือจำานวน 0.59 ล้านหน่วย และ 
ใบสำาคัญแสดงสิทธิรุ ่นที่ 2 ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 29 
กันยายน 2549 จำานวน 7.61 ล้านหน่วย (กำาหนดการใช้สิทธิ 
ครั้งสุดท้าย 28 กันยายน 2554)
 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น 11,477 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.7 ส่วนใหญ่จากกำาไรสุทธิจากผลประกอบการ 
ประจำาปี 2553 ในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจำานวน 16,842 ล้าน
บาท แม้ว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลของ PTTEP และ PTTNGD 
จำานวน 4,306 และ 294 ล้านบาท ตามลำาดับ 
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 • สภ�พคล่อง
  สภาพคล่องของ ปตท. และบรษิทัย่อยสำาหรบังวดปีสิน้สดุ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจำานวน  
31,576 ล้านบาท โดย ปตท. และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิต้นงวด

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 152,783

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (123,810)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 3,761

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (729)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (429)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นระหว่างงวด-สุทธิ 31,576

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 104,056

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิปลายงวด 135,632

จำ�นวน (ล้�นบ�ท)

ที่ยกมาจากปี 2552 จำานวน 104,056 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสด
สุทธิปลายงวดเท่ากับ 135,632 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแส
เงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้

  โดยรวม ปตท. และบริษัทย่อยมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ทั้งในส่วนของสภาพคล่อง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
รวมถึงอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
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ร้อยละ

สัดส่วนก�รถือหุ้นบริษัทในกลุ่ม

ร้อยละกลุ่มธุรกิจสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม

บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม    PTTEP  65.34
 จำากัด (มหาชน)  

กลุ่มธุรกิจก๊�ซธรรมช�ต ิ

บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย  TTM (T)  50.00 
 (ประเทศไทย) จำากัด
บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) TTM (M) 50.00
 จำากัด
บริษัท ปตท.จำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำากัด PTTNGD  58.00
บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำากัด PTTUT 40.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและนำ้าเย็น จำากัด DCAP 35.00
บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำากัด TP 26.00
บรษิทั ผลติไฟฟ้าอสิระ (ประเทศไทย) จำากดั IPT 20.00
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำากัด RPCL 15.00
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำากัด PTTLNG 100.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำากัด CHPP 100.00
บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จำากัด B.Grimm BIP 23.00

กลุ่มธุรกิจก�รลงทุนต่�งประเทศ

บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด PTTI 100.00
บริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด PTTGE 100.00

กลุ่มธุรกิจนำ้�มัน

บริษัท ปตท. (กัมพูชา) จำากัด PTTCL 100.00
Subic Bay Energy Co., Ltd. SBECL 100.00
บริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จำากัด PTTRB 100.00
บริษัท รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ์ จำากัด RBA  49.00
บริษัท เวียดนามแอลพีจี จำากัด VLPG   45.00
บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จำากัด TLBC 48.95
KELOIL-PTT LPG Sdn. Bhd. KPL 40.00
บริษัท ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จำากัด PA (Thailand)   35.00
บริษัท ปิโตรเอเซีย (Huizhou) จำากัด PA (Huizhou)   25.00
บริษัท ปิโตรเอเซีย (Maoming) จำากัด PA (Maoming)  20.00
บริษัท ปิโตรเอเซีย (Sanshui) จำากัด PA (Sanshui)   25.00
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำากัด THAPPLINE   33.19
บริษัท บริการนำ้ามันอากาศยาน จำากัด IPS   16.67
บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ BAFS    7.06
 จำากดั (มหาชน)
บริษัท ขนส่งนำ้ามันทางท่อ จำากัด FPT    2.76 

กลุ่มธุรกิจก�รค้�ระหว่�งประเทศ 

บริษัท ปตท.ค้าสากล จำากัด PTTT 100.00

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี

บริษัท ปตท.เคมิคอล จำากัด (มหาชน) PTTCH 48.68 
บริษัท พีทีที ฟีนอล จำากัด PPCL 40.00
บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด PTTPM  50.00
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำากัด PTTAC 48.50
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำากัด HMC 41.44
บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำากัด PTTPL  100.00
บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ PTTME     40.00
 เอนจิเนียริง จำากัด
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำากัด PTT TANK 100.00

กลุ่มธุรกิจก�รกลั่น

บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) TOP 49.10
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) IRPC  39.02 
บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น PTTAR   48.60
 จำากัด (มหาชน)
บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำากัด SPRC  36.00
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) BCP 28.29 

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ BSA 25.00
 จำากัด
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำากัด EnCo 50.00
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำากัด PTTICT   20.00
บริษัท ทิพยประกันภัย จำากัด (มหาชน) TIP  13.33

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ
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โครงสร้�งร�ยได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งต�มส�ยผลิตภัณฑ์

 1. ผลิตภัณฑ์ก๊าซ บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจ  
    ก๊าซธรรมชาติ)  282,735.39 14.04 285,937.35 17.63 328,457.44 16.90
   บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจนำ้ามันและ  
    หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ)  41,182.40 2.05 46,584.41 2.87 68,409.13 3.52
   บมจ. ปตท.สำารวจและผลิต 
    ปิโตรเลียม (PTTEP)  1/ 57,587.36 2.86 62,539.22 3.86 73,576.89 3.78
   บจ. ปตท.จำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ  
    (PTTNGD) 58.00 4,184.08 0.21 4,195.75 0.26 5,739.38 0.30
   บจ. ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม 
    (CHPP) 100.00 - - - - 149.58 0.01
   หัก รายได้ค่าก๊าซ บมจ. ปตท.สผ. 
    ขายให้ บมจ. ปตท.  (57,434.24) (2.85) (58,174.95) (3.59) (71,950.15) (3.70)
   
  รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ก๊าซ  328,254.99 16.31 341,081.78 21.03 404,382.28 20.81
   
 2.  ผลิตภัณฑ์นำ้ามัน บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจนำ้ามันและ 
    หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ)  1,448,998.97 71.96 1,024,379.96 63.15 1,212,017.53 62.35
                                   บมจ. ปตท.สผ. 1/ 75,033.30 3.74 53,008.30 3.27 64,897.05 3.34
   หัก รายได้ค่านำ้ามันดิบ บมจ. ปตท.สผ.  
    ขายให้ บมจ. ปตท.  (59,712.98) (2.97) (39,106.85) (2.41) (50,034.25) (2.57)
   บจ. ปตท.ค้าสากล (PTTT) 100.00 43,332.14 2.15 51,842.74 3.20 77,084.47 3.96
   บจ. ปตท. (กัมพูชา) (PTTCL) 100.00 4,282.10 0.21 3,079.58 0.19 4,246.83 0.22
   บจ. รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ์ (RBA ) 49.00 412.28 0.02 0.28 - - -
   Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) 100.00 22,599.67 1.12 16,364.34 1.01 22,853.01 1.17
   บจ. ปตท.ธุรกิจค้าปลีก (PTTRB)  100.00  27,857.03  1.38  27,951.25  1.72  32,418.84  1.67
   
  รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์น�้ามัน  1,562,802.51 77.62 1,137,519.60 70.13 1,363,483.48 70.14
   
 3.  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจนำ้ามันและ  
    หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ)  62,379.59 3.10 43,226.07 2.66 48,674.18 2.50
   บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง (PTTPM)  2/ 28,339.45 1.41 26,068.02 1.61 39,295.41 2.02
   บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ (HMC) 41.44 7,854.08 0.39 6,232.21 0.38 6,760.58 0.35
   
  รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  98,573.12 4.90 75,526.30 4.66 94,730.17 4.87

ล้�นบ�ท

ปี 2551 (ตรวจสอบ)
ผลิตภัณฑ์ / บริก�ร ดำ�เนินก�รโดย

ร้อยละ
ก�รถือหุ้น
ของบริษัท ร้อยละ ล้�นบ�ท ร้อยละ ล้�นบ�ท ร้อยละ

ปี 2552 (ตรวจสอบ) ปี 2553 (ตรวจสอบ)
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ล้�นบ�ท

ปี 2551 (ตรวจสอบ)
ผลิตภัณฑ์ / บริก�ร ดำ�เนินก�รโดย

ร้อยละ
ก�รถือหุ้น
ของบริษัท ร้อยละ ล้�นบ�ท ร้อยละ ล้�นบ�ท ร้อยละ

ปี 2552 (ตรวจสอบ) ปี 2553 (ตรวจสอบ)

หมายเหตุ : 1/ ปตท. ถือหุ้นใน ปตท.สผ. ปี 2551, 2552 และ 2553 ในสัดส่วนร้อยละ 65.54, 65.43 และ 65.34 ตำมล�ำดับ   
 2/  วันที่ 27 สิงหำคม 2551 ปตท. จ�ำหน่ำยหุ้นสำมัญ PTTPM ร้อยละ 25 ให้แก่ IRPC เป็นผลให้สัดส่วนกำรถือหุ้นลดลงจำกร้อยละ 75  
  เหลือร้อยละ 50     
 3/ วันที่ 28 เมษำยน 2552  PTT Mining Limited (PTTML) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTTI ได้เข้ำซื้อกิจกำรบริษัท PTT Asia Pacific Mining  
  Pty Ltd. (PTTAPM) ซึ่งท�ำธุรกิจเหมือง   

 4.  ผลิตภัณฑ์เหมือง บจ. พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล (PTTI) 3/ - - 20,200.25 1.25 24,652.15 1.27
   
 5.  ผลิตภัณฑ์ บจ. ผลิตไฟฟ้าและนำ้าเย็น (DCAP) 35.00 574.41 0.03 566.85 0.03 586.68 0.03
  สาธารณูปโภค บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (EnCo) 50.00  -  -  0.59  -  27.35  -
   บจ. ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม (CHPP) 100.00  -  -  114.47  0.01  -  - 
  
  รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์สาธารณูปโภค  574.41 0.03 681.91 0.04 614.03 0.03
   
 6. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ บจ. ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (PTTGE)   100.00 - - 106.22 0.01 151.28 0.01
   
 7.  รายได้จากธุรกิจเสริม บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจนำ้ามันและ  
    หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ)  889.12 0.05 1,161.78 0.08 1,490.78 0.08
   บจ. ปตท.ธุรกิจค้าปลีก (PTTRB) 100.00 3,703.39 0.18 3,952.43 0.24 4,125.87 0.21
   
  รวมรายได้จากธุรกิจเสริม  4,592.51 0.23 5,114.21 0.32 5,616.65 0.29
   
 8. รายได้จาก บมจ. ปตท.สผ. 1/ 4,131.14 0.21 3,762.60 0.23 3,504.18 0.18
  การให้บริการ บจ. ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 
    (ประเทศไทย) (TTM (T)) 50.00 1,474.42 0.07 1,603.74 0.10 1,449.67 0.07
   บจ. ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 
    (มาเลเซีย) (TTM (M)) 50.00 79.44 - 88.47 0.01 86.16 -
   บจ. ปตท.จำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ  
    (PTTNGD) 58.00 62.06 - - - - -
   บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ (PTTPL) 100.00 62.09 - 121.65 0.01 399.55 0.02
   บจ. รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ์ (RBA) 49.00 31.00 - 55.24 - - -
   บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (EnCo) 50.00  -  - 1.53 - 352.58 0.02
   บจ. บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 
    (BSA)  25.00  -  - 109.69 0.01 347.17 0.02
   บจ. ปตท.ธุรกิจค้าปลีก (PTTRB) 100.00 178.14 0.01 201.26 0.01 235.21 0.01
   
  รวมรายได้จากการให้บริการ  6,018.29 0.28 5,944.18 0.37 6,374.52 0.32
   
  รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ  2,000,815.83 99.36 1,586,174.45 97.79 1,900,004.56 97.74
   
 9.   อื่นๆ        
     9.1  รายได้อื่นๆ    19,081.99 0.95 12,454.05 0.77 13,006.28 0.67
      9.2  กำาไรจากอัตรา    
         แลกเปลี่ยน     -  -  4,682.72  0.29  11,855.37  0.61
   
  รวมรายได้อื่น    19,081.99 0.95 17,136.77 1.06 24,861.65 1.28
   
 10.  ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน)    
  จากเงินลงทุนตาม
  วิธีส่วนได้เสีย    (6,250.68) (0.31) 18,766.83 1.16 18,992.42 0.98
   
  รวมรายได้    2,013,647.14 100.00 1,622,078.05 100.00 1,943,858.63 100.00
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ร�ยก�รระหว่�งกัน

ร�ยก�รระหว่�งกนัดงักล่�วเกดิจ�กสญัญ�ต่�งๆ 
ซึ่งมีลักษณะของร�ยก�รและสัญญ�โดยสรุป
ดังต่อไปนี้

 ร�ยก�รระหว่�ง ปตท. กับรัฐวิส�หกิจที่ถือหุ้น
 โดยรัฐบ�ล
 • ลักษณะของร�ยก�ร
  ปตท. มีสถานะเป็นบริษัทนำ้ามันแห่งชาติซึ่งรัฐบาลได้
มีนโยบายโดยมีมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 ให้
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่จะซื้อนำ้ามันเชื้อเพลิงจำานวนตั้งแต่ 
10,000 ลติรขึน้ไป ต้องซือ้จาก ปตท. หรอืบรษิทั บางจากปิโตรเลยีม 
จำากัด (มหาชน) เท่านั้น ดังนั้น ปตท. จึงมีการขายผลิตภัณฑ์นำ้ามัน
เชื้อเพลิงให้รัฐวิสาหกิจได้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย 
อย่างไรกต็าม หากรฐัวสิาหกจิมยีอดค้างชำาระค่าซือ้นำา้มนัเชือ้เพลงิ 
ปตท. สามารถคิดดอกเบี้ยจากยอดค้างชำาระดังกล่าว

 ร�ยก�รระหว่�ง ปตท. กับบริษัท ปตท. 
 สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มห�ชน) 
 (PTTEP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
 • ลักษณะของร�ยก�ร
  ผลิตภัณฑ์ที่ PTTEP และบริษัทย่อยทำาการผลิตเพื่อ
จำาหน่ายมี 4 ชนิด คือ นำ้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท 
และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และสำาหรับปี 2553 ปตท. เป็น
ผูร้บัซือ้ผลติภณัฑ์เกอืบทัง้หมดของ PTTEP และบรษิทัย่อย คดิเป็น 
ร้อยละ 88 ของผลิตภัณฑ์ของ PTTEP สำาหรับการซื้อขายก๊าซ
ธรรมชาติ ปตท. ได้ทำาสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับ  
PTTEP อายุสัญญาประมาณ 25 - 30 ปี มีการกำาหนดปริมาณ 
ซื้อขายขั้นตำ่าเป็นรายปี ส่วนการซื้อขายนำ้ามันดิบและคอนเดนเสท  
ปตท. ทำาสัญญาซื้อขายนำ้ามันดิบและคอนเดนเสทกับ PTTEP  
ในขณะที ่ปตท. เป็นผูข้ายนำา้มนัอากาศยาน และดเีซลหมนุเรว็ให้กบั  
PTTEP ทั้งนี้ราคาซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดังกล่าวข้างต้น 
เป็นราคาที่เป็นราคาอ้างอิงจากราคาตลาดโลก และเป็นราคา 
ทีผู่ร่้วมทนุของโครงการขายให้ ปตท. หรอืเป็นราคาอ้างองิมาตรฐาน
ที่แข่งขันได้ และมีเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล

 ร�ยก�รระหว่�ง ปตท. กับบริษัทในเครือ
 กลุ่มก�รกลั่น
 • ลักษณะของร�ยก�ร
  ปตท. ทำาสัญญาจัดหานำ้ามันดิบและรับซื้อผลิตภัณฑ์
นำ้ามันสำาเร็จรูปจากบริษัทโรงกลั่นนำ้ามันในเครือ โดย ปตท. จะจัด 
หานำ้ามันดิบและรับซื้อผลิตภัณฑ์นำ้ามันสำาเร็จรูปตามสัดส่วน 
การถือหุ้นที่ ปตท. ถือหุ้นอยู่ในโรงกลั่นนำ้ามันนั้นๆ โดยลักษณะ 
ของสัญญาสามารถสรุปแยกในแต่ละโรงกลั่นนำ้ามันได้ดังนี้
  •	 ลกัษณะของสญัญากบับรษิทั ไทยออยล์ จ�ากดั  
   (มหาชน) (TOP)
   ปตท. จัดหานำ้ามันดิบและรับซื้อผลิตภัณฑ์นำ้ามัน
สำาเร็จรูปจาก TOP ในสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของกำาลังการกลั่น 
ในราคาตลาด โดยคูส่ญัญาสามารถทีจ่ะขอยกเลกิสญัญาได้ตัง้แต่
ครบรอบปีที่ 13 เป็นต้นไป นับจากวันที่ปรับโครงสร้างหนี้สำาเร็จ  
หรอืตัง้แต่วนัที ่19 เมษายน 2556 โดยส่งหนงัสอืบอกกล่าวล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญา 
ได้ในกรณทีีคู่ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ผดิสญัญา ทัง้นี ้ปตท. สามารถรบัซือ้ 
ผลติภณัฑ์นำา้มนัสำาเรจ็รปูส่วนทีเ่กนิร้อยละ 49.99 ได้ในราคาตลาด
   ปตท. จดัหานำา้มนัดบิในประเทศให้ TOP ตามสญัญา
ซื้อขายนำ้ามันดิบเพชร โดยทำาสัญญาซื้อขายนำ้ามันดิบระยะยาว
ตลอดอายุการผลิต มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2528 และจัดหานำา้มัน
ดิบจากต่างประเทศให้ TOP ตามสัญญาซื้อขายนำ้ามันดิบจาก 
ต่างประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยสัญญาดังกล่าวจะมีการเจรจา
ต่ออายุสัญญาปีต่อปี
   ปตท. จดัหาก๊าซธรรมชาตใิห้ TOP เพือ่ใช้ในโรงกลัน่ 
ของบริษัทฯ ตามปริมาณในสัญญาในราคาตลาดตามปกติของ
ธุรกิจ โดยสัญญามีระยะเวลา 8 ปี (2549 - 2556) และระยะเวลา  
15 ปี (2550 - 2564) โดยใช้ราคาตลาดตามปกติของธุรกิจ
  •	 ลกัษณะของสญัญากบับรษิทั ปตท.อะโรเมตกิส์
   และการกลั่น จ�ากัด (มหาชน) (PTTAR)
   บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำากัด  
(มหาชน) (PTTAR) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่  27 ธันวาคม 2550 เกิดจากการ 
ควบรวมบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ.  
2535 ระหว่างบริษัท โรงกลั่นนำ้ามันระยอง จำากัด (มหาชน) (RRC)  
และบรษิทั อะโรเมตกิส์ (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน) (ATC) และ 
ได้รับมาซึ่งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมด 
ของทั้งสองบริษัทโดยผลของกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  
ลักษณะสัญญาระหว่าง ปตท. และ PTTAR แยกตามประเภท 
ธุรกิจประกอบด้วย
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   ธุรกิจการกลั่น
   ปตท. จัดหานำ้ามันดิบให้ PTTAR ตามสัญญาจัดหา
นำา้มนัดบิและวตัถดุบิอืน่ (Feedstock Supply Agreement) มรีะยะ
เวลา 18 ปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 จนถึง 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 โดย ปตท. เป็นผู้จัดหานำ้ามันดิบและ
วัตถุดิบอื่นทั้งหมดให้แก่ PTTAR ตามชนิดและปริมาณที่ PTTAR 
กำาหนดด้วยราคาตลาด
   ปตท. รบัซือ้ผลติภณัฑ์นำา้มนัสำาเรจ็รปูทีไ่ด้จากโรงกลัน่ 
ในปริมาณขั้นตำ่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้
ตามราคาตลาดในประเทศ สญัญารบัซือ้ผลติภณัฑ์มรีะยะเวลา 18 
ปี ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 หลังจาก 18 ปี ให้ถือว่าสัญญา
มีผลต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เว้นแต่จะมีการบอกกล่าวล่วงหน้า
   ปตท. จัดทำาสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์นำ้ามันสำาเร็จรูป 
ของโครงการขยายการลงทุน (New Complex Product Offtake 
Agreement) กับ PTTAR มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2549 โดย ปตท. จะรับซื้อผลิตภัณฑ์ร้อยละ 100 ของปริมาณ
ผลติภณัฑ์ที ่PTTAR ผลติได้จาก Upgrading Complex โดย ปตท. 
จะรับซื้อผลิตภัณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจำานวนผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดในราคาตลาดในประเทศ
   ปตท. ทำาสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติให้กับ PTTAR 
เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตนำ้ามันสำาเร็จรูป และทำาสัญญาซื้อขาย
ก๊าซธรรมชาติให้กับ PTTAR เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งสัญญา 
จะสิ้นสุดปี 2561 
   ปตท. ทำาสัญญาจัดหาคอนเดนเสทให้กับ PTTAR 
โดยทำาสัญญาซื้อขายคอนเดนเสทระยะยาว มีอายุสัญญา 20 ปี  
นับตั้งแต่ปี 2540 ในปริมาณ 4.6 - 6.1 ล้านตันต่อปี  
   ธุรกิจอะโรเมติกส์
   ปตท. ทำาสญัญาขายก๊าซธรรมชาตใิห้ PTTAR เพือ่ใช้
เป็นเชือ้เพลงิในการผลติผลติภณัฑ์อะโรเมตกิส์มอีายสุญัญาขัน้ต้น  
10 ปี นับจากวันที่เริ่มส่งมอบก๊าซธรรมชาติ โดยสัญญาขายก๊าซ
ธรรมชาตใิห้โรงงานอะโรเมตกิส์หน่วยที ่1 (AR2) จะสิน้สดุในเดอืน
มถินุายน 2558 และสญัญาขายก๊าซธรรมชาตใิห้โรงงานอะโรเมตกิส์ 
หน่วยที่ 2 (AR3) จะสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2561
   ปตท. ทำาสัญญาระยะยาวเป็นผู ้รับซื้อผลิตภัณฑ์ 
อะโรเมติกส์หลักทั้งหมดของ PTTAR และให้ PTTAR เป็นผู้จัด
ส่งผลิตภัณฑ์โดยตรงให้กับลูกค้า การทำาสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์
จาก PTTAR เป็นสัญญา “Take-or-Pay” ที่ ปตท. รับประกันการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ขั้นตำ่าตามสัญญา โดย ปตท. จะได้รับค่าดำาเนินการ
ในการทำาตลาดให้กับ PTTAR และสัญญา “Take and Pay” ซึ่ง
ระบุปริมาณที่ ปตท.จะรับผลิตภัณฑ์โดยมิได้รับประกันการจัด
จำาหน่าย  เพือ่รองรบัการจำาหน่ายผลติภณัฑ์ในปรมิาณส่วนทีเ่หลอื 
จากสญัญา “Take-or-Pay” สำาหรบัผลติภณัฑ์อืน่ๆ ได้แก่  คอนเดนเสท 
เรซิดิว แนฟทาชนิดเบา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) PTTAR  
จะเป็นผู้จัดส่งโดยตรงให้กับลูกค้าของ ปตท. โดยเป็นสัญญาระยะ
ยาว 15 ปี สำาหรับผลิตภัณฑ์คอนเดนเสทเรซิดิว ผลิตภัณฑ์แนฟทา 
ชนิดเบา และสำาหรับผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  
เป็นสัญญาระยะยาว 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2540 ภายใต้เงื่อนไข  
Evergreen Basis โดยหลงัจากปี 2550 ให้ถอืว่าสญัญามผีลต่อไป
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เว้นแต่จะมีการบอกกล่าวล่วงหน้า

  •	 ลกัษณะของสญัญากบับรษิทั สตาร์ ปิโตรเลยีม 
   รีไฟน์นิ่ง จ�ากัด (SPRC)
   ผู้ถือหุ้นของ SPRC จะจัดหานำ้ามันดิบทั้งหมด และ
รับซื้อผลิตภัณฑ์นำ้ามันสำาเร็จรูปที่ได้จากโรงกลั่น ในปริมาณขั้นตำ่า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำาลังการกลั่นที่ 126,000 บาร์เรล 
ต่อวัน หรือคิดเป็น 88,200 บาร์เรลต่อวัน ตามราคาตลาด 
ในประเทศ ปริมาณส่วนเกินจากการผลิตดังกล่าวโรงกลั่นสตาร์ 
จะให้สิทธิ ปตท. บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำากัด และบริษัท เชฟรอน 
(ยเูอสเอ) จำากดั ในฐานะผูถ้อืหุน้ในการพจิารณารบัซือ้ส่วนเกนิตาม 
ราคาตลาดภายในประเทศ ก่อนทีจ่ะนำาไปเสนอขายแก่บคุคลทีส่าม
  •	 ลักษณะของสัญญากับบริษัท บางจาก 
   ปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) (BCP)
   ปตท. จัดหานำ้ามันดิบให้ BCP ตามสัญญาจัดหา 
นำ้ามันดิบ (Feedstock Supply Agreement) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2549 และสิ้นสุดในระยะเวลา 12 ปี นับตั้งแต่
วันที่โครงการ Product Quality Improvement เริ่มดำาเนินการ
ทางการค้าได้ (Commercial Operation Date : COD) โดย ปตท. 
จะจัดหานำา้มันดิบทั้งหมดให้กับ BCP ซึ่งราคาซื้อขายเป็นไปตาม
ราคาตลาด
   ปตท. จดัทำาสญัญาการรบัผลติภณัฑ์นำา้มนัสำาเรจ็รปู 
(Product Offtake Agreement) กับ BCP มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2549 และสิ้นสุดในระยะเวลา 12 ปี นับตั้งแต่
วันที่โครงการ Product Quality Improvement เริ่มดำาเนินการ
ทางการค้าได้ (Commercial Operation Date : COD) โดยหลัง 
COD ของโครงการ PQI แล้วเสร็จ ปตท. จะรับผลิตภัณฑ์จาก  
BCP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณการผลิต ที่ผลิตได้ใน 
แต่ละเดือน ซึ่งราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด
   ปตท. และ BCP ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 โดย ปตท. เป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง 
โรงผลิตไอนำ้าและกระแสไฟฟ้าที่มีกำาลังการผลิตไอนำ้าขนาด 
90 ตันต่อชั่วโมง และไฟฟ้าขนาด 19.7 เมกะวัตต์ เพื่อจำาหน่าย
สาธารณูปการที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่ BCP โดยโรงไฟฟ้าสามารถ
ดำาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2553
  •	 ลักษณะรายการและสัญญากับบริษัท 
   ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) (IRPC) 
   ปตท. ทำาสัญญาจัดหานำ้ามันดิบให้ IRPC ตาม
สัญญาจัดหานำ้ามันดิบ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 
เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด และ 
จะเจรจาจัดทำาสัญญาในปีต่อปี 
   ปตท. ทำาสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นำ้ามันสำาเร็จรูป กับ 
IRPC ที่คลังชุมพร IRPC มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  
2552 เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด 
   ปตท. ทำาสญัญาใช้บรกิารคลงันำา้มนั  IRPC จ.ชมุพร 
เพื่อใช้บริการรับ เก็บรักษา และจ่ายนำ้ามัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นระยะเวลา 3 ปี 
   ปตท. จัดทำาสัญญาขายก๊าซธรรมชาติให้กับ IRPC 
เพือ่ใช้ในกระบวนการผลติไฟฟ้าและพลงัความร้อนร่วม มผีลบงัคบั 
ใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2552 เป็นระยะเวลา 12 ปี ซึ่งราคา 
ซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด

096 บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน)   รายงานประจำาปี 2553 



 ร�ยก�รระหว่�ง ปตท. กับบริษัทในเครือ
 ในกลุ่มปิโตรเคมี
 • ลักษณะรายการและสัญญากับบริษัท  ปตท. 
  เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) (PTTCH)
  บริษัท ปตท.เคมิคอล จำากัด (มหาชน) (PTTCH) เป็น
บริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 ระหว่างบริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำากัด 
(มหาชน) (TOC) และบริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำากัด (มหาชน) 
(NPC) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 และได้รับมาซึ่งทรัพย์สิน หนี้สิน 
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบทัง้หมดของทัง้สองบรษิทัดงักล่าว 
โดยผลของกฎหมาย PTTCH จึงรับภาระผูกพันตามสัญญาของทั้ง 
TOC และ NPC ดังนี้
  ปตท. เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตของ 
PTTCH ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซโซลีน
ธรรมชาติ (NGL) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยทำาสัญญา
ระยะยาว 15 ปี ตั้งแต่ปี 2538 และสามารถต่อสัญญาได้อีก 5 ปี 
  ในปี 2542 ปตท. ได้รับโอนสิทธิและภาระผูกพันจาก 
ATC ในสัญญาซื้อขายแนฟทาเบาและราฟฟิเนทกับ PTTCH อายุ
สัญญา 15 ปี นับตั้งแต่ปี 2542 ต่อมา ปตท. ได้ทำาสัญญาซื้อขาย
วัตถุดิบและสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติกับ PTTCH  
มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2542 โดยที่สัญญาซื้อขายวัตถุดิบมีผล 
ต่อเนื่องไปอีก 12 ปี และสามารถต่อสัญญาได้อีก 5 ปี สำาหรับ 
สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ มีผลต่อเนื่องไปอีก 20 ปี และ 
สามารถต่อสัญญาได้อีก 4 ปี
  ในปี 2542 ปตท. ได้ทำาสัญญาซื้อขายก๊าซโซลีน 
ธรรมชาติ (NGL) กับ PTTCH โดยสัญญามีผลบังคับใช้ 15 ปี  
นับจากโรงงานเริ่มเดินเครื่อง
  ในปี 2543 ปตท. ได้ทำาสัญญาซื้อขายก๊าซอีเทนกับ 
PTTCH โดยสัญญามีผลบังคับใช้ 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2548 และสามารถต่อสัญญาได้อีก 5 ปี
  ในปี 2547 ปตท. ได้แก้ไขสัญญาซื้อขายก๊าซโซลีน
ธรรมชาติ (NGL) กับ PTTCH ปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น 380,000 - 
470,000 ตันต่อปี โดยสัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2021  
และสามารถต่อสัญญาได้อีก 5 ปี 
  ในปี 2549 ปตท. ได้ทำาสัญญาซื้อขายก๊าซปิโตรเลียม
เหลว (LPG) กับ PTTCH โดย ปตท. จะจัดส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) เพิ่มขึ้น 13,000 ตันต่อเดือน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับ
โครงการเพิม่กำาลงัการผลติโอเลฟินส์ของ PTTCH  จากการปรบัปรงุ
หน่วยการผลิตซึ่งแล้วเสร็จในปี 2550
  ในปี 2549 ปตท.ได้ทำาสัญญาซื้อขายวัตถุดิบก๊าซ 
อีเทนกับบริษัท พีทีที โพลีเอทีลีน จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ  
PTTCH  ระยะเวลาสญัญา 15 ปี นบัจากวนัทีโ่รงงานเริม่เดนิเครือ่ง
ในปี 2553 โดยโครงสร้างราคาวัตถุดิบอีเทนจะแปรผันตามราคา
ผลติภณัฑ์เมด็พลาสตกิ HDPE ประเภทฟิล์ม (HDPE Film Grade) 
ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  ในปี 2551 ปตท. ได้แก้ไขราคาซือ้ขายวตัถดุบิ โดยแก้ไข
สัญญาซื้อขายวัตถุดิบก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน และก๊าซปิโตรเลียม

เหลว (LPG) ฉบบัใหม่กบั PTTCH  สญัญามผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 
1 สงิหาคม 2551 ซึง่อายสุญัญายงัคงไว้เดมิ โดยสญัญามโีครงสร้าง
ราคาวัตถุดิบก๊าซอีเทนแปรผันตามราคาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก 
HDPE ประเภทฟิล์ม (HDPE Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวัน-
ออกเฉียงใต้ ซึ่งจะสะท้อนภาวะของตลาดปิโตรเคมีทั้งสายไปถึง
ตลาดเม็ดพลาสติก HDPE ที่บริษัทได้เริ่มผลิตในปี 2547 ที่ผ่านมา  
ส่วนโครงสร้างราคาวัตถุดิบก๊าซโพรเพนและก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) แปรผันตามราคาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP ประเภทฟิล์ม 
(PP Film Grade) 
  ในปี 2553 ปตท. ต่อสัญญาซื้อขายก๊าซปิโตรเลียม 
เหลว (LPG) กบั PTTCH  ปรมิาณ 20,000 ตนัต่อเดอืน โดยสญัญา
มีผลบังคับใช้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  2553 และทำาสัญญา
ซื้อขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) กับ PTTCH  ปริมาณ 28,000 
ตันต่อเดือน โดยสัญญามีผลบังคับใช้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 25 
พฤศจิกายน 2553 และสามารถต่อสัญญาได้อีก 1 ปี
 • ลักษณะรายการและสัญญากับบริษัท เอ็ชเอ็มซี 
  โปลีเมอส์ จ�ากัด (HMC)
  ปตท. ทำาสัญญาจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตให้แก่ HMC ตั้งแต่ปี 2549 โดยทำาสัญญาซื้อขายวัตถุดิบก๊าซ 
โพรเพนระยะยาว มีอายุสัญญา 15 ปี นับตั้งแต่เริ่มเดินเครื่อง 
ปี 2553 และสามารถต่ออายุได้คราวละ 5 ปี โดยโครงสร้างราคา
จะแปรผันตามราคาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP ประเภทฟิล์ม  
(PP Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ลกัษณะรายการและสญัญากบับรษิทั พทีที ีอาซาฮี 
  เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) (PTTAC)
  ปตท. ทำาสญัญาจดัหาวตัถดุบิทีใ่ช้ในกระบวนการผลติ 
ให้แก่ PTTAC ตั้งแต่ปี 2551 โดยทำาสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ 
ก๊าซโพรเพนระยะยาว  มีอายุสัญญา 15 ปี นับตั้งแต่โรงงานเริ่ม 
ดำาเนินการผลิต (ไตรมาสที่ 2 ปี 2554) และสามารถต่ออายุได้ 
คราวละ 5 ปี  โดยโครงสร้างราคาจะแปรผันตามราคาผลิตภัณฑ์ 
เม็ดพลาสติก PP ประเภทฟิล์ม (PP Film Grade) ในตลาดเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

นโยบ�ยเกี่ยวกับร�ยก�รระหว่�งกันในอน�คต

 รายการระหว่างกันของ ปตท. ในอนาคต จะเป็นรายการ
ที่ดำาเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ 
ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง ปตท. บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น ส่วนนโยบายการกำาหนดราคา
ระหว่าง ปตท. กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันกำาหนดจากราคาตามปกติ
ของธรุกจิเช่นเดยีวกบัทีก่ำาหนดให้กบับคุคล/กจิการอืน่ทีไ่ม่เกีย่วข้อง
กนั  สำาหรบัราคาสนิค้าทีซ่ือ้จากบรษิทัย่อยจะเป็นไปตามราคาขาย
ของบรษิทัย่อยทีอ้่างองิจากราคาตลาด การเปิดเผยรายการทีเ่กีย่ว
โยงกันจะเป็นไปตามระเบียบของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
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ทรัพย์สินที่ใช้ในก�รประกอบธุรกิจ

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 ทรพัย์สนิหลกัที ่ปตท. และบรษิทัย่อยใช้ในการประกอบธรุกจิ มมีลูค่าสทุธหิลงัหกัค่าเสือ่มราคาสะสม 
ค่าตัดจำาหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า คือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ จำานวน 526,796 ล้านบาท สินทรัพย์เหมือง-สุทธิ  
จำานวน 32,699 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ จำานวน 18,943 ล้านบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินของ 
ปตท. และบรษิทัย่อย สำาหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 ข้อ 12 เรือ่งทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์-สทุธ ิข้อ 14 เรือ่งสนิทรพัย์เหมอืง-สทุธิ  
และข้อ 13 เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ ตามลำาดับ)
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 จากการบริหารความเสี่ยงของ ปตท. ที่ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทำาให้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ปรากฏในปีที่ผ่านมาได้รับการ
บริหารจัดการจนสามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่ง รวมกับปัจจัยเสี่ยงใหม่ที่ได้ดำาเนินการภายใต้แผนบริหารความเสี่ยงในปีปัจจุบัน  
ปตท. จึงทำาการปรับปรุงหัวข้อปัจจัยเสี่ยงที่ปรากฏต่อผู้ลงทุนให้สอดคล้องกัน  ปัจจัยเสี่ยงหลักๆ สามารถจำาแนกได้ ดังนี้

ปัจจัยคว�มเสี่ยง

1.  คว�มเสี่ยงท�งด้�นกลยุทธ์

 1.1 คว�มเสี่ยงจ�กกลยุทธ์ก�รดำ�เนินธุรกิจ
 กลุ่ม ปตท. ได้กำาหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่าง 
ต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อก้าวไปสู ่การเป็นบริษัทพลังงานไทย 
ข้ามชาติชั้นนำา  (Thai Premier Multinational Energy Company) 
รวมถึงเป้าหมายในการขยายธุรกิจต่างประเทศ จึงมีการกำาหนด 
แผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการรักษาความ 
สามารถเชงิแข่งขนั  การลงทนุขยายธรุกจิและสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบั 
ธรุกจิ การขยายธรุกจิต่างประเทศโดยการลงทนุในทรพัย์สนิ การซือ้ 
หรือควบรวมกิจการที่มีศักยภาพการแข่งขันแต่ประสบปัญหาใน
ช่วงวิกฤติ รวมถึงโอกาสการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องใหม่ๆ
 ภายใต้การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง การขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกและประเทศไทยที่ยังมีปัจจัยความไม่แน่นอน  
ความผันผวนของราคานำ้ามัน ความคาดหวังของผู ้ลงทุนและ 
ความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย จึงอาจเกิด 
ความเสี่ยงที่ทำาให้ ปตท. ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายและ
กลยทุธ์การดำาเนนิธรุกจิดงักล่าว อาท ิความไม่แน่นอนของปรมิาณ
ความต้องการการใช้พลังงาน ความผันผวนของราคาปิโตรเลียม

และปิโตรเคมี ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศและ 
ธุรกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวม
ของ ปตท. และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
 ปตท. จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูง
ของกลุ่ม ปตท. ทั้งในระดับผู้บริหารสูงสุดของกลุ่ม ปตท. ที่เรียกว่า  
Top Executive Thinking Session (TTS) และในกลุม่ผูบ้รหิารระดบัสงู 
ของ ปตท. ที่เรียกว่า Strategic Thinking Session (STS) ทุกปี  
เพื่อกำาหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์การดำาเนิน
ธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและพลังงาน รวมทั้ง
การจดัทำาแผนธรุกจิในรปูแบบ Scenario Planning ในสถานการณ์
การเติบโตทางเศรษฐกิจและระดับราคานำ้ามันต่างๆ เพื่อให้กลุ่ม 
ปตท. มีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่จะเกิด
ขึ้นในอนาคต  นอกจากนี้ ยังได้มีการติดตามผลการดำาเนินการใน
ทุกเดือน และได้มีการจัดประชุมผู้บริหารในกลุ่มเป็นประจำาอย่าง
น้อยทกุไตรมาส  เพือ่ตดิตามผลการดำาเนนิงานของกลุม่ ปตท. และ
หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับแผนธุรกิจและกลยุทธ์
ระยะสั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในผลประกอบการจะเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้   
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 1.2 คว�มเสี่ยงในก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถ
  ขององค์กรเพื่อรองรับก�รดำ�เนินธุรกิจ
  ภ�ยใต้คว�มผันผวนของสภ�วะเศรษฐกิจ
  และโอก�สในก�รเติบโตท�งธุรกิจ
 ความหลากหลายทางธุรกิจของ ปตท. ที่เชื่อมโยงกัน 
เป็นลูกโซ่ การขยายการลงทุนในต่างประเทศ และการลงทุน 
ในธุรกิจใหม่ๆ ทำาให้เกิดความสลับซับซ้อนในการบริหารจัดการ 
บริษัทในกลุ่ม ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความผันผวน  
อนัส่งผลต่อความไม่แน่นอนของความต้องการของตลาดและราคา
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หากการจัดเตรียมบุคลากรไม่สอดคล้องกับ 
ภาวะเศรษฐกิจและการขยายฐานทางธุรกิจให้เหมาะสม จะส่งผล 
กระทบต่อธุรกิจของ ปตท. โดยตรง
 ปตท. ได้ดำาเนินการลดความเสี่ยงด้านการเตรียมบุคลากร 
โดยใช้กลไกการบริหารสายอาชีพ แบ่งเป็น 2 กลุ ่ม ได้แก่  
กลุ่มผู้บริหาร ใช้การบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่ม ปตท. โดยมี 
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาผู้บริหารของกลุ่ม ปตท. เป็น 
ผู้ดูแล เพื่อรองรับความต้องการผู้บริหารระดับสูงทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ และกลุ่มพนักงาน เป็นการบริหารจัดการภายใน 
สายงาน โดยใช้แนวคิดการบริหารสายอาชีพเช่นเดียวกับระดับ 
ผู้บริหาร ดูแลโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาสายอาชีพ ทั้งนี้ในแต่ละ 
สายอาชีพจะมีการจัดทำาแผนกำาลังคน กำาหนด Key Position   
จัดทำาแผนพัฒนารายบุคคลและดำาเนินการตามแผน เพื่อให้ 
มัน่ใจว่า ปตท. จะมผีูบ้รหิารและพนกังานทีม่คีณุภาพและเพยีงพอ 
ในระบบอย่างต่อเนื่อง  

2.  คว�มเสี่ยงในก�รประกอบธุรกิจ

 2.1 คว�มเสี่ยงจ�กก�รจัดห�ก๊�ซธรรมช�ติ 
  ในปีทีผ่่านมา ปตท. ได้ดำาเนนิการเจรจาจดัหาก๊าซธรรมชาติ
เพิ่มเติมทั้งจากภายในประเทศและจากสหภาพพม่า รวมถึง 
การเจรจาจัดหาก๊าซธรรมชาติในรูปก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ 
Liquefied Natural Gas (LNG) จากกลุ่มผู้ขายในภูมิภาคต่างๆ  
ทั้งนี้ในการทำาสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติกับกลุ่มผู้ขายนั้นจะเป็น 
การทำาสัญญาล่วงหน้า เพื่อรองรับความต้องการก๊าซธรรมชาติ 
ที่คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตตามสภาพเศรษฐกิจ 
ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงความต้องการก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับ 
การขยายตัวของธุรกิจปิโตรเคมีของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งต้องพึ่งพา
วัตถุดิบจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ  
 ในสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจะมีการกำาหนดปริมาณการ
ซื้อก๊าซธรรมชาติขั้นตำ่ารายปีที่ ปตท. จะต้องรับซื้อ โดยหากใน 
ปีสญัญาใด ปตท. ไม่สามารถรบัก๊าซธรรมชาตไิด้ครบตามปรมิาณ
ขั้นตำ่าที่กำาหนดไว้ในสัญญา ปตท. จะต้องชำาระค่าก๊าซธรรมชาติ

ในส่วนที่ไม่ได้รับล่วงหน้า (Take-or-Pay) โดยมีสิทธิรับปริมาณ 
ก๊าซธรรมชาติที่ได้ชำาระไปแล้วนั้นในปีต่อๆ ไป โดยไม่ต้องชำาระ 
ค่าก๊าซธรรมชาติอีก (Make-up) ทั้งนี้ ในปีที่ ปตท. จะใช้สิทธิ 
ในการรับปริมาณก๊าซธรรมชาติดังกล่าว ปตท. จะต้องรับซื้อ 
ก๊าซธรรมชาติให้ได้ครบตามปริมาณซื้อก๊าซธรรมชาติขั้นตำ่า 
ตามสัญญาในปีนั้นๆ ก่อน ทั้งนี้ ปตท. ได้มีการจ่ายเงินล่วงหน้า 
ค่าซื้อก๊าซธรรมชาติตามเงื่อนไข Take-or-Pay จากสัญญา 
ซื้อก๊าซธรรมชาติแหล่งยาดานาและเยตากุนของสหภาพพม่า
 จากสภาวะการฟื ้นตัวทางเศรษฐกิจและความผันผวน
ของราคานำ้ามันในปัจจุบัน อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากความ 
ไม่แน่นอนของปัจจยัต่างๆ อาท ิปรมิาณความต้องการก๊าซธรรมชาติ
ในปัจจุบันและอนาคต กำาหนดแล้วเสร็จของการก่อสร้างระบบ 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ หรือโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ที่จะใช้ก๊าซธรรมชาติ 
การที่ไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติในส่วนที่ได้ชำาระเงินล่วงหน้า 
ไปแล้ว  การไม่สามารถจดัหาก๊าซธรรมชาตใิห้ทนัต่อความต้องการ
ที่สูงขึ้น รวมถึงความผันผวนของราคานำ้ามันจะส่งผลต่อราคา 
ก ๊าซธรรมชาติ อาจทำาให้ความสามารถในการแข่งขันของ 
ก๊าซธรรมชาติลดลงเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงอื่นๆ ซึ่งความเสี่ยงดังที่ 
กล่าวมาจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลประกอบการ 
ของ ปตท. ได้ 
 ในการรองรับความเสี่ยงข้างต้น ปตท. ได้มีการติดตาม 
ความเคลื่อนไหวของการจัดหาและความต้องการก๊าซธรรมชาติ 
และมกีารประสานงานกบักลุม่ผูข้ายและกลุม่ผูซ้ือ้อย่างใกล้ชดิ เพือ่
จดัทำาแผนการจดัหาก๊าซธรรมชาตใินระยะยาวอย่างมปีระสทิธภิาพ  
และมีการทบทวนอย่างสมำ่าเสมอเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
หากเกิดวิกฤติ นอกจากนี้ที่ผ่านมาความต้องการก๊าซธรรมชาติ 
มีสูงกว่าปริมาณขั้นตำ่าตามสัญญา ทำาให้ ปตท. สามารถสะสม 
ปริมาณส่วนเกิน เพื่อนำามาใช ้ทดแทนหากไม ่สามารถรับ 
ก๊าซธรรมชาติขั้นตำ่าตามสัญญาในอนาคต (Carry Forward) ตาม 
สิทธิที่มีอยู่ในสัญญาบางฉบับ สำาหรับการรับก๊าซธรรมชาติที่มี 
การชำาระเงินล่วงหน้า (Make-up) จากแหล่งยาดานาและเยตากุน 
ที่ผ่านมา มีราคาตำ่ากว่าราคาซื้อขายในปัจจุบัน ทำาให้มีกำาไรจาก 
ส่วนต่างดังกล่าวมาช่วยในการแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น

 2.2 คว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของร�ค�
  วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของ ปตท.
 ต้นทุนวัตถุดิบและราคาจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงราคาซื้อ
และราคาจำาหน่ายนำ้ามันดิบ นำ้ามันสำาเร็จรูป ของหน่วยธุรกิจ 
การค้าระหว่างประเทศเปลีย่นแปลงขึน้ลงตามตลาดโลก ทีผ่่านมา 
ราคาก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท นำ้ามันดิบ นำ้ามันสำาเร็จรูปและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลกมีความผันผวนสูงเนื่องจาก 
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หลากหลายปัจจัยที่ไม่อาจควบคุมได้ รวมทั้งค่าการกลั่นและ
ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเคลื่อนไหวขึ้นลงเป็นวัฏจักร ส่งผลให้  
ปตท. และบริษัทในกลุ่มได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
 เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ผู้บริหารกลุ่ม ปตท. ได้จัดตั้ง
ทีม Price Risk Management เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านราคา
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งราคาซื้อและราคาจำาหน่าย นำ้ามัน
ดิบและนำ้ามันสำาเร็จรูป ร่วมกันในกลุ่ม ปตท. ให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ  ปัจจบุนัมกีารบรหิารความเสีย่งด้านราคาโดยการทำาสญัญา
ซือ้ขายตราสารอนพุนัธ์ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวระหว่างบรษิทัคูค้่า  
โดยมีการกำาหนดเป้าหมายในการดำาเนินการบริหารความเสี่ยง 
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ซึ่งการเข้า
ซื้อขายตราสารอนุพันธ์ในตลาดการค้าอนุพันธ์ทุกครั้งจะดำาเนิน
การตามนโยบายขององค์กร อีกทั้งยังมีการประเมินและติดตาม
มูลค่าความเสี่ยง โดยให้สอดคล้องไปกับปริมาณซื้อขายวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. (Physical) เพื่อบริหารต้นทุนซื้อ
และราคาขาย เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาที่มีต่อ
ผลประกอบการของกลุ่ม ปตท.

 2.3  คว�มเสี่ยงจ�กก�รดำ�เนินก�รของรัฐบ�ล
  ทีอ่�จก่อให้เกดิผลกระทบต่อก�รดำ�เนนิธรุกจิ
  ของ ปตท.
 จากการที่ ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีรัฐบาลโดย
กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และอยู่ภายใต้การกำากับ
ดูแลของกระทรวงพลังงาน รวมทั้งการทำาธุรกิจพลังงานอยู่ภายใต้ 
การกำากับดูแลของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
(กพช.) ภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ดังนั้นภาครัฐยังคงสามารถกำากับดูแล 
การดำาเนินการใดๆ ของ ปตท. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายพลังงาน 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ กพช. สามารถอาศัยอำานาจ  
ตามพระราชบัญญัติฯ ในการเสนอแนะนโยบายและแผนการ
บริหารพลังงานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกำาหนด 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำาหนดราคาพลังงานให้สอดคล้อง 
กับนโยบายและแผนการบริหารพลังงานของประเทศ นอกจากนี้
ตามพระราชกำาหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนนำ้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ได้บัญญัติไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการแก้ไข
และป้องกันภาวะการขาดแคลนนำา้มันเชื้อเพลิง ให้นายกรัฐมนตรี
มีอำานาจออกคำาสั่งเพื่อกำาหนดมาตรการเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ได้ 
ซึ่งรวมถึงการจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงทุกชนิด ดังนั้นการกำาหนด
นโยบายและมาตรการด้านพลังงานของภาครัฐ อาจส่งผลกระทบ
ต่อโดยตรงต่อการดำาเนินธุรกิจของ ปตท. อาทิ การควบคุมราคา
ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) และการตรงึราคาก๊าซธรรมชาตสิำาหรบั
ยานยนต์ (NGV) เป็นต้น

 2.4  คว�มเสี่ยงจ�กผลก�รดำ�เนินง�น
  ของกลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
  ของผลก�รดำ�เนินง�นของ ปตท.
 จากการที่ ปตท. มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องจาก
การเข้าร่วมทุนในบริษัทต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงกัน 
ของการดำาเนินธุรกิจอย่างครบวงจรจากธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น
จนถึงขั้นปลาย รวมถึงการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องใหม่ๆ ทั้ง 
ในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับที่ผ่านมาบริษัทในกลุ่ม 
ได้มีการซื้อหรือควบรวมกิจการ การเข้าร่วมลงทุน การขยาย 
กำาลังผลิต และการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
แก่ผลิตภัณฑ์ การขยายธุรกิจดังกล่าว ส่งผลให้ผลการดำาเนินงาน
ของ ปตท. ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 
อย่างไรกต็าม บรษิทัในกลุม่ยงัต้องเผชญิกบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ 
จากลักษณะการประกอบธุรกิจ อาทิ ความผันผวนของราคา
ผลติภณัฑ์และวตัถดุบิ ความสำาเรจ็ในการสำารวจและพฒันาแหล่ง
ปิโตรเลยีม เหตกุารณ์นำ้ามนัและก๊าซธรรมชาตริัว่ไหล วฏัจกัรขาลง
ของธรุกจิปิโตรเคมแีละการกลัน่ คูแ่ข่งจากภมูภิาคตะวนัออกกลาง
ทีม่ต้ีนทนุการผลติตำา่กว่า ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงกฎหมาย
และข้อบังคับต่างๆ รวมถึงความล่าช้าของการดำาเนินโครงการ 
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เนื่องจากคำาสั่งของศาลปกครอง
กลาง เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและฐานะ
ทางการเงินของ ปตท. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ปตท. 
ได้มุ ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการองค์กรในลักษณะกลุ่ม ปตท.  
โดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อเป ็นพื้นฐานการ
เติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและให้เกิดการสร้างมูลค่ารวม
สูงสุดของกลุ ่ม ปตท. เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านโครงการ  
Supply Chain Management (SCM) รวมทั้งได้มีการศึกษา 
การควบรวมกิจการของธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกัน เพื่อสร้าง 
มูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุน และนำาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถของ 
การแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้น
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 2.5 คว�มเสี่ยงจ�กก�รลงทุนในต่�งประเทศ
 ปตท. มีแผนการลงทุนด้านพลังงานในต่างประเทศ 
ผ่านบริษัทในกลุ่ม ซึ่งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจปัจจุบันและเพิ่ม 
โอกาสในการเติบโตในระยะยาว ปตท. โดยปัจจุบัน ปตท.  
มีนโยบายขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในต่างประเทศ ทั้งในส่วน
ธุรกิจที่ลงทุนไปแล้ว และในธุรกิจใหม่ๆ ดังนั้นความเสี่ยงอันอาจ 
เกิดจากการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศนั้น ขึ้นกับปัจจัย 
หลายประการ เช่น ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป้าหมายรวมถึง
ประเทศคูค้่าของประเทศดงักล่าว การเปลีย่นแปลงด้านการปกครอง 
นโยบายสนับสนุนการลงทุน กฎหมายและกฎเกณฑ์ด้านภาษี 
และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน ขีดความสามารถขององค์กรในการเข้าไปลงทุน 
ในธุรกิจใหม่ และการลงทุนในโครงการที่มีลักษณะเป็นการสร้าง
ใหม่ (Greenfield) ซึ่งต้องใช้เวลาในการพัฒนาและต้องการเงิน
ทุนสนับสนุนจำานวนมาก
 ในการบรรเทาความเสี่ยง จากการลงทุนในต่างประเทศ 
ปตท. ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ในรายละเอียดด้านกฎหมาย 
นโยบายของรัฐ และประเด็นต่างๆ ด้านภาษี รวมถึงปัจจัยอื่นๆ  
ทีก่ล่าวมาข้างต้น เพือ่ประเมนิผลกระทบทีอ่าจขึน้ต่อธรุกจิ และนำา
ผลการประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาความเหมาะสม 
ของการลงทุน  และภายหลังจากการลงทุนแล้ว ได้มีการจัดระบบ 
และหน่วยงานภายในเพื่อประมวลผลการประกอบการและปัจจัย 
ความเสี่ยงของโครงการที่ลงทุนไปแล้วอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง 
เร ่งพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากร รองรับการขยายการดำาเนินงานและการลงทุน 
ในต่างประเทศ

3.  คว�มเสี่ยงในก�รดำ�เนินโครงก�ร

 3.1 คว�มเสี่ยงในก�รพัฒน�ระบบท่อส่ง
  ก๊�ซธรรมช�ติ โรงแยกก๊�ซธรรมช�ติ 
  และโรงง�นปิโตรเคมี
 ความสำาเรจ็ของการขยายตวัทางธรุกจิของ ปตท. ขึน้อยูก่บั 
ปัจจัยหลัก คือ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของความต้องการ 
ใช้ก๊าซธรรมชาติ ความสามารถในการขยายระบบท่อส่งก๊าซ- 
ธรรมชาติ รวมถึงความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อรองรับ 
ความต้องการก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น การขยายตัว 
ของธุรกิจของ ปตท. ยังถูกจำากัดด้วยความสามารถในการขนส่ง 
ของระบบท่อก๊าซธรรมชาตใิห้ครอบคลมุพืน้ทีก่ารใช้  ความสามารถ 
ในการแยกก๊าซธรรมชาติ  และความสำาเร็จในการก่อสร้างโรงงาน 
ปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท. การพัฒนาโครงการต่างๆ อาจล่าช้ากว่า
แผนที่ประมาณการไว้จากสาเหตุหลายประการ เช่น การจัดหา
ผู้รับเหมาที่ล่าช้า การจัดซื้ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการ
จัดหาและขนส่งนาน การขออนุมัติการก่อสร้างจากหน่วยงานรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องและการได้รับอนุมัติการจัดทำารายงานการศึกษา 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental and Health 
Impact Assessment : EHIA) ดงันัน้หากโครงการต่างๆ ไม่แล้วเสรจ็ 
ตามเวลาที่กำาหนด จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและ 
ผลการดำาเนินงานของ ปตท. ได้ 
 ปตท. ได้ให้ความสำาคญักบัการบรหิารงานทีม่คีวามสำาคญั
ต่อการแล้วเสร็จของโครงการ (Critical Path) อาทิเช่น การเร่งรัด
การจัดจ้างผู ้รับเหมาก่อสร้าง การติดตามการจัดซื้ออุปกรณ์ 
สำาหรับการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด การจัดเตรียมมาตรการในการลด 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบ
ต่อการดำาเนินงานโครงการ การจัดให้มีหน่วยงานมวลชนสัมพันธ์ 
ทำาหน้าที่วางแผนพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
รวมทั้งการจัดเตรียมแผนงานและมาตรการรองรับ เพื่อลด 
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น หากกำาหนดแล้วเสร็จของโครงการ 
ล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ 

4.  คว�มเสี่ยงท�งด้�นปฏิบัติก�ร

 4.1 คว�มเสี่ยงจ�กภยันตร�ยที่อ�จเกิดขึ้นได้
  ในก�รดำ�เนินธุรกิจ
 การดำาเนินธุรกิจสำารวจ ผลิต ขนส่งและเก็บรักษาก๊าซ- 
ธรรมชาต ินำ้ามนัดบิ ผลติภณัฑ์ปิโตรเคมแีละผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม  
อาจทำาให้เกิดอันตรายได้โดยมีสาเหตุมาจากไฟไหม้ ระเบิด  
นำ้ามันรั่วไหลปนเปื้อน หลุมขุดเจาะระเบิด ท่อก๊าซธรรมชาติรั่ว  
การฟุ้งกระจายของก๊าซอันตราย การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ  
รวมถึงเหตุที่เกิดจากการกระทำาของบุคคลภายนอกและเหตุ 
อันตรายอื่นที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
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อย่างมีนัยสำาคัญต่อบุคคล ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม การดำาเนิน 
ธุรกิจ ชื่อเสียงองค์กร ฐานะการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของ  
ปตท. 
 ปตท. จึงให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยงโดยได้
ดำาเนนิมาตรการสำาหรบัสถานประกอบการทกุแห่ง ทัง้การตรวจสอบ 
และบำารุงรักษาระบบท่อส่งนำ้ามันและก๊าซธรรมชาติ รวมทั้ง
เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ของทุกหน่วยการผลิตตามระยะเวลา 
ที่กำาหนด (Preventive Maintenance) การนำาระบบบริหาร 
ความมั่นคงปลอดภัยมาประยุกต์ใช้ รวมทั้งการเตรียมความพร้อม 
ในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินและแผนจัดการสภาวะวิกฤติ  
ตลอดจนการจดัทำาแผนกลยทุธ์และแผนปฏบิตักิารเพือ่การดำาเนนิ
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management : BCM)  
นอกจากนี้ ปตท. ได้มีการซื้อประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงสำาหรับ
ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการดำาเนินธุรกิจทั้งหมดตามที่บริษัทอื่นๆ 
ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีพึงปฏิบัติ และได้ทำา
ประกันภัยเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทต้องหยุดดำาเนินการ (Business 
Interruption)  

 4.2 คว�มเสีย่งจ�กข้อบงัคบัเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม
  และคว�มปลอดภัย
 การดำาเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อบงัคบัเกีย่วกบัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั  
ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเข ้มงวดมากขึ้น หากมีการตรากฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยขึ้นใหม่ในอนาคต หรือ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายวิธีการบังคับใช้กฎหมาย อาจทำาให้เกิด
ข้อจำากัดต่อการประกอบธุรกิจของ ปตท. หรืออาจทำาให้ต้นทุน
ในการดำาเนินการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญได้ นอกจากนี้โครงการ
ต่างๆ ของ ปตท. อาจเกิดความเสี่ยงในประเด็นของระยะเวลา 
และเงื่อนไขการปฏิบัติต ่างๆ ที่ เกี่ยวเนื่องกับการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบรายงาน EHIA รวมถึงขบวนการมีส่วนร่วมและ

การยอมรบัของชมุชนทีอ่าจจะก่อให้เกดิความล่าช้าของการดำาเนนิ
โครงการให้ไม่แล้วเสรจ็ตามเวลาทีก่ำาหนด ทัง้นี ้รวมถงึการยอมรบั
ของชุมชนต่อการดำาเนินงานของ ปตท. ในทุกๆ พื้นที่ปฏิบัติการ 
ในช่วงระยะเวลาดำาเนินการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนิน
ธุรกิจและความสามารถในการเพิ่มรายได้ของ ปตท. ในอนาคต 
  ปตท. ได้มีการบริหารความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว  
โดยให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทำาการตดิตามและวเิคราะห์ผลกระทบ 
ต่อการดำาเนนิงานของ ปตท. อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงกฎหมาย
และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภยั รวมทัง้การตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานราชการ
อย่างใกล้ชิด เพื่อนำาข้อมูลมาวางแผนงานหรือกำาหนดมาตรการ
รองรับ และจัดให้มีการดำาเนินงานมวลชนสัมพันธ์โดยมุ่งเน้น 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

5.  คว�มเสี่ยงท�งก�รเงิน

 5.1 คว�มเสีย่งจ�กคว�มผนัผวนของค่�เงนิบ�ท
 การเปลีย่นแปลงของค่าเงนิบาทต่อเงนิสกลุเหรยีญสหรฐัฯ  
จะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อรายได้ส่วนใหญ่ของ  
ปตท. ดังนั้นความผันผวนของค่าเงินบาทต่อเงินสกุลต่างประเทศ  
รวมถึงนโยบายทางเศรษฐกิจ การเงินและการคลังของประเทศ 
อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงนิและผลประกอบการโดยรวม 
ของ ปตท. ได้
 เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาท ปตท. 
ได้ดำาเนินการจัดโครงสร้างของเงินกู้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ
ให้มีสัดส่วนสมดุลกับรายได้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ (Natural 
Hedge) การใช้อนพุนัธ์ทางการเงนิเพือ่แปลงเงนิกูส้กลุต่างประเทศ  
รวมทั้งการบริหารเงินในบัญชีเงินฝากที่เป็นสกุลต่างประเทศ  
(Foreign Currency Deposit) และการซือ้-ขายเงนิสกลุต่างประเทศ
ล่วงหน้า (Forward) เพื่อเตรียมการชำาระหนี้เงินกู้สกุลต่างๆ และ
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ธุรกรรมการค้า นอกจากนี้ ปตท. ได้ดำาเนินการจัดทำานโยบาย
ทางการเงินและสินเชื่อ (Treasury and Credit Policy) เพื่อใช้ 
เป็นแนวทางในการบริหารการเงินของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม 
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยรวมถึง 
ข้อกำาหนดในเรื่องการจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงต่างๆ

 5.2 คว�มเสี่ยงจ�กก�รให้ก�รสนับสนุน
  ท�งก�รเงินแก่บริษัทในกลุ่ม ปตท.
 ในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงช่วงวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 
กับประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย ปตท. ได้ให้การสนับสนุน 
ทางการเงินตามสัญญาสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นแก่บริษัทในกลุ่ม
หลายบริษัท นอกจากนี้ยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้บริหาร เจ้าหนี้ 
และผู้ถือหุ้นใหญ่อื่นๆ ของบริษัทเหล่านี้ในการปรับโครงสร้างหนี้ 
ทั้งนี้ ปตท. มีนโยบายไม่สร้างภาระผูกพันทางการเงินใหม่เพิ่มจาก 
ที่มีอยู ่เดิม ยกเว้นในกรณีจำาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ ปตท.  
ในระยะยาว ปตท. จะพิจารณาให้ความสนับสนุนทางการเงิน 
ในรูปของเงินกู้ และ/หรือสินเชื่อทางการค้าเป็นรายกรณี ซึ่ง ปตท. 
มีความเชื่อว่านโยบายและการดำาเนินการดังกล่าวจะสามารถ 
สร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้ 
 ในการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในกลุ ่ม 
เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของหนี้ด้อยสิทธิ ทุน หรือสินเชื่อ
ทางการค้า ปตท. ไม่สามารถยืนยันได้ว่าบริษัทเหล่านี้จะสามารถ
ชำาระคืนเงินให้แก่ ปตท. หรือไม่ต้องการการสนับสนุนทางการเงิน
จาก ปตท. อกี ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนนิงานและฐานะ
ทางการเงินของ ปตท. นอกจากนี้ หาก ปตท. หรือบริษัทในกลุ่ม 
ตกเป็นผู ้ผิดนัด (Default) ภายใต้สัญญาข้อตกลงการให้การ
สนับสนุนจากผู้ถือหุ้น อาจส่งผลให้เจ้าหนี้บางรายเรียกให้หนี้ 
ถึงกำาหนดชำาระโดยพลันได้ (Acceleration) จึงไม่สามารถยืนยัน 
ได้ว่า ปตท. จะไม่เพิ่มสัดส่วนการลงทุนมากขึ้น หรือเพิ่มสัดส่วน 

การลงทุนมากกว่าร้อยละ 50 หรือเข้าควบคุมการบริหารบริษัท
ในกลุ่มเหล่านี้ หาก ปตท. เห็นว่าการดำาเนินการดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์มากกว่า กรณีที่ ปตท. ตัดสินใจเข้าควบคุมการบริหาร
บริษัทในกลุ ่มเหล่านี้ ภายใต้มาตรฐานการบัญชีไทยกำาหนด
ให้ ปตท. จะต้องมีการรวมงบการเงินของบริษัทในกลุ่มเข้ากับ 
งบการเงินของ ปตท. ตั้งแต่วันที่มีอำานาจในการควบคุมด้วย  
ซึง่การรวมงบการเงนินีอ้าจจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงนิรวม 
ของ ปตท.

 5.3 ก�รจัดห�เงินทุนสำ�หรับก�รดำ�เนินก�ร
  ต�มแผน
 ธุรกิจของ ปตท. โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสำารวจและผลิต
ปิโตรเลยีม ธรุกจิระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิและธรุกจิโรงแยกก๊าซ-
ธรรมชาติ รวมทั้งธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจโรงกลั่นเป็นธุรกิจที่ใช้
เงินลงทุนสูงและเป็นการลงทุนล่วงหน้า ในทางปฏิบัติถึงแม้ ปตท.  
จะมีการติดตามและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด  
แต่การใช้เงินทุนดังกล่าวยังอาจคลาดเคลื่อนไปจากแผนที่วางไว้
เนื่องจากหลากหลายปัจจัยซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ ปตท. 
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสำาเร็จและต้นทุนโครงการของ ปตท.
 จากการประกอบธุรกิจของ ปตท. ที่มุ่งเน้นการสร้างความ
เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวและการเป็นบริษัทที่มีการกำากับ
ดแูลกจิการทีด่ ีทำาให้ ปตท. มผีลประกอบการเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง  
และมีแผนงานลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่างระมัดระวังโดยคำานึงถึง
แหล่งเงินทุนต่างๆ โดยเฉพาะการจัดโครงสร้างเงินทุนที่สามารถ
ดำารงอัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญต่างๆ ให้อยู่ระดับที่เหมาะสม
เทยีบเคยีงได้กบับรษิทัในอตุสาหกรรมเดยีวกนั ซึง่จากการตดิตาม
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนอย่าง 
ต่อเนือ่ง ปตท. จงึมคีวามเชือ่ว่าจะสามารถจดัหาเงนิทนุเพือ่การขยาย 
ธรุกจิในอนาคตได้อย่างเพยีงพอด้วยต้นทนุทางการเงนิทีเ่หมาะสม
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หลักทรัพย์ของ ปตท. 

 หุ้นสามัญ
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	ปตท.	มีทุนจดทะเบียน	28,572,457,250	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	2,857,245,725	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ	10	บาท	โดยเป็นทุนที่ออกและช�าระแล้ว	28,490,420,250	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	2,849,042,025	หุ้น

 พันธบัตรและหุ้นกู้
	 ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2553	บริษัทฯ	มีเงินกู้ยืมในประเทศที่อยู่ในรูปพันธบัตร	ปตท.	ที่ค�้าประกันโดยกระทรวงการคลังจ�านวน		
18,000	ล้านบาท	และที่อยู่ในรูปพันธบัตรและหุ้นกู้	 ปตท.	 กระทรวงการคลังไม่ค�้าประกันจ�านวน	 160,161	ล้านบาท	 รวมพันธบัตร	
และหุ้นกู้	ปตท.	ในประเทศ	ทั้งสิ้น	178,161	ล้านบาท	และบริษัทฯ	มีเงินกู้ยืมต่างประเทศในรูปหุ้นกู้	ปตท.	สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ	และ	
สกุลเงินเยน	กระทรวงการคลังไม่ค�้าประกัน	จ�านวนเทียบเท่า	43,220	ล้านบาท	โดยรายละเอียดส�าคัญของพันธบัตรและหุ้นกู้	สามารถ	
สรุปได้ดังนี้

โครงสร้างเงินทุน

	 พันธบัตร	ปตท.	ค�้าประกันโดยกระทรวงการคลัง
	 	 •	 พันธบัตรในประเทศ	 18,000	 ปี	2554	-	2563	 ไม่มี
	
	 พันธบัตรและหุ้นกู้	ปตท.	กระทรวงการคลังไม่ค�้าประกัน
	 	 •	 พันธบัตรในประเทศ	 -	 -	 -
	 	 •	 หุ้นกู้ในประเทศ1/	4/	 160,161	 ปี	2554	-	2653	 ไม่มี
	 	 •	 หุ้นกู้ต่างประเทศ2/		3/			4/	 43,220	 ปี	2554,	2557,		 ไม่มี
	 	 	 	 	 2560,	2565,	2578
	
	 รวม	 	 	 203,381
	
	 รวมพันธบัตรและหุ้นกู้	ปตท.	 221,381

พันธบัตรและหุ้นกู้
จำานวน

(ล้านบาท)
วันครบกำาหนด

ไถ่ถอน หลักประกัน

1/	 Fitch	Rating	จัดอันดับเครดิตภายในประเทศ	(National	Rating)	ของหุ้นกู้	ปตท.	ระยะยาวที่ระดับ	“AAA	(tha)”	แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ
2/	 Moody’s	จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ต่างประเทศของ	ปตท.	ที่ระดับ	“A3”	แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ	โดยได้ปรับแนวโน้มเครดิตจากระดับ	“A3”	แนวโน้ม	
	 เครดิตเชิงลบ	ในวันที่	28	ตุลาคม	2553
3/	 S&P’s	 จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ต่างประเทศของ	ปตท.	ที่ระดับ	 “BBB+”	แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ	 โดยได้ปรับแนวโน้มเครดิตจากระดับ	 “BBB+”		
	 แนวโน้มเครดิตเชิงลบ	ในวันที่	10	ธันวาคม	2553
4/			รายละเอียดหุ้นกู้ในประเทศและหุ้นกู้ต่างประเทศของ	ปตท.
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	 PTTC11DA	 3,356.50	 ร้อยละ	6.70	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 อายุ	6	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2554

	 PTTC11DB	 4,000	 ร้อยละ	6.70	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 อายุ	6	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2554

	 PTTC11OA	 4,000	 ร้อยละ	5.53	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 อายุ	5	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2554

	 PTTC125A	 15,000	 ปีที่	1	-	4	ร้อยละ	4.25		ปีที่	5	-	8	ร้อยละ	5.75			 อายุ	8	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2555		
	 	 	 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

	 PTTC13NA	 11,700	 ปีที่	1	-	5	ร้อยละ	4.50		ปีที่	6	-	10	ร้อยละ	5.75				 อายุ	10	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2556			
	 	 	 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

	 PTTC13OA	 7,450	 ปีที่	1	-	3	ร้อยละ	5		ปีที่	4	-	5	ร้อยละ	5.50	 อายุ	5	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2556
	 	 	 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี													

	 PTTC13OB	 5,400	 ปีที่	1	-	3	ร้อยละ	5		ปีที่	4	-	5	ร้อยละ	5.50			 อายุ	5	ปี		ก�าหนดไถ่ถอนปี	2556
	 	 	 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี												

	 PTTC14DA	 2,946	 ปีที่	1	-	3	ร้อยละ	5		ปีที่	4	-	7	ร้อยละ	5.95	 อายุ	7	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2557						
	 	 	 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

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

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

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

	 PTTC156A	 4,040	 ร้อยละ	4.75	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี1/	 อายุ	10	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2558

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

	 PTTC165A	 3,000	 ปีที่	1	-	6	ร้อยละ	5		ปีที่	7	-	12	ร้อยละ	5.95			 อายุ	12	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2559
	 	 	 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

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

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

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

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

หุ้นกู้
จำานวน

(ล้านบาท)

หุ้นกู้ในประเทศไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ (หน่วย : ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยต่อปี อายุ / กำาหนดการไถ่ถอน
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1/		 ในวันที่	 12	 -	 13	มกราคม	2553	บริษัทฯ	 ได้ท�าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	 (Interest	Rate	Swap)	ส�าหรับหุ้นกู้สกุลบาทบางส่วน	จ�านวน		
	 4,040	ล้านบาท	ซึ่งจะครบก�าหนดช�าระคืนเงินต้นในวันที่	 20	มิถุนายน	2558	 โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย	 จากอัตราดอกเบี้ยคงที่	
	 ร้อยละ	4.75	ต่อปี	เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่ากับอัตราร้อยละ	6M	THBFIX	บวก	0.89-1.19	ต่อปี	ทั้งนี้ในสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว	
	 บางส่วนมีเงื่อนไขให้คู่สัญญามีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาก่อนก�าหนดได้
	 โดยในเดือนพฤษภาคม	บริษัทฯ	 ได้ยกเลิกภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	 (Interest	Rate	Swap)	ส�าหรับหุ้นกู้สกุลบาทบางส่วน	
	 จ�านวน	 2,040	ล้านบาท	 โดยบริษัทฯ	 ได้รับเงินชดเชยจากสถาบันการเงินที่เป็นคู่สัญญาจ�านวนหนึ่ง	 และในเดือนธันวาคม	สถาบันการเงินที่เป็น	
	 คู่สัญญาได้ใช้สิทธิยกเลิกภาระผูกพันส�าหรับหุ้นกู้สกุลบาทจ�านวน		 2,000	ล้านบาท	ดังนั้น	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2553	ภาระผูกพันตามสัญญา	
	 แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยส�าหรับหุ้นกู้สกุลบาททั้งจ�านวน	4,040	ล้านบาท	ได้ถูกยกเลิกไปทั้งหมด	มีผลให้กลับไปจ่ายดอกเบี้ยเดิมของหุ้นกู้เป็นอัตรา	
	 ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	4.75	ต่อปี	จนครบก�าหนดไถ่ถอน

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

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

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

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

	 PTTC127A	 8,500	 ร้อยละ	3.20	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 อายุ	3	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2555

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

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

	 PTTC14DB	 6,000	 ร้อยละ	3.20	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 อายุ	4	ปี	15	วัน	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2557

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

	 PTTC10DA	 4,000	 ร้อยละ	5.90	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 อายุ	100	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2653

หุ้นกู้
จำานวน

(ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยต่อปี อายุ / กำาหนดการไถ่ถอน
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1/		 ปตท.	ได้ท�าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน	(Cross	Currency	Swap)	จากหุ้นกู้สกุลเยน	จ�านวน	36,000	ล้านเยน	เป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ	จ�านวน	290.51		
	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	และได้ใช้อนุพันธ์ทางการเงินมาช่วยลดต้นทุนทางการเงิน	(Switchable	Swap	และ	Cross	Currency	Swap	Linked	to	LIBOR)		
	 ดังนี้	จ�านวน	96.84	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	มีอัตราคงที่ร้อยละ	4.975	ต่อปี	 โดยคู่สัญญาอนุพันธ์มีสิทธิเปลี่ยนเป็นอัตราลอยตัวที่ร้อยละ	LIBOR+0.65		
	 ต่อปี	และจ�านวน	96.84	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	มีอัตราลอยตัวที่ร้อยละ	LIBOR+0.20	ต่อปี	กรณีที่	LIBOR	มากกว่าร้อยละ	4.25	ต่อปี	หรือร้อยละ	5.50		
	 ต่อปี	กรณีที่	LIBOR	น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ	4.25	ต่อปี	และจ�านวน	96.84	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	มีอัตราคงที่ร้อยละ	5.37	ต่อปี	โดยคู่สัญญาอนุพันธ	์
	 มีสิทธิเปลี่ยนเป็นอัตรา	LIBOR+0.20	ต่อปี	
2/			 ปตท.	 ได้ท�าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน	 (Cross	Currency	Swap)	จากหุ้นกู้สกุลบาท	จ�านวน	3,643.50	ล้านบาท	 เป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ	จ�านวน		
	 108.48	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยร้อยละ	 5.44	ต่อปี	 จ�านวนเงินต้นได้ลดลงจาก	7,000	ล้านบาท	 เหลือ	 3,643.50	ล้านบาท		
	 เนือ่งจากในวนัที	่1	พฤศจกิายน	2553	บรษิทัฯ	ได้ตกลงยกเลกิภาระผกูพนั	Cross	Currency	Swap	จ�านวน	100	ล้านเหรยีญสหรฐัฯ	ท�าให้ภาระหนีบ้างส่วน	
	 จ�านวน	3,356.50	ล้านบาท	กลับไปเป็นสกุลบาท
3/			 ปตท.	 ได้ท�าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน	 (Cross	Currency	Swap)	 จากหุ้นกู้สกุลบาทบางส่วน	จ�านวน	3,054	ล้านบาท	 เป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ	
	 จ�านวน	90	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยร้อยละ	4.74	ต่อปี	คงเหลือเป็นภาระหนี้สกุลบาท	จ�านวน	2,946	ล้านบาท
4/	 ปตท.	ได้ท�าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน	 (Cross	Currency	Swap)	จากหุ้นกู้สกุลบาท	จ�านวน	2,636	ล้านบาท	เป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ	จ�านวน	79		
	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่	6mLIBOR+1.04%
5/	 ปตท.	ได้ท�าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน	(Cross	Currency	Swap)	จากหุ้นกู้สกุลบาท	จ�านวน	4,000	ล้านบาท	เป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ	จ�านวน	121		
	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่	6mLIBOR+1.05%

 ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ ปตท.
	 1.	 เมื่อวันที่	 12	 เมษายน	 2548	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจ�าปี	 2548	 ได้มีมติรับทราบการออกและเสนอขายใบส�าคัญ	
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	(Warrant)	ให้แก่	กรรมการผู้จัดการใหญ่	ผู้บริหาร	พนักงาน	ปตท.	และพนักงานบริษัทในเครือ	ปตท.	ที่มา	
ปฏิบัติงานประจ�าในต�าแหน่งงานของ	ปตท.	จ�านวน	60,000,000	หน่วย	แบ่งเป็น	2	รุ่น	คือ
	 	 •	 รุ่นที่	1	(PTT-W1)	จ�านวน	40,000,000	หน่วย	เสนอขายในปี	2548	
	 	 •	 รุ่นที่	2	(PTT-W2)	จ�านวน	20,000,000	หน่วย	เสนอขายในปี	2549	
	 	 และอนุมัติการออกและเสนอขาย	Warrant	 :	 PTT-W1	จ�านวน	40,000,000	หน่วย	 เพื่อรับสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจ�านวน	
40,000,000	หุ้น	 โดยใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรจะแบ่งออกเป็น	 4	ฉบับ	และใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ	แต่ละฉบับสามารถใช้สิทธิได้ใน	
วันท�าการสุดท้ายของทุกๆ	3	เดือนตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ	ทั้งนี้รายละเอียดของการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ	มีดังนี้

หุ้นกู้ต่างประเทศไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ (หน่วย : ล้านบาท)

	 USD	Bond	ปี	2004	 12,067.16			 ร้อยละ	5.75	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 อายุ	10	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2557

	 USD	Bond	ปี	2005	 10,278.83		 ร้อยละ	5.875	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 อายุ	30	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2578

	 Samurai	Bond	ปี	2007	 8,801.37	1/	 ร้อยละ	2.71	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี2/	 อายุ	10	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2560

	 PTTC11DA	ซึ่ง	Swap		 3,286.60	2/	 เฉลี่ยร้อยละ	5.44	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 อายุ	6	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2554
	 เป็นเหรียญสหรัฐฯ	

	 PTTC14DA	ซึ่ง	Swap	 2,726.67	3/	 เฉลี่ยร้อยละ	4.74	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 อายุ	7	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2557
	 เป็นเหรียญสหรัฐฯ

	 PTTC172A	ซึ่ง	Swap		 2,406.90	4/	 LIBOR	บวกร้อยละ	1.04	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 อายุ	7	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2560
	 เป็นเหรียญสหรัฐฯ	

	 PTTC222A	ซึ่ง	Swap		 3,652.36	5/	 LIBOR	บวกร้อยละ	1.05	จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี	 อายุ	12	ปี	ก�าหนดไถ่ถอนปี	2565
	 เป็นเหรียญสหรัฐฯ

หุ้นกู้
จำานวน

(ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยต่อปี อายุ / กำาหนดการไถ่ถอน
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	 1.	 10,000,000	 5	 183	 1	:	1	 •	 ใช้สิทธิฯ	ได้ครั้งแรกในวันที่	31	สิงหาคม	2549	และสามารถ	 	
	 	 	 	 	 	 	 ใช้สิทธิได้ในวันท�าการสุดท้ายของทุกๆ	3	เดือน	นับจากวันใช้สิทธิ
	 	 	 	 	 	 	 ครั้งแรก	ตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ	และก�าหนด
	 	 	 	 	 	 	 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	ตรงกับวันที่	31	สิงหาคม	2553

	 2.	 10,000,000	 5	 183	 1	:	1	 •	 ใช้สิทธิฯ	ได้ครั้งแรกในวันที่	31	สิงหาคม	2550	และสามารถ
	 	 	 	 	 	 	 ใช้สิทธิได้ในวันท�าการสุดท้ายของทุกๆ	3	เดือน	นับจากวันใช้สิทธิ
	 	 	 	 	 	 	 ครั้งแรก	ตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ	และก�าหนด
	 	 	 	 	 	 	 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	ตรงกับวันที่	31	สิงหาคม	2553

	 3.	 10,000,000	 5	 183	 1	:	1	 •	 ใช้สิทธิฯ	ได้ครั้งแรกในวันที่	31	สิงหาคม	2551	และสามารถ
	 	 	 	 	 	 	 ใช้สิทธิได้ในวันท�าการสุดท้ายของทุกๆ	3	เดือน	นับจากวันใช้สิทธิ
	 	 	 	 	 	 	 ครั้งแรก	ตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ	และก�าหนด
	 	 	 	 	 	 	 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	ตรงกับวันที่	31	สิงหาคม	2553

	 4.	 10,000,000	 5	 183	 1	:	1	 •	 ใช้สิทธิฯ	ได้ครั้งแรกในวันที่	31	สิงหาคม	2552	และสามารถ
	 	 	 	 	 	 	 ใช้สิทธิได้ในวันท�าการสุดท้ายของทุกๆ	3	เดือน	นับจากวันใช้สิทธิ
	 	 	 	 	 	 	 ครั้งแรก	ตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ	และก�าหนด
	 	 	 	 	 	 	 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	ตรงกับวันที่	31	สิงหาคม	2553

ฉบับที่

จำานวน
ใบสำาคัญ

แสดงสิทธิฯ
(หน่วย)

อายุของ
ใบสำาคัญ

แสดงสิทธิฯ
(ปี)

ราคา
การใช้สิทธิ
(บาท/หุ้น)

อัตราการใช้
สิทธิตาม
ใบสำาคัญ

แสดงสิทธิฯ
(หน่วย : 

หุ้นสามัญ)

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

	 ใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ	รุ่นที่	1	 (PTT-W1)	ครบอายุการใช้สิทธิไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่	31	สิงหาคม	2553	ทั้งนี้	 โดยสรุปนับแต่
วันออกและเสนอขาย	Warrant	จนถึงก�าหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	วันที่	31	สิงหาคม	2553	มีจ�านวนผู้ใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ	
(PTT-W1)	รวมทั้งสิ้น	39,407,300	หน่วย

หมายเหตุ : 	 •	 Warrant	ทีอ่อกและเสนอขายเป็นชนดิระบชุือ่ผูถ้อืและโอนเปลีย่นมอืไม่ได้		เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก	โอนให้ทายาทหรอืผูแ้ทนโดยชอบ	
	 	 ด้วยกฎหมาย
														 •	 ผู้ที่มีสิทธิได้รับจัดสรร	 ได้แก่	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	ปตท.	 และพนักงานบริษัทในเครือที่มาปฏิบัติงานประจ�า	
	 	 ในต�าแหน่งงานของ	ปตท.	ทั้งนี้	คณะกรรมการ	ปตท.	ไม่ได้รับการจัดสรร	Warrant	ยกเว้นกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 2.	 เมือ่วนัที	่11	เมษายน	2549		ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ประจ�าปี	2549	ได้มมีตอินมุตักิารออกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธิ	
(Warrant	:	PTT-W2)	จ�านวน	20,000,000	หน่วย	เพื่อรับสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจ�านวน	20,000,000	หุ้น	ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่		
ผู้บริหาร	พนักงาน	ปตท.	และพนักงานบริษัทในเครือที่มาปฏิบัติงานประจ�าในต�าแหน่งงานของ	ปตท.	โดยใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร
จะแบ่งออกเป็น	 4	ฉบับ	และใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ	แต่ละฉบับ	สามารถใช้สิทธิได้ในวันท�าการสุดท้ายของทุกๆ	3	 เดือนตลอดอายุของ	
ใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ	โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ	ครั้งนี้	ดังนี้
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	 1.	 5,000,000	 5	 234	 1	:	1	 •	 ใช้สิทธิฯ	ได้ครั้งแรกในวันที่	28	กันยายน	2550	และสามารถ
	 	 	 	 	 	 	 ใช้สิทธิได้ในวันท�าการสุดท้ายของทุกๆ	3	เดือน	นับจากวันใช้สิทธิ
	 	 	 	 	 	 	 ครั้งแรก	ตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ	และก�าหนด
	 	 	 	 	 	 	 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	ตรงกับวันที่	28	กันยายน	2554

	 2.	 5,000,000	 5	 234	 1	:	1	 •	 ใช้สิทธิฯ	ได้ครั้งแรกในวันที่	28	กันยายน	2551	และสามารถ
	 	 	 	 	 	 	 ใช้สิทธิได้ในวันท�าการ	สุดท้ายของทุกๆ	3	เดือน	นับจากวันใช้สิทธิ
	 	 	 	 	 	 	 ครั้งแรก	ตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ	และก�าหนด
	 	 	 	 	 	 	 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	ตรงกับวันที่	28	กันยายน	2554

	 3.	 5,000,000	 5	 234	 1	:	1	 •	 ใช้สิทธิฯ	ได้ครั้งแรกในวันที่	28	กันยายน	2552	และสามารถ
	 	 	 	 	 	 	 ใช้สิทธิได้ในวันท�าการสุดท้ายของทุกๆ	3	เดือน	นับจากวันใช้สิทธิ
	 	 	 	 	 	 	 ครั้งแรก	ตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ	และก�าหนด
	 	 	 	 	 	 	 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	ตรงกับวันที่	28	กันยายน	2554

	 4.	 5,000,000	 5	 234	 1	:	1	 •	 ใช้สิทธิฯ	ได้ครั้งแรกในวันที่	28	กันยายน	2553	และสามารถ
	 	 	 	 	 	 	 ใช้สิทธิได้ในวันท�าการสุดท้ายของทุกๆ	3	เดือน	นับจากวันใช้สิทธิ
	 	 	 	 	 	 	 ครั้งแรก	ตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ	และก�าหนด
	 	 	 	 	 	 	 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	ตรงกับวันที่	28	กันยายน	2554

ฉบับที่

จำานวน
ใบสำาคัญ

แสดงสิทธิฯ
(หน่วย)

อายุของ
ใบสำาคัญ

แสดงสิทธิฯ
(ปี)

ราคา
การใช้สิทธิ
(บาท/หุ้น)

อัตราการใช้
สิทธิตาม
ใบสำาคัญ

แสดงสิทธิฯ
(หน่วย : 

หุ้นสามัญ)

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

	 ทั้งนี้	นับแต่วันออกและเสนอขาย	Warrant	จนถึงวันที่	30	ธันวาคม	2553	มีจ�านวนผู้ใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ	(PTT-W2)	
รวมทั้งสิ้น	12,389,000	หน่วย		

หมายเหตุ :  	•	 Warrant	ทีอ่อกและเสนอขายเป็นชนดิระบชุือ่ผูถ้อืและโอนเปลีย่นมอืไม่ได้		เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก	โอนให้ทายาทหรอืผูแ้ทนโดยชอบ	
	 	 ด้วยกฎหมาย
														 •	 ผู้ที่มีสิทธิได้รับจัดสรร	 ได้แก่	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 ผู้บริหาร	พนักงาน	ปตท.	 และพนักงานบริษัทในเครือที่มาปฏิบัติงานประจ�า	
	 	 ในต�าแหน่งงานของ	ปตท.	ทั้งนี้	คณะกรรมการ	ปตท.	ไม่ได้รับการจัดสรร	Warrant	ยกเว้นกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้ถือหุ้น

	 ปตท.	มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามข้อมูล	ณ	วันที่	10	กันยายน	2553	ดังนี้	

	 ทุนจดทะเบียน	 2,857	 28,572	 -
	
	 ทุนช�าระแล้ว	(ณ	วันที่	10	กันยายน	2553)	 2,842	 28,424	 100.000
	 	 •	 กระทรวงการคลัง	 1,460	 14,599	 51.360
	 	 •	 กองทุนรวม	วายุภักษ์	หนึ่ง	โดย	บลจ.	เอ็มเอฟซี	 218	 2,179	 7.666
	 	 •	 กองทุนรวม	วายุภักษ์	หนึ่ง	โดย	บลจ.	กรุงไทย	 218	 2,179	 7.666	 	
	 	 •	 สถาบันและนักลงทุนทั่วไป	 946	 9,467	 33.308
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	 1.	 กระทรวงการคลัง	 1,459,885,575	 51.360

	 2.	 กองทุนรวม	วายุภักษ์	หนึ่ง	โดย	บลจ.	เอ็มเอฟซี	 217,900,000	 7.666

	 3.	 กองทุนรวม	วายุภักษ์	หนึ่ง	โดย	บลจ.	กรุงไทย	 217,900,000	 7.666

	 4.	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	 87,699,856	 3.085

	 5.	 CHASE	NOMINEES	LIMITED	42	 65,606,001	 2.308

	 6.	 HSBC	(SINGAPORE)	NOMINEES	PTE	LTD.	 50,018,609	 1.760

	 7.	 STATE	STREET	BANK	AND	TRUST	COMPANY	 42,167,848	 1.484

	 8.	 NORTRUST	NOMINEES	LTD.	 30,422,534	 1.070

	 9.	 ส�านักงานประกันสังคม	(2	กรณี)	 27,911,400	 0.982

	 10.	 THE	BANK	OF	NEW	YORK	Mellon	 17,301,143	 0.609

	 	 ยอดรวม	 2,216,812,966	 77.990

ลำาดับที่ รายชื่อ จำานวนหุ้น
ร้อยละของ

จำานวนหุ้นทั้งหมด

หมายเหตุ : 		1.	ผู้ถือหุ้นล�าดับที่	 5,	 6	 และ	 8	มีชื่อเป็นบริษัทนิติบุคคล	หรือ	NOMINEE	ACCOUNT	ซึ่ง	 ปตท.	 ได้ตรวจสอบกับบริษัท	 ศูนย์รับฝาก	
	 	 หลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(TSD)	แล้ว	ไม่สามารถตรวจสอบและเปิดเผย	Ultimate	Shareholder	ได้	แต่อย่างไรก็ตาม	กระทรวง	
	 	 การคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวที่เป็นตัวแทนภาครัฐ	ที่มีส่วนในการก�าหนดนโยบายการจัดการ	ปตท.	 โดยเสนอผู้แทนมาเป็น	
	 	 กรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง	 ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นล�าดับที่	 5,	 6	และ	 8	 ไม่ได้มีพฤติการณ์มีอิทธิพล	
	 	 ต่อการก�าหนดนโยบาย	การจัดการของ	ปตท.	เช่น	ส่งผู้แทนมาเป็นกรรมการของ	ปตท.	เป็นต้น
	 2.	ผู้ถือหุ้นในบริษัท	 ไทยเอ็นวีดีอาร์	 จ�ากัด	 ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง	 (Non-Voting	Depository		
	 	 Receipt	 :	 NVDR)	 ในรายการที่	 4	 ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ยกเว้น	 กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับ	
	 	 การเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 นโยบายจ่ายเงินปันผลของ ปตท.
	 บริษัทฯ	มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ	25	ของก�าไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินส�ารองต่างๆ	ทุกประเภทที่กฎหมายและ
บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดไว้	โดยพจิารณาจากก�าไรสทุธติามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ	อย่างไรกต็าม	การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะขึน้อยูก่บัแผน	
การลงทุน	ความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ	ในอนาคต	เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ�าปีแล้วจะต้อง	
น�าเสนอขออนมุตัต่ิอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้		เว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล	ให้คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจอนมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลได้	
แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

	 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 
	 ส�าหรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อย	บรษิทัย่อยแต่ละแห่งจะพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลจากกระแสเงนิสดคงเหลอื
เทยีบกบังบลงทนุของบรษิทัย่อยนัน้ๆ	หากกระแสเงนิสดคงเหลอืของบรษิทัย่อยมเีพยีงพอและได้ตัง้ส�ารองตามกฎหมายแล้ว	บรษิทัย่อย
นั้นๆ	จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

	 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)
	 หากไม่มีความจ�าเป็นอันใดคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	แก่ผู้ถือหุ้น	
เป็นจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	30	ของก�าไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี	และอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
เป็นครั้งคราวได้	ส่วนในกรณีของบริษัทย่อยนั้น	บริษัทฯ	ไม่ได้ก�าหนดนโยบายจ่ายเงินปันผล

	 ทั้งนี้	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	10	อันดับแรกของ	ปตท.	ณ	วันที่	10	กันยายน	2553	เป็นดังนี้		
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	 ปตท.	ตระหนกัเสมอว่า	ผูถ้อืหุน้ทกุท่านเป็นเจ้าของ	ปตท.	สิง่ทีจ่ะท�าให้ผูถ้อืหุน้ไว้วางใจ	และมัน่ใจในการลงทนุกบัธรุกจิของ	ปตท.	
ก็คือการมีนโยบายหรือการด�าเนินการที่รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายก�าหนด	หรือกว่านั้น	 รวมถึง	
การจัดการที่เหมาะสม	มีประสิทธิภาพ	และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด	เป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่เสมอ
	 นับตั้งแต่แปลงสภาพเป็นบริษัท	ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	และกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ปลายปี	 2544		
ปตท.	ให้ความส�าคัญในด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด	โดยก�าหนดให้	ปตท.	“ต้องจัดท�านโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ	ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ	ผู้บริหารระดับสูง	ฝ่ายจัดการ	และพนักงาน	ตามระบบการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง”	ไว้ในข้อบังคับของบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	
รวมทั้งได้ก�าหนดระเบียบบริษัทว่าด้วยการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และจัดท�าคู่มือหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	ปตท.	และส่งมอบให้
กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ	เป็นครั้งแรกในปี	2544	และต่อมา	คณะกรรมการ	ปตท.	จัดให้มี
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอีกจ�านวน	2	ฉบับ	ในปี	2548	และ	2551	เพื่อให้มีความสอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ
บริษัทจดทะเบียน	ปี	2549	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีสากลของ	The	Organization	 for	
Economic	Co-Operation	and	Development	 (OECD	Principles	 of	Corporate	Governance)	 ในหลักการ	5	หมวด	 ได้แก่	 สิทธิ	
ของผู้ถือหุ้น	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	และความ	
รบัผดิชอบของคณะกรรมการ	มาเป็นแนวทางหลกั	รวมทัง้เพิม่เตมิหวัข้อการเคารพสทิธมินษุยชน	การเคารพสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญา	
และการเคารพสทิธขิองผูบ้รโิภค	เพือ่ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธรุกจิและกฎหมายทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ทัง้นี	้คูม่อืดงักล่าวมสีถานะ
เป็นประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	 2550	และ	ปตท.	 ได้เผยแพร่คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ	
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	ฉบับปรับปรุง	 ครั้งที่	 2	บนระบบเครือข่าย	PTT	 Intranet	 และบน	
เว็บไซต์ของ	ปตท.		โดยสรุปสาระส�าคัญการด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการเป็นดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 ในฐานะเจ้าของบริษัท	 ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิก�าหนดทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่าง	
มนียัส�าคญัต่อบรษิทั	การประชมุผูถ้อืหุน้จงึเป็นเวทสี�าคญัส�าหรบัผูถ้อืหุน้ในการแสดงความคดิเหน็	ตดิต่อซกัถาม	และพจิารณาลงคะแนน
เสียงชี้ขาด	และคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้น	ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุม	
ผู้ถือหุ้น	มีเวลาเพียงพอส�าหรับการพิจารณา	และรับทราบผลการประชุม
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	 1.1  กำ�หนดก�รจัดประชุมผู้ถือหุ้น
	 ปตท.	 ได้ก�าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง	
ภายในเวลาไม่เกิน	 4	 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ	ปตท.	
และในกรณีที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ
ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น		
หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์	กฎหมาย	ที่ใช้บังคับที่ต้อง
ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว	 บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญ	
ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป	
	 ทั้งนี้ในปี	 2553	 ปตท.	 ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
ในวันที่	9	 เมษายน	2553	ณ	ห้องเพลนารี	1	 -	3	ศูนย์การประชุม	
แห่งชาติสิริกิติ์	 เขตคลองเตย	 กรุงเทพฯ	 และในระหว่างปี	 ไม่มี	
การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

	 1.2  ก�รแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้�
	 เมื่อคณะกรรมการ	 ปตท.	 มีมติให้มีการจัดการประชุม	
ผู้ถือหุ้น	 ปตท.	 จะด�าเนินการเปิดเผยมติการประชุม	 วันประชุม	
และระเบยีบวาระการประชมุโดยละเอยีดล่วงหน้าโดยการแจ้งข่าว
ประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้	
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
	 ปตท.	 ได้มอบหมายให้บริษัท	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	
(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ	 ปตท.	
เป็นผู้ด�าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระ	
การประชมุ	/	ข้อมลูประกอบทีส่�าคญัและจ�าเป็นส�าหรบัการตดัสนิใจ		/	

ความเห็นของคณะกรรมการ	 /	 รายงานการประชุมที่ผ่านมามี	
รายละเอียดครบถ้วน	/	รายงานประจ�าปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบ
การประชุม	/	เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ	และระบุวิธีการใช้	
ไว้ชัดเจน	 โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า	 14	 วันก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น	 และได้ท�าการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน
ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	อย่างละ	 1	 ฉบับ	ติดต่อกัน
ต่อเนื่องฉบับละ	3	 วัน	ก่อนวันประชุม	 3	 วัน	 เพื่อบอกกล่าวเรียก
ประชุมผู้ถือหุ ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอส�าหรับการเตรียมตัว	
ก่อนมาเข้าร่วมประชุม	
	 ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น	 ปตท.	 ได้น�าข้อมูล
หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบเปิดเผยในเวบ็ไซต์	
ของ	ปตท.	ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	30	วัน

	 1.3  ก�รดำ�เนินก�รประชุมผู้ถือหุ้น
	 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง	 	 ประธานที่ประชุม	
จะแนะน�าคณะกรรมการ	 คณะผู้บริหาร	 ผู้สอบบัญชีของบริษัท		
และทีป่รกึษากฎหมายซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นคนกลางให้ทีป่ระชมุรบัทราบ		
แล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของ	ปตท.	 รวมถึงการใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน	 และเมื่อมี	
การให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว	 ประธานฯ	 จะเปิดโอกาสให้	
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 ถาม
ค�าถามในแต่ละวาระ		และให้เวลาอภปิรายอย่างเหมาะสมเพยีงพอ			
จากนั้นประธานฯ	 และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน		
ตรงประเด็น	และให้ความส�าคัญกับทุกค�าถาม	แล้วจึงให้ที่ประชุม
ออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ	 ส�าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ
ประธานจะด�าเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล
	 ประธานฯ	จะด�าเนนิการประชมุตามล�าดบัวาระการประชมุ	
และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	
เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล�าดับระเบียบวาระด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม	
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวน
หุ ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากทีก่�าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ	เมือ่ทีป่ระชมุได้พจิารณา
ระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 ตามที่ก�าหนดไว้ใน	
ข้อบงัคบัของ	ปตท.	ทัง้นีใ้นการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี	2553	
ไม่มีการเปลี่ยนล�าดับระเบียบวาระ	 และไม่มีการขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ในที่ประชุมอย่างใด
	 อนึ่งในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงาน	
การประชมุอย่างถกูต้องครบถ้วน	และสรปุด้วยการลงมตพิร้อมกบั
นบัคะแนนเสยีง		ซึง่รวมระยะเวลาทีใ่ช้ในการประชมุผูถ้อืหุน้แต่ละ
ครัง้ประมาณ		3	-	4	ชัว่โมง	ทัง้นีใ้นการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�า
ปี	2553	ได้ก�าหนดการประชมุเวลา	09.30	น.	โดยเริม่รบัลงทะเบยีน
เวลา	 07.30	น.	 และเลิกประชุมเวลา	 13.11	น.	 โดยมีผู้เข้าร่วม	
การประชุมดังต่อไปนี้
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กรรมก�รบริษัท ตำ�แหน่ง

1.	 นายณอคุณ	สิทธิพงศ์	 ประธานกรรมการ	ปตท.
2.	 นายจักรมณฑ์	ผาสุกวนิช	 กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	ประธานกรรมการสรรหา
3.	 คุณพรทิพย์	จาละ	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ
4.	 นายชัยเกษม	นิติสิริ	 กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
5.	 นายจุลยุทธ	หิรัณยะวสิต	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการสรรหา
6.	 นายสุรชัย	ภู่ประเสริฐ	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
7.	 นางเบญจา	หลุยเจริญ	 กรรมการ
8.	 นายนริศ	ชัยสูตร	 กรรมการ
9.	 นายอนุวัฒน์	เมธีวิบูลวุฒิ	 กรรมการอิสระ
10.	นายสุรพล	นิติไกรพจน์	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
11.	นายวัชรกิติ	วัชโรทัย	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
12.	นายพิชัย	ชุณหวชิร	 กรรมการ
13.	นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ	/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้บริห�ร ตำ�แหน่ง

1.	 นายเทวินทร์	วงศ์วานิช	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
2.	 นายปรัชญา	ภิญญาวัธน์	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
3.	 นายอรรถพล	ฤกษ์พิบูลย์	 เลขานุการบริษัท

	 รวมทั้งยังมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของหน่วยธุรกิจจ�านวนหลายท่าน	 เข้าร่วม
ประชุมและตอบข้อซักถามด้วย

ผู้สอบบัญชี ตำ�แหน่ง

1.	 นางชลาลัย	สุขสถิต	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
2.	 นางมยุรีย์	จันทะมาตย์	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
3.	 นางสาวพิสมัย	แฉล้มเขตต์	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
4.	 นางสาวจินตนา	ฉายากุล	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ที่ปรึกษ�กฎหม�ย (ทำ�หน้�ที่ตรวจสอบและก�รลงคะแนนเสียงกรณีมีข้อโต้แย้งตลอดก�รประชุม)

1.	 นายวิศิษย์ศักดิ์	อรุณสุรัตน์	 บริษัท	วีระวงศ์	ชินวัตร	และเพียงพนอ	จ�ากัด
2.	 นายอัครพล	พิเชษฐวณิชย์โชค	 บริษัท	อัลเลนแอนด์โอเวอรี่	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด
3.	 นางมนัญญา	ธิตินันทวรรณ	 บริษัท	อัลเลนแอนด์โอเวอรี่	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด

ผู้ถือหุ้น (ณ ตอนปิดประชุม)

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น	4,357	ราย	โดยมาประชุมด้วยตนเอง	2,797	ราย	และรับมอบฉันทะ	1,560	ราย
รวมเป็นจ�านวนหุ้นทั้งสิ้น	2,383,437,384	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	84.07	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ร�ยชื่อคณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร ที่เข้�ร่วมประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2553
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	 1.4 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคว�มขัดแย้ง
   ของผลประโยชน์สำ�หรับก�รประชุม
	 คู ่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	 ปตท.	 ก�าหนดให้
กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานทกุคนจดัท�ารายงานความขดัแย้ง
ของผลประโยชน์ทั้งที่เป็นแบบรายงานประจ�าปี	 และแบบรายงาน
ใหม่ระหว่างปีกรณีมีการเปลี่ยนแปลง	และในการประชุมใดๆ	ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย	หรือมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับ	ปตท.	จะต้องแจ้ง
ให้ทีป่ระชมุทราบและไม่ร่วมพจิารณาหรอืงดออกเสยีงในเรือ่งนัน้ๆ
	 ในการประชุมผู้ถือหุ้น	 หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย		
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด	 กรรมการท่านนั้นจะต้องแจ้งต่อ	
ที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ	

 1.5 ก�รเปิดเผยผลก�รประชุมผู้ถือหุ้น
	 ปตท.	จะจดัส่งรายงานสรปุผลการลงมตใินทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ	และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ภายใน		
1	วันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม	และจะจัดส่งรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น	 ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียง		
รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้ตลาด
หลักทรัพย์ฯ	 และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ภายในก�าหนด		
14	วัน	รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุม	วีดิทัศน์	ภาพ	และเสียง
ของการประชุมบนเว็บไซต์ของ	ปตท.	

2.  ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน 

	 แม้ว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะถือหุ้นในจ�านวนที่ไม่เท่ากัน		
มสีทิธอิอกเสยีงไม่เท่ากนัตามจ�านวนหุน้ทีถ่อื	แต่มไิด้หมายความว่า	
การมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นจะแตกต่างกัน	ปตท.	จึงปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยไม่ค�านึงถึงเพศ	 อายุ	 เชื้อชาติ	
สัญชาติ	 ศาสนา	 ความเชื่อ	 ฐานะทางสังคม	 ความพิการ	 หรือ	
ความคิดเห็นทางการเมือง	และแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุด้วยเหตไุม่สะดวกประการใด	ผูถ้อืหุน้ย่อมมสีทิธมิอบฉนัทะ
ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้	

	 2.1 ก�รเสนอว�ระก�รประชุมเพิ่มเติม
   และเสนอชือ่บคุคลเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมก�ร
	 ปตท.	ก�าหนดหลกัเกณฑ์การให้สทิธผิูถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอ
วาระการประชุมฯ	 และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ	
ล่วงหน้าให้คณะกรรมการ	ปตท.	พจิารณาก�าหนดเป็นระเบยีบวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการ
ก�ากับดูแลบริษัท	 และการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่านเดียว	
หรือหลายท่านที่มีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า	100,000	หุ้น	 เสนอวาระ
การประชมุหรอืเสนอชือ่บคุคลทีม่คีวามเหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการ	 ปตท.	 ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีในช่วง
ไตรมาสสุดท้ายของปี
	 ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2554	 ปตท.		
ได้น�าหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของ	ปตท.	และแจ้งข่าว	
ประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่	
วนัที	่28	ตลุาคม	2553	จนถงึวนัที	่31	ธนัวาคม	2553		เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้
เสนอวาระการประชมุฯ	และ/หรอืชือ่บคุคลเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการ
ล่วงหน้า	อย่างไรกต็าม	ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุ	และไม่มี
การเสนอชื่อบุคคลสมัครเป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว

 2.2 ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
   ในก�รประชุมผู้ถือหุ้น
	 ในการจดัการประชมุผูถ้อืหุน้ฯ	ปตท.	ได้อ�านวยความสะดวก
ให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย	ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล	ต้อนรับ		
ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ	 มีการคัดเลือกสถานที่ประชุม	
ทีส่ามารถอ�านวยความสะดวกให้กบัผูส้งูอายแุละผูพ้กิารทีใ่ช้รถเขน็		
การจัดห้องประชุมส�ารองและระบบการถ่ายทอดสัญญาณโต้ตอบ
ระหว่างห้องประชุม	การเตรียมการรักษาความปลอดภัยและแผน	
รับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม	 การเปิด	
บริการตรวจรับเอกสารลงทะเบียนล่วงหน้า	1	วัน	การจัดเจ้าหน้าที่
ให้บริการถ่ายเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร		
การเปิดรบัลงทะเบยีนก่อนเวลาประชมุ	2	ชัว่โมง	การขยายระยะเวลา
รับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาวาระการประชุม	
สดุท้าย	การใช้ระบบ	Barcode	ในการลงทะเบยีนเพือ่ความสะดวก
รวดเร็ว	 และการจัดให้มีการเลี้ยงรับรองส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วม
ประชุม	
	 แม้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจ�า
ปีของ	 ปตท.	 เป็นคนไทย	 	 และด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น	
ภาษาไทย	ปตท.	 จัดท�าเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น	และ	
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็น	 2	 ภาษา	 คือ	 ภาษาไทยและภาษา	
อังกฤษ	ส�าหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ	 จัดท�าเว็บไซต์	
ของ	ปตท.	เป็น		2		ภาษา	รวมทัง้จดัให้มพีนกังานทีม่คีวามเชีย่วชาญ	
ทางภาษาคอยให้ความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น	 และในกรณี	
ที่มีผู ้ถือหุ้นที่ไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยซักถามข้อสงสัย	
หรืออภิปรายในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ปตท.	 จะจัดให้มีการสื่อสาร	
ที่เหมาะสมและมีการแปลเป็นภาษาไทยทั้งค�าถามและค�าตอบ
ส�าหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นในที่ประชุมเพื่อรักษาประโยชน์	
และอ�านวยความสะดวกในการสือ่สารส�าหรบัผูถ้อืหุน้ชาวต่างชาติ
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	 2.3   ก�รมอบฉันทะ
	 เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง	 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของ	ปตท.		
ท่านใดท่านหนึง่จากกรรมการอสิระทีเ่ข้าร่วมประชมุทัง้หมด		ซึง่	ปตท.	จะระบรุายชือ่ไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่ระทรวงพาณชิย์
ก�าหนด	 เพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข	ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น	ปตท.		
จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง
	 นอกจากนี	้ปตท.	ได้เปิดเผยแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีแ่นบ	พร้อมทัง้รายละเอยีดและขัน้ตอนต่างๆ	บนเวบ็ไซต์ของ	ปตท.	ล่วงหน้า	
ก่อนวันประชุม	30	วัน	โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ	

3.  บทบ�ทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

	 ปตท.	ได้ให้ความส�าคญัในการดแูลและค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่	ทัง้ภายในและภายนอกบรษิทัฯ	รวมถงึความรบัผดิชอบ	
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ	ปตท.	ออกเป็น	 6	กลุ่ม	และก�าหนดพันธกิจเป็นเป้าหมายในการตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มไว้ดังนี้

	 ต่อประเทศ	 สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว	โดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ		
	 	 	 	 มีคุณภาพได้มาตรฐาน	และราคาเป็นธรรม	เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 ต่อสังคมชุมชน	 เป็นองค์กรที่ดีของสังคม	ด�าเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล	
	 	 	 	 และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน
 ต่อผู้ถือหุ้น 	 ด�าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์	สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี	และมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน		
 ต่อลูกค้�	 สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า	โดยผ่านการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
	 	 	 	 ในระดับมาตรฐานสากล	ด้วยราคาเป็นธรรม
 ต่อคู่ค้�	 ด�าเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม	มุ่งสร้างความไว้วางใจ	ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี
	 	 	 	 เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
 ต่อพนักง�น	 สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการท�างานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง	ให้ความมั่นใจในคุณภาพ
	 	 	 	 ชีวิตการท�างานของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นน�า	เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

	 3.1  ก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 6 กลุ่ม
	 3.1.1		ประเทศ	
	 ในฐานะรฐัวสิาหกจิทีท่�าหน้าทีเ่ป็นบรษิทัพลงังานแห่งชาติ		
ปตท.	 เป็นผู้จัดหาทรัพยากรธรรมชาติรายใหญ่เพื่อตอบสนอง	
ความต้องการทางด้านพลังงานของประเทศอย่างเพียงพอ	 และ	
ตอบสนองนโยบายภาครฐัในการวจิยั	พฒันา	ผลติ	และจดัจ�าหน่าย	
พลงังานทางเลอืกและพลงังานสะอาดเพือ่ลดการพึง่พาการน�าเข้า	
ทรัพยากรจากต่างประเทศ	สร้างรายได้ให้ภาครัฐซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น	
รายใหญ่เพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนาประเทศ	และเป็นผู้น�าในการ
พัฒนาพลังงานทดแทน
	 ปตท.	ด�าเนินธุรกิจการจัดหา	ขนส่ง	 จัดจ�าหน่าย	 โรงแยก	
ก๊าซธรรมชาติ	 และลงทุนในสถานีบริการ	 NGV	 รวมทั้งธุรกิจ	
ที่ใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติผ่านบริษัท	
ในกลุ่ม	 ปตท.	 โดยการจัดหาก๊าซธรรมชาติครอบคลุมการจัดหา	
จากแหล่งในประเทศ	 น�าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน	 และในรูป	
ของก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ	 Liquefied	 Natural	 Gas	 (LNG)	
ในอนาคต	 เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้	 โดยในปี	 2553		

ปตท.	จัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ	
ความต้องการทัง้ในภาคไฟฟ้า	อตุสาหกรรม	และขนส่ง	มกีารปรบัปรงุ	
ประสิทธิภาพของโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มก�าลังการแยก
ก๊าซธรรมชาติและการผลิตผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ	
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	
	 ปตท.	 จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	 ได้แก่	 น�้ามัน	
เชื้อเพลิง	 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	 ผลิตภัณฑ์น�้ามันหล่อลื่นและ	
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	 ผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 2	 ช่องทางหลัก		
คือ	ตลาดค้าปลีก	 โดยจัดจ�าหน่ายผ่านสถานีบริการน�้ามัน	ปตท.	
ซึ่งได้พัฒนาเป็นสถานีบริการที่ทันสมัยแบบครบวงจร	และตลาด
พาณิชย์	 โดยจัดจ�าหน่ายผ่านกลุ่มลูกค้าราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	
อุตสาหกรรม	 สายการบิน	 เรือขนส่ง	 เรือประมง	 โรงบรรจุก๊าซ		
ร้านค้าก๊าซ	 และจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดต่างประเทศ		
โดยในปี	 2553	 ปตท.	 จ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงกว่า	 13,925		
ล้านลิตร	และมีการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพทั้งแก๊สโซฮอล์	
เพื่อทดแทนน�้ามันเบนซินและไบโอดีเซลเพื่อทดแทนน�้ามันดีเซล
อย่างต่อเนื่อง
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	 นอกจากนี้	 ปตท.	 ยังมีการลงทุนในธุรกิจส�ารวจและผลิต		
ธุรกิจโรงกลั่นน�้ามัน	 และธุรกิจปิโตรเคมีผ ่านบริษัทในเครือ
โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน	
และเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันมี	
ส่วนส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
	 อนึ่ง	 ข้อมูลการด�าเนินการในปี	 2553	 ในเรื่องดังกล่าว	
และในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง	ปรากฏอยู่ในหัวข้อ	“ผลการด�าเนินงาน
ปี	2553”

	 3.1.2	สังคม	ชุมชน
		 ปตท.	 ด�าเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎระเบียบ	
ของหน่วยงานก�ากบัดูแลอย่างเคร่งครัด	มีการจัดการด้านพลังงาน	
ปิโตรเลียมอย่างมืออาชีพ	 ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์
สูงสุด	 มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤติ	 รวมทั้งน�า	
มาตรฐานคุณภาพสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศด้าน	
ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการบริหาร	
จดัการ	ตลอดจนส่งเสรมิกจิกรรมทางสงัคมในการรกัษาสิง่แวดล้อม	
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนา	
อย่างยั่งยืน	 โดยมีการก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน		
และสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่ม	ปตท.	ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

	 ปตท.	 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายความรับผิดชอบ	
ต่อสงัคมของกลุม่	ปตท.	โดยมผีูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สือ่สาร
องค์กรและกิจการเพื่อสังคมเป็นประธาน	 และฝ่ายกิจการเพื่อ
สังคมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
คุณภาพ	 ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสิ่งแวดล้อมของ
กลุ่ม	ปตท.	 โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและ
ศกัยภาพองค์กรเป็นประธาน	และฝ่ายความมัน่คง	ความปลอดภยั	
อาชวีอนามยั	และสิง่แวดล้อมเป็นหน่วยงานรบัผดิชอบ	เพือ่ก�าหนด
แผนการด�าเนินงานให้ด�าเนินไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่ม	ปตท.	
	 ปี	2552	และปี	2553	ปตท.	ได้จดัท�าแนวทางการด�าเนนิงาน	
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกลุ่ม	ปตท.	 และได้น�าไปปฏิบัติใน
พื้นที่อาสาน�าร่อง	 โดยท�าการประเมินความสอดคล้องของการ	
ด�าเนินงานจริงเทียบกับกรอบการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบ	
ต่อสังคม	 (Gap	 Assessment)	 ซึ่งผลที่ได้จะเป็นข้อมูลในการ	
จัดท�าแผนการด�าเนินงานทั่วทั้งองค์กรต่อไป	 และเพื่อแสดงถึง	
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม	 ควบคู่ไปกับ	
การเสริมสร้างประสิทธิภาพและการเติบโตทางธุรกิจ	 รวมทั้ง	
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล	ปตท.	 จึงสนับสนุน	
ให้โรงแยกก๊าซธรรมชาตขินอม	เข้าร่วมโครงการและได้รบัการรบัรอง
การปฏบิตัติามเกณฑ์มาตรฐานความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบการ	
อุตสาหกรรมต่อสังคม	 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม	 กระทรวง
อุตสาหกรรม	(Standard	for	Corporate	Social	Responsibility-
Department	of	Industrial	Work		:	CSR-DIW)	หลังจากที่โรงแยก
ก๊าซธรรมชาติระยองได้รับการรับรองไปแล้วในปี	2551
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	 ปตท.	 ยังได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแล	
การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการสื่อความ	
กลุ่ม	ปตท.	 ในพื้นที่จังหวัดระยอง	ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง	
ของกลุ่ม	ปตท.	 ในพื้นที่จังหวัดระยอง	จ�านวน	11	บริษัท	 เพื่อท�า	
หน้าที่ก�ากับดูแลงานฯ	 ของกลุ่ม	 ปตท.	 ในพื้นที่จังหวัดระยอง		
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	
	 อย่างไรก็ดี	 ปตท.	 ยังมุ ่งมั่นด�าเนินงานด้านการพัฒนา
สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง	 ครอบคลุมด้านการศึกษา	 สังคม		
สิ่งแวดล้อม	ศิลปวัฒนธรรม	และกีฬา	 โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม	
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจ	 เพื่อ	
ร่วมกันคิด	ร่วมกันสร้าง	เพื่อ	“พลังที่ยั่งยืน	เพื่อไทย”	
	 อนึ่ง	 ข้อมูลการด�าเนินการในปี	 2553	 ในเรื่องดังกล่าว	
ปรากฏอยู่ในหัวข้อ	 “พลังที่ยั่งยืน	 เพื่อไทย”	 และรายงานความ	
รับผิดชอบต่อสังคมกลุ่ม	ปตท.	แล้ว

	 3.1.3	ผู้ถือหุ้น
	 กลยทุธ์การเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื	(Sustainable	Growth	
Strategy)	 ถูกน�ามาใช้ในการบริหารจัดการ	ปตท.	 ให้เป็นองค์กร
ที่มีความเป็นเลิศในด้านการด�าเนินงาน	 (High	 Performance		
Organization)	 โดยตั้งมั่นอยู่บนหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี		
(Corporate	Governance)	 ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม	 ชุมชน		
และสิ่งแวดล้อม	 (Corporate	 Social	 Responsibility)	 เพื่อให้	
นักลงทุนมั่นใจว่า	 ปตท.	 จะเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนที่ดี		
มีความยั่งยืน	เป็นองค์กรที่อยู่คู่สังคมไทยไปอีกนาน

	 กิจกรรมส�ำหรับผู้ถือหุ้น
	 ในปี	 2553	ปตท.	 ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าเยี่ยมชม	
กิจการ	 ณ	 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง	 และสวนสมุนไพร	
สมเด็จพระเทพฯ	 จังหวัดระยอง	 จ�านวน	 480	 คน	 โดยแบ่งเป็น		
3	 รุ่น	 รุ่นละ	160	คน	 เมื่อวันที่	 29	 -	30	พฤศจิกายน	และวันที่	 1	
ธันวาคม	 2553	 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นรายย่อยได้มีโอกาส	
เยี่ยมชมการด�าเนินงาน	 รับทราบข้อมูล	พบปะกับคณะผู้บริหาร	
ปตท.	และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่จังหวัดระยองของ	ปตท.	
	 ปตท.	 ได้น�าส่งหนังสือเชิญและเอกสารตอบรับไปยัง	
ผูถ้อืหุน้ซึ่งปรากฏรายชือ่	ณ	วนัปิดสมดุทะเบยีนเพือ่จ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาล	 ประจ�าปี	 2553	 เมื่อวันที่ 	 10	 กันยายน	 2553		
โดยทางไปรษณีย์	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ในการเข้า
เยีย่มชมกจิการของ	ปตท.	อนึง่	เนือ่งจากมผีูใ้ห้ความสนใจและแจ้ง
ความประสงค์ที่จะเข้าเยี่ยมชมกิจการของ	ปตท.	จ�านวนมากกว่า		
2,600	 คน	 ปตท.	 จึงใช้วิธีการจับสลากในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ	
เข้าเยี่ยมชมกิจการของ	ปตท.	โดยผู้บริหารเมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน		
2553	และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเยี่ยมชมกิจการของ	ปตท.		
บนเวบ็ไซต์ของ	ปตท.	เจ้าหน้าทีข่อง	ปตท.	ได้ด�าเนนิการแจ้งผูม้สีทิธิ	
เข้าเยี่ยมชมกิจการของ	ปตท.	ทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการตอบรับ	
เข้าเยี่ยมชมกิจการของ	ปตท.	ซึ่งในปีนี้		ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมกิจกรรม	
ได้รับกล้าไม้ในโครงการ	 “1	ล้านกล้า	 ถวายพ่อ”	 ซึ่งเป็นโครงการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อมของ	ปตท.	
เพื่อรณรงค์สร้างจิตส�านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย	
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ผู้ถือหุ้นกู้ร่วมกิจกรรมสอนทำาขนม



	 ส�าหรับผู ้ถือหุ ้นที่สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการ	 ในปี	 2554	
สามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดโครงการได้บน
เว็บไซต์ของ	ปตท.	ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเข้า
ร่วมกิจกรรมเท่านั้น
	 ส�าหรับกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นกู้	 ในปี	 2553	ปตท.	
ได้จัดงานแสดงคอนเสิร์ต	 PTT	 The	 Infinite	Miracle	Concert		
ณ	 อิมแพค	 อารีนา	 เมืองทองธานี	 มีผู ้ถือหุ ้นกู ้และผู ้ติดตาม	
เข้าร่วมงานประมาณ	14,000	คน	รวมทั้งได้จัดกิจกรรมด้าน	CSR	
ในงานคอนเสร์ิตดงักล่าว	โดยจดัให้ผูถ้อืหุน้กูร่้วมบรจิาคเงนิสมทบ
โครงการพลังไทยใจอาสาของ	ปตท.	เพื่อบริจาคเป็นทุนการศึกษา
ให้นักเรียนที่พิการทางสายตา	 นอกจากนี้ยังได้จัดท�านิตยสาร	
รายไตรมาส	“Happiness”	เพือ่ส่งให้ผูถ้อืหุน้กู	้ประกอบด้วยเนือ้หา
เกี่ยวกับ	 ปตท.	 และเรื่องราวหลากหลายสาระเพื่อความรู้และ	
ไลฟ์สไตล์		ทัง้นีเ้พือ่ท�าให้เกดิความใกล้ชดิและเป็นการสานสมัพนัธ์
ระหว่าง	ปตท.	กับผู้ถือหุ้นกู้
	 กิจกรรมส�ำหรับนักลงทุนสถำบัน
	 ในปี	 2553	 ได้จัดให้นักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์	
หลักทรัพย์เยี่ยมชมกิจการและพบผู้บริหารเพื่อแลกเปลี่ยนความ	
คิดเห็นเป็นประจ�าปีในช่วงเดือนมกราคม	และจัดให้มีการเยี่ยมชม	
การด�าเนินงานของคลังปิโตรเลียม	 จังหวัดล�าปาง	 โดยในการ	
เยี่ยมชมดังกล่าว	 นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้มี	
โอกาสทราบถึงทิศทางการด�าเนินธุรกิจของ	ปตท.	 จากผู้บริหาร	
โดยตรง	 อีกทั้งยังได้มีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมเพื่อสังคมกับ		
ปตท.	 เช่น	 การบริจาคอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาให้แก่
โรงเรียนในจังหวัดล�าปาง	เป็นต้น	อีกด้วย

	 3.1.4	ลูกค้า
	 ปตท.	 ค�านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า	 ซึ่งเป็น	
ผูท้ีซ่ือ้สนิค้าและบรกิารจาก	ปตท.	ด้วยราคาทีเ่ป็นธรรม	มคีณุภาพ	
มุ ่งมั่นพัฒนาสินค้า	 และให้บริการอย่างปลอดภัย	 ครบวงจร		
รวดเร็ว	 มีคุณภาพ	 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ	
ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง		
	 ปตท.	 น�าระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ	ความมั่นคง		
ปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการด�าเนินงาน	
เพื่อมุ ่งเน ้นการบริหารคุณภาพด้วยกระบวนการท�างานที่มี	
ประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความ	
พึงพอใจให้แก่ลูกค้า	 และถือความปลอดภัยเป็นหัวใจในการ	
ปฏิบัติงาน	 โดยการน�ามาตรฐานต่างๆ	 อาทิ	 ISO	 9001	 /	 มอก.	
18001	/	ISO	14001	มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
	 ปตท.	ประกอบธุรกิจค้าปลีกน�้ามันอยู่บนหลักการแข่งขัน	
เสรีตามกลไกตลาดโดยมีหน่วยงานของรัฐท�าหน้าที่ดูแลการขาย
ปลีกให้เหมาะสม	ทั้งนี้	 ความแตกต่างของราคาขายปลีกน�้ามัน
เป็นปัจจัยต่อการตัดสินใจที่ส�าคัญของผู้บริโภค	 ราคาขายปลีก
ของ	ปตท.	 และผู้ค้ารายอื่นจึงอยู่ในระดับที่เท่ากันหรือใกล้เคียง
กันอย่างมากเพราะผู้ค้าแต่ละรายไม่อยากเสียส่วนแบ่งการตลาด
จึงต้องปรับราคาให้อยู่ในระดับเดียวกัน	อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า	
ปตท.	 ชะลอการปรับขึ้นราคาขายปลีกน�้ามันในประเทศให้ช้ากว่า	
คู่แข่งอยู่เสมอเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้บริโภค
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กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นกู้



	 ปตท.	มุง่เน้นให้ความส�าคญักบัความต้องการของผูบ้รโิภค		
อาทิ	 การจัดให้มีบริการหลากหลายและสิ่งอ�านวยความสะดวก	
ต่างๆ	 ในสถานีบริการ	 อาทิ	 ร้านค้าสะดวกซื้อ	 ร้านกาแฟ	Café		
Amazon	 ร้านอาหาร	 ศูนย์บริการน�้ามันหล่อลื่น	 บริการล้างรถ	
รวมถึงการให้บริการของธนาคาร	ภายใต้แนวคิด	 “ความสุขหลาก
สไตล์ในที่เดียว...PTT	 Life	 Station”	 เพื่อสนองความต้องการ	
ของผู้บริโภคที่หลากหลาย	มีการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ในปี	
2553	 เช่น	 ผลิตภัณฑ์	 PTT	Blue	 Innovation	 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์	
น�้ามันเชื้อเพลิงสูตรใหม่ที่ให้การเผาไหม้สมบูรณ์	 และผลิตภัณฑ์
น�้ามันหล่อลื่นใหม่	4	ชนิด
	 นอกจากนี้	 ปตท.	 ยังจัดให้มีระบบ	 Call	 Center	 ที่มี	
ช่องทางหลากหลายเพือ่รบัฟังความคดิเหน็		ข้อตชิม		และข้อร้องเรยีน	
จากลูกค้า	 และผู ้บริโภค	 มีระบบการตอบสนองข้อร้องเรียน	
ทีร่วดเรว็และมปีระสทิธภิาพ	มกีารรบัฟังความคดิเหน็ภายหลงัจาก
การใช้บริการระบบ	Call	Center	 เพื่อน�าไปปรับปรุงการให้บริการ	
และมีการส�ารวจความคิดเห็นด้วย
	 (อนึ่ง	 ข้อมูลการด�าเนินการในปี	 2553	 ในเรื่องดังกล่าวปรากฏอยู่ใน

หัวข้อ	“พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย”	และ	“ผลการด�าเนินงานปี	2553”)

	 3.1.5	คู่ค้า
	 ปตท.	ให้ความส�าคัญกับคู่ค้า	อันเป็นผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญ
ที่ช่วยเหลือ	ในการด�าเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน	โดย	ปตท.	จะปฏิบัติ
ต่อคู ่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม		
เคารพสทิธซิึง่กนัและกนั		สร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมอือนัดี		
ปฏบิตัติามสญัญาอย่างเคร่งครดั		และให้ความส�าคญัในกระบวนการ	
จัดซื้อจัดหา	 ซึ่งเป็นกระบวนการส�าคัญในการควบคุมค่าใช้จ่าย		
คุณภาพสินค้า	 และบริการที่	 ปตท.	 จะน�ามาใช้ด�าเนินกิจการ		
มีการก�าหนดขั้นตอนการจัดหาพัสดุเพื่อให้เกิดความโปร่งใส		
ตรวจสอบได้	และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
	 ปตท.	ก�าหนดให้ผูเ้สนอราคาจะต้องปฏบิตัติามกฎระเบยีบ	
ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการท�างานและการใช้เครื่องมือ
ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ	 อย่างเคร่งครัด	 โดยเฉพาะ	
ในการท�างานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และ	
สภาพแวดล้อม	 ให้ระมัดระวังในการท�างานเป็นพิเศษ	 และเข้า	
เยีย่มชมกจิการของคูค้่า	เพือ่ประเมนิถงึศกัยภาพในการด�าเนนิงาน	
โดยเฉพาะด้านความมัน่คง	ปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสิง่แวดล้อม	
นอกจากนีพ้นกังานของบรษิทัคูค้่าต้องผ่านการเข้าอบรมการปฏบิตัิ
ตนและด�าเนินการในพื้นที่การท�างานของ	ปตท.	 และปฏิบัติงาน
ตามข้อก�าหนดในการเข้าท�างานในเขตปฏบิตังิานซึง่มรีายละเอยีด
การปฏิบัติตนตามแต่ละลักษณะงานไว้	

	 รายงานประจำาปี	2553			บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน)	 121

สัมมนาผู้แทนจำาหน่ายสถานีบริการน้ำามันทั่วประเทศ



	 ในปี	2553	ปตท.	น�าหลักการ	Total	Cost	of	Ownership		
(TCO)	ซึง่เป็นการพจิารณาต้นทนุในการจดัส่งพสัด	ุตลอดจนความ	
สะดวกในการติดต่อสื่อสารมาเป็นเกณฑ์พิจารณาในการคัดเลือก	
คู ่ค้า	 เพื่อให้โอกาสแก่คู ่ค้าที่มีฐานการผลิตและส�านักงานใน	
ประเทศไทย	อนัเป็นการสนบัสนนุการจดัหาพสัดใุนท้องถิน่	(ภายใน	
ประเทศไทย)	ส่งผลให้คูค้่าภายในประเทศมจี�านวนมากขึน้ในพสัดุ	
บางประเภททีบ่รษิทัคูค้่าภายในประเทศไม่มขีดีจ�ากดัในการจดัหา

	 3.1.6	พนักงาน
	 บุคลากรของ	 ปตท.	 ทุกคนเป็นส่วนส�าคัญที่สุดในการ	
ด�าเนินธุรกิจ	 ปตท.	 จึงให้ความส�าคัญกับพนักงานทุกคนไม่ว่า	
จะท�างานอยู่ในส่วนใด	 ฝ่ายใด	 โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ			
โดย	 ปตท.	 ส่งเสริมให้บุคลากร	 รู ้รักสามัคคี	 ไว้เนื้อเชื่อใจกัน		
ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย	 ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ	 และเคารพใน	
ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์		โดยการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างาน	

ที่ดี	 มีความปลอดภัย	 จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการท�างาน		
มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน	และจัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยี	
ใหม่มาสนับสนุนการท�างาน	 รวมทั้งไม่ให้เกิดกรณีที่มีลักษณะ
เป็นการคุกคามทางเพศ	ปตท.	ส่งเสริมการใช้สิทธิของลูกจ้างตาม	
กฎหมายว่าด้วยสหภาพแรงงานและรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
	 ปตท.	 มีความเชื่อมั่นว่า	 การเจริญเติบโตขององค์กร	
ขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ	ดังนั้น	ปตท.	 จึงมีนโยบายมุ่งเน้น
ที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร	 และระบบการพัฒนา
บุคคลให้มีความทันสมัย	 สอดคล้องกับเทคโนโลยี	 และเป็นไป	
ตามมาตรฐานสากล	 เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงาน		
เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง	 ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ	
ช่วยเหลอืสงัคมโดยส่วนรวม	และมุง่เน้นให้พนกังานเป็นกลไกหลกั
ในการพัฒนาให้	 ปตท.	 ไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ	
(High	 Performance	Organization)	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ	
ในการแข่งขัน	และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร	
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กีฬากลุ่ม	ปตท.	“One	Spirit	Wins	All”



	 จ�ำนวนบุคลำกรและค่ำตอบแทนบุคลำกร
	 จ�านวนพนักงาน	 ปตท.	 (รวมพนักงานที่ไปปฏิบัติงาน		
Secondment	ในบริษัทในกลุ่ม	ปตท.)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	
เท่ากบั	3,681	คน	และระหว่างปี	2553	(วนัที	่1	มกราคม	-	31	ธนัวาคม	
2553)	 เท่ากับ	3,800	คน	ทั้งนี้ในปี	2553	ปตท.	ยังคงด�าเนินการ	
จัดท�าแผนอัตราก�าลังคนให้สอดคล้องต่อการด�าเนินธุรกิจ		
ภายใต้ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ	 โดยให้ความส�าคัญ

	 1.	 ก๊าซธรรมชาติ		 1,108			 -			 1,162			 -		 1,196			 -			 1,206			 -
	 		
	 2.	 น�้ามัน		 1,254			 -			 1,234			 -			 1,199		 -			 1,182		 -
	 		
	 		3.	 ปิโตรเคมีและการกลั่น		 75			 -			 70			 -		 72		 -		 61		 -
	 		
	 		4.		สนับสนุนและปฏิบัติงาน	 8511/	 2562/	 8991/	 2712/		 9381/	 2762/	 1,0771/	 2742/

	 	 ในบริษัทที่	ปตท.	ถือหุ้น		
	 		
	 		5.	 บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า		 -			 7,086		 -			 7,718			 -			 7,676			 -			 8,743		
	 		
	 รวม	 3,288			 7,342			 3,365			 7,989			 3,405			 7,952		 3,526		 9,015		

กลุ่มธุรกิจ
ปี 2550

หมำยเหตุ	:	 1/	 ไม่รวมพนักงาน	ปตท.	ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ
	 2/	 พนักงาน	ปตท.	ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ

ปตท. กลุ่ม ปตท.

ปี 2551

ปตท. กลุ่ม ปตท.

ปี 2552

ปตท. กลุ่ม ปตท.

ปี 2553

ปตท. กลุ่ม ปตท.

หน่วย	:	คน	

กับการจัดสรรทรัพยากรในจุดที่ก ่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม	 หรือมี	
ความจ�าเป็นต่อเนื่องจากการลงทุน	นอกจากนั้น	ยังได้จัดท�าแผน	
และด�าเนินการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างจริงจังในทุกระดับ	
ตลอดจนปรับขั้นตอนการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	
	 จ�านวนบุคลากรแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ	ปี	2550	-	2552	และ
ปี	2553	(ณ	วันที่	1	มกราคม	-	31	ธันวาคม	2553)	มีรายละเอียด	
ดังนี้	

ผู้บริหารและพนักงานร่วมทำาบุญครบรอบวันสถาปนา	ปตท.
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พนักงาน	ปตท.	และพนักงานบริษัทในกลุ่มที่มาปฏิบัติงานประจ�า
ในต�าแหน่งงานของ	ปตท.	เพือ่เป็นการสร้างแรงจงูใจและตอบแทน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน	 ให้มุ่งปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มความสามารถอย่างต่อเนื่อง	 ตลอดจนสร้างความรู้สึกเป็น
เจ้าของและการมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาองค์กร	 ซึ่งจะ
ส่งผลดต่ีอการปฏบิตังิานและการด�าเนนิธรุกจิของ	ปตท.	ในอนาคต		
ทั้งนี้	 รายละเอียดได้รายงานไว้ในหัวข้อ	 “ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของ	ปตท.	แล้ว”

	 ค่ำตอบแทนอื่นๆ
	 ปตท.	 ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ	 นอกเหนือ	
จากเงินเดือน	 โบนัส	 และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับ	
ผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ		
การด�ารงชีพ	 ตลอดจนมาตรฐานของกลุ่มบริษัทในธุรกิจชั้นน�า
ประเภทเดียวกัน	 อาทิ	 ค่าเช่าบ้าน	 ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัด		
ค่าล่วงเวลา	 เป็นต้น	 และในปี	 2548	และปี	 2549	ปตท.	 ยังได้
ขออนุมัติจัดสรรสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ	 (Warrant)	 รวม	 2	ครั้ง	
จ�านวน	60,000,000	หน่วย	ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่	ผู้บริหาร		

ค่�ตอบแทนแก่บุคล�กร (ไม่รวมกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่และผู้บริห�รระดับสูง)
หน่วย	:	บาท

	 เงินเดือนรวม	 2,523,442,073	 2,775,721,471	 2,900,872,989	 2,976,806,620
	
	 โบนัสรวม	 1,263,194,610	 1,258,216,945	 1,336,855,751	 1,482,437,324
	
	 เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 249,207,450	 274,276,975	 280,726,154	 284,638,508
	
	 อื่นๆ	(ถ้ามี)	 1,104,896,055	 1,376,170,707	 1,346,214,160	 1,592,691,853
	
	 รวม	 5,140,740,190	 5,684,386,099	 5,864,669,055	 6,336,574,305

ค่�ตอบแทน ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์พนักงานกลุ่ม	ปตท.
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	 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบทรัพยำกรบุคคล
	 เพือ่ให้องค์กรพฒันาไปสูก่ารเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลศิ		
ในปี	 2553	 ปตท.	 ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและ	
พฒันาทรพัยากรบคุคลให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้		โดยมวีตัถปุระสงค์	
เพือ่ทีจ่ะพฒันาและใช้ประโยชน์จากทรพัยากรบคุคลให้เตม็ศกัยภาพ	
เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการด�าเนินธุรกิจ	และสนับสนุน
ให้พนกังานได้ใช้ความรูค้วามสามารถของตนเองอย่างเตม็ที่	รวมถงึ	
การมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	และเติบโตไปพร้อมๆ	กับ
ความส�าเร็จขององค์กรด้วย	เช่น	
	 •	 พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน	
	 	 ด้วยกลไก	Learning	Organization	
	 	 ปตท.	 ได้พัฒนาระบบส�าหรับจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้	
(Knowledge	Management)	ที่ส�าคัญขององค์กร	 โดยสนับสนุน
ให้ผูบ้รหิารและพนกังานมกีารจดัเกบ็ข้อมลูองค์ความรูใ้ห้เป็นระบบ
และเป็นปัจจุบัน	 รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับสามารถ	
ใช้ประโยชน์ได้จากระบบฐานข้อมลูดงักล่าว	ซึง่จะช่วยให้พนกังาน
สามารถเรียนรู้	 แก้ไขปัญหาต่างๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และ	
ช่วยส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาศักยภาพได้ด้วยตนเองอย่าง	
ต่อเนื่อง	 ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญในการน�าไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง
ความเป็นเลิศ	 กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นใน
ประเด็น	Learning	Organization	ไว้ดังนี้	
	 	 “การทีเ่ราจะมุง่ไปสูอ่งค์กรแห่งความเป็นเลศิได้นัน้	กด้็วย
ก�าลังสติปัญญาของคน	Learning	เป็น	Lifetime	หยุดไม่ได้”

	 •	 สร้างพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดีขององค์กร
	 	 และสังคม
	 	 นอกเหนอืจากระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคล	ทีมุ่ง่เน้น	
พัฒนาพนักงาน	 ปตท.	 ให้เป็นคนเก่ง	 หรือเป็นผู ้ที่มีศักยภาพ	
สามารถตอบสนองต่อความคาดหวงัขององค์กรในการด�าเนนิธรุกจิ
ได้แล้ว	ปตท.	ยงัให้ความส�าคญัต่อการพฒันาพนกังานให้เป็นคนดี		
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคม	 (Corporate	Social	
Responsibility)	 รวมทั้งยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี	 (Corporate	
Governance)	 เป็นกรอบให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัต	ิ ทั้งนี้	
ปตท.	 มีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี	 และ	
คนเก่งนั้น	 จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนใน
ระยะยาว
	 	 ทั้งนี้ 	 ในปี	 2553	 ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู ้และ	
ประสบการณ์ทางด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล		และร่วมกนัจดัท�า	
การส�ารวจค่าตอบแทน	(Compensation	Survey)	ด้วยความร่วมมอื	
ของบริษัทชั้นน�าในประเทศไทย	 7	 บริษัท	 และบริษัทที่ประกอบ	
ธุรกิจน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	มอบนโยบายการดำาเนินงานให้กับพนักงาน
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	 •	 ร่วมประสาน	เพื่อก�าหนดเป้าหมายและทิศทาง
	 	 การด�าเนินงานขององค์กร
	 	 ปตท.	 ได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับ
ร่วมกนัก�าหนดแผนงานให้สอดคล้องกบัทศิทางและเป้าหมายของ
องค์กร		ซึง่จะส่งผลให้การด�าเนนิธรุกจิทัว่ทัง้องค์กรมุง่ไปสูจ่ดุหมาย
เดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยผู้บริหารระดับสูงของ	ปตท.	
และบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	 รวมทั้งสายงานสนับสนุน	
มาร่วมประชุมหารือและก�าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร
ร่วมกัน	 และถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวไปสู ่หน่วยงานภายใน	
สายงานต่างๆ	 จากกลยุทธ์ธุรกิจเป็นแผนธุรกิจ	 และแผนการใช้	
งบประมาณที่มีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน
	 	 ในปี	2553	พนกังาน	ปตท.	ทกุระดบัได้ก�าหนดวตัถปุระสงค์	
และตัวชี้วัด	 (Key	Performance	 Indicators	 :	KPIs)	ที่ถ่ายทอด	
ลงมาตามล�าดับเป็นรายบุคคล	 ตั้งแต่ระดับองค์กร	 หน่วยงาน		
ลงมาจนถึงพนักงาน	 ทั้งนี้	 วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่พนักงาน
ก�าหนดนั้น	 จะใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานและมาตรฐานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคล	 รวมทั้ง	
ปรับปรุงการประเมินขีดความสามารถของพนักงาน	 ในระบบ	
Competency	 ทั้งหัวข้อที่ใช้ในการประเมินและวิธีการประเมิน		
โดยมีการจัดท�าและทบทวนระบบการประเมินบนระบบ	COACH	
ซึ่งเป็นโปรแกรมใช้ในการประเมินขีดความสามารถพนักงาน		
พร้อมทัง้ปรบัปรงุคูม่อืการใช้งาน	และมกีารน�าระบบต่างๆ	มาใช้เพือ่
สร้างประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานทางด้านการบรหิารทรพัยากร
บุคคล	 เช่น	 ระบบประเมินขีดความสามารถ	 (Competency)	ของ
พนักงาน	ระบบ	Career	Management	ซึ่งเป็นระบบการวางแผน
อาชีพส�าหรับพนักงาน	และระบบ	Employee	 Self	 Service	 ซึ่ง

เป็นระบบจดัการส่วนบคุคลของพนกังานบนเครอืข่ายคอมพวิเตอร์
องค์กร	เป็นต้น
	 •	 พัฒนาพนักงานตามสายอาชีพที่ก�าหนด		
	 	 และสอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจขององค์กร
	 	 การพัฒนาพนักงานถือเป็นหัวใจของระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล		ดังนั้น	ปตท.	จึงได้พัฒนาระบบบริหารสายอาชีพ
ของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 แบ่งการด�าเนินงานเป็น	
2	 กลุ่ม	 ที่เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ	คือ	 กลุ่ม	
ผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มพนักงาน
	 	 •	 กลุ่มผู้บริหารระดับสูง	 (ระดับเทียบเท่าผู้จัดการฝ่าย	
ขึน้ไป)	เป็นการบรหิารจดัการในรปูแบบกลุม่	ปตท.	(Group	Leader	
Development)		เพือ่รองรบัความต้องการผูบ้รหิารระดบัสงู		ทัง้ในเชงิ	
ปริมาณและคุณภาพ	ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือก	ประเมินศักยภาพ	
และจัดท�าแผนพัฒนาตัวบุคคลอย่างเป็นระบบ	มีคณะผู้บริหาร
ระดับ	CEO	ของกลุ่ม	ปตท.	 เรียกว่า	 คณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาผู้บริหารของกลุ่ม	ปตท.	(PTT	Group	Human	Resources	
Management	 and	Development	 Committee	 :	 PTTGMC)		
เป็นผู้ดูแล
	 	 •	 กลุ่มพนักงาน	 เป็นการบริหารจัดการภายในสายงาน	
ของ	ปตท.	หรือภายในของแต่ละบริษัทในกลุ่ม	ส�าหรับ	ปตท.	 ได้
ก�าหนดให้จดัตัง้คณะกรรมการทีป่รกึษาระบบการบรหิารสายอาชพี	
(Career	Management	Counseling	Committee	:	CMCC)	และ	
กลุ่มที่ปรึกษาสายอาชีพ	 (Career	Counseling	 Teams	 :	CCT)		
รวม	14	สายอาชีพ	ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก�าหนดและ
พฒันาพนกังานเป็นรายบคุคลให้มคีวามรูค้วามสามารถทีเ่หมาะสม		
เพื่อรองรับทิศทางการด�าเนินธุรกิจในอนาคต	ทั้งนี้	 วัตถุประสงค์

ผู้บริหารระดับสูงลงนามบันทึกข้อตกลงวัดผลการดำาเนินงานและค่าเป้าหมายปี	2553
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ในการบริหารสายอาชีพนั้น	 ก็เพื่อมุ ่งเน้นให้พนักงานมีความรู ้	
ความช�านาญสูงสุดในสายอาชีพ	และเตรียมความพร้อมส�าหรับ
การเติบโตขึ้นด�ารงต�าแหน่งผู ้บริหารระดับสูงต่อไปในอนาคต		
โดยองค์กร	ผู้บริหาร	และพนักงานร่วมกันก�าหนดแนวทางในการ	
พัฒนาพนักงาน	 ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรมที่เหมาะสม	 ตาม		
Competency	และ	Career	Profile	 รวมถึงการหมุนเวียนเปลี่ยน	
หน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะ	
ความช�านาญจากประสบการณ์ในต�าแหน่งหน้าที่ใหม่	 ตลอดจน	
การแต่งตั้งและเลื่อนระดับพนักงานให้เหมาะสมกับหน้าที่	
ความรับผิดชอบและศักยภาพของพนักงาน	 ซึ่งการพัฒนา	
พนักงานให้เหมาะสมตามความสามารถและความต้องการของ	
พนกังานและองค์กรนัน้	จะน�า	ปตท.	ไปสูค่วามส�าเรจ็ตามเป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้ในที่สุด
	 	 ทั้งนี้	 ในปี	 2553	มีการก�าหนดโครงการพัฒนาผู้บริหาร
ของกลุ่ม	ปตท.	 (Group	Leadership	Development	Program	 :	
GLDP)	 โปรแกรมการพัฒนากลุ่มศักยภาพส�าหรับผู้บริหารระดับ	
10-12	(Leadership	Development	Program	:	LDP)	และจัดท�า
แผนพัฒนารายบุคคล	 (Individual	Competency	Development	
Program	 :	 ICDP)	 ซึ่งเป็นโครงการที่น�าเอาศักยภาพของผู้น�า
และศักยภาพของพนักงานออกมาช่วยผลักดันให้	 ปตท.	 บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
	 •	 สร้างสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างผูบ้รหิารและพนกังาน
	 	 เพื่อเป้าหมายเดียวกัน
	 	 ปตท.	 ได้จัดให้มีรูปแบบการสื่อความระหว่างผู้บริหาร
และพนักงาน	 เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบถึงแนวทาง	
การด�าเนินงานขององค์กร	อุปสรรคหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น		

และเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความเห็นและมีส่วนร่วมในการ	
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานขององค์กร	 ในปี		
2553	 นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ	 กิจการสัมพันธ์	
ปตท.	ที่ก�าหนดวาระการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง	 ยังมี	
การประชุมคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ	 (Joint	Consultation		
Committee	 :	 JCC)	 ที่ก�าหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง	
ผู ้ บริหารและพนักงานในหน ่วยงานภูมิภาคทั่ วประ เทศ		
นอกจากนี้	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ยังได้จัดประชุมสื่อความกับพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ	
มาโดยตลอด	 รวมทั้งการประชุมระหว่างผู้บริหารและพนักงาน	
ทั้งในและนอกสังกัด	 และการส�ารวจความพึงพอใจของพนักงาน		
เพื่อรับทราบแนวคิดและหาทางแก้ไขและปรับปรุง	 โดย	 ปตท.		
มคีวามเชือ่มัน่ว่าการสือ่ความทีด่ี	และการแลกเปลีย่นความคดิเหน็	
ระหว่างผู้บริหารและพนักงานจะน�าไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง	
ผู ้บริหารและพนักงานทุกระดับ	 และท�าให้บรรลุเป้าหมายของ	
องค์กรร่วมกัน	 รวมทั้งได้ด�าเนินการสอบถามความต้องการ	
พื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารและพนักงานผ่านการ
ด�าเนินงานของคณะกรรมการหลายคณะ	 เช่น	 คณะกรรมการ	
จัดการทรัพยากรบุคคล	 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	 ปตท.	
และคณะกรรมการบริหารสายอาชีพ	 เป็นต้น	 และมีการส�ารวจ	
ความคิดเห็นของพนักงานโดยที่ปรึกษาผู ้เชี่ยวชาญทางด้าน	
การบริหารทรัพยากรบุคคลภายนอกจ�านวน	 1	 ครั้ง	 และมีการ	
ร่วมมือกับบริษัทในกลุ ่ม	 ปตท.	 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล	
ผู้บริหารของกลุ่มร่วมกัน	และจัดท�าแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
ของกลุ่ม	ปตท.	ร่วมกัน

พิธีมอบรางวัลพนักงานดีเด่นปี	2553
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	 •	 ก�าหนดให้มีค่านิยมร่วมของกลุ่ม	ปตท.	
	 	 (PTT	Group	Core	Value)
	 ในปี	 2551	 ได้มีการก�าหนดค่านิยมร่วมในการท�างาน
ของกลุ่ม	ปตท.	ซึ่งมีค�าย่อว่า																			เพื่อให้เกิดความเชื่อ		
การตัดสินใจและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ ่ม	
ปตท.	และส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงาน	 โดยมี	
ความหมาย	ดังนี้

สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่

ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ร่วมสร้างนวัตกรรม

ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

ร่วมสร้างพลังความดี

ร่วมสร้างความเชื่อมั่น

=

=

=

=

=

=

	 ในปี	 2553	 ได้ก�าหนดแนวทางในการก�าหนดพฤติกรรม
หลักของ	 “SPIRIT”	 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	
ที่มุ่งเน้นในเรื่องของกลยุทธ์	การสื่อความ	ภาวะผู้น�า	การเชื่อมโยง
กบัระบบในองค์กร	วฒันธรรมและความผกูพนัของพนกังาน	รวมทัง้
ภาพลกัษณ์องค์กร	โดยการสมัภาษณ์	ตอบแบบสอบถามและจดัท�า	
FOCUS	GROUP	ส�าหรับผู้บริหารในบริษัทกลุ่ม	ปตท.		
	 กำรสืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับผู้บริหำร
	 เนื่องจาก	ปตท.	มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ	ดังนั้นการสรรหา
และแต่งตั้งต�าแหน่งของกรรมการผู ้จัดการใหญ่	 จึงต้องตาม	
พระราชบญัญตัมิาตรฐานส�าหรบักรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ	
โดยต้องมคีณุสมบตัติามมาตรา	8	ตร	ีและด�าเนนิกระบวนการสรรหา

ตามมาตรา	8	จัตวา	โดยให้คณะกรรมการ	ปตท.	ตั้งคณะกรรมการ	
สรรหาคณะหนึ่งจ�านวน	 5	 คน	 ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมาย	ท�าหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้	 ความ
สามารถ	และประสบการณ์ที่เหมาะสมส�าหรับเป็นผู้บริหาร	ปตท.	
โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย		
ไม่เป็นกรรมการของ	ปตท.	 ยกเว้น	 เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการ
โดยต�าแหน่ง	 และมีอายุไม่เกิน	 58	 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร		
เมื่อคณะกรรมการสรรหาสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมแล้วให้เสนอ	
ต่อผู้มีอ�านาจพิจารณาแต่งตั้ง	 โดยต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน	1	ปีนับแต่วันที่ผู้บริหารเดิมพ้นจากต�าแหน่ง	 สัญญาจ้าง
มีระยะเวลาคราวละไม่เกิน	 4	ปี	 ในกรณีที่คณะกรรมการจะจ้าง	
ผู้บริหารเดิมต่อหลังจากครบก�าหนดเวลาตามสัญญาจ้าง	 ไม่ต้อง
ด�าเนินการกระบวนการสรรหาใหม่แต่จะจ้างเกินสองคราวติดต่อ
กันไม่ได้

กิจกรรมสร้างพลังร่วม	(SPIRIT)	พนักงานกลุ่ม	ปตท.
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	 ทั้งนี้	 ปตท.	 ได้ด�าเนินการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอย่าง	
ต่อเนื่องเพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกในการสรรหากรรมการ	
ผู้จัดการใหญ่ครั้งต่อไป	โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร		
เพื่อทดแทนผู ้บริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุ	 ในระหว่างปี		
2550	 -	 2555	และนโยบาย/แนวทางการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง	
ของกลุ ่ม	 ปตท.	 รวมทั้งการจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล	 คือ		
Management	 Pool	 ประกอบด้วยผู ้บริหาร	 350	 คน	 และ		
Potential	Pool	ของต�าแหน่ง	Key	Area	ไว้เรียบร้อยแล้ว
	 ในปี	2552	และปี	2553	ปตท.	มกีารพฒันาระบบ	“การพฒันา	
ผูบ้รหิารระดบัสงู	(Group	Leader	Development		Project	:	GLDP)”		
เพื่อเป็นการวาง	 Succession	 Plan	 ส�าหรับเตรียมบุคลากรให้มี
ความสามารถเพื่อขึ้นด�ารงต�าแหน่งที่สูงขึ้นเมื่อมีต�าแหน่งว่าง	
ของกลุ่ม	ปตท.	ได้แก่ต�าแหน่งต่างๆ	ดังนี้
	 •	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	(President)
	 •	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า	
	 	 (Senior	Vice	President	:	SEVP)
	 •	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า	
	 	 (Executive	Vice	President	:	EVP)
	 •	 ผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า	(Vice	President	:	VP)

	 โดยมผีูร้บัผดิชอบและหน่วยงานหลกัในการบรหิารจดัการ	ดงันี้
	 •	 คณะกรรมการจัดการกลุ่ม	ปตท.	
	 	 (PTT	Group	Management	Committee	:	PTTGMC)
	 •	 คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
	 	 ของกลุ่ม	ปตท.	(PTT	Group	Executive	Counseling	
	 	 Team	:	ECT)
	 •	 คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล	
	 	 (Corporate	Human	Resources	Committee	:	HRC)
	 •	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคล
	 	 และศกัยภาพองค์กรหรอืต�าแหน่งเทยีบเท่าในกลุม่	ปตท.
	 •	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลองค์กร	
	 	 ปตท.
	 •	 ฝ่ายกลยุทธ์และนโยบายทรัพยากรบุคคล	ปตท.
	 •	 ฝ่ายบริหารศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร	ปตท.
	 •	 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของแต่ละธุรกิจ	ปตท.
	 •	 ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้	ปตท.

	 ทัง้นี	้	ได้มกีารก�าหนด	System	&	Policy	เพือ่เป็นแนวปฏบิตัิ
ประกอบด้วยประเด็นหลักๆ	ดังนี้
	 •	 หลักการและเหตุผล
	 •	 การวัดผลการด�าเนินงาน
	 •	 แนวทางการด�าเนินงาน
	 •	 บทบาทและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง
	 •	 กระบวนการของระบบ

	 ขั้นตอนการด�าเนินงานหลัก
	 1.		 การก�าหนด	Business	Driver	และ	Success	Profiles	
ของแต่ละต�าแหน่ง
	 2.			การคัดเลือกกลุ่มผู้เหมาะสมเป็น	Pool	Member
	 3.			การประเมินศักยภาพเป็นรายบุคคลเทียบกับ	 Profile	
กับต�าแหน่งที่สูงขึ้น	เพื่อให้ทราบประเด็นที่ต้องพัฒนา
	 4.			การวางแผนพฒันารายบคุคล	(Individual	Development		
Plan	&	Implementation)	และมีระบบ	Mentoring	เพื่อให้การจัด
ท�าแผนพัฒนาและการด�าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย

	 ผลการด�าเนินการ	ปี	2553
	 •	 การเตรยีม	SEVP	Pool	Member	คอื	กลุม่ผูบ้รหิารระดบั		
	 	 EVP	
	 	 •	 จ�านวน	Pool	Member	52	ราย		(ณ	วันที่	1	ธันวาคม			
	 	 	 2553)
	 	 •	 Pool	Member	ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นด�ารงต�าแหน่ง		
	 	 	 9		ราย	(ปี	2550	-	2553)
	 •	 การเตรียม		EVP	Pool	Member	คือ	กลุ่มผู้บริหารระดับ	
	 	 VP	(กลุ่ม	ปตท.)			
	 	 •	 จ�านวน	Pool	Member		73		ราย		(ณ	วันที่	1	ธันวาคม			
	 	 	 2553)
	 	 •	 Pool	Member	ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นด�ารงต�าแหน่ง		
	 	 	 7	ราย	(ปี	2551	-	2553)
	 •	 การเตรียม	VP	Pool	Member	คือ	กลุ่มผู้บริหารระดับ	
	 	 ผจ.ส่วน	(ปตท.)
	 	 •	 จ�านวน	Pool	Member	106	ราย	(ณ	วันที่	1	ธันวาคม			
	 	 	 2553)
	 	 •	 Pool	Member	ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นด�ารงต�าแหน่ง		
	 	 	 14	ราย	(ปี	2552	-	2553)
	 	 •	 จัดท�า	SEVP	Career	Path	ของกลุ่ม	ปตท.

	 3.2  ก�รเค�รพกฎหม�ย
     และหลักสิทธิมนุษยชนส�กล
	 ปตท.	 ก�าหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของ	
ปตท.	ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	และ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศที่	 ปตท.	 เข้าไปลงทุน		
และเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล	 อย่างเคร่งครัดตามหลัก
ปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชนเป็นส่วนหนึง่ในการปฏบิตังิาน		
และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล	 อนึ่ง	
ข้อมูลการด�าเนินการในปี	 2553	 ในเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในรายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมกลุ่ม	ปตท.
 
 3.3  ข้อพิพ�ทที่สำ�คัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
	 ในปี	 2553	 ปตท.	 ไม่มีข้อพิพาทกับผู ้มีส่วนได้เสียที่มี	
นัยส�าคัญ
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4.  ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส

	 การเปิดเผยข้อมลูเป็นดชันชีีว้ดัความโปร่งใสในการด�าเนนิ
การที่ส�าคัญ	 เป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ	
นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ปตท.	 จึงให้ความส�าคัญกับ
การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง	แม่นย�า	และสร้างช่องทางการเปิดเผย	
ข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยง่าย	 รณรงค์ให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน
ตระหนกัถงึความส�าคญัของการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสใน
การด�าเนินงาน	และสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสม		
และเป็นธรรมส�าหรับทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน

	 4.1  ก�รร�ยง�นของคณะกรรมก�ร
    ทั้งที่เป็นก�รเงินและไม่ใช่ก�รเงิน
	 ปตท.	จดัท�าแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี	(แบบ	56-1)		
และรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	เพื่อรายงานผลการด�าเนินงาน
ประจ�าปีทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงินของบริษัทโดย	
เปิดเผยข้อมูลไม่น้อยไปกว่าที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	
ก�าหนดยืน่ต่อหน่วยงานก�ากบัดแูล	และน�าส่งผูถ้อืหุน้พร้อมหนงัสอื
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
	 นอกจากนี้ 	 เพื่อตอบสนองกับความคาดหวังในการ	
ได้รับข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียมากขึ้น	 ปตท.	 ได้จัดท�ารายงาน	
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมกลุม่	ปตท.	ประจ�าปี	2552	(PTT	Group’s	
CSR	Report	2009)	ทีส่อดคล้องกบัการจดัท�ารายงานตามแนวทาง	
สากล	Global	Reporting	 Initiative	 (GRI)	ซึ่งรายงานของ	ปตท.	
สามารถผ่านการประเมินในระดับ	 B	 ตามเป้าหมาย	 และยังได้
พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลและจัดท�าดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่ม	 ปตท.	 เพื่อเตรียมความพร้อม	
ในการจัดท�ารายงานในภาพรวมของกลุ่ม	ปตท.	ต่อไป

	 ทั้งนี้	 ปตท.	การจัดท�า	 “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
กลุ่ม	ปตท.”	 ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และ	
สิ่งแวดล้อมประจ�าปี	 2553	 ของกลุ่ม	 ปตท.	 จะจัดส่งพร้อมกับ
รายงานประจ�าปีให้กับผู้ถือหุ้น	และจะเปิดเผยให้กับผู้ที่สนใจ

	 4.2  คว�มสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
	 ปตท.	 แปลงสภาพและกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์	
แห่งประเทศไทย	ตัง้แต่เดอืนตลุาคม	2544	ปตท.	จดัให้มหีน่วยงาน	
ฝ่ายผูล้งทนุสมัพนัธ์	(Investor	Relations	Department)	ทีท่�าหน้าที่
เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญต่อผู้ลงทุนและดูแล
กระบวนการรายงานทางการเงนิ	เช่น	การน�าเสนอผลการด�าเนนิงาน		
งบการเงิน	สารสนเทศที่	 ปตท.	แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	 รวมถึง	
มีการท�าบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร	 (MD&A)	
รายไตรมาส	 ซึ่งแสดงสถานภาพผลการด�าเนินงานและแนวโน้ม
ในอนาคตของ	ปตท.	 ต่อผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ	
ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน	 สม�่าเสมอและครบถ้วนตามความ	
เป็นจริง	 นอกจากนี้	 ปตท.	 ได้จัดท�านิตยสารเพื่อผู้ถือหุ้นกู้	 ปตท.		
ภายใต้ชื่อ	“happiness”	ออกเป็นรายไตรมาส	เพื่อใช้เป็นช่องทาง	
ในการสือ่ความ	ข่าวสาร	ข้อมลูเกีย่วกบัธรุกจิและผลการด�าเนนิงาน
ของ	ปตท.	ต่อผู้ถือหุ้นกู้	 ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อกับหน่วยงาน	
ได้โดยตรง	หรอืผ่านทางเวบ็ไซต์ของ	ปตท.	ซึง่มข้ีอมลูทัง้ภาษาไทย	
และภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ		
ประกอบด้วยข้อมูลส�าคัญๆ	อาทิ
	 •	 รายงานประจ�าปี	/	แบบแสดงรายการประจ�าปี	
	 	 (แบบ	56-1)
	 •	 ข้อมูลโครงการลงทุนที่ส�าคัญ
	 •	 การจัดซื้อจัดจ้าง
	 •	 การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร
	 •	 การด�าเนินการตามนโยบายรัฐ
	 •	 แผนงานที่ส�าคัญ
	 •	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและกิจกรรมส่งเสริม
	 •	 ผลการด�าเนินงานด้านการเงิน
	 •	 ผลการด�าเนินงานที่ไม่ใช่ด้านการเงิน
	 •	 กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	ที่ส�าคัญ
	 โดย	 ปตท.	 ได้ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มี	
ความถกูต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส		และทัว่ถงึ	รวมทัง้การน�าเสนอผลงาน	
และการแจ้งสารสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุน	 ผู ้ถือหุ้น	 และ	
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด	สรุปได้ดังนี้
	 •	 ทางตรง	:	ปตท.	มกีารน�าเสนอผลงานให้แก่นกัวเิคราะห์	
นักลงทุน	 และพนักงาน	 เป็นระยะๆ	 อย่างสม�่าเสมอในรูปของ		
Analyst	Meeting,	Roadshow,	Conference	Call	 การเข้าร่วม	
Conference	 ซึ่งจัดโดยสถาบันต่างๆ	 รวมทั้งการร่วมกิจกรรม	
พบนกัลงทนุรายย่อยกบัตลาดหลกัทรพัย์ฯ	และผูเ้กีย่วข้องสามารถ
ท�าการนัดหมาย	 (Company	 Visit)	 เข้าพบผู้บริหาร	 ปตท.	 เพื่อ
สอบถามข้อมูลความคืบหน้าการด�าเนินกิจการได้ตลอดเวลา
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งานฉลองความสำาเร็จการขาย	“หุ้นกู้	ปตท.	100	ปี”



	 Roadshow	ต่างประเทศ	 10	 13

	 Roadshow	ในประเทศ	 5	 4

	 Analyst	Meeting	 5	 4

	 Credit	Rating	Review	 5	 5

	 Company	Visit	/	Conference	Call	 189	 178

	 ทางอีเมล	/	โทรศัพท์	 6	-	8	ครั้งต่อวัน	 6	-	8	ครั้งต่อวัน

	 ร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์สัญจรและหน่วยงานอื่นๆ	เพื่อพบนักลงทุน	 3	 3

	 น�านักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ	 1	 1

	 น�านักลงทุนรายย่อยพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ	 1	(3	รุ่น)	 1	(3	รุ่น)

	 กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นกู้	 2	 3

	 สรุปกิจกรรมหลักในปี	2552	และปี	2553	ดังนี้

กิจกรรม กิจกรรมในปี 2552 
(จำ�นวนครั้ง)

กิจกรรมในปี 2553 
(จำ�นวนครั้ง)

	 •	 ทางอ้อม	 :	 ปตท.	มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	ผลการด�าเนินงาน	 งบการเงิน	และข้อมูลน�าเสนอในรูปแบบต่างๆ	 รวมถึง	
รายงานสารสนเทศที่	ปตท.	แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	(www.set.or.th)	เว็บไซต์ของ	ปตท.	และนิตยสารเพื่อผู้ถือหุ้นกู้	ปตท.	“happiness”
	 •		กรณีที่นักลงทุนและผู ้เกี่ยวข้องมีข ้อสงสัยและต้องการสอบถาม	 สามารถติดต่อมายังฝ่ายผู ้ลงทุนสัมพันธ์	 ปตท.		
โทรศัพท์	0-2537-3518-9	อีเมล	:	ir@pttplc.com	หรือผ่านเว็บไซต์ของ	ปตท.	www.pttplc.com
	 •		การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์	 ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ	 ความคืบหน้าของการด�าเนินงาน	และโครงการต่างๆ	 รวมทั้ง	
ให้บริการตอบค�าถามและอ�านวยความสะดวกในการติดต่อแก่สื่อมวลชนและสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งในปี	 2553	มีการด�าเนิน
กิจกรรม	สรุปได้ดังนี้
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	 4.3  ก�รแจ้งข้อร้องเรียนและก�รเข้�ถึงข้อมูล
	 ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการติดต่อ	 การ
รับทราบข้อมูล	การแจ้งข่าว	/	เบาะแส	ทั้งภายในองค์กรโดยระบบ		
Intranet	Webboard	และจากภายนอกโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์	/
โดยทางโทรศัพท์	/	โดยหนังสือแจ้ง	/	โดยทางอีเมล	แจ้งหน่วยงาน		
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์	 ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการ
บริษัท	 ฝ่ายสื่อสารองค์กร	 หรือศูนย์บริหารค�าสั่งซื้อและลูกค้า	
สัมพันธ์	ดังนี้
	 •	 โทรศัพท์	:	Call	Center	1365,	0	2537	2000
	 •		เว็บไซต์	:	http://www.pttplc.com
	 	 •	 ศูนย์บริหารค�าสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์	:	
	 	 	 orc@pttplc.com
	 	 •	 ฝ่ายสื่อสารองค์กร	:	corporate@pttplc.com
	 	 •	 ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท	:	
	 	 	 corporatesecretary@pttplc.com	
	 	 •	 ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์	:	ir@pttplc.com	
	 ซึ่งข้อค�าถาม	ข้อติชม	และข้อเสนอแนะต่างๆ	จะส่งต่อให้
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการ	แก้ไขปรบัปรงุ	ผ่านระบบการจดัการ
เรื่องร้องเรียนโดยมีการติดตามความคืบหน้าผ่านการแจ้งเตือน	
ในระบบอีเมลทุก	 3	 วัน	หากด�าเนินการไม่แล้วเสร็จจะแจ้งเตือน	
ไปยงัผูบ้งัคบับญัชาทีส่งูขึน้ไปอกีระดบัเพือ่ด�าเนนิการ	หากแล้วเสรจ็		

	 ทางอีเมล	 165	ชิ้น	 224	ชิ้น

	 ข่าวแจก	/	ภาพข่าว	 165	ชิ้น	 224	ชิ้น

	 การแถลงข่าว	 36	ครั้ง	 51	ครั้ง

	 น�าสื่อมวลชนเยี่ยมชมการด�าเนินงาน	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 6	ครั้งต่อปี	 	8	ครั้งต่อปี

	 การให้การต้อนรับ	/	ให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่มาเยี่ยมชม	/	ดูงานในด้านต่างๆ	 121	คณะ	=	5,753	คน	 	37	คณะ	=	2,284	คน*

กิจกรรม กิจกรรมในปี 2552 กิจกรรมในปี 2553 

*		ลดลงครึ่งปีหลังเนื่องจากปิดรับการเยี่ยมชมเนื่องจากมีการปรับปรุงอาคาร

หน่วยงานที่รับผิดชอบจะแจ้งผลการด�าเนินงานให้ผู้ติดต่อทราบ		
และมีการติดตามในภายหลังอีกครั้งหนึ่งโดยสอบถามความ	
พึงพอใจจากการให้บริการโดยเจ้าหน้าที	่ Call	Center	 เพื่อน�าไป	
ปรบัปรงุการบรหิารระบบสารสนเทศ	ทัง้นีผู้บ้รหิารตดิตามสารสนเทศ	
ทั้งหมดเป็นประจ�าทุกเดือน	เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
และน�ากลับมาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงกระบวนการ	 สินค้า	 และ
บริการ	 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
ทุกฝ่าย
	 ส�าหรับการร้องเรียน	 ปตท.	 เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป	
สามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และ	
พนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของ	 ปตท.	
ต่อส�านักตรวจสอบภายใน	 ส�านักกรรมการผู ้จัดการใหญ่และ
เลขานุการบริษัท	และฝ่ายทรัพยากรบุคคล	 โดย	ปตท.	 จะรับฟัง	
ทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค	 โปร่งใส	 เอาใจใส่	 และให้ความ	
เป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย	มกีารก�าหนดระยะเวลาด�าเนนิการทีเ่หมาะสม	
มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

5.  คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

	 โครงสร้างการจัดการบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	
1	กุมภาพันธ์	2554
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หมำยเหตุ	:	ผู้ช่วย	กผญ.	=	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

1.	 ผู้ช่วย	กผญ.
	 ปฏิบัติการการค้าระหว่างประเทศ

ผู้ช่วย	กผญ.
ทรัพยากรบุคคลองค์กร

ผู้ช่วย	กผญ.
การเงินองค์กร

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
หน่วยธุรกิจน้ำ�มัน

1.	 ผู้ช่วย	กผญ.	วางแผน
2.		ผู้ช่วย	กผญ.	
	 วิศวกรรมและบริหารโครงการ
3.		ผู้ช่วย	กผญ.	
	 จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ
4.		ผู้ช่วย	กผญ.
	 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
5.		ผู้ช่วย	กผญ.	แยกก๊าซธรรมชาติ
6.		ผู้ช่วย	กผญ.	
	 ก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์
7.		ผู้ช่วย	กผญ.	
	 ระบบท่อจัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ

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

1.	 ผู้ช่วย	กผญ.	
	 พัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ
2.		ผู้ช่วย	กผญ.	
	 แผนและบริหารบริษัทในเครือ

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
หน่วยธุรกิจก�รค้�ระหว่�งประเทศ

โครงสร้�งองค์กร

ผู้ถือหุ้นผู้ตรวจสอบบัญชี 

คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รสรรห�

คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ด	ี คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
(บริหารจัดการผ่านคณะกรรมการ	14	คณะ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม

ส�านักตรวจสอบภายใน

สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี	ปตท.

ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่
และเลขานุการบริษัท

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
กลยุทธ์องค์กร ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รก�รเงิน

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
ทรัพย�กรบุคคลและศักยภ�พองค์กร

ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�ร
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊�ซธรรมช�ติ

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
หน่วยธุรกิจก๊�ซธรรมช�ติ

ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�ร
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปล�ย

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและก�รกลั่น

ผู้ช่วย	กผญ.
แผนกลยุทธ์และบริหารการลงทุน

ผู้ช่วย	กผญ.
นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน

ผู้ช่วย	กผญ.
บัญชีองค์กร

ผู้ช่วย	กผญ.
พัฒนาศักยภาพองค์กร

ส�านักกฎหมาย

ผู้ช่วย	กผญ.	บริหารกลยุทธ์
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

คณะกรรมก�ร
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 5.1  องค์ประกอบของคณะกรรมก�ร
	 ตามข้อบังคับบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	ก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังนี้
	 •	 มีจ�านวนไม่น้อยกว่า	5	คน	แต่ไม่เกิน	15	คน
	 •	 มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า	3	คน	(หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	ปตท.	ก�าหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง)
	 •	 กรรมการอย่างน้อย	1	คน	ต้องมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน
	 ทั้งนี้	ปัจจุบันคณะกรรมการของ	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์	ลงวันที่	4		มกราคม	2554	มีจ�านวน		
14	ท่าน	ประกอบด้วย
	 •	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	13	ท่าน	(เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ	8	ท่าน	ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ)
	 •	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	ท่าน

	 รายชื่อคณะกรรมการ	ปตท.	ณ	วันที่	1	กุมภาพันธ์	2554	ประกอบด้วย

หมำยเหตุ	:	 1.	 นายปิยวัชร	นิยมฤกษ์	 ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่	 1	มกราคม	2554	 (นายปิยวัชรฯ	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ปตท.		
	 	 เมื่อวันที่	9	เมษายน	2553	แทนคุณพรทิพย์	จาละ	ซึ่งครบวาระ)
	 2.			คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและลาออกในปี		2553	ดังนี้
	 	 2.1	 นายนนทิกร	กาญจนะจิตรา	ด�ารงต�าแหน่งแทนคุณหญิงชฎา	วัฒนศิริธรรม	ซึ่งลาออกเมื่อวันที่	28	มกราคม	2553	ก่อนครบวาระ		
	 	 	 (9	เมษายน	2553)	เนื่องจากอายุครบ	65	ปีบริบูรณ์	ตาม	พ.ร.บ.	คุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ			
	 	 	 พ.ศ.	2518
	 	 2.2	 นายภูษณ	ปรีย์มาโนช	ด�ารงต�าแหน่งแทนนายจุลยุทธ	หิรัณยะวสิต	ซึ่งลาออกเมื่อวันที่	1	กันยายน	2553
	 	 2.3	 นายไกรฤทธิ์	นิลคูหา	ด�ารงต�าแหน่งแทนนายจักรมณฑ์	ผาสุกวนิช	ซึ่งครบวาระเมื่อวันที่	9	เมษายน	2553

ตำ�แหน่ง

1.	 นายนริศ	ชัยสูตร	 รักษาการประธานกรรมการ	(ตั้งแต่วันที่	24	ธันวาคม	2553)	 11	เมษายน	2551

2.	 นายณอคุณ	สิทธิพงศ์	 กรรมการ	 10	เมษายน	2552

3.	 นายอ�าพน	กิตติอ�าพน	 กรรมการอิสระ	 11	เมษายน	2551

4.	 นายชัยเกษม	นิติสิริ	 กรรมการอิสระ	 22	กันยายน	2551

5.	 นายนนทิกร	กาญจนะจิตรา2.1	 กรรมการอิสระ	 9	เมษายน	2553

6.	 นายสุรชัย	ภู่ประเสริฐ	 กรรมการอิสระ	 10	เมษายน	2552

7.	 นายสุรพล	นิติไกรพจน์	 กรรมการอิสระ	 10	เมษายน	2552

8.	 นายวัชรกิติ	วัชโรทัย	 กรรมการอิสระ	 10	เมษายน	2552

9.	 นายอนุวัฒน์	เมธีวิบูลวุฒิ	 กรรมการอิสระ	 21	พฤศจิกายน	2551

10.	 นายภูษณ	ปรีย์มาโนช2.2	 กรรมการอิสระ	 26	พฤศจิกายน	2553

11.	 นายไกรฤทธิ์	นิลคูหา2.3	 กรรมการ	 9	เมษายน	2553

12.	 นางเบญจา	หลุยเจริญ	 กรรมการ	 9	เมษายน	2553

13.	 นายพิชัย	ชุณหวชิร	 กรรมการ	 9	เมษายน	2553

14.	 นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	 กรรมการและเลขานุการ		 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการวาระที่	2
	 	 (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)	 เมื่อวันที่	10	เมษายน	2552		

      ร�ยชื่อกรรมก�ร วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�ร ปตท. ลำ�ดับ
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 5.2  อำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัท
	 อ�านาจของคณะกรรมการบริษัท
	 •	 คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจดแูลและจดัการบรษิทัให้เป็น	
ไปตามกฎหมาย	วตัถปุระสงค์	ข้อบงัคบัและมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
	 •	 คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการ	 และจะแต่งตั้งรองประธานกรรมการก็ได้		
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
	 •	 คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง
เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการคณะกรรมการตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร

	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
	 •	 คณะกรรมการมหีน้าทีต่ามข้อบงัคบัของบรษิทั	ซึง่รวมถงึ	
การดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์		
ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	 •	 ก�าหนดวิสัยทัศน์	ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท
	 •	 ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่ส�าคัญ	 รวมถึง	
วตัถปุระสงค์	เป้าหมายทางการเงนิและแผนงานบรษิทั	งบประมาณ
ของบริษัท	 รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานและ	
งบประมาณที่ก�าหนด
	 •	 จดัให้มรีะบบบญัช	ี	การรายงานทางการเงนิและการสอบ
บัญชี	รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	 •	 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น	รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน
	 •	 ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง	
ครอบคลุม	 และดูแลให้ผู ้บริหารมีระบบ	 หรือกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	 •	 ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร	
ระดับสูงที่เหมาะสม	 เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว
	 •	 ท�าการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่	และ
ก�าหนดค่าตอบแทน	ให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน
	 •	 ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม
และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม
	 •	 ให้มกีารเปิดเผยข้อมลูทีถ่กูต้อง		ชดัเจน		โปร่งใส		น่าเชือ่ถอื	
และมีมาตรฐานสูง
	 •	 เป็นผู้น�าและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี

	 5.3 กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพัน
	 ตามข้อบังคับบริษัทได้ก�าหนดกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม	
แทนบริษัท	ประกอบด้วย	(1)	นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	ประธาน	
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู ้จัดการใหญ่ลงลายมือชื่อและ	
ประทับตราส�าคัญของบริษัท	 หรือ	 (2)	 นายณอคุณ	 สิทธิพงศ์		
นายอนุวัฒน์	 เมธีวิบูลวุฒิ	 นายสุรพล	 นิติไกรพจน์	 นายสุรชัย		
ภู ่ประเสริฐ	 กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ	
ประทับตราส�าคัญของบริษัท	

	 5.4  ก�รแต่งตัง้และก�รถอดถอนกรรมก�รบรษิทั
	 1.	 กรรมการของบรษิทัเลอืกตัง้โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	โดยมี
จ�านวนไม่น้อยกว่า	5	คน	และไม่เกิน	15	คน	และมีกรรมการที่เป็น
อิสระไม่น้อยกว่า	3	คน	ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	 และกรรมการ
บริษัทอย่างน้อย	 1	คน	ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน	
โดยกรรมการต้องมคีณุสมบตัติามทีก่ฎหมายและข้อบงัคบัก�าหนด
ตั้งแต่ปี	 2547	 เป็นต้นมา	คณะกรรมการ	ปตท.	 ได้มีมติเห็นชอบ
ให้ก�าหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระเพิ่มเป็นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง	
และถือปฏิบัติต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	ณ	 วันที่	 4	 มกราคม	 2554		
มกีรรมการอสิระ	8	คน		โดยกรรมการทัง้หมดมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย		
และมีกรรมการผู้มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน	 4	 คน	 คือ	
นางเบญจา	หลุยเจริญ	นายพิชัย	ชุณหวชิร	นายอ�าพน	กิตติอ�าพน	
และนายภูษณ	ปรีย์มาโนช	
	 2.	 ให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการ	ซึง่คณะกรรมการ
สรรหาเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	
ต่อคณะกรรมการ	ปตท.	ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
	 	 (1)	 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้น	
ที่ตนถือ
	 	 (2)	 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
ตาม	 (1)	 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้		
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
	 	 (3)	บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา
เป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมี	
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
	 	 (4)	 ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถดัลงมา	
มคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้	
ในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
	 3.	 ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีทกุครัง้	ให้กรรมการ	
ออกจากต�าแหน่งตามวาระหนึง่ในสามเป็นอตัรา	ถ้าจ�านวนกรรมการ	
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	 ก็ให้ออกโดยจ�านวน	
ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่ง	
ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น	 ให้กรรมการ
จับสลากกันว่าผู ้ใดจะออก	 ส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ	 ต่อไป		
ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง
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	 4.	 ในกรณตี�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจาก
ถึงคราวออกจากตามวาระ	 คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับบริษัทเข้า
เป็นกรรมการแทนในต�าแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการ	
ปตท.	คราวถัดไปก็ได้	เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่ง
จะเหลือน้อยกว่า	 2	 เดือน	 โดยคณะกรรมการต้องมีคะแนนเสียง	
แต่งตั้งไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่	ทั้งนี้
บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการ
ได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
	 5.	 กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่ง	ให้ยืน่ใบลาออก
ต่อบริษัท	การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
	 6.	 ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อน
ถึงคราวออกตามวาระ	 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	และมีหุ้นนับ	
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

	 5.5  คุณสมบัติของกรรมก�ร
	 มคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชน	 จ�ากัด	 และตามมาตรา	 5	 แห่งพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	
(ฉบับที่	6)	พ.ศ.	2550	อาทิ
	 •	 มีอายุไม่เกิน	65	ปีบริบูรณ์
	 •	 เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจรวมกันไม่เกิน	3	แห่ง
	 •	 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ
ตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	เรือ่งคณุสมบตัแิละ
ขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 •	 ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก		
เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือ	
ความผิดลหุโทษ
	 •	 ไม่เป็นข้าราชการการเมอืง	เว้นแต่เป็นการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
	 •	 ไม่เป็นผูด้�ารงต�าแหน่งใดในพรรคการเมอืง	หรอืเจ้าหน้าที่
ของพรรคการเมือง
	 •	 ไม่เคยถูกไล่ออก	ปลดออก	หรือให้ออกจากงาน	 เพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่
	 •	 ไม่เป็นผู ้ถือหุ ้นของรัฐวิสาหกิจนั้น	 หรือผู ้ถือหุ ้นของ
นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้น	(ยกเว้น	กรรมการของรัฐวิสาหกิจ	
ทีไ่ม่เป็นข้าราชการ	พนกังาน	หรอืลกูจ้างทีม่ตี�าแหน่ง		หรอืเงนิเดอืน
ประจ�าต�าแหน่งของราชการส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค	ส่วนท้องถิ่น	

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ	 และกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้น
ไม่เกินกว่าร้อยละ	0.5	ของทุนช�าระแล้วของรัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็น
กรรมการหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการถือหุ้นอยู่)
	 •	 ไม่เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้น	
เป็นผู้ถือหุ้น	 เว้นแต่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมาย
ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือด�ารงต�าแหน่งอื่นในนิติบุคคลที่
รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น
	 •	 ไม่เป็นกรรมการ	 หรือผู้บริหาร	 หรือผู้มีอ�านาจในการ
จดัการ	หรอืมส่ีวนได้เสยีในนติบิคุคลซึง่เป็นผูร้บัสมัปทาน	ผูร่้วมทนุ		
หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น		
เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ	 กรรมการ	 หรือผู ้บริหารโดยการ	
มอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น

	 5.6  คุณสมบัติของกรรมก�รอิสระ
	 คณะกรรมการ	ปตท.	 โดยการน�าเสนอของคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี 	 ได ้ก�าหนดนิยามความเป็นอิสระของ	
กรรมการ	ปตท.	ซึ่งสอดคล้องแต่เข้มกว่าหลักเกณฑ์ของส�านักงาน	
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)		
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	ดังนี้
	 •	 ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ	0.5	ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง
ทั้งหมดใน	ปตท.	บริษัทในกลุ่ม	บริษัทร่วมทุน	หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง	 (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา	 258	 ตาม
กฎหมายหลักทรัพย์)
	 •	 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	 รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง		
พนักงาน	 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	 รวมถึงที่ปรึกษา	
ตรวจสอบบัญชี	 ที่ปรึกษากฎหมาย	ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ	 หรือเป็น	
ผู้มีอ�านาจควบคุม	ปตท.	บริษัทในกลุ่ม	บริษัทร่วม	หรือเป็นบุคคล	
ที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยต้องไม่มีผลประโยชน์		หรือส่วนได้เสียใน
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ว	เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	2	ปี
	 •	 ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิ	เช่น	เป็นลกูค้า	คูค้่า	เจ้าหนี/้
ลูกหนี้การค้า	เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินกู้	เป็นต้น	รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์
หรือส่วนได้เสีย	 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	 ทั้งในด้านการเงิน	
และการบริหารงานของ	 ปตท.	 บริษัทในกลุ่ม	 บริษัทร่วม	 หรือ
นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งในลกัษณะทีจ่ะท�าให้ขาดความเป็น	
อิสระ
	 •	 ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจท�าให้	
ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	ปตท.	บริษัท
ในกลุ่ม	 บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 รวมทั้ง	
ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
กรรมการ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
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	 5.7  ก�รแยกตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�รและ
    ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�ร
    ผู้จัดก�รใหญ่
	 เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการก�าหนดนโยบายของ		
ปตท.	และการบริหารงานประจ�าของ	ปตท.	ออกจากกัน	และเพื่อ	
ให้กรรมการท�าหน้าทีส่อดส่อง	ดแูล	และประเมนิผลการบรหิารงาน	
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ปตท.	 จึงก�าหนดให้ประธานกรรมการ		
และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นคนละ	
บคุคลกนัเสมอ	ประธานกรรมการต้องคอยสอดส่องดแูลการบรหิาร	
จัดการของฝ่ายบริหาร	คอยให้ค�าแนะน�า	 ช่วยเหลือ	แต่ต้องไม่มี	
ส่วนร่วม	และไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจ�าวันโดยให้	
เป็นหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	
ภายใต้กรอบอ�านาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ
	 นอกจากนีป้ระธานกรรมการต้องมภีาวะผูน้�า	ดแูลกรรมการ
มิให้อยู ่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร	 โดยท�าหน้าที่ประธาน	
ในทีป่ระชมุทัง้ในการประชมุคณะกรรมการ	และการประชมุผูถ้อืหุน้	
อย่างเป็นธรรม	มีประสิทธิภาพ	สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมใช้สิทธิออกเสียง	ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
อย่างเคร่งครัด

	 5.8  คว�มเป็นอิสระของประธ�นกรรมก�ร
	 ปตท.	 ให้ความส�าคัญกับความเป็นอิสระของกรรมการ	
เป็นอย่างมาก	แต่เนื่องจาก	ปตท.	 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์ฯ	ทีย่งัมสีถานะเป็นรฐัวสิาหกจิในสงักดักระทรวงพลงังาน	
ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ดังนั้น	ประธานกรรมการที่ได้	
รับเลือกตั้งจากกรรมการที่ผ่านมาจะเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
จากกระทรวงพลังงานหรือกระทรวงการคลังเป็นส่วนใหญ่	 แต่
อย่างไรก็ตาม	 ในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการได้ปฏิบัติ
หน้าที่การเป็นประธานอย่างมีความเป็นอิสระตลอดมา

	 5.9  เลข�นุก�รบริษัท
	 เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั
จดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	และตาม
ข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		
ปตท.	 จึงได้มอบหมายให้นายอรรถพล	 ฤกษ์พิบูลย์	 ท�าหน้าที่
เลขานุการบริษัทของ	ปตท.	 โดยมีภาระหน้าที่ในการให้ค�าแนะน�า
ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ที่คณะกรรมการต้องทราบ
และปฏิบัติ	 การจัดการประชุม	 รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่างๆ	 ของ
คณะกรรมการ	 เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อ	ปตท.	 รวมทั้งการจัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร	อาทิ	 ทะเบียน
กรรมการ	 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	 รายงานการประชุม	
คณะกรรมการ	และรายงานประจ�าปีของบริษัท	หนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้น	 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	และเก็บรักษารายงานการมี
ส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร	

	 5.10  คณะกรรมก�รเฉพ�ะเรื่อง
	 คณะกรรมการ	 ปตท.	 ให้ความส�าคัญในการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	 โดยในช่วงเริ่มแรกได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องขึ้น	 3	คณะ	 ได้แก่	 คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ
สรรหา	และคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการด�าเนินการ	
เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงในระดับ
คณะกรรมการด้วย
	 ต่อมาในปี	2547	คณะกรรมการ	ปตท.	ได้จดัตัง้คณะกรรมการ	
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	 ปตท.	 เพื่อช่วยส่งเสริมและกลั่นกรอง			
การด�าเนนิงานเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการและการบรหิารจดัการ
ให้ดีเลิศ	ดังนั้น	 ในปัจจุบัน	ปตท.	 จึงมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
รวม		4	คณะ		เพือ่ช่วยกลัน่กรองงานทีม่คีวามส�าคญัอย่างรอบคอบ
ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์
สูงสุดให้แก่ผู ้ถือหุ้น	 โดยค�านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม		
มีคุณธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	มีความโปร่งใส	และตรวจสอบได้	
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร	และมีคุณสมบัติ	 หน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อก�าหนด
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย		รวมทัง้มกีารก�าหนดบทบาท
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน		
	 ตั้งแต่ปี	 2552	 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันได้มีการขยาย
อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้มีหน้าที่
มอบนโยบาย	แนวปฏิบัติ	 และติดตามการด�าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม	 ชุมชน	 และสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม	 เพื่อให้	
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีสามารถด�าเนินงานด้านการ
ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 5.10.1		คณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่สอบทานรายงานทาง	
การเงิน	 โดยมีหน่วยงานฝ่ายบัญชีและส�านักงานการตรวจเงิน	
แผ่นดินมาประชุมร่วมกัน	 และน�าเสนอรายงานทางการเงินต่อ	
คณะกรรมการ	 ปตท.	 ทุกไตรมาส	 โดยคณะกรรมการ	 ปตท.		
เป็นผู ้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของ	 ปตท.	 และบริษัทย่อย		
รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน	 (รายงานความรับผิดชอบของ	
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ)	ทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี		
งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและ	
ตรวจสอบโดยส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 การเปิดเผยข้อมูล	
สารสนเทศที่ส�าคัญ	ทั้งข้อมูลทางการเงิน	และไม่ใช่การเงิน	ด�าเนิน	
การบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน	และสม�่าเสมอด้วย
	 คณะกรรมการ	ปตท.	ได้อนมุตัจิดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ			
เมื่อวันที่	 1	 ตุลาคม	 2544	 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ	ปตท.	 ซึ่งมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด	
มีจ�านวนอย่างน้อย	 3	 คน	 ทั้งนี้	 ณ	 วันที่	 1	 กุมภาพันธ์	 2554		
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	ท่าน	ดังรายชื่อต่อไปนี้
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	 โดยมีนางสาวนิตยา	ดิเรกสถาพร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ส�านักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ

ชื่อ-น�มสกุล ตำ�แหน่งในคณะกรรมก�รตรวจสอบ

1.	 นายอ�าพน	กิตติอ�าพน	 ประธานกรรมการ	 กรรมการอิสระ

2.			นายชัยเกษม	นิติสิริ	 กรรมการ	 กรรมการอิสระ

3.		 นายสุรชัย	ภู่ประเสริฐ		 กรรมการ	 กรรมการอิสระ

ตำ�แหน่งในคณะกรรมก�ร ปตท.

	 หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 •	 สอบทานให้	ปตท.	มีระบบการควบคุมภายใน	(Internal		
Control)	 และระบบการตรวจสอบภายใน	 (Internal	 Audit)		
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	 และพิจารณาความเพียงพอของ	
งบประมาณ	บคุลากร	และความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบ	
ภายใน
	 •	 บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน	สอบทานให้	
ปตท.	มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
	 •	 พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด	
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
	 •	 สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์	
และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	 นโยบาย	
กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	มติคณะรัฐมนตรี	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของ	ปตท.
	 •	 บทบาทเกี่ยวกับหลักจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ	
โดยด�าเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีกระบวนการในการรับเรื่อง	
ร้องเรียน	และก�ากับดูแลกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียน
	 •	 พิจารณา	คัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	และเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี	ปตท.	
	 •	 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของ	 ปตท.	 ในกรณีที่เกิด
รายการที่ เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง	
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
	 •	 สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของ	 ปตท.	 และ
เสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
	 •	 สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเ่กีย่วข้องกบัรายงานทางการเงนิและการควบคมุภายใน
	 •	 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้
ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล

	 •	 สอบทานหลกัฐานหากมข้ีอสงสยัเกีย่วกบัการด�าเนนิการ
ทีอ่าจมผีลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานของ	ปตท.	อย่างมนียัส�าคญั		
หรอืความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด�าเนนิ
งานของ	ปตท.
	 •	 จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่	
ก�าหนดไว้
	 •	 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็น
อสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอืน่ใดเมือ่เหน็ว่าจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่าย	
ของ	ปตท.	โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ	ปตท.
	 •	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	หรือกรรมการตรวจสอบ	
ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของ	ปตท.		
	 •		เข้าประชุมร่วมกับผู ้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร		
อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	
	 •	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างเป็นทางการ	
ร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	
	 •	 พิจารณาทบทวนปรับปรุงระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์	
และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ	ฉบับ	พ.ศ.	2552	
	 •	 ปฏบิตังิานอืน่ตามทีค่ณะกรรมการ	ปตท.	มอบหมาย	ทัง้นี้
ต้องอยู่ในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
	 ในปี	 2553	 มีการประชุม	 12	 ครั้ง	 เป็นการประชุมปกติ		
11	ครั้ง	และนัดพิเศษ	1	ครั้ง	 โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการ	
ปตท.	 และมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและ	
ฝ่ายบัญชีในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส		

	 5.10.2		คณะกรรมการสรรหา
	 คณะกรรมการ	ปตท.	ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา	
เมื่อวันที่	 1	ตุลาคม	2544	 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ	ปตท.	 3	คน	
ทั้งนี้	ณ	 วันที่	 1	 กุมภาพันธ์	 2554	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ		
3	ท่าน	ดังรายชื่อต่อไปนี้
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	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
	 •	 ท�าหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อ
เป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่
	 •	 ก�าหนดวธิกีารและหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการบรษิทั	
หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
	 ทัง้นี	้ได้ก�าหนดวธิกีารสรรหาบคุคลเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการดงันี้
	 1.		 คณะกรรมการสรรหาก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการ	
ที่ต้องการสรรหาทดแทน	 เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติ
ตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	และก�าหนดวิธีการเสนอรายชื่อ	
ผู้มีคุณสมบัติ
	 2.		 คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อ	
ผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ	ปตท.	พร้อมเหตุผลประกอบ
และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ	ปตท.

	 3.		 คณะกรรมการ	ปตท.	พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ	
เหมาะสมตามรายชือ่ทีค่ณะกรรมการสรรหาน�าเสนอ	เพือ่พจิารณา	
แต่งตั้งเป็นกรรมการ	 หรือเพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
เพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป
	 ในปี	 2553	 มีการประชุม	 3	 ครั้ง	 และมีการรายงานต่อ	
คณะกรรมการ	ปตท.

	 5.10.3		คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
	 คณะกรรมการ	ปตท.	ได้อนมุตัจิดัตัง้คณะกรรมการก�าหนด
ค่าตอบแทน	 เมื่อวันที่	 1	ตุลาคม	2544	 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ	
ปตท.	 3	 คน	 ทั้งนี้	 ณ	 วันที่	 1	 กุมภาพันธ์	 2554	 ประกอบด้วย	
กรรมการ	3	ท่าน	ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-น�มสกุล ตำ�แหน่งในคณะกรรมก�รสรรห�

1.	 นายอ�าพน	กิตติอ�าพน	 ประธานกรรมการ	 กรรมการอิสระ

2.			นายวัชรกิติ	วัชโรทัย	 กรรมการ	 กรรมการอิสระ

3.		 นายสุรชัย	ภู่ประเสริฐ		 กรรมการ	 กรรมการอิสระ

ตำ�แหน่งในคณะกรรมก�ร ปตท.

ชื่อ-น�มสกุล ตำ�แหนง่ในคณะกรรมก�รกำ�หนดค�่ตอบแทน

1.	 นายนนทิกร	กาญจนะจิตรา	 ประธานกรรมการ	 กรรมการอิสระ

2.			นายสุรชัย	ภู่ประเสริฐ		 กรรมการ	 กรรมการอิสระ

3.		 นายไกรฤทธิ์	นิลคูหา	 กรรมการ	 กรรมการ

ตำ�แหน่งในคณะกรรมก�ร ปตท.

	 หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการก�าหนด
ค่าตอบแทน
	 •	 ท�าหน้าที่พิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทน	
ให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 •	 ก�าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทน
ให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่เป็นธรรมและสมเหตุ
สมผล	และน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ	ปตท.	หรือที่ประชุม	
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 ในปี	 2553	 มีการประชุม	 1	 ครั้ง	 และมีการรายงานต่อ	
คณะกรรมการ	ปตท.

	 5.10.4		คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 คณะกรรมการ	ปตท.	 ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการก�ากับ	
ดูแลกิจการที่ดี	 เมื่อวันที่ 	 24	 มิถุนายน	 2547	 ประกอบด้วย	
กรรมการอิสระ	3	ท่าน	ทั้งนี้	ณ	วันที่	1	กุมภาพันธ์	2554	ประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระ	3	ท่าน	ดังรายชื่อต่อไปนี้	
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	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี
	 •	 เสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะ	
กรรมการบริษัท
	 •	 ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัท	 ในเรื่องเกี่ยวกับ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 •	 ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ	และฝ่ายจัดการ	 เพื่อ
ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 •	 ทบทวนแนวทางหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั		
โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ	 และเสนอแนะ	
ต่อคณะกรรมการบริษัท
	 •	 มอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้	
คณะท�างานก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 •	 มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการด�าเนินงานด้าน	
ความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม	 (Corporate		
Social	Responsibility	:	CSR)
	 •	 ติดตามการด�าเนินงานด้าน	 CSR	 และรายงานต่อ	
คณะกรรมการบริษัท
	 ในปี	 2553	 มีการประชุม	 3	 ครั้ง	 และมีการรายงานต่อ	
คณะกรรมการ	ปตท.	

	 5.11  ก�รประชุมของคณะกรรมก�ร ปตท.
	 ปตท.	 มีการก�าหนดการประชุมคณะกรรมการ	 ปตท.		
ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี	 โดยในปี	 2553	ก�าหนดการ
ประชมุเดอืนละ	1	ครัง้ในทกุวนัศกุร์	สปัดาห์ทีส่ามของเดอืน	และอาจ
มีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม		
ซึง่ส�านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานกุารบรษิทั	จะส่งหนงัสอื
เชิญประชุม	 ระเบียบวาระการประชุมที่มีรายละเอียดและเหตุผล
ครบถ้วน	และเอกสารประกอบการประชุมที่มีเนื้อหาที่จ�าเป็นและ
เพียงพอในการตัดสินใจ	 ให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการ
ประชมุประมาณ	7	วนั	เพือ่ให้กรรมการมเีวลาเพยีงพอในการศกึษา	
ก่อนการประชุม	 ทั้งนี้	 ตั้งแต่เดือนเมษายน	 2547	 เป็นต้นมา	
การประชุมคณะกรรมการ	 ปตท.	 ได้จัดในรูปแบบการประชุม
อเิลก็ทรอนกิส์	มกีารส่งระเบยีบวาระการประชมุในรปูแบบแผ่น	CD		
ซึ่งช่วยอ�านวยความสะดวก	 รวดเร็วในการค้นหาข้อมูล	 และลด	
การใช้เอกสารประกอบวาระการประชุมได้เป็นจ�านวนมาก		
	 ในการประชุมทุกครั้ง	 กรรมการมีการเสนอความคิดเห็น
อย่างเปิดเผยและเสร	ี	โดยในวาระใดหากกรรมการพจิารณาเหน็ว่า
เป็นผลประโยชน์ทีอ่าจขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของ	ปตท.	กรรมการ	
จะงดออกเสียง	 หรือขอไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ	 และมี	
การบันทึกรายงานการประชุมที่ประกอบด้วยข้อคิดเห็น/ข้อสังเกต		
เป็นลายลักษณ์อักษร	 และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รบัรองแล้วจากคณะกรรมการ	ปตท.	เพือ่ให้กรรมการและผูเ้กีย่วข้อง	
ตรวจสอบได้	 โดยการประชุมคณะกรรมการ	 ปตท.	 แต่ละครั้ง	
ใช้เวลาประชุมประมาณ	3	ชั่วโมง	โดยมีการประชุมดังรายละเอียด
ต่อไปนี้		
	

	 โดยมีผู้จัดการฝ่ายส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัทท�าหน้าที่เลขานุการ

ชื่อ-น�มสกุล ตำ�แหน่งในคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

1.	 นายชัยเกษม	นิติสิริ	 ประธานกรรมการ	 กรรมการอิสระ

2.		 นายวัชรกิติ	วัชโรทัย	 กรรมการ	 กรรมการอิสระ

3.		 นายสุรพล	นิติไกรพจน์	 กรรมการ	 กรรมการอิสระ

ตำ�แหน่งในคณะกรรมก�ร ปตท.
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	 นอกจากนี้	 ยังมีการประชุมกรรมการอิสระโดยไม่มีผู้บริหาร	 ครั้งที่	 1/2553	 วันที่	 22	 ตุลาคม	 2553	 เรื่องกรรมการอิสระกับ	
การบริหารผู้มีส่วนได้เสีย	 ซึ่งกรรมการอิสระให้ข้อคิดเห็นเรื่องการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและ	
บทบาทหน้าที่ของกรรมการอิสระเพื่อน�าไปพัฒนาต่อไป

สรุปก�รเข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�ร ปตท. ประจำ�ปี 2553
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1.	 นายณอคุณ	สิทธิพงศ์	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	

2.	 นายจักรมณฑ์	ผาสุกวนิช	 /	 /	 /	 	 	 	 	 	 	 ครบวาระ

3.	 นายไกรฤทธิ์	นิลคูหา	 ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	 /	 /	 /	 /	 X	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /

4.	 นายวัชรกิติ	วัชโรทัย	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 X	 /

5.	 นายอ�าพน	กิตติอ�าพน	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /

6.	 คุณหญิงชฎา	วัฒนศิริธรรม	 /	 	 	 	 	 	 	ลาออก	(อายุครบ	65	ปี)

7.	 นายนนทิกร	กาญจนะจิตรา	 ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	 X	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /

8.	 คุณพรทิพย์	จาละ	 /	 /	 /	 	 	 	 	 	 	 ครบวาระ

9.	 นายปิยวัชร	นิยมฤกษ์*	 ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 X	 /	 /	 /

10.	นายชัยเกษม	นิติสิริ	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /

11.	นายจุลยุทธ	หิรัณยะวสิต	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 	 										ลาออก	

12.	นายภูษณ	ปรีย์มาโนช	 	 	 	 	 	 	 แต่งตั้งทดแทน	 	 	 	 	 	 	 /

13.	นายพิชัย	ชุณหวชิร	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 X	 /	 /	 /	 /	 X	 /

14.	นายสุรพล	นิติไกรพจน์	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 X	 /	 /

15.	นายนริศ	ชัยสูตร	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 X	 /	 /	 /	 /

16.	นายอนุวัฒน์	เมธีวิบูลวุฒิ	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 X	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /

17.	นางเบญจา	หลุยเจริญ	 /	 X	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /

18.	นายสุรชัย	ภู่ประเสริฐ	 /	 /	 /	 /	 X	 X	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /

19.	นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /

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

จ�านวนกรรมการทั้งหมด	 15	 14	 14	 15	 15	 15	 15	 15	 15	 15	 14	 14	 14	 14	 14	 15

หมำยเหตุ	:	 *	นายปิยวัชร	นิยมฤกษ์	ลาออกเมื่อวันที่	1	มกราคม	2554
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สรุปก�รเข้�ประชุมของคณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รเฉพ�ะเรื่อง 4 คณะ ในปี 2553 
ณ วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2554 

1.	 นายนริศ	ชัยสูตร	 15/16	 -	 -	 -	 -	 -

2.	 นายณอคุณ	สิทธิพงศ์	 16/16	 -	 -	 -	 -	 -

3.	 นายอ�าพน	กิตติอ�าพน	 16/16	 9/10	 -	 3/3	 1/1	 -

4.	 นายชัยเกษม	นิติสิริ	 16/16	 9/10	 3/3	 -	 -	 -

5.	 นายนนทิกร	กาญจนะจิตรา	 12/13	 -	 -	 -	 -	 9	เมษายน	2553

6.	 นายสุรชัย	ภู่ประเสริฐ	 14/16	 5/6	 -	 2/2	 1/1	 -

7.	 นายสุรพล	นิติไกรพจน์	 15/16	 -	 3/3	 -	 -	 -

8.	 นายวัชรกิติ	วัชโรทัย	 15/16	 -	 3/3	 -	 -	 -

9.	 นายอนุวัฒน์	เมธีวิบูลวุฒิ	 15/16	 -	 -	 -	 -	 -

10.	นายภูษณ	ปรีย์มาโนช	 1/1	 -	 -	 -	 -	 26	พฤศจิกายน	2553

11.	นายไกรฤทธิ์	นิลคูหา	 12/13	 -	 -	 -	 -	 9	เมษายน	2553

12.	นางเบญจา	หลุยเจริญ	 15/16	 -	 -	 -	 -	 -

13.	นายพิชัย	ชุณหวชิร	 14/16	 -	 -	 -	 -	 -

14.	นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	 16/16	 -	 -	 -	 -	 -

ร�ยชื่อกรรมก�ร

ก�รประชุมคณะกรรมก�รในปี 2553

กรรมก�ร 
ปตท. 

รวม 16 ครั้ง

ตรวจสอบ 
รวม 12 ครั้ง

กำ�กับดูแล 
กิจก�รที่ดี 
รวม 3 ครั้ง

สรรห� 
รวม 3 ครั้ง

กำ�หนด 
ค่�ตอบแทน 
รวม 1 ครั้ง

ก�รดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมก�รระหว่�งปี

142	 บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน)			รายงานประจำาปี	2553	



	 มากกว่า	85%	 =	 ดีเยี่ยม

	 มากกว่า	75%	 =	 ดีม�ก

	 มากกว่า	65%	 =	 ดี

	 มากกว่า	50%	 =	 พอใช้

	 ตำ่ากว่า	50%	 =	 ควรปรับปรุง

กรรมก�รครบว�ระ / ล�ออก ระหว่�งปี 2553

1.	 คุณหญิงชฎา	วัฒนศิริธรรม	 1/1	 1/1	 -	 -	 1/1	 ลาออกเนื่องจากอายุครบ	
	 	 	 	 	 	 	 65	ปี		ตาม	พ.ร.บ.	คุณสมบัติ
	 	 	 	 	 	 	 มาตรฐานส�าหรับกรรมการ
	 	 	 	 	 	 	 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ	
	 	 	 	 	 	 	 เมื่อวันที่	28	มกราคม	2553		

2.		 นายจักรมณฑ์	ผาสุกวนิช	 	3/3	 1/1		 -	 1/1		 -	 ครบวาระเมื่อวันที่	
	 	 	 	 	 	 	 9	เมษายน	2553
		
3.		 คุณพรทิพย์	จาละ	 	3/3	 1/2	 -	 -	 -	 ครบวาระเมื่อวันที่	
	 	 	 	 	 	 	 9	เมษายน	2553		

4.		 นายจุลยุทธ	หิรัญยะวสิต		 10/10		 6/6		 -		 1/1		 -		 ลาออกเมื่อวันที่	
	 	 	 	 	 	 	 1	กันยายน	2553		

5.		 นายปิยวัชร	นิยมฤกษ์		 12/13	 -	 -	 -	 -	 ลาออกเมื่อวันที่	
	 	 	 	 	 	 	 1	มกราคม	2554		

ร�ยชื่อกรรมก�ร

ก�รประชุมคณะกรรมก�รในปี 2553

กรรมก�ร 
ปตท. 

รวม 16 ครั้ง

ตรวจสอบ 
รวม 12 ครั้ง

กำ�กับดูแล 
กิจก�รที่ดี 
รวม 3 ครั้ง

สรรห� 
รวม 3 ครั้ง

กำ�หนด 
ค่�ตอบแทน 
รวม 1 ครั้ง

ก�รดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมก�รระหว่�งปี

หน่วย	:	ครั้ง

หมำยเหตุ	:		มีการประชุมคณะกรรมการ	ปตท.	รวม	16	ครั้ง	เป็นการประชุมตามปกติ	12	ครั้ง	และประชุมนัดพิเศษ	4	ครั้ง

	 5.12  ก�รประเมินผลตนเองของคณะกรรมก�รบริษัท
	 คณะกรรมการ	ปตท.	ในการประชุมครั้งที่	11/2553	เมื่อวันที่	26	พฤศจิกายน	2553	มีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการ		
ปตท.	ประจ�าปี	 2553	 โดยให้คงหลักการแนวทางเดิมเช่นเดียวกับปี	 2549	ตามที่คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	ปตท.	 เสนอ		
เพื่อใช้ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ	ปตท.	 โดยมุ่งเน้นการน�าผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที	่
ของคณะกรรมการ	 และสามารถน�าไปใช้อ้างอิงในการท�า	 CG	Rating	 รวม	 3	 แบบ	คือ	 แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ	 /		
แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล	 (ประเมินตนเอง)	 /	 แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล	 (ประเมินกรรมการท่านอื่น)		
โดยมีเกณฑ์การประเมินผล	คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด	ดังนี้

	 รายงานประจำาปี	2553			บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน)	 143



	 โดยสรุปผลการประเมินได้	ดังนี้
	 1.	 แบบประเมนิผลคณะกรรมการทัง้คณะ	ประกอบด้วย	
4	หัวข้อ	คือ	นโยบายคณะกรรมการ	(Board	Policy)	/	โครงสร้าง
ของคณะกรรมการ	 (Board	 Composition)	 /	 แนวปฏิบัติของ	
คณะกรรมการ	 (Board	 Practices)	 /	 การจัดเตรียมและด�าเนิน	
การประชุม	(Board	Meeting)
	 	 สรปุผลการประเมนิผลคณะกรรมการทัง้คณะ	ในภาพรวม		
4	หัวข้อ	เห็นว่าการด�าเนินการส่วนใหญ่จัดท�าได้ดีเยี่ยม/เหมาะสม	
ที่สุด	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม	เท่ากับร้อยละ	94.52
	 2.	 แบบประเมนิผลคณะกรรมการรายบคุคล	(ประเมนิ
ตนเอง)	ประกอบด้วย		6	หวัข้อ	คอื	ความรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจ	
และการกระท�าของตนเอง	 สามารถอธิบายการตัดสินใจได้		
(Accountability)	 /	 ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วย	
ขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ	 (Responsibility)	 /	
การปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเท่าเทยีม	เป็นธรรม	และสามารถ	
มีค�าอธิบายได้	 (Equitable	 Treatment)	 /	 มีความโปร่งใสในการ	
ด�าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้	 และมีการเปิดเผยข้อมูล		
(Transparency)	/	การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ	
ในระยะยาว	(Vision	to	Create	Long	Term	Value)	/	การมจีรยิธรรม	/		
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ	(Ethics)
	 	 สรปุผลการประเมนิคณะกรรมการผลรายบคุคล	(ประเมนิ	
ตนเอง)	 ในภาพรวม	6	หัวข้อ	 เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติ	
เป็นประจ�า	คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม	เท่ากับร้อยละ	98.10
	 3.	 แบบประเมนิผลคณะกรรมการรายบคุคล	(ประเมนิ
กรรมการท่านอืน่)	ประกอบด้วย	6	หวัข้อ	เหมอืนกบัแบบประเมนิผล	
คณะกรรมการรายบุคคล	 (ประเมินตนเอง)	 เพื่อให้สามารถ	
เปรียบเทียบผลกับที่กรรมการประเมินตนเอง
	 	 สรปุผลการประเมนิผลคณะกรรมการรายบคุคล	(ประเมนิ	
กรรมการท่านอื่น)	รวมจ�านวน	6	หัวข้อ	เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ	่
ถือปฏิบัติเป็นประจ�า	 คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม	 เท่ากับ		
ร้อยละ	98.44

	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในแบบการ
ประเมินโดยสรุปได้ว่า	 กรรมการหลายท่านให้ความเห็นที่เป็น
ประโยชน์ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ	 ท�าให้สามารถไตร่ตรอง	
ได้อย่างรอบคอบมากยิง่ขึน้	ฝ่ายเลขานกุารฯ	สามารถประสานงาน	
และจัดท�าเอกสาร/ข้อมูลให้กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
และจากการประชุมกรรมการอิสระโดยไม่มีผู ้บริหาร	 ที่ประชุม	
เห็นว่าควรจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการของ	 ปตท.	 เพื่อเป็นการ
พัฒนาศักยภาพกรรมการให้เข้าใจถึงสภาพการด�าเนินธุรกิจ	 ซึ่ง
เป็นประโยชน์ส�าหรบักรรมการในการพจิารณาเรือ่งต่างๆ	มากยิง่ขึน้

	 5.13  ก�รบริห�รจัดก�รองค์กร
	 5.13.1	 อ�านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและ	
	 	 	 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	(กรรมการผูจ้ดัการใหญ่)
	 ตามข้อบังคับของบริษัท	 กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอ�านาจ	
และหน้าทีเ่กีย่วกบัการบรหิารบรษิทั	ตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย		
และจะต้องบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับ	
อนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด	 ซื่อสัตย์	 สุจริตและ
ระมัดระวัง	 รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด	
อ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการ
ต่างๆ	ดังต่อไปนี้ด้วย
	 •	 ด�าเนินกิจการ	และ/หรือบริหารงานประจ�าวันของบริษัท
	 •	 บรรจุ	แต่งตั้ง	ถอดถอน	โยกย้าย	เลื่อน	ลด	ตัดเงินเดือน	
หรือค่าจ้าง	 ลงโทษทางวินัย	 พนักงานและลูกจ้าง	 ตลอดจนให้	
พนกังานและลกูจ้างออกจากต�าแหน่งตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ
ก�าหนด	แต่ถ้าเป็นพนักงานระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป	จะต้อง	
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
	 •	 ด�าเนนิการให้มกีารจดัท�าและส่งมอบนโยบายทางธรุกจิ	
ของบริษัท	 รวมถึงแผนงานและงบประมาณ	ต่อคณะกรรมการ
เพื่อขออนุมัติ	 และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและ	
งบประมาณทีไ่ด้รบัอนมุตัดิงักล่าวต่อคณะกรรมการในทกุๆ	3	เดอืน
	 •	 ด�าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย		แผน
งานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการ	ปตท.	 ได้มอบอ�านาจในการบริหารจัดการ
บรษิทัให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	โดยมหีลกัการและขอบเขตอ�านาจ		
ดังต่อไปนี้
	 •	 เป็นผู ้มีอ�านาจในการบริหารกิจการของบริษัทตาม
วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับ	นโยบาย	 ระเบียบ	ข้อก�าหนด	ค�าสั่งและ	
มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ	และ/หรอืมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
ทุกประการ
	 •	 เป็นผู ้มีอ�านาจในการบังคับบัญชา	 ติดต่อ	 สั่งการ		
ด�าเนินการ	ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม	สัญญา	เอกสารค�าสั่ง	
หนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ	 ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ		
รัฐวิสาหกิจและบุคคลอื่น	 ตลอดจนให้มีอ�านาจกระท�าการใดๆ		
ที่จ�าเป็นและสมควร	เพื่อให้การด�าเนินการข้างต้นส�าเร็จลุล่วงไป
	 •	 เป็นผู้มีอ�านาจในการบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง	
ทุกต�าแหน่งรวมถึงการบรรจุ	 แต่งตั้ง	 ถอดถอน	 เลื่อน	 ลด	 ตัด	
เงนิเดอืนหรอืค่าจ้าง	ลงโทษทางวนิยั	ตลอดจนให้ออกจากต�าแหน่ง	
ตามระเบียบ	 ข้อก�าหนดหรือค�าสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท	
ก�าหนด	แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั้นที่ปรึกษา	 รองกรรมการ	
ผู้จัดการใหญ่	 หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปจะต้องได้รับ	
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน	 และให้มีอ�านาจ
ก�าหนดเงื่อนไขในการท�างานของพนักงานและลูกจ้าง	 และออก
ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท	 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบ	ข้อก�าหนด	หรือค�าสั่งที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด
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	 •	 ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง	และ/หรือมอบหมาย	
ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้	 โดยการมอบอ�านาจ
ช่วง	 และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู ่ภายใต้ขอบเขต	
แห่งการมอบอ�านาจตามหนังสือมอบอ�านาจดังกล่าว	 และ/หรือ	
ให้เป็นไปตามระเบียบ	 ข้อก�าหนด	 หรือค�าสั่งที่คณะกรรมการ	
ของบริษัท	และ/หรือบริษัทก�าหนดไว้

	 ทั้งนี้	 การใช้อ�านาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าว	
ข้างต้นไม่สามารถกระท�าได้	 หากกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนได้
ส่วนเสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ	
กับบริษัทในการใช้อ�านาจดังกล่าว

	 5.13.2		คณะกรรมการจัดการของ	ปตท.
	 ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2544	ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการของ	ปตท.	เพื่อท�าหน้าที่บริหารจัดการ	ปตท.	ทั้งนี้	ณ	วันที่	
1	กุมภาพันธ์	2554	ประกอบด้วยผู้บริหาร	10	ต�าแหน่ง	ดังนี้

ชื่อตำ�แหน่ง ตำ�แหน่ง

1.	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ประธานกรรมการ

2.			ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	 กรรมการ

3.			ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ	 กรรมการ

4.			ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย	 กรรมการ

5.			รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร	 กรรมการ

6.			รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	 กรรมการ

7.		 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	หน่วยธุรกิจน�้ามัน	 กรรมการ

8.			รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น	 กรรมการ

9.			รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	 กรรมการ

10.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	กลยุทธ์องค์กร	 กรรมการและเลขานุการ

	 คณะกรรมการจัดการฯ	 มีก�าหนดการประชุมอย่างน้อย	
เดือนละ	1	ครั้ง	โดยในปี	2553	มีการประชุมรวม	32	ครั้ง	

	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ
ของ	ปตท.
	 •	 ให้ค�าปรกึษาและข้อเสนอแนะต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่		
ในการตัดสินใจในประเด็นที่ส�าคัญต่อกลยุทธ์องค์กรและทิศทาง
การด�าเนนิธรุกจิ		แผนการลงทนุ		งบประมาณ		การจดัสรรทรพัยากร	
ให้กับ	 ปตท.	 และบริษัทที่	 ปตท.	 ถือหุ้น	 รวมทั้งสร้างระบบการ	
ท�างานของบริษัทที่	ปตท.	ถือหุ้น	ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
	 •	 จัดล� าดับความส� าคัญของผลการตัดสินใจของ	
คณะกรรมการ	ปตท.	เพือ่น�าไปสูก่ารด�าเนนิการอย่างมปีระสทิธผิล
	 •	 กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก ่อนน�าเสนอ	
คณะกรรมการ	ปตท.
	 •	 จัดล�าดับความส�าคัญในการจัดสรรทรัพยากรบุคคล	
และการเงินให้กับ	ปตท.	และบริษัทที่	ปตท.	ถือหุ้น

	 •		หาข้อยตุร่ิวมในประเดน็ส�าคญัของบรษิทัที	่ปตท.	ถอืหุน้
ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่	ปตท.	ถือหุ้น
	 •	 ก�าหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ	 ระบบทรัพยากร
บุคคล	 ระบบข้อมูล	 รวมทั้งโครงสร้างองค์กรใน	ปตท.	และบริษัท	
ที่	ปตท.	ถือหุ้น
	 •	 ก�าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

	 นอกจากคณะกรรมการจดัการของ	ปตท.	ตามข้างต้น	ปตท.	
ยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเฉพาะเรื่องอีก	 14	คณะ		
เพื่อท�าหน้าที่ในการพิจารณาและจัดการในเรื่องต่างๆ	 ภายใน
บริษัทให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง	 เหมาะสม	มีประสิทธิภาพและ	
ประสิทธิผลสูงสุดต่อ	ปตท.	ดังต่อไปนี้
	 1.		 คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ
	 2.		 คณะกรรมการจัดการการเงินและบัญชีองค์กร
	 3.		 คณะกรรมการสนิเชือ่ของบรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)
	 4.		 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

โดยมีผู้จัดการฝ่ายส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท	เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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ชื่อ-น�มสกุล ตำ�แหน่ง

1.	 นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2.	 นายเทวินทร์	วงศ์วานิช	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	

3.	 นายปรัชญา	ภิญญาวัธน์	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
	 	 และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	หน่วยธุรกิจน�้ามัน

4.	 นายปิติพันธ์	เทพปฏิมากรณ์*	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร

5.	 นายสุกฤตย์	สุรบถโสภณ	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

6.	 นายณัฐชาติ	จารุจินดา	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	กลยุทธ์องค์กร

7.	 นายวิชัย	พรกีรติวัฒน์	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

8.	 นายสรากร	กุลธรรม	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

9.	 นายไพรินทร์	ชูโชติถาวร	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปฏิบัติงาน	Secondment	
	 	 ในต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	

10.	 นายบวร	วงศ์สินอุดม	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปฏิบัติงาน	Secondment	
	 	 ในต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่		
	 	 บริษัท	ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

11.	 นายวีรศักดิ์	โฆษิตไพศาล	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปฏิบัติงาน	Secondment	
	 	 ในต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ปตท.เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)		

12.	 นายอนนต์	สิริแสงทักษิณ	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปฏิบัติงาน	Secondment	
	 	 ในต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 บริษัท	ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)

13.	 นายสุรงค์	บูลกุล	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปฏิบัติงาน	Secondment	
	 	 ในต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)

14.	 นายชัชวาล	เอี่ยมศิริ**	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	การเงินองค์กร	

15.	 นางปริศนา	ประหารข้าศึก	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บัญชีองค์กร	

หมำยเหตุ	:			 1.	 มีผู้บริหารลาออก	(เกษียณอายุก่อนครบ	60	ปี)	1	ราย	คือ	นายมารุต	มฤคทัต	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2553	
	 2.	 *	แต่งตั้งเมื่อวันที่	1	เมษายน	2553	แทนผู้บริหารที่เสียชีวิต	คือ	นายทรงวุฒิ	ชินวัตร
	 3.	 **	แต่งตั้งเมื่อวันที่	1	กุมภาพันธ์	2554	แทนนางสาวเพ็ญจันทร์	จริเกษม	ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน	Secondment	
	 	 ในบริษัท	ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)

ลำ�ดับที่

	 5.13.3	 รายชื่อผู้บริหาร	ณ	ปัจจุบัน

	 5.		 คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล
	 6.		 คณะกรรมการคุณภาพ	ความมั่นคง	ความปลอดภัย		
	 	 	 อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม
	 7.		 คณะกรรมการนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม	ปตท.
	 8.		 คณะกรรมการจัดหาปิโตรเลียม
	 9.		 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจ	
	 	 	 ปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ

	 10.	 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจ	
	 	 	 ปิโตรเลียมขั้นปลาย
	 11.	 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ธุรกิจน�้ามัน
	 12.	 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
	 13.	 คณะกรรมการแผนกลยทุธ์ธรุกจิปิโตรเคมแีละการกลัน่
	 14.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหน่วยธุรกิจการค้า	
	 	 	 ระหว่างประเทศ
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	 5.14  ค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�ร ปตท. และผู้บริห�ร	
	 ปตท.	ได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นธรรมและสมเหตสุมผล	มคีณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนท�าหน้าทีท่บทวน		
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม	และสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ	สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบ	
กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกันโดยก�าหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและโบนัส	 อนึ่ง	 กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็น	
กรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ	 ก็ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น	 ทั้งนี้	 ค่าตอบแทนกรรมการ	
ได้รับการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว	ดังนี้

	 5.14.1		ค่าตอบแทนกรรมการ
	 •	 ค่าตอบแทนกรรมการ	ปตท.
	 	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2553	เมื่อวันศุกร์ที่	9	เมษายน	2553	มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ	
แยกเป็นดังนี้
	 	 1.	 ค่าเบี้ยประชุม	(เท่ากับปี	2552)
	 	 	 1.1	 เบี้ยประชุมคณะกรรมการ	ปตท.	ประกอบด้วย
	 	 	 	 •	 เบี้ยกรรมการรายเดือน	เดือนละ	30,000	บาท	
	 	 	 	 •	 เบี้ยประชุม	ครั้งละ	20,000	บาท	(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
	 	 	 1.2	 เบี้ยประชุมคณะกรรมการอื่น	ที่คณะกรรมการ	ปตท.	แต่งตั้ง	ได้แก่
	 	 	 	 1.2.1	 คณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 	 	 	 	 •	 เบี้ยกรรมการรายเดือน	เดือนละ	15,000	บาท	
	 	 	 	 	 	 	 •	 เบี้ยประชุมครั้งละ	15,000	บาท	(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	และเลขานุการฯ	ได้รับเบี้ยประชุมเดือนละ	
	 	 	 	 	 	 	 	 7,500	บาท
	 	 	 	 1.2.2	 ส�าหรับคณะกรรมการอื่น	 อีก	 3	คณะ	คือ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	และ	
	 	 	 	 	 	 	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ก�าหนดเบี้ยประชุมครั้งละ	24,000	บาท	(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	
	 	 	 1.3		 ประธานกรรมการของทุกคณะฯ	ให้ได้รับสูงกว่ากรรมการ	ในอัตราร้อยละ	25
	 •	 เงินโบนัสกรรมการ	ปตท.	ประจ�าปี	 2553	 (เท่ากับปี	2552)	 :	ก�าหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสให้สะท้อนและเชื่อมโยง	
กับผลประกอบการหรือก�าไรสุทธิของ	ปตท.	 ในอัตราเท่ากับร้อยละ	 0.05	 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี	 2553	แต่ก�าหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน	
2,000,000	บาทต่อคนต่อปี	และให้ค�านวณจ่ายตามระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง	และประธานกรรมการ	ปตท.	ได้รับสูงกว่ากรรมการฯ	
ในอัตราร้อยละ	25		

การประชุมคณะกรรมการ	ปตท.
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ค่�ตอบแทนที่กรรมก�รได้รับเป็นร�ยบุคคล ในปี 2553   

1.	 นายนริศ	ชัยสูตร*	 365	 2,010,958.90	 660,000	 -	 660,000	 2,670,958.90

2.	 นายอ�าพน	กิตติอ�าพน	 365	 2,000,000	 830,000	 301,500	 1,131,500	 3,131,500

3.	 นายชัยเกษม	นิติสิริ	 365	 2,000,000	 800,000	 210,000	 1,010,000	 3,010,000

4.	 นายนนทิกร	กาญจนะจิตรา		 267	 1,463,013.70	 502,000	 -	 502,000	 1,965,013.70

5.	 นายสุรชัย	ภู่ประเสริฐ		 365	 2,000,000	 674,838.71	 147,000	 821,838.71	 2,821,838.71

6.	 นายสุรพล	นิติไกรพจน์		 365	 2,000,000	 660,000	 72,000	 732,000	 2,732,000

7.	 นายวัชรกิติ	วัชโรทัย		 365	 2,000,000	 660,000	 72,000	 732,000	 2,732,000

8.	 นายไกรฤทธิ์	นิลคูหา		 267	 1,463,013.70	 502,000	 -	 502,000	 1,965,013.70

9.	 นายอนุวัฒน์	เมธีวิบูลวุฒิ	 365	 2,000,000	 660,000	 -	 660,000	 2,660,000

10.	 นายภูษณ	ปรีย์มาโนช		 36	 197,260.27	 55,000	 -	 55,000	 252,260.27

11.	 นายณอคุณ	สิทธิพงศ์*	 365	 2,490,410.96*	 850,000	 -	 850,000	 3,340,410.96

12.	 นางเบญจา	หลุยเจริญ	 365	 2,000,000	 660,000	 -	 660,000	 2,660,000

13.	 นายพิชัย	ชุณหวชิร		 365	 2,000,000	 640,000	 -	 640,000	 2,640,000

14.	 นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	 365	 2,000,000	 680,000	 -	 680,000	 2,680,000

รวมทั้งสิ้น	 	 25,624,657.53	 8,833,838.71	 802,500	 9,636,338.71	 33,396,271.93

ลำ�ดับที่ ชื่อ-น�มสกุล
เบี้ยประชุม
กรรมก�รฯ 

(รวมเบี้ยร�ยเดือน)

หมำยเหตุ	:			*	 นายณอคุณ	สิทธิพงศ์	ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการถึงวันที่	24	ธันวาคม	2553		
	 	 และนายนริศ	ชัยสูตร	ด�ารงต�าแหน่งรักษาการประธานกรรมการแทน

หน่วย	:	บาท

จำ�นวนวัน โบนัส
เบี้ยประชุม
กรรมก�รฯ 
เฉพ�ะเรื่อง

รวมค่�เบี้ยประชุม รวมค่�ตอบแทน
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กรรมก�รครบว�ระและล�ออกระหว่�งปี 2553   

1.	 คุณหญิงชฎา	วัฒนศิริธรรม		 28	 153,424.66	 68,750	 42,750	 111,500	 264,924.66

2.	 นายจักรมณฑ์	ผาสุกวนิช		 99	 542,465.75	 202,125	 48,750	 250,875	 793,340.75

3.	 คุณพรทิพย์	จาละ	 99	 542,465.75	 208,500	 15,000	 223,500	 765,965.75

4.	 นายจุลยุทธ	หิรัณยะวสิต		 243	 1,331,506.85	 560,000	 114,000	 674,000	 2,005,506.85

5.	 นายปิยวัชร	นิยมฤกษ์		 267	 1,463,013.70	 502,000	 -	 502,000	 1,965,013.70

รวมทั้งสิ้น	 	 4,032,876.71	 1,541,375	 220,500	 1,761,875	 5,794,751.71

ลำ�ดับที่ ชื่อ-น�มสกุล
เบี้ยประชุม
กรรมก�รฯ 

(รวมเบี้ยร�ยเดือน)

หน่วย	:	บาท

จำ�นวนวัน โบนัส
เบี้ยประชุม
กรรมก�รฯ 
เฉพ�ะเรื่อง

รวมค่�เบี้ยประชุม รวมค่�ตอบแทน

หมำยเหตุ	:	 1.	 คุณหญิงชฎา	วัฒนศิริธรรม	ลาออกจากการเป็นกรรมการ	เนื่องจากอายุครบ	65	ปี	ตาม	พ.ร.บ.	คุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการ	
	 	 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ	เมื่อวันที่	28	มกราคม	2553	(นายนนทิกร	กาญจนะจิตรา	ด�ารงต�าแหน่งแทนเมื่อวันที่	9	เมษายน	2553)	
	 2.	 นายจักรมณฑ์	ผาสุกวนิช	ครบวาระการเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่	9	เมษายน	2553	(นายไกรฤทธิ์	นิลคูหา	ด�ารงต�าแหน่งแทนเมื่อวันที่	9		
	 	 เมษายน	2553)
	 3.	 คุณพรทิพย์	 จาละ	ครบวาระการเป็นกรรมการ	 เมื่อวันที่	 9	 เมษายน	 2553	 (นายปิยวัชร	 นิยมฤกษ์	 ด�ารงต�าแหน่งแทนเมื่อวันที่	 9		
	 	 เมษายน	2553)
	 4.	 นายจุลยุทธ	หิรัณยะวสิต	ลาออกจากการเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่	1	กันยายน	2553	(นายภูษณ	ปรีย์มาโนช	ด�ารงต�าแหน่งแทนเมื่อวันที่		
	 	 26	พฤศจิกายน	2553)
	 5.	 นายปิยวัชร	นิยมฤกษ์	ลาออกจากการเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่	1	มกราคม	2554

	 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ได้รับจากการเป็นกรรมการอิสระในบริษัทย่อย
	 ในปีบัญชี	2553	นายภูษณ	ปรีย์มาโนช	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระในบริษัท	ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)	
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ	ปตท.	ก่อนเข้ารับต�าแหน่งกรรมการอิสระใน	ปตท.	โดยได้รับค่าตอบแทนจากการด�ารงต�าแหน่งดังนี้
	

1.	 นายภูษณ	ปรีย์มาโนช	 450,000	 450,000	 -	 75,000	 -	 -	 -	 2,766,068.30	 3,741,068.30

หน่วย	:	บาท

ร�ยชื่อกรรมก�รบริษัท

ค่�ตอบแทน

ค่�เบี้ย
ประชุม

ค่�ตอบแทน
ร�ยเดือน

ค่�เบี้ย
ประชุม

ค่�เบี้ย
ประชุม

ค่�เบี้ย
ประชุม

โบนัสกรรมก�ร
ปี 2553 

ที่บริษัทจ่�ย
ในปี 2554

ค่�เบี้ย
ประชุม

ค่�เบี้ย
ประชุม

รวมคณะกรรมก�รบริษัท
คณะ

กรรมก�ร
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมก�ร
กำ�หนด

ค่�ตอบแทน

คณะ
กรรมก�ร
บรรษัท-

ภิบ�ล

คณะ
กรรมก�ร

บริห�ร
คว�มเสี่ยง

คณะ
กรรมก�ร

สรรห�
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สรุปเปรียบเทียบค่�ตอบแทนกรรมก�ร ปี 2550 – 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2553 

		เงินเบี้ยประชุม	 15		 11,764,919.36		 15	 10,470,258.07		 15		 10,863,879.03	 15	 11,398,213.71

		โบนัสรวม		 15		 30,294,520.55		 15	 25,852,400.09		 15		 29,173,972.62	 15		 29,657,534.24		

รวม	 	 42,059,439.91	 	 36,322,658.16	 	 40,037,851.65			 	 41,055,747.95		

ค่�ตอบแทน

หน่วย	:	บาท

จำ�นวน
ร�ย

จำ�นวนเงิน จำ�นวน
ร�ย

จำ�นวนเงิน จำ�นวน
ร�ย

จำ�นวนเงิน จำ�นวน
ร�ย

จำ�นวนเงิน

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

	 5.14.2		ค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์	
ที่กรรมการ	 ปตท.	 ก�าหนด	 ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงาน	
ของ	 ปตท.	 ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ	 (Performance	
Agreement	 :	 PA)	 ก�าหนดโดยกระทรวงการคลัง	 ซึ่งประธาน	
เจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่		และผูบ้รหิารทกุระดบั	
ร่วมกันก�าหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมาย	 (Key	 Performance	
Indicators	 :	 KPIs)	 ไว้แต่ละปี	 เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนิน
ธุรกิจและน�าไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารทกุระดบั		
โดยคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู ้พิจารณาก�าหนด	

ค่าตอบแทนให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน	 (Performance		
Management)	ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจ
ชั้นน�าประเภทเดียวกัน	 พร้อมทั้งน�าเสนอหลักการและจ�านวน	
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา	
และอนุมัติ
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู ้จัดการใหญ่	
และผู้บริหารระดับสูงของ	ปตท.	 จ�านวนรวมทั้งสิ้น	 7	ท่าน	 ได้รับ	
ค่าตอบแทนจาก	 ปตท.	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2553	 เป็นเงิน	
จ�านวนรวมทั้งสิ้น	 75,579,339	 บาท	 (ไม่รวมผู้บริหารระดับสูง		
ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทที่	ปตท.	ถือหุ้น	และผู้บริหารระดับสูงของ
บรษิทัที	่ปตท.	ถอืหุน้	ทีม่าปฏบิตังิานที	่ปตท.)	ตามรายละเอยีด	ดงันี้

ค่�ตอบแทนรวมของผู้บริห�รระดับสูงของ ปตท.

		เงินเดือนรวม	 7	 51,815,390	 8	 53,415,360	 8		 52,677,119	 7	 	50,470,620

		โบนัสรวม		 7	 22,572,960	 8	 24,624,681	 8	 24,143,679	 7	 22,183,379

รวม	 	 74,388,350	 	 78,040,041	 	 76,820,798	 	 72,653,999

ค่�ตอบแทน

หน่วย	:	บาท

จำ�นวน
ร�ย

จำ�นวนเงิน จำ�นวน
ร�ย

จำ�นวนเงิน จำ�นวน
ร�ย

จำ�นวนเงิน จำ�นวน
ร�ย

จำ�นวนเงิน

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสำ�หรับผู้บริห�รระดับสูงของ ปตท.

เงินสมทบกองทุน	
	 ส�ารองเลี้ยงชีพ	 6	 3,659,601	 7	 3,629,844	 7	 3,384,852	 7	 	2,925,340

หน่วย	:	บาท

จำ�นวน
ร�ย

จำ�นวนเงิน จำ�นวน
ร�ย

จำ�นวนเงิน จำ�นวน
ร�ย

จำ�นวนเงิน จำ�นวน
ร�ย

จำ�นวนเงิน

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553
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	 ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัท	มีดังนี้
	 ไม ่ปรากฏว่ามีประวัติการท�าความผิดตามกฎหมาย	
ในระยะ	10	ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ	
	 1)	 การถูกพิพากษาว่ากระท�าผิดทางอาญา	ยกเว้นที่เป็น
ความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร	 ความผิดลหุโทษ	หรือ	
ความผิดในท�านองเดียวกัน	
	 2)	 การถกูพพิากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย	หรอืถกูพทิกัษ์
ทรัพย์	
	 3)	 การเป็นผู ้บริหาร	 หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมในบริษัท		
หรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย	 หรือถูก
พิทักษ์ทรัพย์

	 5.15  นโยบ�ยก�รไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร
    ที่อื่นของกรรมก�รและผู้บริห�ร
	 ปตท.	มีบริษัทในกลุ่มที่ไปลงทุนและถือหุ้นรวม	46	บริษัท	
(เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ	8	บรษิทั)	โดยประมาณ	
ร้อยละ	 60	 ของก�าไรสุทธิ	 ปตท.	 ในปัจจุบันมาจากบริษัทในกลุ่ม		
ปตท.	 ดังนั้น	 ปตท.	 จึงได้ให้ความส�าคัญและก�าหนดรูปแบบ	
การบริหารจัดการในลักษณะกลุ่ม	ปตท.	 เพื่อสร้างให้เกิดพลังร่วม	
และมปีระสทิธภิาพในการด�าเนนิธรุกจิร่วมกนั		(Synergy)		ด้วยการ	
เสนอแต่งตั้งให้กรรมการหรือผู้บริหารของ	ปตท.	 ไปเป็นกรรมการ
ในบริษัทในกลุ่ม	 ปตท.	 เพื่อก�ากับดูแลให้บริษัทดังกล่าวก�าหนด
นโยบายและด�าเนนิธรุกจิทีส่อดคล้องกบันโยบายของ	ปตท.	ให้เกดิ	
ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม			
ทัง้นี	้วตัถปุระสงค์ของการเสนอบคุคลเพือ่ไปเป็นกรรมการในบรษิทั	
อื่นมีดังนี้
	 1)	 เพือ่ก�ากบัดแูลการบรหิารจดัการให้เป็นไปตามนโยบาย
ของบริษัทในกลุ่ม	 ปตท.	 และติดตาม	ประเมินผลภาพรวมการ
ด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัในกลุม่	ปตท.	ให้สอดคล้องกบันโยบายของ	
ปตท.	ในทิศทางเดียวกันกับ	ปตท.	และมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน
	 2)	 เป็นการสร้าง	Synergy	 ให้กับธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม	
ปตท.	 เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์และการสร้างมูลค่าเพิ่ม	
ให้กับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงประเทศ
	 3)	 เพื่อน�าประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้านไป	
ช่วยเหลือธุรกิจ	 เช่น	 การน�าความรู้ด้านการเงินไปช่วยปรับปรุง
พฒันาด้านบญัช	ีการเงนิ	ให้บรษิทันัน้ๆ	ด�าเนนิธรุกจิได้เตบิโตต่อไป	
อย่างเข้มแข็งซึ่งรวมถึงการไปช่วยเหลือบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม	
ปตท.	รวมทั้งสามารถน�าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปท�าหน้าที่
เป็นกรรมการก�ากับดูแลบริษัทชั้นน�าเหล่านั้นกลับมาช่วยเสริม
ประโยชน์ให้กับ	 ปตท.	 และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี	 เพื่อ	
เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจให้กับ	ปตท.	ด้วย
	 4)	 ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	
และผู้บริหาร

	 	ทั้งนี้	 ปตท.	 ก�ากับดูแลให้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหาร
หรอืบคุคลภายนอกจากบคุคลในบญัชรีายชือ่กรรมการทีก่ระทรวง
การคลัง	(Director’s	Pool)	ในบริษัทกลุ่ม	ปตท.	ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
ตาม	พ.ร.บ.	 คุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงาน	
รฐัวสิาหกจิฯ	จดัท�าขึน้	ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการ
อืน่ของรฐัวสิาหกจินัน้	และก�ากบัดแูลให้ผูบ้รหิาร	ปตท.	และบคุคล
ภายนอกที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทที่	 ปตท.	ถือหุ้น	ด�ารง
ต�าแหน่งในบริษัทที่	ปตท.	หรือรัฐวิสาหกิจอื่นถือหุ้นไม่เกิน	3	แห่ง	
เพื่อลดความเสี่ยงด้านการขัดกันทางผลประโยชน์และก�ากับดูแล
ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 5.16  ก�รพัฒน�กรรมก�ร ปตท. 
	 คณะกรรมการ	ปตท.	และผูบ้รหิารระดบัสงูให้ความส�าคญั
ต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม�่าเสมอ		
(ดงัรายละเอยีดตามข้อมลูในประวตัขิองแต่ละท่าน)		โดยกรรมการ	
ปตท.	 ส่วนใหญ่มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)	แล้ว	โดย	ปตท.	ให้การสนบัสนนุ
และด�าเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคม	
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	และสถาบนัอืน่ๆ	ในทกุหลกัสตูร	
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี	 รวมถึงการจัดให้คณะกรรมการ	
ได้ดูงานจากหน่วยงาน	องค์กรอื่นตามความเหมาะสม	ท�าให้เกิด	
มุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของ	ปตท.	
ทั้งนี้ในปี	2553	มีกรรมการเข้ารับการอบรม/สัมมนา	ดังนี้
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ร�ยชื่อกรรมก�ร หลักสูตร

1.	 นายอ�าพน	กิตติอ�าพน	 •	 Innovation	for	Economic	Development	(IFED)	และศึกษาดูงานด้านพลังงาน
	 	 	 และ	Green	Technology	ของ	Harvard	Kennedy	School

2.	 นางเบญจา	หลุยเจริญ	 •	 Successful	Formulation	and	Execution	the	Strategy	(SFE	7/2010)	ของ	IOD

3.	 นายวัชรกิติ	วัชโรทัย	 •	 หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
	 	 	 และองค์การมหาชน	รุ่นที่	5	ของสถาบันพระปกเกล้า
	 	 •	 หลักสูตรนักบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	รุ่นที่	15	ของวิทยาลัยการยุติธรรม	
	 	 	 ส�านักงานศาลยุติธรรม

4.	 นายชัยเกษม	นิติสิริ		 •	 หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
	 	 	 และองค์การมหาชน	รุ่นที่	6	ของสถาบันพระปกเกล้า

5.	 นายนริศ	ชัยสูตร	 •	 หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
	 	 	 และองค์การมหาชน	รุ่นที่	6	ของสถาบันพระปกเกล้า

6.	 นายสุรพล	นิติไกรพจน์		 •	 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ.)	รุ่นที่	23	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ร�ยชื่อกรรมก�ร หลักสูตร

1.	 นายจักรมณฑ์	ผาสุกวนิช	 •	 Monitoring	the	Internal	Audit	Function	(MIA	7/2010)	ของ	IOD
	 	 •	 Monitoring	Fraud	Risk	Management	(MFM	2/2010)	ของ	IOD
	 	 •	 Monitoring	of	the	Quality	of	Financial	Reporting	(MFR	10/2010)	ของ	IOD

2.	 นายจุลยุทธ	หิรัณยะวสิต	 •	 หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
	 	 	 และองค์การมหาชน	รุ่นที่	5	ของสถาบันพระปกเกล้า	

ก�รเข้�รับก�รอบรม / สัมมน�ของกรรมก�รครบว�ระและล�ออกระหว่�งปี 2553

	 ปตท.	 มีนโยบายที่จะจัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชม	 ดูงาน		
การปฏิบัติงานจริง	ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับกรรมการ
เป็นระยะๆ	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจธุรกิจยิ่งขึ้น	 สามารถน�าความรู้		
ประสบการณ์	ทีไ่ด้รบัมาช่วยในการพจิารณาเรือ่งพลงังานของ	ปตท.		
และของประเทศได้	โดยในปี	2553	ปตท.	ได้จัดให้คณะกรรมการ	
ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานต่างประเทศดังนี้
	 1.	 การเยี่ยมชมสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีของ	 ปตท.		
ณ	สถาบนัวจิยัและเทคโนโลยขีอง	ปตท.	เพือ่ให้คณะกรรมการ	ปตท.	
ทั้งคณะเข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงาน	 และติดตามความก้าวหน้า	
ของสถาบันฯ	ภายหลังจากการประชุม
	 2.	 การเยี่ยมชมดูงานธุรกิจของ	 ปตท.	 และ	 ปตท.สผ.	
ที่ไปลงทุนในต่างประเทศ	 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการ
ลงทุน	 ความส�าเร็จ	 ปัญหาและอุปสรรค	 ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง	และบริษัทพลังงานชั้นน�าข้ามชาติ

	 5.17  ก�รปฐมนิเทศกรรมก�ร 
    (Directors Orientation)
	 ส�าหรับกรรมการที่เข้ารับต�าแหน่งใหม่ในคณะกรรมการ	
ปตท.	 ปตท.	 ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ	 เพื่อให้กรรมการใหม่ได้
รับทราบนโยบายธุรกิจของ	ปตท.	 รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	 เช่น		
โครงสร้างทนุ	ผูถ้อืหุน้	ผลการด�าเนนิงาน	ข้อมลูระบบต่างๆ	ทีใ่ช้งาน	
ภายใน	ปตท.	 รวมทั้งกฎหมาย	กฎเกณฑ์ต่างๆ	พร้อมทั้งส่งมอบ
คูม่อืส�าหรบักรรมการ		ซึง่เป็นข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ส�าหรบัการเป็น
กรรมการ	ปตท.	ให้กับกรรมการ	ทั้งนี้	คู่มือกรรมการ	ประกอบด้วย
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	 กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้น�า
เสนอข้อมูล	ปตท.	 โดยบรรยายชี้แจงให้กับกรรมการใหม่เกี่ยวกับ
นโยบายธุรกิจของ	 ปตท.	 รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อน�าเสนอ	
ภาพรวมการด�าเนินธุรกิจและผลการด�าเนินงาน	 ให้กรรมการใหม่	
ได้เห็นภาพที่ชัดเจน	พร้อมกับส่งมอบคู่มือกรรมการและข้อมูล
ส�าหรับกรรมการตามรายการข้างต้น	

	 5.18  ก�รสืบทอดตำ�แหน่ง
	 เนื่องจาก	ปตท.	มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ	ดังนั้นการสรรหา
และแต่งตั้งต�าแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่	 จึงต้องปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ	 โดยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา	 8	 ตรี	 และด�าเนิน
กระบวนการสรรหาตามมาตรา	8	จตัวา	โดยให้คณะกรรมการ	ปตท.	
ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจ�านวน	5	คน	ที่มีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย	 ท�าหน้าที่สรรหาบุคคลที่มี	
ความรู้	 ความสามารถ	และประสบการณ์ที่เหมาะสมส�าหรับเป็น	

คู่มือกรรมก�ร

1.	 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด
2.	 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3.	 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
4.	 ใบส�าคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท
5.	 หนังสือรับรองบริษัท
6.	 วัตถุประสงค์ของบริษัท
7.	 ข้อบังคับบริษัท
8.	 ระเบียบบริษัท	(14	ระเบียบ)
9.	 คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ของ	ปตท.
10.	คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน	

ข้อมูลสำ�หรับกรรมก�ร

1.	 Presentation	แนะน�าการด�าเนินธุรกิจของ	ปตท.	โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2.	 รายชื่อคณะกรรมการ	และโครงสร้างการบริหาร
3.	 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการ	ปตท.
4.	 Company	Profile	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)
5.	 รายงานประจ�าปี	และรายงานทางการเงินฉบับภาษาไทย	และ	CD
6.	 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	กลุ่ม	ปตท.		
7.	 PTT	The	S-Curve	Story
8.	 Director	Fiduciary	Duty	Check	List		
9.	 หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน
10.	รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
11.	ข้อแนะน�าการให้สารสนเทศส�าหรับผู้บริหาร
12.	สารานุกรมปิโตรเลียม
13.	วารสารบ้านเรา	(PTT	Spirit)

ผู้บริหาร	 ปตท.	 โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	
ตามกฎหมาย	ไม่เป็นกรรมการของ	ปตท.	ยกเว้น	เป็นผูบ้รหิารซึง่เป็น	
กรรมการโดยต�าแหน่ง	 และมีอายุไม่เกิน	 58	ปีบริบูรณ์ในวันยื่น	
ใบสมคัร	เมือ่คณะกรรมการสรรหาสรรหาผูท้ีม่คีวามเหมาะสมแล้ว	
ให้เสนอต่อผู้มีอ�านาจพิจารณาแต่งตั้ง	 โดยต้องด�าเนินการให้	
แล้วเสร็จภายใน	 1	 ปีนับแต่วันที่ผู ้บริหารเดิมพ้นจากต�าแหน่ง	
สญัญาจ้างมรีะยะเวลาคราวละไม่เกนิ	4	ปี	ในกรณทีีค่ณะกรรมการ
จะจ้างผู้บริหารเดิมต่อหลังจากครบก�าหนดเวลาตามสัญญาจ้าง	
ไม่ต้องด�าเนินการกระบวนการสรรหาใหม่แต่จะจ้างเกินสองคราว
ติดต่อกันไม่ได้

 5.19  ระบบก�รควบคุมภ�ยใน
	 บริษัท	ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ให้ความส�าคัญต่อการ	
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง	 โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมและในหลายมิติ	 อย่างเพียงพอ	
และเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลในการด�าเนินงาน	การใช้ทรัพยากรและการดูแลรักษา
ทรพัย์สนิ	รวมทัง้มรีะบบบญัชแีละการรายงานทางการเงนิทีม่คีวาม	
ถูกต้องเชื่อถือได้	 มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ		
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของ	 ปตท.	 อย่างเคร่งครัด	 ทั้งนี้	
คณะกรรมการ	ปตท.	 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ	
ท�าหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของ
ปตท.	เป็นประจ�าทุกปี
	 นอกจากการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน
ของ	ปตท.	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ปตท.จ�ากัด	 (มหาชน)	
ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการควบคมุภายใน	จงึได้มอบหมาย	
ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	มีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนด	
แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน		
การประเมินผล	และการรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ		
ปตท.	 ในภาพรวม	 รวมทั้งก�าหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ	
เกี่ยวกับงานควบคุมภายในของ	ปตท.	โดยตรง
	 ปตท.	ได้ด�าเนนิการประเมนิการควบคมุภายใน	ตามระเบยีบ	
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐาน	
การควบคุมภายใน	พ.ศ.	 2544	 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ	
ท�าหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน	ซึ่งจัด
ท�าขึ้นโดยฝ่ายบริหารและส�านักตรวจสอบภายในเป็นประจ�าทุกปี		
มีสาระส�าคัญดังนี้

	 5.19.1		สภาพแวดล้อมการควบคมุ	(Control	Environment)
	 ในภาพรวม	ปตท.	มสีภาพแวดล้อมของการควบคมุภายใน
ที่ดี	 มีความเหมาะสมเพียงพอต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
ในการด�าเนินธุรกิจ	ดังนี้	
	 •	 การน�าองค์กร	(Leadership)
	 	 ผูบ้รหิารมปีรชัญาและรปูแบบในการท�างาน	เช่น	มทีศันคติ	
ทีด่	ี	มกีารส่งเสรมิสนบัสนนุวฒันธรรมองค์กรทีมุ่ง่เน้นความซือ่สตัย์
และจริยธรรม	 เป็นตัวอย่างที่ดี	 (Role	Model)	 และสนับสนุน	
การปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการบัญชี	 การจัดการสารสนเทศ		
การบริหารทรัพยากรบุคคล	 การติดตามประเมินผล	 การบริหาร
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	การตรวจสอบภายใน	
และการตรวจสอบภายนอก
	 •	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	
	 	 (Corporate	Governance	Policy)
	 	 มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคู่มือการก�ากับดูแล	
กิจการที่ดีฯ	 ตามโอกาสให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	 และก�าหนดให้กรรมการ		
ผู้บริหาร	และพนักงานทุกระดับ	ลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติ
เป็นส่วนหนึ่งในการท�างาน	 เพื่อให้เห็นถึงค�ามั่นสัญญาในการน�า
นโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจฯ		
ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยคณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	ปตท.	ไว้ดังนี้

	 	 1.	 คณะกรรมการ	ปตท.	 ผู้บริหารและพนักงานทุกคน	
มุ่งมั่นที่จะน�าเอาหลักส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	ปตท.	
ทั้ง	 6	 ประการ	 คือ	 Accountability,	 Responsibility,	 Equitable	
Treatment,	Transparency,	Vision	to	Create	Long	Term	Value	
และ	 Ethics	 มาใช้ในการด�าเนินงาน	 มีโครงสร้างการบริหารที่มี	
ความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการ	ปตท.	ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น
อย่างเป็นธรรม	
	 	 2.	 คณะกรรมการ	ปตท.	จะปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความทุม่เท
และรับผิดชอบ	มีความเป็นอิสระและมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่
ระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกัน
อย่างชัดเจน
	 	 3.	 คณะกรรมการ	ปตท.	มบีทบาทส�าคญัในการก�าหนด
วิสัยทัศน์	 กลยุทธ์	 นโยบายและแผนงานที่ส�าคัญของ	ปตท.	 โดย	
จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการ	
ที่มีความเหมาะสม	 รวมทั้งต้องด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบ
บัญชี	รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี	มีความน่าเชื่อถือ	
	 	 4.	 คณะกรรมการ	ปตท.	จะต้องเป็นผูน้�าในเรือ่งจรยิธรรม		
เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการ	
ที่ดีของ	ปตท.	 และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
	 	 5.	 คณะกรรมการ	 ปตท.	 อาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะเรือ่งขึน้ตามความเหมาะสม	เพือ่ช่วยพจิารณากลัน่กรองงาน
ที่มีความส�าคัญอย่างรอบคอบ
	 	 6.	 คณะกรรมการ	ปตท.	 ต้องจัดให้มีการประเมินผล
ตนเองรายปี	 เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ	
	 	 7.	 คณะกรรมการ	 ปตท.	 เป ็นผู ้พิจารณาก�าหนด	
จรรยาบรรณของ	ปตท.	 เพื่อให้คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน		
รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ	 ควบคู่	
ไปกับข้อบังคับและระเบียบของ	ปตท.		
	 	 8.	 มีการเปิดเผยสารสนเทศของ	 ปตท.	 ทั้งในเรื่อง	
ทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ	 เชื่อถือได้	
และทันเวลา	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของ	ปตท.	 ได้รับ
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน	 มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และ	
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	 รับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับ	
นักลงทุนและประชาชนทั่วไป
	 	 9.	 ผู้ถอืหุ้น	ปตท.	จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน		
มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ	และมีช่องทางในการสื่อสาร
กับ	ปตท.	ที่เหมาะสม
	 	 10.	มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ	
ในต�าแหน่งบริหารที่ส�าคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและมี	
กระบวนการสรรหาที่โปร่งใส	เป็นธรรม
	 •	 จรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ	(Code	of	Conduct)
	 	 ปตท.	ก�าหนดนโยบายและระเบยีบปฏบิตัเิป็นลายลกัษณ์	
อักษรเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม	 (Code	 of	Conduct)		
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โดยคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้ก�าหนดจรรยาบรรณ	
ในการด�าเนินธุรกิจฯ	 ตามหลักมาตรฐานสากลไว้ในคู ่มือการ	
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีฯ	 และก�าหนดให้การฝ่าฝืนจรรยาบรรณ	
มีความผิดทางวินัย
	 	 จรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิของ	ปตท.	มสีาระส�าคญั
ดังนี้
	 	 1.	 เคารพกฎหมาย	และหลักสิทธิมนุษยชนสากล
	 	 2.	 เป็นกลางทางการเมือง	
	 	 3.	 ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	และผลประโยชน์ขัดกัน
	 	 4.	 รกัษาความลบั	และไม่ใช้ข้อมลูภายในเพือ่ประโยชน์
ส่วนตัว	
	 	 5.	 ตอบสนองความต้องการของลูกค้า	และรับผิดชอบ	
ต่อผู้บริโภค	
	 	 6.	 แข่งขันอย่างเสรี	เป็นธรรม	
	 	 7.	 มกีระบวนการการจดัซือ้ทีโ่ปร่งใส		และปฏบิตัต่ิอคูค้่า	
อย่างเป็นธรรม	
	 	 8.	 รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
	 	 9.	 สนับสนุนสิทธิของพนักงาน	และสร้างความผูกพัน	
ต่อองค์กร
	 	 10.		มรีะบบการควบคมุภายใน	และการตรวจสอบภายใน	
ที่มีประสิทธิภาพ
	 	 11.		มแีนวทางปฏบิตัใินการรบั	การให้ของขวญั	ทรพัย์สนิ	
หรือประโยชน์อื่นใด
	 	 12.		รกัษาความปลอดภยั	ส่งเสรมิสขุอนามยั	และรกัษา	
สิ่งแวดล้อม
	 	 13.		 เคารพทรัพย์สินทางปัญญา	 และใช้เทคโนโลยี	
สารสนเทศในทางที่ถูก
	 •	 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์	(Conflicts	of	Interest)
	 	 ปตท.	ก�าหนดให้มกีารเปิดเผยข้อมลูเพือ่ป้องกนัการขดักนั	
ของผลประโยชน์ส่วนตนกับบริษัท	 (Conflicts	 of	 Interest)		
เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	 กิจกรรม	
ทีผ่ดิกฎหมายและไม่เหมาะสม	โดยคณะกรรมการ	ปตท.	ได้ก�าหนด
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า	
การตัดสินใจใดๆ	 ของบุคลากรทุกระดับในการด�าเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจจะต้องท�าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ	ปตท.	เท่านั้น	และ	
ถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมีส่วน
เกี่ยวข้องทางการเงิน	 และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก	
อื่นๆ	 ซึ่งจะส่งผลให้	 ปตท.	 ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิด	
ความขัดแย้งในด้านความภักดีหรือผลประโยชน์หรือขัดขวาง	
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยก�าหนดให้ผู ้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา	 ต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวโยงของตนในรายการ	
ดังกล่าว	 และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน	 รวมถึง	 ปตท.		
จะต้องด�าเนินการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีอ�านาจอนุมัติหรือ
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้นๆ		

	 	 •	 กำรจดัท�ำรำยงำนเปิดเผยรำยกำรทีอ่ำจ
	 	 	 มคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบั	ปตท.	
	 	 	 ปตท.	ก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงานทุกคน		
ต้องจัดท�ารายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง	
ผลประโยชน์กับ	 ปตท.	 โดยใช้แบบฟอร์มรายงานการเปิดเผย
รายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์
ของ	ปตท.	และในการอนุมัติใดๆ	ส�าหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือ	
หลักการไม่ให้มีการก�าหนดเงื่อนไขหรือข้อก�าหนดพิเศษผิดไป
จากปกติ	 ถือเป็นกระบวนการควบคุมภายในของ	ปตท.	 รวมทั้ง	
ได้ก�าหนดให้ส�านักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ	
เป็นผู ้สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง	
ผลประโยชน์ดังกล่าว	 ทั้งนี้ในปี	 2553	 ไม่พบรายการขัดแย้งที่มี
สาระส�าคัญ	
	 	 •	 กำรจัดท�ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร	
	 	 	 ผู้บริหำร	และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง
	 	 	 ในช่วงไตรมาสแรกของทุกปี	 คณะกรรมการ	 ปตท.	
ก�าหนดให้มีการจัดท�าแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ	
ผู้บริหาร	และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการก�ากับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ	 และ	
ผู้บริหารระดับสูง	 โดยก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้อง	
จัดท�าแบบรายงานดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี	 และจัดท�าแบบ
รายงานดังกล่าวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง	และก�าหนดให้เลขานุการ
บริษัทมีหน ้าที่จัดเก็บ	 รวบรวม	 และท�าส�าเนาส ่งประธาน	
คณะกรรมการ	ปตท.	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	เพือ่ใช้	
ในการตรวจสอบและก�ากบัดแูลด้านความขดัแย้งทางผลประโยชน์
	 	 •	 กำรจดัท�ำรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอื
	 	 	 หลกัทรพัย์
	 	 	 เพื่อก�ากับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน	 	 ปตท.	 ได้
ก�าหนดให้คณะกรรมการ	ปตท.	และผูบ้รหิาร	ซึง่หมายรวมถงึคูส่มรส	
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์	 ปตท.	 จะต้องแจ้งให้	 ปตท.	 ทราบ	และรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ตามมาตรา	59	แห่งพระราชบญัญตัิ	
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ภายใน	3	วันท�าการ
นับจากวันที่ซื้อ	 ขาย	 โอน	 หรือรับโอน	 รวมทั้งทุกสิ้นไตรมาส	
และสิน้ปี	ส�านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานกุารบรษิทั	จะท�า	
หนงัสอืแจ้งห้ามไม่ให้กรรมการ	ผูบ้รหิารหรอืหน่วยงานทีไ่ด้รบัทราบ	
ข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคล	
ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	 และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง		
45	 วัน	 ตั้งแต่วันปิดงบจนถึงวันแจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	 คือ	
ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน	 	 เพื่อเป็นการป้องกัน	
ไม่ให้น�าข้อมลูภายในไปใช้ในทางมชิอบ	ทัง้นี	้ในระหว่างปีทีผ่่านมา
กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
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ร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์ของกรรมก�ร ปตท. ในปี 2552 และปี 2553   

1.	 นายนริศ	ชัยสูตร		 -	 -	 -	 -

2.	 นายอ�าพน	กิตติอ�าพน	 -	 -	 -	 -

3.	 นายชัยเกษม	นิติสิริ			 -	 -	 -	 -

4.	 นายนนทิกร	กาญจนะจิตรา	 -	 -	 -	 -

5.	 นายสุรชัย	ภู่ประเสริฐ	 -	 -	 -	 -

6.	 นายสุรพล	นิติไกรพจน์	 -	 -	 -	 -

7.	 นายวัชรกิติ	วัชโรทัย	 -	 -	 -	 -

8.	 นายไกรฤทธิ์	นิลคูหา	 -	 -	 -	 -

9.	 นายอนุวัฒน์	เมธีวิบูลวุฒิ	 -	 -	 -	 -

10.	 นายภูษณ	ปรีย์มาโนช		 -	 -	 -	 -

11.	 นายณอคุณ	สิทธิพงศ์		 -	 -	 -	 -

12.	 นางเบญจา	หลุยเจริญ	 -	 -	 -	 -

13.	 นายพิชัย	ชุณหวชิร	 22,000	 34,400	 -	 จ�านวนหุ้นเพิ่มขึ้น	12,400	หุ้น	เนื่องจาก
	 	 	 	 	 ใช้สิทธิ	Exercise	Warrant	ESOP	
	 	 	 	 	 ที่ได้รับมาตั้งแต่เป็นผู้บริหาร	ปตท.

14.	 นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	 -	 -	 -	 รายงานในส่วนของการด�ารงต�าแหน่ง
	 	 	 	 	 ผู้บริหาร

ลำ�ดับที่ ร�ยชื่อกรรมก�ร
จำ�นวนหุ้น (หุ้น) จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด)  

ระหว่�งปี (หุ้น)
หม�ยเหตุ

31 ธ.ค. 2552 31 ธ.ค. 2553

ร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์ของกรรมก�รครบว�ระและล�ออกระหว่�งปี 2553 และวันที่ 1 มกร�คม 2554

1.	 คุณหญิงชฎา	วัฒนศิริธรรม	 -	 -	 -	 ลาออกเมื่อวันที่	28	มกราคม	2553	
	 	 	 	 	 ก่อนครบวาระ	(9	เมษายน	2553)	
	 	 	 	 	 เนื่องจากอายุครบ	65	ปีบริบูรณ์	
	 	 	 	 	 ตาม	พ.ร.บ.	คุณสมบัติมาตรฐาน
	 	 	 	 	 ส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	
	 	 	 	 	 พ.ศ.	2518	

2.	 นายจักรมณฑ์	ผาสุกวนิช	 -	 -	 -	 ครบวาระเมื่อวันที่	9	เมษายน	2553

3.	 คุณพรทิพย์	จาละ	 -	 -	 -	 ครบวาระเมื่อวันที่	9	เมษายน	2553

4.	 นายจุลยุทธ	หิรัณยะวสิต	 -	 -	 -	 ลาออกเมื่อวันที่	1	กันยายน	2553

5.	 นายปิยวัชร	นิยมฤกษ์	 -	 -	 -	 ลาออกเมื่อวันที่	1	มกราคม	2554

ลำ�ดับที่ ร�ยชื่อกรรมก�ร
จำ�นวนหุ้น (หุ้น) จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด)  

ระหว่�งปี (หุ้น)
หม�ยเหตุ

31 ธ.ค. 2552 31 ธ.ค. 2553
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ก�รถือหลักทรัพย์ของผู้บริห�ร ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553

1.	 นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์		 80,000		 121,500		 41,500	 243,000	 0	 119,000	 59,600		 -			

2.	 นายเทวินทร์	วงศ์วานิช		 40,200	 40,200	 0	 40,300	 0	 21,000		 15,800		 -			

3.	 นายปรัชญา	ภิญญาวัธน์		 71,380		 107,980		 36,600		 88,300		 0		 45,900	 0	 -			

4.	 นายปิติพันธ์	เทพปฏิมากรณ์	 N/A		 13,334	 0	 38,500		 0	 20,400		 0	 	ด�ารงต�าแหน่ง	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ตั้งแต่วันที่	1	เม.ย.	2553

			5.	 นายสุกฤตย์	สุรบถโสภณ			 N/A		 2,000	 0	 0		 0	 0	 0	 ด�ารงต�าแหน่ง	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ตั้งแต่วันที่	1	ม.ค.	2553

6.	 นายณัฐชาติ	จารุจินดา			 N/A		 28,863	 0	 60,800	 0	 31,800	 21,800		 ด�ารงต�าแหน่ง	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ตั้งแต่วันที่	1	ม.ค.	2553

7.	 นายวิชัย	พรกีรติวัฒน์		 N/A		 46,659	 0		 46,900		 0		 25,200		 8,900		 ด�ารงต�าแหน่ง	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ตั้งแต่วันที่	1	ต.ค.	2553

8.	 นายสรากร	กุลธรรม		 N/A			 60,800	 0	 40,000	 0	 20,800		 0	 ด�ารงต�าแหน่ง	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ตั้งแต่วันที่	1	ต.ค.	2553

9.	 นายไพรินทร์	ชูโชติถาวร	 41,300		 41,300	 0	 52,600	 0	 27,600	 20,700		 -			
	 และภรรยา	

10.	 นายบวร	วงศ์สินอุดม		 N/A			 0		 0		 0		 0		 12,100		 12,100		 ด�ารงต�าแหน่ง	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ตั้งแต่วันที่	1	ต.ค.	2553

11.	 นายวีรศักดิ์	โฆสิตไพศาล		 5,000	 31,400		 26,400	 0	 0	 26,400		 0	 	-

12.	 นายอนนต์	สิริแสงทักษิณ		 140,230		 125,200		 (15,030)		 79,800		 0	 41,900		 16,500	 	-			

13.	 นายสุรงค์	บูลกุล		 77,683		 77,683	 (15,700)	 63,300	 27,700		 33,000		 24,800	 	-			

14.	 นางสาวเพ็ญจันทร์	จริเกษม*	 12,000	 12,000	 0	 34,000	 0	 18,300	 0	 ปฏิบัติงาน	Secondment	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในบริษัท	ปตท.สผ.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ตั้งแต่วันที่	1	ก.พ.	2554			

15.	 นางปริศนา	ประหารข้าศึก		 78,263		 78,263	 0	 35,100		 0		 18,400		 0	 -

ลำ�ดับที่ ชื่อ-น�มสกุล
จำ�นวนหุ้น (หุ้น)

หม�ยเหตุ31 ธ.ค. 
2552

31 ธ.ค. 
2553

คงเหลือ
ที่ได้รับ

ก�รจัดสรร 
ปี 2549

คงเหลือ
ที่ได้รับ

ก�รจัดสรร 
ปี 2548

จำ�นวนหุ้น
เพิ่ม (ลด) 
ระหว่�งปี 

(หุ้น)

จำ�นวนหุ้น (หุ้น) Warrant # 1 Warrant # 2

หมำยเหตุ	:			*	 นายชัชวาล	เอี่ยมศิริ	ด�ารงต�าแหน่งแทน	นางสาวเพ็ญจันทร์	จริเกษม	ตั้งแต่วันที่	1	กุมภาพันธ์	2554
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ก�รถือหลักทรัพย์ของผู้บริห�รที่ย้�ยระหว่�งปี / เกษียณ / ล�ออก และเสียชีวิต

1.	 นายมารุต	มฤคทัต		 33,700		 N/A	 N/A	 67,300	 0	 35,100	 26,400	 ลาออก	(เกษียณอายุก่อน	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 60	ปี	เมื่อวันที่	1	ม.ค.	2553)

2.	 นายทรงวุฒิ	ชินวัตร	 30,500	 N/A	 N/A	 61,000	 0	 32,400		 24,300		 เสียชีวิต

3.	 นายเพิ่มศักดิ์	ชีวาวัฒนานนท์		 72,900		 72,900		 0		 64,000		 0		 33,300	 8,400	 เกษียณอายุ	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 เมื่อวันที่	30	ก.ย.	2553

4.	 นายชายน้อย	เผื่อนโกสุม		 49,700	 71,400	 21,700	 43,100	 0	 33,200	 24,900	 เกษียณอายุ	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 เมื่อวันที่	30	ก.ย.	2553

ลำ�ดับที่ ชื่อ - น�มสกุล
จำ�นวนหุ้น (หุ้น)

หม�ยเหตุ31 ธ.ค. 
2552

31 ธ.ค. 
2553

คงเหลือ
ที่ได้รับ

ก�รจัดสรร 
ปี 2549

คงเหลือ
ที่ได้รับ

ก�รจัดสรร 
ปี 2548

จำ�นวนหุ้น
เพิ่ม (ลด) 
ระหว่�งปี 

(หุ้น)

จำ�นวนหุ้น (หุ้น) Warrant # 1 Warrant # 2

	 	 •	 กำรยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน
	 	 	 ต่อ	ปปช.
	 	 	 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	2542	มาตรา	39	ก�าหนด	
ให้กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของ	 ปตท.	 รวมไปถึงกรรมการ		
และผู้บริหารสูงสุดในนิติบุคคลที่	 ปตท.	ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ	50		
มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน	คู่สมรส	
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ	ปปช.	ทุกครั้งที่
เข้ารับต�าแหน่ง	ทุกๆ	3	ปีที่ด�ารงต�าแหน่ง	และเมื่อพ้นจากต�าแหน่ง	
	 	 •	 กำรแจ้งกำรมีส่วนได้เสียในที่ประชุม
	 	 	 ในการประชุมคณะกรรมการ	ปตท.	ทุกครั้ง	ประธาน
กรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอความร่วมมือกรรมการปฏิบัติ
ตามนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ว่าใน
ระเบียบวาระใดที่กรรมการเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย	 ขอให้
กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่องดออกเสียงหรือให้ความเห็นใดๆ
	 	 •	 กำรสอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
	 	 	 คณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอคณะกรรมการ	
ปตท.	เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน	และรายการที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์	ซึง่ได้มกีารพจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ	
และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
โดยก�าหนดในรายงานและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาส	
อย่างเคร่งครัด
	 •	 กจิกรรมรณรงค์ส่งเสรมิกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ี
	 	 และจรรยำบรรณธรุกจิ
	 	 คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ี	ท�าหน้าทีส่่งเสรมิและ	
กลั่นกรองการด�าเนินงานเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ	 เพื่อให้	
ปตท.	 มีการรณรงค์ส่งเสริมความส�าคัญของการปฏิบัติหน้าที่	
ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการอย่างจรงิจงั	โดยได้จดัตัง้คณะท�างาน	

การก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีซึง่มผีูบ้รหิารระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่เป็นหัวหน้าคณะท�างาน	ช่วยด�าเนินการต่างๆ	ตามนโยบาย	
และเป็นผู้จัดกิจกรรมหลากหลายในการรณรงค์ส่งเสริมการปลูก	
จติส�านกึแห่งความรบัผดิชอบภายใต้หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี	
ให้กับกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และผู้เกี่ยวข้องดังนี้
	 	 •	 ปตท.	มีการสร้างบรรยากาศของการรณรงค์	 ผ่านสื่อ
ต่างๆ	ภายในองค์กร	 เช่น	 การจัดนิทรรศการ	 การจัดท�าเว็บไซต์		
CG		ทีม่ข้ีอมลูครบถ้วน	และเปิดโอกาสให้ผูส้นใจได้ตดิต่อสอบถาม
ได้	จัดรายการเสียงตามสาย	จัดท�าวีดิทัศน์เพื่อใช้สื่อความฯ	จัดให้
มีคอลัมน์เกี่ยวกับ	CG	 ในวารสารรายเดือน	 “PTT	Spirit”	 การให้
พนกังานทกุคนได้รบัทราบข่าวการด�าเนนิการทีเ่กีย่วกบั	CG	รวมทัง้	
ให้ความรูแ้ละมกีจิกรรมทีน่่าสนใจ	ซึง่ได้รบัการตอบรบัจากพนกังาน	
ทุกระดับเป็นอย่างดี	รวมทั้งการเผยแพร่คู่มือก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ของ	ปตท.	ฉบับปรับปรุง	ครั้งที่	2	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	
ส�าหรับนักลงทุนและผู้สนใจต่างชาติ	 รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
น�าไปใช้เป็นประโยชน์	 หรือน�าไปใช้อ้างอิงได้ไว้ในเว็บไซต์ของ	
ปตท.	ด้วย
	 	 •	 ปตท.	ได้จดัท�าตวัอย่างของการปฏบิตัตินของกรรมการ		
ผู้บริหาร	และพนักงาน	เป็นบทความ	บทวิทยุ	และบทวีดิทัศน์	เพื่อ
เป็นการปลกูฝังให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานใช้วจิารณญาณ	
หรือการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจเรื่องต่างๆ	 ให้รอบคอบและถูกต้อง	
โดยสามารถตรวจสอบการกระท�าของตนเองได้โดยให้ถามตนเอง
ก่อนว่าสิง่ทีจ่ะกระท�านัน้	เป็นสิง่ทีถ่กูต้องหรอืไม่	เป็นทีย่อมรบัและ	
สามารถเปิดเผยต่อสงัคมได้หรอืไม่	เป็นการท�าให้เสือ่มเสยีชือ่เสยีง	
ของ	 ปตท.	 ในฐานะที่เป็นองค์กรแห่งจริยธรรมหรือไม่	 รวมทั้ง
กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวตลอดเวลา
	 	 •	 นอกจากนี้	 ปตท.	 ยังให้ความส�าคัญด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทในกลุ่ม	 ปตท.	 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง	
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การบริหารบริษัทในรูปแบบ	 “กลุ่ม	ปตท.”	 โดยก�าหนดเป้าหมาย
ในการยกระดับมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทในกลุ่ม	
ปตท.	 ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน	และเตรียมความพร้อมส�าหรับ
การเข้ารับการจัดอันดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 รวมทั้งก�าหนด
แผนการด�าเนินงาน	 และแนวทางการประชาสัมพันธ์การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีเชิงรุก	โดยร่วมกันศึกษา	พัฒนาแนวทางการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมส�าหรับใช้เป็น	
หลักปฏิบัติของกลุ่ม	ปตท.	และก�าหนดหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ของกลุ่ม	ปตท.	ดังนี้

	 	 	 R-E-A-C-T	

	 R	 =		 Responsibility	
	 	 	 “ความรับผิดชอบต่อหน้าที่”

	 E		 =		 Equitable	Treatment	“ไม่เลือกปฏิบัติ”

	 A		 =	 Accountability	“ยึดถือความถูกต้อง”

	 C		 =		 Creation	of	Long	Term	Value
	 	 	 “สร้างมูลค่าเพิ่มระยะยาวให้องค์กร”

	 T		 =		 Transparency	
	 	 	 “ความโปร่งใสตรวจสอบได้”

	 	 •	 ปตท.	ได้จดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดีให้กับบริษัทในกลุ่ม	ปตท.	ดังต่อไปนี้
	 	 	 -	 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	“กลุ่ม	ปตท.”
	 	 	 -	 จดังานสมัมนาให้ความรูด้้านการก�ากบัดแูลกจิการ	
ความรับผิดชอบต่อสังคม	 ชุมชน	สิ่งแวดล้อม	 โดยเชิญวิทยากร	
ผู ้มีความรู ้	 ความสามารถ	 และมีประสบการณ์มาบรรยายให้	
ความรู้กับพนักงาน	ปตท.	และพนักงานของบริษัทในกลุ่ม	ปตท.		
ทีม่หีน้าทีเ่กีย่วข้องกบัการก�ากบัดแูลกจิการ		เพือ่เป็นการเสรมิสร้าง	
และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
	 	 	 -	 การจัดงาน	PTT	Group	CG	Day	ซึ่งเป็นกิจกรรม
เพื่อรณรงค์	ส่งเสริม	และเผยแพร่การด�าเนินการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัทในกลุ่ม	ปตท.	โดยในปี	2553	ได้จัดงาน	PTT	Group	
CG	Day	2010	ขึ้นเมื่อวันที่	20	กันยายน	2553	ณ	ศูนย์เอนเนอร์ยี่		
คอมเพล็กซ์	 ถนนวิภาวดีรังสิต	 กรุงเทพมหานคร	 โดยก�าหนดให้
แต่ละบริษัทจัดนิทรรศการและน�าเสนอหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของตนภายใต้แนวคิด		CG	:	The	Code	
to	Growth	 เพื่อร่วมถอดรหัสสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน	และจัดการ
เสวนาระหว่างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในกลุ่ม	 ปตท.	 ทั้งนี้	
มีแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์จากหน่วยงานภายนอก	 ได้แก่	 ผู้แทน	
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 /	 ส�านักงานคณะกรรมการ	
ก.ล.ต.	/	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	/	ส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ	/	ผู้บริหารกลุ่ม	ปตท.	/	พนักงาน	/	สื่อมวลชน	
และแขกผู้มีเกียรติ	เข้าร่วมงานราว	1,000	คน

	 	 	 -	 การประสานงานเพื่อร่วมพิจารณาปรึกษา	หารือ	
แลกเปลี่ยนความเห็นภายในกลุ่ม	ปตท.	 เกี่ยวกับคู่มือการก�ากับ
ดูแลกิจการของแต่ละบริษัท	ตามแนวทางมาตรฐานสากล
	 	 •	 ปตท.	ได้จดัโครงสร้างองค์กรและสายงานบงัคบับญัชา	
ทีช่ดัเจนและเหมาะสม		มกีารมอบอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ	
เป็นลายลกัษณ์อกัษร	โดยมกีารก�าหนดตวัชีว้ดั	(Key	Performance	
Indicators	:	KPIs)	ในตอนต้นปีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของพนกังาน	และวดัผลตอนปลายปี	รวมทัง้มกีารทบทวนเป้าหมาย
ประจ�าปีซึ่งพนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท	อ�านาจ	หน้าที่	 และ
ความรับผิดชอบของตน	
	 	 •	 ปตท.	 ได้ก�าหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากร
บุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 เช่น	 การคัดเลือก	 การฝึกอบรม		
การเลื่อนต�าแหน่ง	การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน	เป็นต้น
	 	 •	 ปตท.	 ได้จัดตั้งศูนย์บริหารข้อร้องเรียน	 โดยมีฝ่าย
สือ่สารองค์กรเป็นผูร้บัผดิชอบหลกั	ในการบรหิารจดัการข้อร้องเรยีน	
จากภายนอกเพื่อให้มีการตอบสนองต่อข้อสอบถามต่างๆ	 รวมถึง	
ข้อร้องเรียนภายใน	 โดยมีการก�าหนดระยะเวลาที่เหมาะสม	ทั้งนี้	
จะมีการรวบรวมและบริหารประเด็น	 รวมถึงน�าเสนอผู้บริหาร	
ระดับสูง	 เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรในทุกๆ	ด้าน	 อย่าง
สม�่าเสมอ

	 5.19.2		การบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management)			
	 การบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นสิ่งจ�าเป็นและส�าคัญใน
การด�าเนินธุรกิจ	 ปตท.	 ตระหนักถึงความส�าคัญเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กรมาตลอด	 โดยด�าเนินการตามแนวทาง	
การบริหารความเสี่ยงของ	 The	 Committee	 of	 Sponsoring		
Organizations	(COSO)	และ	ISO	31000	ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล	
ที่องค์กรทั่วโลกนิยมใช้อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับ	
	 ปตท.	 ด�าเนินการปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็น
วัฒนธรรมองค์กร	 ก�าหนดเป็นนโยบายในการบริหารความเสี่ยง	
ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามโดยมีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Committee)	ซึ่งประกอบ
ด้วยผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้จัดการฝ่าย
จากทกุหน่วยธรุกจิท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลการบรหิารจดัการความเสีย่ง	
และระบบการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์กรและรายงาน
ผลการบริหารจัดการต่อคณะกรรมการจัดการของ	 ปตท.	 และ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส	และจัดตั้งหน่วยงานระดับ
ฝ่าย	 คือ	 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร	 เพื่อรับผิดชอบงานด้าน	
การบริหารความเสี่ยง
	 การบรหิารความเสีย่งของ	ปตท.	เป็นกระบวนการทีเ่ชือ่มโยง	
กับกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์	 โดยมีการจัดท�า	 Strategic	
Thinking	 Session	 :	 STS	 ซึ่งเป็นการระดมสมองของผู้บริหาร	
ระดบัสงูในการก�าหนดทศิทางเป้าหมายและกลยทุธ์ในระดบัองค์กร	
มีการประเมินปัจจัยแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก	
ซึง่มผีลกระทบทีอ่าจท�าให้องค์กรไม่สามารถด�าเนนิธรุกจิให้ประสบ
ความส�าเร็จตามเป้าหมาย	 (Aspiration)	 รวมทั้งการประเมิน	
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ความเสี่ยงของการสูญเสียโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม	 การจัด
ล�าดับความส�าคัญของความเสี่ยง	 โดยก�าหนดเป็น	 Corporate	
Risk	Profile	 ของแต่ละปี	 มอบหมายผู้รับผิดชอบด�าเนินการตาม
กระบวนการบรหิารความเสีย่งโดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	
จะมีการติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานปัญหาอุปสรรค	
ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของแต่ละ	 Risk	 Area	 รวมทั้ง		
เหตุการณ์ต่างๆ	 (Event	Risk)	 ที่เกิดขึ้นระหว่างปีซึ่งมีผลกระทบ
ต่อ	ปตท.
	 ในปี	2553	ความเสีย่งระดบัองค์กรทีส่�าคญั	ได้แก่	การชะลอ	
การด�าเนนิโครงการในเขตนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ	การบรหิาร	
จดัการการจดัหาและการแข่งขนัในธรุกจิก๊าซธรรมชาต	ิการควบคมุ	
ราคาก๊าซหุงต้ม	(LPG)	และก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์	(NGV)		
การบริหารจัดการกิจการโรงกลั่นน�้ามันในช่วงวัฏจักรขาลงของ
ธรุกจิปิโตรเคม	ีความเสีย่งด้านการปฏบิตักิารของหน่วยธรุกจิน�้ามนั	
และธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	 การขยายการลงทุนในธุรกิจต่างประเทศ	
และการบริหารทรัพยากรบุคคลในกลุ่ม	 ปตท.	 ทั้งนี้	 ปตท.	 ได้มี	
การบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู ่ในระดับที่ยอมรับได้	 ซึ่ง	
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยง	
ทุกไตรมาส	 เพื่อก�ากับดูแลในการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไป
ตามนโยบายของ	ปตท.	
	 ทัง้นีร้ายละเอยีดด้านการบรหิารความเสีย่ง	ปรากฏในหวัข้อ		
“ปัจจัยความเสี่ยง”								

	 5.19.3		กิจกรรมการควบคุม	(Control	Activities)
	 ปตท.	 ก�าหนดให้คณะกรรมการจัดการมีอ�านาจหน้าที่	
ในการทบทวนรายงานทัง้ทางการเงนิและไม่ใช่รายงานทางการเงนิ	
ของทุกกลุ่มธุรกิจ	 ในภาพรวมขององค์กร	 และมีการสอบทาน	
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และคู่มือ	
การปฏิบัติงานต่างๆ	อย่างสม�่าเสมอ
	 นอกจากนี้	 ปตท.	 ได้ก�าหนดให้มีนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อการควบคุมในส่วนที่มีความเสี่ยง
ที่ส�าคัญ	เช่น	ธุรกรรมด้านการเงิน	การจัดซื้อ	และการบริหารทั่วไป	
มกีารมอบหน้าทีอ่ย่างเป็นระบบให้กบักลุม่บคุลากรเพือ่ความมัน่ใจ
ว่ามีระบบการตรวจสอบ	สอบทาน	และคานอ�านาจกันได้	 โดยมี	
การแบ่งแยกอ�านาจหน้าที่ในการอนุมัติ	 การประมวลผลข้อมูล		
การบนัทกึรายการหรอืการบนัทกึบญัช	ีการรบั-จ่ายเงนิ	การสอบทาน	
การตรวจสอบ	และการดแูลรกัษาทรพัย์สนิ	ออกจากกนัโดยเดด็ขาด		
รวมถงึระบกุารด�าเนนิงานในส่วนทีม่คีวามเสีย่งส�าคญัและก�าหนด	
กลไกในการควบคมุเพือ่ป้องกนัและลดข้อผดิพลาด	มกีารสอบทาน
ผลการด�าเนินงานโดยฝ่ายบริหารอย่างสม�่าเสมอ	มีการก�าหนด
ให้ใช้ดัชนีวัดผลการด�าเนินงานกับพนักงานทั้งองค์กร	 เพื่อให้การ
ควบคุมกิจกรรมด้านการบริหารมีความเหมาะสมและเพียงพอ		
	 ในกรณีที่	 ปตท.	 มีการท�าธุรกรรมกับผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่	
กรรมการ	 ผู ้บริหาร	 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	 ปตท.		
มีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท�าธุรกรรมนั้นต้องผ่าน	
ขั้นตอนการอนุมัติที่ก�าหนดทุกครั้ง	 ทุกรายการ	 โดยผู้ที่มีส่วนได้	

เสียจะไม่ร่วมอนุมัติรายการนั้นๆ	ทั้งยังมีการติดตามและดูแลผล
การด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด
	 คณะกรรมการ	 ปตท.	 ดูแล	 ติดตาม	 ให้นโยบาย	 และ	
ค�าแนะน�าเกีย่วกบัมาตรฐานคณุภาพ	ความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	
และสิ่งแวดล้อมที่	 ปตท.	 น�ามาปรับใช้เป็นกิจกรรมการควบคุม	
ผ่านคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการตรวจสอบ	
ในการสอบทานการด�าเนินงาน	 และคณะกรรมการจัดการของ		
ปตท.	ในระดบัฝ่ายจดัการ	ซึง่มกีรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นประธานฯ		
โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ	คือ	 ฝ่ายความมั่นคง	ความปลอดภัย	
อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	และฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร
	 ทัง้นี	้ในปี	2552	และปี	2553	ส�าหรบัการด�าเนนิงานคณุภาพ	
ความมั่นคง	ปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	 เพื่อความ	
เป็นเลศิขององค์กร	ปตท.	ได้ด�าเนนิงานตามกรอบนโยบายทีก่�าหนด
ไว้อย่างเป็นรูปธรรม	โดยมีการด�าเนินการที่ส�าคัญ	อาทิ
	 •	 การบริหารจัดการตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ	
แห่งชาติ	(Thailand	Quality	Award	:	TQA)
	 •	 การใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้าน	 QSHE	 ทั้งที่	
น�ามาจากมาตรฐานในระดับสากลและที่พัฒนาขึ้นเอง
	 •	 การปรับปรุงแนวทางการก�ากับดูแลด้าน	 SHE	 และ
ก�าหนด	PTT	Group	SHE	Strategic	Direction	2009	-	2013	ขึ้น		
โดยมีโปรแกรมการด�าเนินงาน	3	โปรแกรมหลัก	ได้แก่
	 	 •	 การพัฒนา	 PTT	 Group	 SSHE	 Management		
Standard	 :	 เพื่อเป็นมาตรฐานการด�าเนินงานที่สามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้าน	SSHE		ได้อย่างครอบคลุมในทุกกิจกรรม
	 	 •	 การจัดท�า	 PTT	 Group	 SHE	 Performance		
Measurement	 and	Reporting	System	 :	 โดยมีการจัดท�าคู่มือ
และแบบฟอร์มการวัดและรายงานผลการด�าเนินงานด้าน	 SHE	
กลุ่ม	ปตท.	และได้มีการทดลองใช้ในพื้นที่น�าร่องแล้วเสร็จ	ซึ่งในปี		
2553	จะได้มกีารขยายผลการเกบ็และรายงานข้อมลูให้ครบทกุพืน้ที่	
ปฏิบัติงานและทุกบริษัทในกลุ่ม	ปตท.	ต่อไป
	 	 •	 การจดัท�า	PTT	Group	Volatile	Organic	Compounds	
Management	 System	 :	 เพื่อศึกษาและจัดท�าบัญชีการระบาย	
สารอินทรีย์ระเหยง่าย	(Volatile	Organic	Compounds	:	VOCs)	
ของบรษิทัในกลุม่	ปตท.	ทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีเ่ขตควบคมุมลพษิ	จ.ระยอง		
เพือ่เป็นข้อมลูในการก�าหนดกลยทุธ์การจดัการ	VOCs	อย่างเป็นระบบ		
	 •	 การแต่งตั้ง	 “คณะท�างาน	Corporate	SHE	Programs	
กลุ่ม	 ปตท.”	 เพื่อผลักดันการด�าเนินโปรแกรมหลักให้สามารถ	
บรรลุผลได้ตาม	Strategic	Direction	ที่ก�าหนด		
	 	 ทั้งนี้รายละเอียดการด�าเนินงานได้รายงานไว้ในหัวข้อ	
“พลังที่ยั่งยืน	เพื่อไทย”	แล้ว

	 5.19.4		ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	
	 	 	 				(Information	&	Communication)		
	 ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ	ปตท.	 ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ	จึงได้ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม	ปตท.	 จัดตั้ง	บริษัท	พีทีที	
ไอซีที	 โซลูชั่นส์	 จ�ากัด	 (PTTICT)	ขึ้น	 เพื่อเป็นศูนย์รวมการบริการ
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เทคโนโลยีสารสนเทศของ	ปตท.	และบริษัทในกลุ่ม	ปตท.	เพื่อลด
ค่าใช้จ่าย	ลดปริมาณโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี	 ลดความ
ซ�้าซ้อนในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละบริษัท	 และ
เพิ่มอ�านาจต่อรองให้	ปตท.	และบริษัทในกลุ่ม	ปตท.	ซึ่งที่ผ่านมา			
PTTICT	 สามารถท�าหน้าที่ได ้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง		
เป็นก�าลังส�าคัญส�าหรับ	ปตท.	 และบริษัทในกลุ่ม	ปตท.	 ในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
			 คณะกรรมการ	ปตท.	 ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัย	
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และความปลอดภัยในการ	
เก็บรักษาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ		
มีการสอบทานระบบสารสนเทศที่ใช้ส�าหรับการบริหารงาน	และ
ส�าหรับระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
	 ปตท.	 ได้น�าระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาประกอบ
เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 โดยมี	
การจัดท�าแผนแม่บทสารสนเทศที่ตอบสนองตรงกับความต้องการ
ของธุรกิจ	และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	โดยในปี	2553	
ปตท.	ได้มกีารพฒันาปรบัปรงุระบบรายงาน	Business	Warehouse	
(BW)	ซึง่ใช้จดัท�ารายงานทีส่�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกจิ	เพือ่น�าเสนอ
ให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อ
สถานการณ์	 ซึ่งในปัจจุบันมีระบบที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ระบบรายงาน	
งบการเงิน	 (Business	Consolidation	 System	 :	 BCS)	 ระบบ
วางแผนทางการเงิน	 (E-Planning)	 ระบบการจัดล�าดับความ	
น่าเชื่อถือลูกค้า	(Credit	Rating)	เป็นต้น	เพื่อรองรับความต้องการ
ของผู้บริหาร	 ในการน�าข้อมูลที่ส�าคัญมาใช้ประกอบในการด�าเนิน
ธุรกิจ	 รวมทั้งการติดตามผลการด�าเนินงาน	 การตัดสินใจ	 และ	
การคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต	
	 ส�าหรับการวัดผลการด�าเนินงาน	และเปรียบเทียบผลการ
ด�าเนนิงานกบัเป้าหมาย	ปตท.	ได้พฒันาปรบัปรงุระบบสารสนเทศ
เดิมที่มีอยู ่ให้สามารถรองรับนโยบายและโครงสร้างองค์กรใน
อนาคต	 ได้แก่	 ระบบ	COACH	 ระบบ	Balanced	 Scorecard		
และระบบ	Key	Performance	Indicators	:	KPIs	รวมถงึการพฒันา	
ระบบประเมินผลแบบ	Variable	Bonus	 เพื่อให้ผลตอบแทนแก่
พนักงาน	ตามผลการด�าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริงในปีนั้นๆ	

	 5.19.5		ระบบติดตามและประเมินผล	
	 	 	 				(Monitoring	&	Evaluation)		
	 •	 ระบบการตรวจสอบภายใน
	 	 ส�านกัตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอสิระในฝ่ายบรหิาร		
รับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ท�าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบบัญชีการเงิน	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ความปลอดภัย		
อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งตรวจสอบบริษัทย่อย	บริษัท
ร่วม	ให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในระดับสูง		
	 	 ส�านกัตรวจสอบภายในมกีารก�าหนดแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ�าปี	และแผนการตรวจสอบระยะยาวล่วงหน้า	3	ปี	ซึง่จะ
มคีวามสอดคล้องกบัผลการประเมนิความเสีย่งขององค์กร	และได้
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พจิารณา	

และรายงานต่อคณะกรรมการ	 ปตท.	 รับทราบเป็นประจ�าทุก
ไตรมาส	และมกีารรายงานในกรณจี�าเป็นเร่งด่วนต่อคณะกรรมการ		
ปตท.	
	 	 ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบพบข้อบกพร่อง	
จะพิจารณาสั่งการแก้ไขในทันที	 และมีการติดตามผลการแก้ไข	
อีกด้วย	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะน�าผลการตรวจสอบ	
ในแต่ละไตรมาสรายงานต่อคณะกรรมการ	 ปตท.	 ในรายงาน	
การก�ากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 •	 การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
	 	 นอกจากนี้	 ปตท.	มีการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน	 และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละครั้ง		
โดยได้ก�าหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตาม
ปกติของฝ่ายบริหาร		ผู้ควบคุมงาน	และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้ง	
ได้จัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง	 (Control		
Self-Assessment	:	CSA)	ใน	ปตท.	แบบผสมผสานดังนี้
	 	 •	 จดัท�าแบบประเมนิการควบคมุภายใน	(Questionnaire)		
เพื่อการประเมินการควบคุมภายในทั้งในระดับองค์กรและระดับ
ฝ่ายงาน
	 	 •	 จดัประชุมเชิงปฏบิตักิาร	(Control	Self-Assessment	
Workshop)	 เพื่อการประเมินการควบคุมภายในในระดับกิจกรรม	
มุ่งเน้นกิจกรรมการควบคุมในกระบวนการท�างาน	 โดยผลการ
ประเมินและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในจะต้องได้รับ	
ความเห็นชอบจากเจ้าของกระบวนการ
	 ทั้งนี้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูล	
วิเคราะห์	 สรุปผล	 และจัดท�ารายงานการประเมินตนเองทั่วทั้ง	
องค์กร	 โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่กลั่นกรอง	
ให้ความเห็น	และวางแนวทาง	 ให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ	 เพื่อ
ด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงเป็นประจ�าทุกปี	 นอกจากนี้ยังมีส�านัก
ตรวจสอบภายในของ	ปตท.		ท�าการสอบทานเพื่อสร้างความมั่นใจ
ได้ว่ามีการควบคุมภายในที่มีอยู่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง	และมีการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	
	 การติดตามและประเมินการควบคุมภายในของ	ปตท.	 ได้
ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน	ซึ่งก�าหนดในเอกสารค�าแนะน�า	 :	การจัดท�ารายงาน	ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	ข้อ	6	การติดตามประเมิน
ผลอยูใ่นเกณฑ์ด	ี	นอกจากนีท้กุกลุม่ธรุกจิใน	ปตท.	จะมกีารรายงาน
ผลการด�าเนินงานทุกเดือน	 รวมทั้งมีการวัดผลการด�าเนินงาน		
โดยเปรยีบเทยีบกบัตวัชีว้ดั	(Key	Performance	Indicators	:	KPIs)	
อย่างสม�่าเสมอ			
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมิน	
การควบคุมภายใน	 ซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและส�านักตรวจสอบ
ภายในอย่างสม�่าเสมอ	 ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่อง	
ที่เป็นสาระส�าคัญ	ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของ
ปตท.	 ระบบการควบคุมภายในของ	ปตท.	 มีความเพียงพอและ	
มีประสิทธิผล	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ	ปตท.
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สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ร้อยละ)		 ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
•	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์	
•	 M.S.	(Economics),	Northeastern	University	Boston,	U.S.A.
•	 Ph.D.	(Applied	Economics),	Clemson	University,	South	Carolina,	U.S.A.

ประวัติการอบรม
•	 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง	รุ่น	3	(CIO)
•	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	45
•	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	DCP	80/2006
•	 Harvard	Kennedy	School	อบรมหลักสูตร	Innovation	for	Economic	Development	
	 (IFED)

ประสบการณ์การทำางาน
2545	/	2547	 :	 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		
2546	 :	 ผู้อ�านวยการส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	
		 	 	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2549	-	2551	 :	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2547	-	2553	 :	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2553	-	ปัจจุบัน	 :	 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง		
•	 กรรมการ	บริษัท	ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

น�ยอำ�พน กิตติอำ�พน      อ�ยุ 55 ปี
กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	
ประธานกรรมการสรรหา

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ร้อยละ)		 ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
•	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมดี)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
•	 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	(ภาษาอังกฤษ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
•	 Ph.D.	Economics,	University	of	Hawaii,	U.S.A.

ประวัติการอบรม
•	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	39
•	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	4	(วตท.	4)
•	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	หลักสูตร	DAP	32/2005,	
	 FND	19/2005,	DCP	82/2006,	R-CDC	3/2008

ประสบการณ์การทำางาน
2547	-	2549	 :	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง
2549	-	2551	 :	 ผู้ตรวจราชการ	กระทรวงการคลัง
2551	-	2552	 :	 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ	กระทรวงการคลัง
2552	-	2553	 :	 รองปลัดกระทรวง	กระทรวงการคลัง
2553	-	ปัจจุบัน	 :	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง		 ไม่มี

น�ยนริศ ชัยสูตร                           อ�ยุ 55 ปี
รักษาการประธานกรรมการ

ประวัติคณะกรรมก�ร
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สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ร้อยละ)		 ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
•	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•	 Master	of	Public	Administration,	Middle	Tennessee	State	University,	U.S.A.

ประวัติการอบรม
•	 Public	Personnel	Management,	International	Training	Institute,	Sydney,	
	 Australia
•	 Seminar	in	Public	Human	Resource	Management,	JICA,	Japan
•	 Job	Evaluation,	OPM,	U.S.A.
•	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	48
•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	รุ่นที่	9	(วตท.	9)
•	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	หลักสูตร	DCP	102/2008,	
	 ACP102/2008,	FSD	1/2008,	RCC	6/2008

ประสบการณ์การทำางาน
2546	-	2549	 :	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาระบบจ�าแนกต�าแหน่งและค่าตอบแทน	
	 	 	 ส�านักงาน	ก.พ.
2549	-	2551	 :	 ที่ปรึกษาระบบราชการ	(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล	10	ชช.)	
	 	 	 ส�านักงาน	ก.พ.
2551	-	2553	 :	 รองเลขาธิการ	ส�านักงาน	ก.พ.
2553	-	ปัจจุบัน	 :	 เลขาธิการ	ส�านักงาน	ก.พ.

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง		
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ปตท.เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)

น�ยนนทิกร ก�ญจนะจิตร� อ�ยุ 55 ปี
กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ร้อยละ)		 ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
•	 นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	2)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
•	 LL.M.,	Columbia	University,	U.S.A.
•	 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•	 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหาวิทยาลัยนอร์ท	-	เชียงใหม่
•	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ในสาขาวิชานิติศาสตร์	คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
•	 Cert.	in	International	Procurement,	Georgetown	University,	U.S.A.
•	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	38
•	 ประกาศนียบัตรชั้นสูง	สถาบันพระปกเกล้า	หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ	
	 ประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง	(ปปร.)	รุ่นที่	9
•	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	5	(วตท.	5)		
•	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	หลักสูตร	DCP	8/2001,	
	 RCP	16/2007,	FSD	5/2009
•	 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ	(PDI)	หลักสูตร	“การก�ากับดูแล	
	 กิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน”	
	 รุ่นที่	6

ประสบการณ์การทำางาน
2544	-	2545	 :			อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอัยการสูงสุด	ส�านักงานอัยการสูงสุด
2545	-	2546	 :			อธิบดีอัยการฝ่ายปรึกษา	ส�านักงานอัยการสูงสุด
2546	-	2550	 :			รองอัยการสูงสุด	ส�านักงานอัยการสูงสุด
2550	-	2552	 :			อัยการสูงสุด	ส�านักงานอัยการสูงสุด
2552	-	ปัจจุบัน	 :			อัยการอาวุโส	(ที่ปรึกษาอัยการสูงสุด)	ส�านักงานอัยการสูงสุด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง		
•	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)

น�ยชัยเกษม นิติสิริ           อ�ยุ 62 ปี
กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี	/	
กรรมการตรวจสอบ
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สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ร้อยละ)		 ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
•	 นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	2)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	35	ส�านักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
•	 Diplôme	d’	études	approfondies	(D.E.A.)	de	droit	public	
	 มหาวิทยาลัย	Strasbourg	III	ประเทศฝรั่งเศส
•	 Doctorat	de	l’	Université	Robert	Schuman	de	Strasbourg	
	 (mention	trèshonorable),	มหาวิทยาลัย	Robert	Schuman	ประเทศฝรั่งเศส

ประวัติการอบรม
•	 ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร	“การกระจายอ�านาจและการปกครองท้องถิ่น”	
	 ณ	สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์นานาชาติ	กรุงปารีส	ประเทศฝรั่งเศส
•	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	หลักสูตร	DCP	102/2008
•	 วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร	หลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน	(ปรอ.)		
	 รุ่นที่	23	(เริ่มอบรม	:	ตุลาคม	2553	-	ตุลาคม	2554)

ประสบการณ์การทำางาน
2542	-	2544	 :	 หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน	คณะนิติศาสตร์	
	 	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2544	-	2547	 :	 คณบดีคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2549	-	2551			 :	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2547	-	2553	 :	 อธิการบดี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553	-	ปัจจุบัน	 :	 อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง		 ไม่มี

น�ยสุรพล นิติไกรพจน์ อ�ยุ 50 ปี
กรรมการอิสระ	/	กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ร้อยละ)		 ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
•	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
•	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	42
•	 หลักสูตร	นบส.	1	รุ่นที่	19	ส�านักงาน	ก.พ.

ประสบการณ์การทำางาน
2540	-	2544	 :	 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
2544	-	2550	 :	 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
2550	-	2553	 :	 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2553	-	ปัจจุบัน	 :	 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี	ฝ่ายข้าราชการประจ�า

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง		 ไม่มี

น�ยสุรชัย ภู่ประเสริฐ  อ�ยุ 59 ปี
กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	/	กรรมการสรรหา
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สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ร้อยละ)		 ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
•	 วิศวกรรมศาสตร์	(สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 New	Mexico	Institute	of	Mining	and	Technology,	U.S.A.

ประวัติการอบรม
•	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	48
•	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	หลักสูตร	ACP	24/2008,	
	 UFS	6/2006,	DAP	53/2006,	R-SS	1/2009
•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	รุ่นที่	8	(วตท.	8)

ประสบการณ์การทำางาน
2546	-	2548	 :	 รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	กระทรวงพลังงาน
2548	-	2551	 :	 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	กระทรวงพลังงาน
2551	-	2552	 :	 รองปลัดกระทรวงพลังงาน
2552	-	ปัจจุบัน	 :	 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
	 	 	 กระทรวงพลังงาน

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง		
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)

น�ยไกรฤทธิ์ นิลคูห� อ�ยุ 59 ปี
กรรมการ	/	กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ร้อยละ)		 ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
•	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 M.P.A,	Roosevelt	University,	IL	U.S.A.

ประวัติการอบรม
•	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
	 และการเมือง	(วปม.)	รุ่นที่	4
•	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	9	(วตท.	9)
•	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	หลักสูตร	DCP	121/2009
•	 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ	(PDI)	/	สถาบันพระปกเกล้า	
	 หลักสูตร	“การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
	 และองค์การมหาชน”	รุ่นที่	5
•	 วิทยาลัยการยุติธรรม	ส�านักงานศาลยุติธรรม	หลักสูตรนักบริหารกระบวนการยุติธรรม
	 ระดับสูง	(บยส.)	รุ่นที่	15	(เริ่มอบรม	:	1	ตุลาคม	2553	-	30	กันยายน	2554)

ประสบการณ์การทำางาน
2544	-	2550	 :		 ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับ
2550	-	ปัจจุบัน		 :	 กรมวังผู้ใหญ่	ส�านักพระราชวัง

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง		 ไม่มี

น�ยวัชรกิติ วัชโรทัย อ�ยุ 50 ปี
กรรมการอิสระ	/	กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี	/	
กรรมการสรรหา
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สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ร้อยละ)		 ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาโท	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	อิมพีเรียลคอลเลจ	ลอนดอน	สหราชอาณาจักร
•	 ปริญญาโท	หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาเอก	วิศวกรรมชีวภาพ	อิมพีเรียลคอลเลจ	ลอนดอน	สหราชอาณาจักร
•	 ปริญญาเอก	การบริหารการเงิน	มหาวิทยาลัยซัมเมอร์เซท	สหราชอาณาจักร

ประวัติการอบรม
•	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	39

ประสบการณ์การทำางาน
ปัจจุบัน		 :	 อาจารย์อาคันตุกะ	(Visiting	Professor)	อิมพีเรียลคอลเลจ	
	 	 	 ลอนดอน	สหราชอาณาจักร	

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง		
•	 กรรมการ	บริษัท	ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)	

น�ยภูษณ ปรีย์ม�โนช อ�ยุ 56 ปี
กรรมการอิสระ	

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ร้อยละ)		 ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
•	 นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	2)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
•	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	45
•	 อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง	กระทรวงมหาดไทย	รุ่นที่	36	ปี	2540
•	 วิทยาลัยการยุติธรรม	ส�านักงานศาลยุติธรรม	หลักสูตรนักบริหารกระบวนการยุติธรรม	
	 ระดับสูง	(บยส.)	รุ่นที่	15	(เริ่มอบรม	:	ตุลาคม	2553	-	กันยายน	2554)

ประสบการณ์การทำางาน
2547	-	2548	 :	 ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา	กระทรวงมหาดไทย
2548	-	2549	 :	 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม	กระทรวงมหาดไทย
2549	-	2551	 :	 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	กระทรวงมหาดไทย
2551	-	ปัจจุบัน		 :	 อธิบดีกรมที่ดิน	กระทรวงมหาดไทย	

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง		 ไม่มี

น�ยอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ  อ�ยุ 59 ปี
กรรมการอิสระ	
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สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ร้อยละ)		 ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
•	 บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
•	 Middle	Management	Professional	Development	Revenue,	Canada
•	 EDI	Taxation	Technology	ส�าหรับผู้บริหารระดับกลาง	กรมสรรพากร	
	 (Australia	and	New	Zealand)
•	 Strategic	Thinking	and	Executive	Action,	Kellogg	School	of	Management,	
	 U.S.A.
•	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	
	 (วปรอ.	4616)
•	 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ	(PDI)	/	สถาบันพระปกเกล้า		
	 หลักสูตร	“การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
	 และองค์การมหาชน”		“รุ่นพิเศษ”
•	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	8	(วตท.	8)
•	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	หลักสูตร	DCP	75/2006,	
	 ACP	27/2009,	SFE	7/2010,	RCP	23/2010

ประสบการณ์การทำางาน
2546	-	2547	 :	 รองอธิบดี	กรมสรรพากร	กระทรวงการคลัง
2547	-	2548	 :	 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี	กรมสรรพากร	กระทรวงการคลัง
2548	-	2551	 :	 ผู้ตรวจราชการ	กระทรวงการคลัง
2551	-	ปัจจุบัน	 :	 รองปลัดกระทรวง	กระทรวงการคลัง

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง		 ไม่มี
น�งเบญจ� หลุยเจริญ อ�ยุ 57 ปี
กรรมการ	

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ร้อยละ)		 ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วศ.บ.)	เครื่องกล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 M.Sc.	(Mechanical	Engineering),	Oregon	State	University,	U.S.A.
•	 Ph.D.	(Mechanical	Engineering),	Oregon	State	University,	U.S.A.

ประวัติการอบรม
•	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	47
•	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	4	(วตท.	4)
•	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	หลักสูตร	RCP	21/2009

ประสบการณ์การทำางาน
2541	-	2543						 :		 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและทรัพย์สิน	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2544	-	2546						 :		 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2546	-	2553						 :	 รองปลัดกระทรวง	กระทรวงพลังงาน
2553	-	ปัจจุบัน	 :	 ปลัดกระทรวง	กระทรวงพลังงาน

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง		 	
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)

น�ยณอคุณ สิทธิพงศ์ อ�ยุ 57 ปี
กรรมการ
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สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ร้อยละ)		 ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
•	 นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยม)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 M.A.	International	Relations,	Saint	John’s	University,	U.S.A.	
•	 Master	of	Comparative	Law,	George	Washington	University,	U.S.A.

ประวัติการอบรม	 	 	 ไม่มี
ประสบการณ์การทำางาน
2546	-	2549	 :	 เอกอัครราชทูต	ณ	กรุงพนมเปญ
2549	-	2550		 :	 รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
2550	-	2552	 :	 เอกอัครราชทูต	ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร์
2552	-	2553	 :	 รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง		 ไม่มี

น�ยปิยวัชร นิยมฤกษ์ อ�ยุ 59 ปี
กรรมการอิสระ	
(ลาออกเมื่อวันที่	1	มกราคม	2554)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ร้อยละ)		 0.000121

คุณวุฒิการศึกษา
•	 บัญชีบัณฑิต	(การบัญชี)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 M.B.A.	(Business	Administration),	Indiana	University	of	Pennsylvania,	U.S.A.
•	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารการเงิน	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการอบรม
•	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	2918
•	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	
	 (วปรอ.)	รุ่นที่	13
•	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	5	(วตท.	5)	
•	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	หลักสูตร	DAP	49/2005,	
	 DCP	110/2008

ประสบการณ์การทำางาน
2544	-	2550	 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร	ปตท.
2546	-	2547	 :		 รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 	 บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)
2551	-	2552	 :		 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	ปตท.

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง		
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)

น�ยพิชัย ชุณหวชิร  อ�ยุ 61 ปี
กรรมการ	
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สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ร้อยละ)		 0.000426

คุณวุฒิการศึกษา
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมโยธา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 M.B.A.,	Utah	State	University,	U.S.A.
•	 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการจัดการทั่วไป	
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประวัติการอบรม
•	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	
	 (ปรอ.)	รุ่นที่	10
•	 Certificate	in	Advanced	Management	Program,	Harvard	Business	School,	
	 U.S.A.
•	 ประกาศนียบัตรชั้นสูง	สถาบันพระปกเกล้า	หลักสูตรการเมืองการปกครอง
	 ในระบอบประชาธิปไตย	ส�าหรับนักบริหารชั้นสูง	(ปปร.)	รุ่นที่	6
•	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	3	(วตท.	3)	
•	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	DAP	26/2004

ประสบการณ์การทำางาน
2544	-	2546	 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	ปตท.	
2546	-	2550	 :	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	ปตท.	
2549	-	2551	 :	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2551	-	ปัจจุบัน	 :	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปตท.	

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง		
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 รองประธานกรรมการ	บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	

น�ยประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อ�ยุ 58 ปี
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
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สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ร้อยละ)		 0.000141

คุณวุฒิการศึกษา
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมเคมี)	(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
•	 M.S.	(Chemical	Engineering),	Rice	University,	U.S.A.
•	 M.S.	(Petroleum	Engineering),	University	of	Houston,	U.S.A.

ประวัติการอบรม
•	 ประกาศนียบัตรโครงการอบรมผู้น�าสากล	(Program	for	Global	Leadership	-	PGL)		
	 สถาบัน	Harvard	Business	School,	U.S.A.
•	 ประกาศนียบัตรชั้นสูง	สถาบันพระปกเกล้า	หลักสูตรการเมืองการปกครอง
	 ในระบอบประชาธิปไตย	ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง	(ปปร.)	รุ่น	10
•	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	หลักสูตร	DCP	21/2002,	FSD	6/2009
•	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	6	(วตท.	6)
•	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	
	 (วปอ.)	รุ่นที่	22

ประสบการณ์การทำางาน
2551	-	2552	 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร	ปตท.		
2552	-	2553	 :	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	และรักษาการรองกรรมการ
	 	 	 ผู้จัดการใหญ่	กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร	ปตท.
2553	-	ปัจจุบัน	 :	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน		ปตท.

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง		
•	 กรรมการ	บริษัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	ปตท.เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)น�ยเทวินทร์ วงศ์ว�นิช   อ�ยุ 52 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ร้อยละ)		 0.000426

คุณวุฒิการศึกษา
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมโยธา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 M.B.A.,	Utah	State	University,	U.S.A.
•	 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการจัดการทั่วไป	
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประวัติการอบรม
•	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	
	 (ปรอ.)	รุ่นที่	10
•	 Certificate	in	Advanced	Management	Program,	Harvard	Business	School,	
	 U.S.A.
•	 ประกาศนียบัตรชั้นสูง	สถาบันพระปกเกล้า	หลักสูตรการเมืองการปกครอง
	 ในระบอบประชาธิปไตย	ส�าหรับนักบริหารชั้นสูง	(ปปร.)	รุ่นที่	6
•	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	3	(วตท.	3)	
•	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	DAP	26/2004

ประสบการณ์การทำางาน
2544	-	2546	 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	ปตท.
2546	-	2550	 :	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	ปตท.
2549	-	2551	 :	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2551	-	ปัจจุบัน	 :	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปตท.

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง		
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 รองประธานกรรมการ	บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	

น�ยประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อ�ยุ 58 ปี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่		

คณะผู้บริห�ร
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สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ร้อยละ)		 0.000047

คุณวุฒิการศึกษา
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	ลาดกระบัง
•	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	(บริหารรัฐกิจ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Senior	Executive	Program	(SEP)	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 หลักสูตรนักบริหารพลังงานระดับสูง	สถาบันกระทรวงพลังงาน
•	 หลักสูตร	Strategic	Human	Resource	Management	สถาบัน	Harvard	University
•	 หลักสูตร	NIDA	Wharton	Executive	Leaders	สถาบัน	The	Wharton	School	
	 University	of	Pennsylvania

ประสบการณ์การทำางาน
2544	-	2546	 :	 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรส�านักงานใหญ่	ปตท.
2546	-	2547	 :	 ผู้จัดการฝ่ายนโยบายทรัพยากรบุคคลส�านักงานใหญ่	ปตท.
2547	-	2553	 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงานทรัพยากรบุคคลองค์กร	ปตท.
2553	-	ปัจจุบัน	 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร	
	 	 	 ปตท.

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง		
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	เอนเนอร์ยี่	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	พีทีที	ไอซีที	โซลูชั่นส์	จ�ากัด	

น�ยปิติพันธ์ เทพปฏิม�กรณ์ อ�ยุ 54 ปี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ร้อยละ)		 0.000379

คุณวุฒิการศึกษา
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมโยธา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 M.S.	(Civil	Engineering),	Stanford	University,	U.S.A.
•	 Ph.D.	(Civil	Engineering),	University	of	Texas	at	Austin,	U.S.A.

ประวัติการอบรม
•	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	
	 (ปรอ.)	รุ่นที่	15
•	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	7	(วตท.	7)	
•	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	หลักสูตร	DCP	14/2002

ประสบการณ์การทำางาน
2545	-	2546	 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร	ปตท.
2546	-	2547	 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร	ปตท.
2547	-	2550	 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น	ปตท.
2551	-	ปัจจุบัน	 :	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย	
	 	 	 และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	หน่วยธุรกิจน�้ามัน	ปตท.

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง		
•	 กรรมการ	บริษัท	ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	ไออาร์พีซี		จ�ากัด	(มหาชน)

น�ยปรัชญ� ภิญญ�วัธน์ อ�ยุ 59 ปี
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย	
และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	หน่วยธุรกิจน้ำามัน

	 รายงานประจำาปี	2553			บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน)	 171



สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ร้อยละ)		 0.000101

คุณวุฒิการศึกษา
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมโยธา)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•	 M.B.A.,	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Program	for	Global	Leadership	(PGL)	สถาบัน	Harvard	
	 Business	School	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 หลักสูตร	Oxford	Energy	Seminar	ประเทศอังกฤษ
•	 หลักสูตร	Break	Through	Program	for	Senior	Executives	(BPSE)		
	 สถาบัน	IMD	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
•	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	หลักสูตร	DCP	129/2010
•	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ.)	
	 รุ่นที่	20

ประสบการณ์การทำางาน
2547	-	2548	 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	จัดหาและจัดส่งปิโตรเลียม	ปตท.
2548	-	2552	 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธุรกิจก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์	
	 	 	 ปตท.
2552	-	2553	 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	ปตท.	
2553	-	ปัจจุบัน	 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	กลยุทธ์องค์กร	ปตท.

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง		
•	 กรรมการ	บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

น�ยณัฐช�ติ จ�รุจินด�    อ�ยุ 55 ปี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลยุทธ์องค์กร	

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ร้อยละ)		 0.000007

คุณวุฒิการศึกษา
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมเคมี)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
•	 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	หลักสูตร	TLCA	Executive	Development	Program	
	 (EDP)
•	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	หลักสูตร	DCP	132/2010

ประสบการณ์การทำางาน
2550	-	2551	 :	 ผู้ช่วยกรรมการอ�านวยการ	ด้านธุรกิจ	
	 	 	 บริษัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)
2551	-	2552	 :	 ผู้ช่วยกรรมการอ�านวยการด้านวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ	
	 	 	 บริษัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)
2552	-	2553	 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	แผนและบริหารบริษัทในเครือ	ปตท.
2553	-	ปัจจุบัน	 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น	ปตท.

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง	
•	 กรรมการ	บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง	จ�ากัด	

น�ยสุกฤตย์ สุรบถโสภณ อ�ยุ 52 ปี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น	 
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สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ร้อยละ)		 0.000213

คุณวุฒิการศึกษา
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(สาขาสุขาภิบาล)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 M.S.	(Science)	Civil	Engineering,	University	of	Missouri,	U.S.A.

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Leadership	Program	สถาบัน	IMD
•	 หลักสูตร	NIDA	Wharton	Executive	Leaders	สถาบัน	The	Wharton	School	
	 University	of	Pennsylvania

ประสบการณ์การทำางาน
2548	-	2551	 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปตท.	ปฏิบัติงาน	Secondment	
	 	 	 ในต�าแหน่ง	Supply	and	Planning	Manager	
	 	 	 บริษัท	อัลลายแอนซ์	รีไฟน์นิ่ง	จ�ากัด			
2551	-	2552					 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปตท.	ปฏิบัติงาน	Secondment	
	 	 	 ในต�าแหน่ง	Deputy	CEO-Supply	Planning	
	 	 	 บริษัท	สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง	จ�ากัด
2552	-	2553	 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	ปตท.
2553	-	ปัจจุบัน	 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	ปตท.
การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง		
•	 กรรมการ	บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง	จ�ากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	ปตท.ค้าสากล	จ�ากัด

น�ยสร�กร กุลธรรม อ�ยุ 56 ปี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ร้อยละ)		 0.000164

คุณวุฒิการศึกษา
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมไฟฟ้า)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
•	 ปริญญาโทการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Asean	Executive	Program	(AEP)	สถาบัน	GE	Management	
	 Development	Institute
•	 หลักสูตร	Senior	Executive	Program	(SEP)	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 หลักสูตร	NIDA	Wharton	Executive	Leaders	สถาบัน	The	Wharton	School	
	 University	of	Pennsylvania

ประสบการณ์การทำางาน
2545	-	2551	 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริหารโครงการ	กลุ่มธุรกิจส�ารวจ	
	 	 	 ผลิต	และก๊าซธรรมชาติ	ปตท.			
2551	-	2552					 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปตท.	ปฏิบัติงานในต�าแหน่ง
	 	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	พีทีที	แอลเอ็นจี	จ�ากัด
2552	-	2553	 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์	ปตท.
2553	-	ปัจจุบัน	 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	ปตท.

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง		
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	พีทีที	แอลเอ็นจี	จ�ากัด

น�ยวิชัย พรกีรติวัฒน์ อ�ยุ 57 ปีี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่		
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	
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สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ร้อยละ)		 0.000439

คุณวุฒิการศึกษา
•	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(ธรณีวิทยา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 พาณิชยศาสตรและการบัญชีมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประวัติการอบรม
•	 Certificates	in	Project	Investment	Appraisal	and	Management	and	Global	
	 Leadership,	Harvard	University
•	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	1	(วตท.	1)	
•	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	หลักสูตร	DAP	52/2006	
	 และ	DCP	73/2006

ประสบการณ์การทำางาน
2544	-	2545	 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและจ�าหน่ายก๊าซ	
	 	 	 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	ปตท.
2545	-	2551	 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร	ปตท.
2551	-	2553	 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปตท.	ปฏิบัติงาน	Secondment	
	 	 	 ในต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 	 บริษัท	ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)
2553	-	ปัจจุบัน	 :		 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปตท.	ปฏิบัติงาน	Secondment
	 	 	 ในต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
	 	 	 บริษัท	ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง		
•	 กรรมการ	บริษัท	ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)

น�ยอนนต์ สิริแสงทักษิณ อ�ยุ 58 ปี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท	ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน)	

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ร้อยละ)		 0.000145

คุณวุฒิการศึกษา
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 Master	of	Engineering	in	Chemical	Engineering,	Tokyo	Institution	of	Technology,	Japan
•	 Doctor	of	Engineering	in	Chemical	Engineering,	Tokyo	Institution	of	Technology,	Japan

ประวัติการอบรม
•	 PTT	Executive	Leadership	Program	/	GE	Crotonville,	U.S.A.
•	 NIDA	Executive	Leadership	Program	2007	/	Wharton	University	of	Pennsylvania,	U.S.A.
•	 Industrial	Liaison	Program	(ILP)	2005	/	Massachusetts	Institute	Technology,	U.S.A.
•	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	หลักสูตร	DAP	24/2004	และ
	 DCP	51/2004
•	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	
	 (ปรอ.)	รุ่นที่	22

ประสบการณ์การทำางาน
2549	-	2551	 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น	ปตท.	
	 	 	 ปฏิบัติงาน	Secondment	ในต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ	
	 	 	 บริษัท	พีทีที	อาซาฮี	เคมิคอล	จ�ากัด	
2551	-	2552	 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น	ปตท.
	 	 	 ปฏิบัติงาน	Secondment	ในต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ	
	 	 	 บริษัท	พีทีที	โพลีเมอร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	และบริษัท	พีทีที	อาซาฮี	
	 	 	 เคมิคอล	จ�ากัด	
2552	-	ปัจจุบัน	 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปตท.	ปฏิบัติงาน	Secondment	
	 	 	 ในต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง		
•	 กรรมการและเลขานุการ	บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 กรรมการ	บริษัท	พีทีที	โพลีเมอร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	
•	 กรรมการ	บริษัท	พีทีที	อาซาฮี	เคมิคอล	จ�ากัด	

น�ยไพรินทร์ ชูโชติถ�วร อ�ยุ 54 ปี
กรรมการผู้จัดการใหญ่	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)		
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สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ร้อยละ)		 0.000011
คุณวุฒิการศึกษา
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาเครื่องกล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 Master	of	Science	(Mechanical	Engineering),	Texas	A&I	University,	U.S.A.

ประวัติการอบรม
•	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	หลักสูตร	DCP	82/2006	และ	
	 FND	30/2006
•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	Top	Executive	Program	in	Commerce	and	Trade	(TEPCOT)	
	 รุ่น	2/2552
•	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	11	(วตท.	11)

ประสบการณ์การทำางาน
2549	-	2551			 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปตท.	ปฏิบัติงาน	Secondment	
	 	 	 ในต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงานธุรกิจการค้า	
	 	 	 บริษัท	ปตท.เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	และกรรมการผู้จัดการ	
	 	 	 บริษัท	บางกอกโพลีเอททีลีน	จ�ากัด	(มหาชน)
2551	-	2551	 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปตท.	ปฏิบัติงาน	Secondment	
	 	 	 ในต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์	
	 	 	 บริษัท	ปตท.เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	
2551	-	2552			 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปตท.	
	 	 	 ปฏิบัติงาน	Secondment	ในต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 	 บริษัท	ปตท.เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)		
2552	-	ปัจจุบัน	 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปตท.	ปฏิบัติงาน	Secondment	
	 	 	 ในต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ปตท.เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง		
•	 กรรมการและเลขานุการ	บริษัท	ปตท.เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	พีทีที	โพลีเมอร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	พีทีที	ฟีนอล	จ�ากัด

น�ยวีรศักดิ์ โฆสิตไพศ�ล อ�ยุ 56 ปีี
กรรมการผู้จัดการใหญ่	
บริษัท	ปตท.เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)

น�ยบวร วงศ์สินอุดม                       อ�ยุ 56 ปี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	
บริษัท	ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น	จำากัด	(มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ร้อยละ)		 ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมเคมี)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	(วิศวกรรมเคมี)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาการจัดการ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	76/2008
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	
	 (ปรอ.)	รุ่นที่	17

ประสบการณ์การทำางาน
2548	-	2549		 :	 ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์และคุณภาพ	บริษัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)
2549	-	2550	 :	 รองกรรมการผู้จัดการปฏิบัติการและพาณิชยกิจ	
	 	 	 บริษัท	โรงกลั่นน�้ามันระยอง	จ�ากัด	(มหาชน)
2550	-	2552	 :	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	อัลลายแอนซ์รีไฟน์นิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)
2552	-	2553	 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสปฏิบัติการ	
	 	 	 บริษัท	ปตท.อะโรเมติกสแ์ละการกลัน	จ�ากัด	(มหาชน)
2553	-	ปัจจุบัน	 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปตท.	ปฏิบัติงาน	Secondment	
	 	 	 ในต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 	 บริษัท	ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง		
•	 กรรมการและเลขานุการ	บริษัท	ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น	จ�ากัด	(มหาชน)		
•	 กรรมการ	บริษัท	พีทีที	ฟีนอล	จ�ากัด

่
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สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ร้อยละ)		 0.000273

คุณวุฒิการศึกษา
•	 Bachelor	of	Science	Industrial	Engineering	and	Operations	Research,	
	 Syracuse	University,	New	York,	U.S.A.
•	 Master	of	Engineering	Operations	Research	and	Industrial	Engineering	
	 Cornell	University,	New	York,	U.S.A.
•	 Master	of	Business	Administration,	Cornell	University,	New	York,	U.S.A.

ประวัติการอบรม
•	 PMD,	Harvard	University,	Boston,	U.S.A.
•	 ประกาศนียบัตรชั้นสูง	สถาบันพระปกเกล้า	หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
	 ประชาธิปไตย	ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	(ปปร.)	รุ่นที่	8
•	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	
	 (วปรอ.	รุ่น	4919)
•	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	10	(วตท.	10)
•	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	หลักสูตร	DCP	121/2009

ประสบการณ์การทำางาน
2548	-	2551	 :	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	ปตท.
2551	-	2552	 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	ปตท.
2552	-	ปัจจุบัน	 :	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปตท.	ปฏิบัติงาน	Secondment	
	 	 	 ในต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง		
•	 กรรมการและเลขานุการ	บริษัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	ไทยออยเพาเวอร์	จ�ากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	ผลิตไฟฟ้าอิสระ	จ�ากัดน�ยสุรงค์ บูลกุล อ�ยุ 55 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
บริษัท	ไทยออยล์	จำากัด	(มหาชน)
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ก�รดำ�รงตำ�แหน่งของผู้บริห�ร และผู้มีอำ�น�จควบคุม
ในบริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553
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รายชื่อบริษัท

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29

หมำยเหตุ	:	 1.		:		สัญลักษณ์	 X		=		ประธานกรรมการ	 *		=		ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 O		=		กรรมการผู้จัดการใหญ่	 /		=		กรรมการ	 //		=		ผู้บริหาร	

	 2.		*	นายชัชวาล	เอี่ยมศิริ	ด�ารงต�าแหน่งแทน	นางสาวเพ็ญจันทร์	จริเกษม	ตั้งแต่วันที่	1	กุมภาพันธ์	2554
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บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)		 PTT		 X	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 *0/	 //	 //	 //	 //	 //	 //	 //	 //	 //	 //	 //	 //	 //	 //	

	 1	 บริษัท	ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)	 PTTEP	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /	 	 	 /	 	 X	 /	 	 	 	 	 	 	 *0/	 	 	 	

	 2	 บริษัท	ปตท.จ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ	จ�ากัด	 PTTNGD	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	/	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	

	 3	 บริษัท	พีทีที	แอลเอ็นจี	จ�ากัด	 PTTLNG	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 4	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม	จ�ากัด	 CHPP	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 5	 บริษัท	รีเทล	บิซิเนส	อัลไลแอนซ์	จ�ากัด	 RBA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 6	 บริษัท	ปตท.	(กัมพูชา)	จ�ากัด	 PTTCL	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 7	 บริษัท	ปตท.ธุรกิจค้าปลีก	จ�ากัด	 PTTRB	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 8	 Subic	Bay	Energy	Co.,	Ltd.	 SBECL	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /	

	 9	 บริษัท	ปตท.กรีน	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด	 PTTGE	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /	 	 	

	10	 บริษัท	พีทีที	โพลีเมอร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	 PTTPM	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 /	 /	 	 /	 	 	

	11	 บริษัท	พีทีที	โพลีเมอร์	โลจิสติกส์	จ�ากัด	 PTTPL	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 /	 	 	 	 	

	12	 บริษัท	พีทีที	แทงค์	เทอร์มินัล	จ�ากัด	 PTT	TANK	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	13	 บริษัท	ปตท.ค้าสากล	จ�ากัด	 PTTT	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /	 	 	 	 	 X	 	 /	

	14	 บริษัท	เอนเนอร์ยี่	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด	 EnCo	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	15	 บริษัท	พีทีที	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	 PTTI	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /	 /	

	16	 บริษัท	บิซิเนส	เซอร์วิสเซส	อัลไลแอนซ์	จ�ากัด	 BSA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /	 	

	17	 บริษัท	พีทีที	ยูทิลิตี้	จ�ากัด	 PTTUT	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /	 	 	 	

	18	 บริษัท	ไทยออยล์เพาเวอร์	จ�ากัด	 TP	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	/	 	 	

	19	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าอิสระ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	 IPT	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /	 	 	

	20	 บริษัท	ทรานส์	ไทย-มาเลเซีย	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	 TTM	(T)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	21	 บริษัท	ทรานส์	ไทย-มาเลเซีย	(มาเลเซีย)	จ�ากัด	 TTM	(M)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	22	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าและน�้าเย็น	จ�ากัด	 DCAP	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	23	 บริษัท	ราชบุรี	เพาเวอร์	จ�ากัด	 RPCL	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	24	 บริษัท	บี.กริม	บีไอพี	เพาเวอร์	จ�ากัด	 B.Grimm	BIP	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	25	 บริษัท	ท่อส่งปิโตรเลียมไทย	จ�ากัด	 THAPPLINE	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	26	 บริษัท	ปิโตรเอเซีย	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	 PA	(Thailand)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	27	 บริษัท	บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	 BAFS	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	/	 	 	 	 	 	 	 	 	

	28	 บริษัท	บริการน�้ามันอากาศยาน	จ�ากัด	 IPS	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	29	 บริษัท	ขนส่งน�้ามันทางท่อ	จ�ากัด	 FPT	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	30	 บริษัท	เวียดนามแอลพีจี	จ�ากัด	 VLPG	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	31	 KELOIL-PTT	LPG	Sdn.	Bhd.	 KPL	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	32	 Petro	Asia	(Huizhou)	Co.,	Ltd.	 PA	(Huizhou)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

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

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

	35	 บริษัท	ปตท.เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	 PTTCH	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /	 /	 /	 	 	 	 	 	 	 	 0/	 	 	 	 	

	36	 บริษัท	ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	 PTTAR	 	 /	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 /	 /	 /	 	 	 	 	 	 	 	 	 *0/	 	 	

	37	 บริษัท	พีทีที	ฟีนอล	จ�ากัด	 PPCL	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	/	 	 	 	 	 	 	/	 /	 	 	/	 	

	38	 บริษัท	สตาร์	ปิโตรเลียม	รีไฟน์นิ่ง	จ�ากัด	 SPRC	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	/	 	 	 /	 	 	 	 	 	 /	 	

	39	 บริษัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)	 TOP	 /	 	 /	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	/	 /	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 */	 	 	

	40	 บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)	 BCP	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 /	 	 	 	 	 	 	/	 	/	 	 /	 	 	 	 	 	 	 	

	41	 บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	 IRPC	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 /	 	 /	 	 /	 	 	 	 	 	 	 0/	 	 	 	 	 	

	42	 บริษัท	เอ็ชเอ็มซี	โปลีเมอส์	จ�ากัด	 HMC	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	/	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	43	 บริษัท	พีทีที	อาซาฮี	เคมิคอล	จ�ากัด	 PTTAC	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 /	 	 	 	 	 	

	44	 บริษัท	พีทีที	เมนเทนแนนซ์	แอนด์	เอนจิเนียริง	จ�ากัด		 PTTME	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	/	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	45	 บริษัท	ทิพยประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	 TIP	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /	

	46	 บริษัท	พีทีที	ไอซีที	โซลูชั่นส์	จ�ากัด	 PTTICT	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	/	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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	 1.	 นิตยสาร	BrandAge	 รางวัล	“Thailand’s	Most		 มกราคม	2553	 •	 เป็นการจัดอันดับผลส�ารวจความนิยม
	 	 	 Admired	Brand	&	Why	We	 	 	 ของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าและบริการ	
	 	 	 Buy	2010”	ได้รับการโหวต	 	 	 ประเภทต่างๆ	ประจ�าปี	2553
	 	 	 เป็นอันดับ	1	จ�านวน	2	ประเภท		 	 •	 “สถานีบริการน�้ามัน	ปตท.”	ได้รับการโหวต
	 	 	 ได้แก่	 	 	 ให้เป็นแบรนด์ที่น่าใช้บริการมากที่สุด
	 	 	 •	 สถานีบริการน�้ามัน	ปตท.	 	 	 เป็นอันดับ	1	ติดต่อกันเป็นปีที่	7
	 	 	 •	 ผลิตภัณฑ์น�้ามันหล่อลื่น	ปตท.	 	 	 (ปี	2547	-	2553)
	 	 	 	 	 	 •	 “ผลิตภัณฑ์น�้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์	ปตท.”	
	 	 	 	 	 	 	 ได้รับการโหวตให้เป็นอันดับ	1	ในปีนี้		
	 	 	 	 	 	 	 (จากอันดับ	3	เมื่อปี	2552)	

	 2.	 สมาคมตราสารหนี้ไทย	 รางวัล	Best	Bond		 2	เมษายน	2553	 •	 “Best	Investor	Relations”	เป็นรางวัล
	 	 (Thai	BMA)	 Awards	2009		 	 	 ยอดเยี่ยมส�าหรับผู้ออกตราสารหนี้
	 	 	 “Best	Investor	Relations”	 	 	 ที่มีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่นักลงทุน
	 	 	 	 	 	 	 และมีการท�ากิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
	 	 	 	 	 	 	 อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

ลำ�ดับ ผู้มอบร�งวัล
ชื่อร�งวัล / ก�รจัดอันดับ / 

ก�รผ่�นเกณฑ์ฯ หม�ยเหตุ (ข้อมูลอ้�งอิง / หลักเกณฑ์)
รับร�งวัล / 
จัดอันดับเมื่อ

•  ระดับประเทศ จ�ก 22 สถ�บัน จำ�นวน 29 ร�งวัล

สรุปร�งวัลที่ ปตท. ได้รับในปี 2553 	
ปี	2553	ปตท.	ได้รับรางวัลและการจัดอันดับในด้านต่างๆ
จาก	30	สถาบัน	รวม	41	รางวัล	ดังนี้	

•	 รางวัลระดับประเทศ	จาก	22	สถาบัน	จ�านวน	29	รางวัล					

•	 รางวัลระดับต่างประเทศ	จาก	8	สถาบัน	จ�านวน	12	รางวัล

ร�งวัลแห่งคว�มสำ�เร็จ
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ลำ�ดับ ผู้มอบร�งวัล
ชื่อร�งวัล / ก�รจัดอันดับ / 

ก�รผ่�นเกณฑ์ฯ หม�ยเหตุ (ข้อมูลอ้�งอิง / หลักเกณฑ์)
รับร�งวัล / 
จัดอันดับเมื่อ

	 3.	 นิตยสาร	Reader’s	 รางวัล	Trusted	Brand		 17	มิถุนายน	2553	 •	 ปตท.	เป็นแบรนด์เดียวที่ได้รับรางวัล
	 	 Digest		 ประจ�าปี	2553	“แบรนด์	 	 	 ติดต่อกันเป็นปีที่	10	โดยในปี	2544	-	2551
	 	 	 สุดยอดระดับแพล็ตตินั่ม		 	 	 ได้รับรางวัลระดับโกลด์	และรางวัลระดับ	 	
	 	 	 ของประเทศไทย”	ในหมวด	 	 	 แพล็ตตินั่ม	ตั้งแต่ปี	2552	จนถึงปัจจุบัน
	 	 	 “สถานีบริการน�้ามัน”

	 4.	 คณะกรรมการรางวัล	 สายงานระบบท่อส่งก๊าซ		 21	มิถุนายน	2553	 •	 ผ่านเกณฑ์การพิจารณา	7	หมวด
	 	 คุณภาพแห่งชาติ	 ธรรมชาติ	ผ่านเกณฑ์การ	 	 	 1.	 การน�าองค์กร
	 	 	 พิจารณาฯ	ได้รับรางวัล	ดังนี	้ 	 	 2.	 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
	 	 	 •	 รางวัลการบริหาร	 	 	 3.	 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด
	 	 	 	 สู่ความเป็นเลิศ	Thailand	 	 	 4.	 การวัด	การวิเคราะห์	และการจัดการ
	 	 	 	 Quality	Class	:	TQC	2009	 	 	 	 ความรู้
	 	 	 •	 รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 	 	 5.	 การมุ่งเน้นบุคลากร
	 	 	 	 Thailand	Quality	Award	:			 	 	 6.	 การจัดการกระบวนการ
	 	 	 	 TQA	2010		 	 	 7.	 ผลลัพธ์
	 	 	 	 (13	มกราคม	2554)*	 	 •	 ใช้เกณฑ์การพิจารณามาตรฐานเดียวกัน
	 	 	 	 	 	 	 กับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศ
	 	 	 	 	 	 	 สหรัฐอเมริกา	ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลก
	 	 	 	 	 	 •	 สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
	 	 	 	 	 	 	 ได้รับรางวัล	TQC	ต่อเนื่องเป็นปีที่	3
	 	 	 	 	 	 •	 *	เมื่อวันที่	13	มกราคม	2554	
	 	 	 	 	 	 	 คณะกรรมการฯ	ตัดสินให้สายงาน
	 	 	 	 	 	 	 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	ได้รับรางวัล
	 	 	 	 	 	 	 ขั้นสูงสุดคือ	รางวัล	Thailand	Quality	
	 	 	 	 	 	 	 Award	:	TQA	2010
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ลำ�ดับ ผู้มอบร�งวัล
ชื่อร�งวัล / ก�รจัดอันดับ / 

ก�รผ่�นเกณฑ์ฯ หม�ยเหตุ (ข้อมูลอ้�งอิง / หลักเกณฑ์)
รับร�งวัล / 
จัดอันดับเมื่อ

	 5.	 กระทรวงแรงงาน	 รางวัลสถานประกอบการ	 8	-	10	กรกฎาคม	 •	 เป็นรางวัลที่มอบให้กับสถานประกอบการ		
	 	 	 ดีเด่น	ด้านความปลอดภัย		 2553	 	 ที่มีการบริหารและการด�าเนินงาน
	 	 	 อาชีวอนามัย	และสภาพ	 	 	 ด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย
	 	 	 แวดล้อมในการท�างาน	 	 	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
	 	 	 ระดับประเทศ	 	 	 ตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	และตาม	
	 	 	 •	 กลุ่ม	ปตท.	ได้รับทั้งสิ้น			 	 	 มาตรฐานสากลในงานสัปดาห์
	 	 	 	 30	สถานประกอบการ	 	 	 ความปลอดภัยในการท�างานแห่งชาติ
	 	 	 	 (ปตท.	27	แห่ง	 	 	 ครั้งที่	24
	 	 	 	 บริษัทในกลุ่ม	ปตท.	3	แห่ง)

	 6.	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น	 16	สิงหาคม	2553	 •	 เป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นว่าโรงแยกก๊าซ
	 	 	 ประเภทการจัดการพลังงาน		 	 	 ธรรมชาติระยองมีผลงานดีเด่นด้าน
	 	 	 The	Prime	Minister’s		 	 	 การอนุรักษ์พลังงาน	มีการบริหารจัดการ
	 	 	 Industry	Award	2010	 	 	 ด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ	ด�าเนินงาน
	 	 	 •	 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง	 	 	 โดยค�านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
	 	 	 	 	 	 	 และเกิดประโยชน์สูงสุด
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ลำ�ดับ ผู้มอบร�งวัล
ชื่อร�งวัล / ก�รจัดอันดับ / 

ก�รผ่�นเกณฑ์ฯ หม�ยเหตุ (ข้อมูลอ้�งอิง / หลักเกณฑ์)
รับร�งวัล / 
จัดอันดับเมื่อ

	 7.	 ส�านักงานนโยบาย	 EIA	Monitoring	Awards	2009	 18	สิงหาคม	2553	 •	 เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงาน
	 	 และแผนทรัพยากร	 •	 ท่าเทียบเรือน�้ามันและก๊าซ	 	 	 ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการปฏิบัติ
	 	 ธรรมชาติ	 	 จังหวัดสงขลา	 	 	 ตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์
	 	 และสิ่งแวดล้อม	 	 (คลังปิโตรเลียมสงขลา)	 	 	 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	และมี
	 	 กระทรวงทรัพยากร	 	 	 	 	 การจัดการสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	
	 	 ธรรมชาติ	 	 	 	 	 และจริงจัง
	 	 และสิ่งแวดล้อม	

	 8.	 องค์การบริหารจัดการ	 รางวัลองค์กรส่งเสริม	 19	สิงหาคม	2553	 •	 เป็นการมอบรางวัลในงานประชุม
	 	 ก๊าซเรือนกระจก		 การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า	 	 	 วิชาการระดับชาติ	Climate	Thailand
	 	 (องค์การมหาชน)	 	 	 	 	 Conference	2010	เนื่องจากโครงการ
	 	 	 	 	 	 	 ปลูกป่าต่างๆ	ของ	ปตท.	มีส่วนช่วยลด
	 	 	 	 	 	 	 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ
	 	 	 	 	 	 	 ได้เป็นอย่างมาก	แสดงถึงการเป็นองค์กร
	 	 	 	 	 	 	 ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
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ลำ�ดับ ผู้มอบร�งวัล
ชื่อร�งวัล / ก�รจัดอันดับ / 

ก�รผ่�นเกณฑ์ฯ หม�ยเหตุ (ข้อมูลอ้�งอิง / หลักเกณฑ์)
รับร�งวัล / 
จัดอันดับเมื่อ

	 9.	 สมาคมการจัดการ	 รางวัลพระราชทาน	 20	สิงหาคม	2553	 •	 จากการส�ารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร
	 	 ธุรกิจแห่งประเทศไทย		 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 	 	 ระดับสูงขององค์กรชั้นน�าต่างๆ	ที่มีรายได้
	 	 (TMA)	และสถาบัน	 สยามบรมราชกุมารีฯ	 	 	 สูงสุด	1,000	บริษัทระดับแนวหน้า
	 	 บัณฑิตบริหารธุรกิจ	 “Thailand	Corporate	 	 	 ของประเทศไทย	
	 	 ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์	 Excellence	Awards	2009”		 	 •	 เป็นการเลือกเฟ้นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
	 	 มหาวิทยาลัย	 ได้รับ	2	รางวัล	ได้แก่	 	 	 ในสาขาการจัดการรวม	8	สาขา
	 	 	 •	 รางวัลความเป็นเลิศ	 	 	 เพื่อเป็นแบบอย่าง	และเพื่อพัฒนา
	 	 	 	 ด้านผู้น�า	(Leadership		 	 	 ฐานข้อมูลเปรียบเทียบ	(Benchmarking)	
	 	 	 	 Excellence)	ได้รับติดต่อกัน	 	 	 ให้องค์กรอื่นๆ	น�าไปเป็นแนวทาง
	 	 	 	 เป็นปีที่	4	 	 	 ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ
	 	 	 •	 รางวัลความเป็นเลิศ	 	 	 ในการบริหารองค์กรได้ต่อไป
	 	 	 	 ด้านการบริหารทางการเงิน
	 	 	 	 (Financial	Management	
	 	 	 	 Excellence)	ได้รับเป็นครั้งแรก

	 10.	 ส�านักส่งเสริม	 รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและ	 23	สิงหาคม	2553	 •	 พิจารณาจากข้อมูลย้อนหลัง	5	ปี	อาทิ
	 	 การสร้างมูลค่าเพิ่ม	 บริการดีเด่น	ประจ�าปี	2553			 	 	 การเติบโตของมูลค่าการส่งออก	การสร้าง
	 	 เพื่อการส่งออก		 “Prime	Minister’s	Export	 	 	 กลยุทธ์ทางการตลาดในต่างประเทศ
	 	 กรมส่งเสริมการส่งออก		 Award	2010”	 	 	 การบริหารคุณภาพและปรับปรุง	
	 	 กระทรวงพาณิชย์	 ประเภทผู้ส่งออกไทยดีเด่น		 	 	 กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง	การบริหาร
	 	 	 (Best	Exporter)	 	 	 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	
	 	 	 	 	 	 	 การด�าเนินการด้าน	CG	และ	CSR	
	 	 	 	 	 	 •	 ปตท.	ได้รับรางวัลดังกล่าวครั้งแรก
	 	 	 	 	 	 	 เมื่อปี	2547	ซึ่งรางวัลดังกล่าวมีอายุ	5	ปี
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ลำ�ดับ ผู้มอบร�งวัล
ชื่อร�งวัล / ก�รจัดอันดับ / 

ก�รผ่�นเกณฑ์ฯ หม�ยเหตุ (ข้อมูลอ้�งอิง / หลักเกณฑ์)
รับร�งวัล / 
จัดอันดับเมื่อ
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	 11.	 กรมพัฒนาพลังงาน	 รางวัล	Thailand	Energy	 30	สิงหาคม	2553	 •	 การประกวด	Thailand	Energy	Awards
	 	 ทดแทนและอนุรักษ์	 Awards	2010	รางวัลดีเด่น	 	 	 2010		มีการแบ่งการประกวดออกเป็น
	 	 พลังงาน	 ด้านพลังงานทดแทน	 	 	 5	ด้าน	ได้แก่	ด้านอนุรักษ์พลังงาน	/	
	 	 กระทรวงพลังงาน	 และอนุรักษ์พลังงาน		 	 	 บุคลากร	/	โครงการพลังงานสร้างสรรค์
	 	 	 ประจ�าปี	2553	 	 	 และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
	 	 	 •	 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง	 	 	 และพลังงานทดแทน	
	 	 	 	 	 	 •	 ปตท.	มีการบริหารจัดการด้านพลังงาน
	 	 	 	 	 	 	 ที่มีประสิทธิภาพ	ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึง
	 	 	 	 	 	 	 การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิด
	 	 	 	 	 	 	 ประโยชน์สูงสุด	มุ่งเน้นการลดผลกระทบ
	 	 	 	 	 	 	 ต่อสิ่งแวดล้อมและบรรเทาภาวะโลกร้อน
	
	 12.	 กระทรวงการคลัง	 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น	 1	กันยายน	2553	 •	 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจ�าปี
	 	 	 ประจ�าปี	2553	 	 	 เป็นรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว	ซึ่งถือว่า
	 	 	 	ได้รับ	3	รางวัล	ได้แก่	 	 	 ได้รับรางวัลครอบคลุมทั้ง	7	รางวัล	คือ
	 	 	 •	 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม	 	 	 รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น	/
	 	 	 	 ประจ�าปี	(ดีเด่นใน	 	 	 รางวัลการจัดการองค์กรดีเด่น	/	รางวัลผู้น�า
	 	 	 	 ทุกประเภท	:	Best	of		 	 	 องค์กรดีเด่น	/	รางวัลการด�าเนินงาน
	 	 	 	 the	Best)	ได้รับติดต่อกัน	 	 	 เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น	/
	 	 	 	 เป็นปีที่	2	 	 	 รางวัลบริการดีเด่น	/	รางวัลนวัตกรรมดีเด่น	/
	 	 	 •	 รางวัลผู้น�าองค์กรดีเด่น		 	 	 รางวัลพัฒนาปรับสถานภาพองค์กรดีเด่น
	 	 	 	 ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่	2	 	 •	 รางวัลผู้น�าองค์กรดีเด่น		พิจารณามอบให้
	 	 	 •	 รางวัลนวัตกรรมดีเด่น		 	 	 ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่สามารถบริหาร
	 	 	 	 ได้รับเป็นครั้งแรก	 	 	 จัดการองค์กรได้ประสบความส�าเร็จ
	 	 	 	 	 	 	 อย่างยั่งยืน	โดยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
	 	 	 	 	 	 	 และสามารถผลักดันองค์กรให้บรรลุถึง
	 	 	 	 	 	 	 วิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 	 	 	 	 	 •	 รางวัลนวัตกรรมดีเด่นพิจารณามอบให้
	 	 	 	 	 	 	 องค์กรที่ผลักดัน	สนับสนุนการเรียนรู้	ฯลฯ
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ลำ�ดับ ผู้มอบร�งวัล
ชื่อร�งวัล / ก�รจัดอันดับ / 

ก�รผ่�นเกณฑ์ฯ หม�ยเหตุ (ข้อมูลอ้�งอิง / หลักเกณฑ์)
รับร�งวัล / 
จัดอันดับเมื่อ

	 13.	 กรมสวัสดิการ	 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ	 3	กันยายน	2553	 •	 เป็นการสมัครเข้าร่วมโครงการรณรงค์	
	 	 และคุ้มครองแรงงาน		 รางวัลระดับเงิน	 	 	 ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�างานให้เป็นศูนย์
	 	 กระทรวงแรงงาน	 •	 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง		 	 	 (Zero	Accident	Campaign)	
	 	 	 	 	 	 	 ของสถาบันความปลอดภัยในการท�างาน
	 	 	 	 	 	 •	 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง	ปตท.	
	 	 	 	 	 	 	 สามารถปฏิบัติได้	8,544,110	ชั่วโมง
	 	 	 	 	 	 	 การท�างาน	(สถิติชั่วโมง-คนท�างาน
	 	 	 	 	 	 	 อย่างปลอดภัยของพนักงาน	ตั้งแต่วันที่	
	 	 	 	 	 	 	 21	เมษายน	2541	-	31	ธันวาคม	2552)

	 14.	 การท่องเที่ยว	 รางวัลกินรีอวอร์ด	 27	กันยายน	2553	 •	 จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรม
	 	 แห่งประเทศไทย	 (Thailand	Tourism	Awards		 	 	 ท่องเที่ยวไทย	ครั้งที่	8	ประจ�าปี	2553
	 	 	 2010)	รางวัลยอดเยี่ยม		 	 •	 แสดงถึงการที่	ปตท.	สามารถบริหารจัดการ
	 	 	 ประเภทแหล่งท่องเที่ยว	 	 	 และให้บริการการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
	 	 	 เชิงนิเวศ	ประจ�าปี	2553	 	 	 เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ
	 	 	 •	 ศูนย์ศึกษาเรียนรู้	 	 	 และต่างประเทศ	รวมทั้งมีรูปแบบ
	 	 	 	 ระบบนิเวศป่าชายเลน	 	 	 การบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	 	 	 	 สิรินาถราชินี	 	 	 และมีความรับผิดชอบต่อสังคม	
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ลำ�ดับ ผู้มอบร�งวัล
ชื่อร�งวัล / ก�รจัดอันดับ / 

ก�รผ่�นเกณฑ์ฯ หม�ยเหตุ (ข้อมูลอ้�งอิง / หลักเกณฑ์)
รับร�งวัล / 
จัดอันดับเมื่อ

	 15.	 คณะกรรมการตัดสิน	 รางวัลสื่อโฆษณาดีเด่น	 20	ตุลาคม	2553	 •	 เป็นการประกวดผลงานด้านการสื่อสาร	
	 	 การประกวด	ADMAN		 ของโครงการ	“1	ล้านกล้า	 	 	 การตลาดในงาน	ADMAN	Award
	 	 Award	&	Symposium		 ถวายพ่อ”	ได้รับ	3	รางวัล	 	 	 &	Symposium	2010
	 	 2010	 ได้แก่	 	 •	 เป็นผลจากการใช้สื่ออย่างครบวงจร	รวมทั้ง
	 	 	 •	 รางวัล	AD	That	Works		 	 	 สื่อออนไลน์	www.milliontreesforking.com
	 	 	 	 (Best	of	the	Best)		 	 	 ท�าให้โครงการ	“1	ล้านกล้า	ถวายพ่อ”
	 	 	 	 ในระดับ	Silver		 	 	 ประสบความส�าเร็จอย่างดียิ่ง		โดยปลูก
	 	 	 •	 รางวัล	Integrated	Marketing		 	 	 จิตส�านึกคนเมืองใหญ่ควบคู่กับการลงมือ
	 	 	 	 Communication	:	IMC		 	 	 ปลูกจริงในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
	 	 	 	 ในระดับ	Silver	
	 	 	 •	 รางวัล	Interactive	&	Digital	
	 	 	 	 Media	Category	ประเภท	
	 	 	 	 Viral	Advertising	Campaign	
	 	 	 	 ในระดับ	Bronze

	 16.	 ADFEST	2010	 รางวัล	ADFEST	2010		 ตุลาคม	2553	 •	 เป็นการประกวดโฆษณานานาชาติ
	 	 	 ระดับ	Silver	ประเภท	 	 	 ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก	หรือ
	 	 	 การถ่ายภาพยอดเยี่ยม		 	 	 Asia-Pacific	Advertising	Festival	2010	
	 	 	 (Cinematography)	 	 	 (ADFEST)	ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย
	 	 	 จากภาพยนตร์โฆษณา	 	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายชาติ
	 	 	 สถานีบริการน�้ามัน	PTT	Life	 	 	 ร่วมพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล
	 	 	 Station	ชุด	Destination	 	 	 ที่ประเทศญี่ปุ่น	
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ลำ�ดับ ผู้มอบร�งวัล
ชื่อร�งวัล / ก�รจัดอันดับ / 

ก�รผ่�นเกณฑ์ฯ หม�ยเหตุ (ข้อมูลอ้�งอิง / หลักเกณฑ์)
รับร�งวัล / 
จัดอันดับเมื่อ

	 17.	 สภาอาคารเขียว	 อาคาร	Energy	Complex	 28	ตุลาคม	2553	 •	 เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
	 	 ของสหรัฐอเมริกา		 ได้รับการรับรองมาตรฐาน	 	 	 เฉียงใต้	โดยมีประเทศที่อยู่นอกประเทศ
	 	 หรือ	USGBC		 อาคารอนุรักษ์พลังงาน	 	 	 สหรัฐอเมริกาเพียง	4	ประเทศที่ได้รับ
	 	 (U.S.	Green	Building		 และสิ่งแวดล้อม	ประเภท		 	 	 ได้แก่	อินเดีย	บราซิล	แคนาดา	และสวีเดน
	 	 Council)		 Core	&	Shell	Version	2.0		 	 	 ซึ่งไทยนับเป็นประเทศที่	5
	 	 	 ในระดับ	Platinum	 	 •	 การได้รับการรับรองในระดับ	Platinum
	 	 	 เป็นระดับสูงสุดตามเกณฑ์		 	 	 เป็นสิ่งที่ยากมาก	เนื่องจากการออกแบบ
	 	 	 LEED	(Leadership	in		 	 	 และการก่อสร้างต้องเน้นความเป็นมิตร
	 	 	 Energy	and	Environmental		 	 	 ต่อสิ่งแวดล้อมในทุกรายละเอียด	ตั้งแต่
	 	 	 Design)	 	 	 การเลือกที่ตั้ง	การควบคุมมลภาวะระหว่าง
	 	 	 	 	 	 	 การก่อสร้าง	การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
	 	 	 	 	 	 	 ประหยัดพลังงาน	ประหยัดน�้า	และสร้าง
	 	 	 	 	 	 	 คุณภาพอากาศที่ดีภายในอาคาร	เพื่อให้
	 	 	 	 	 	 	 มีบรรยากาศการท�างานที่ถูกสุขอนามัย	
	 	 	 	 	 	 	 และความปลอดภัย

	 18.	 ตลาดหลักทรัพย์	 รางวัล	SET	Awards	2010	 19	พฤศจิกายน	 •	 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชู
	 	 แห่งประเทศไทย		 •	 รางวัลรายงานบรรษัทภิบาล	 2553	 	 บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์
	 	 และวารสารการเงิน	 	 ดีเด่น	(Top	Corporate	 	 	 และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
	 	 การธนาคาร	 	 Governance	Report	Awards)	 	 	 ที่มีความยอดเยี่ยมในด้านต่างๆ
	 	 	 	 	 	 •	 รางวัลดังกล่าวพิจารณาคัดเลือก
	 	 	 	 	 	 	 จากบริษัทที่มีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
	 	 	 	 	 	 	 ในเรื่องนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
	 	 	 	 	 	 	 และจรรยาบรรณธุรกิจ
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ลำ�ดับ ผู้มอบร�งวัล
ชื่อร�งวัล / ก�รจัดอันดับ / 

ก�รผ่�นเกณฑ์ฯ หม�ยเหตุ (ข้อมูลอ้�งอิง / หลักเกณฑ์)
รับร�งวัล / 
จัดอันดับเมื่อ

	 19.	 ตลาดหลักทรัพย์	 รางวัลการจัดอันดับในกลุ่ม	 24	พฤศจิกายน	 •	 ปตท.	เป็น	1	ใน	70	บริษัทในกลุ่ม	“ดีเลิศ”	
	 	 แห่งประเทศไทย	 “ดีเลิศ”	โครงการส�ารวจ	 2553	 	 Companies	with	Excellent	CG	Scoring
	 	 และส�านักงาน	 การก�ากับดูแลกิจการ	 	 •	 จากการส�ารวจบริษัทจดทะเบียน
	 	 คณะกรรมการก�ากับ	 บริษัทจดทะเบียน	ปี	2553	 	 	 ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด	รวม	480	ราย
	 	 หลักทรัพย์และตลาด	 	 	 	 	 (ยกเว้นบริษัทที่เข้าจดทะเบียนระหว่างปี
	 	 หลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)		 	 	 	 	 และบริษัทที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ)
	 	 ร่วมกับสมาคมส่งเสริม	 	 	 	 	 ภายใต้หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการ
	 	 สถาบันกรรมการ	 	 	 	 	 ใน	5	หมวด	ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
	 	 บริษัทไทย	(IOD)				 	 	 	 	 ของกลุ่มประเทศ	OECD	ประกอบด้วย
	 	 	 	 	 	 	 1.		 สิทธิผู้ถือหุ้น	
	 	 	 	 	 	 	 2.		 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	
	 	 	 	 	 	 	 3.		 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	
	 	 	 	 	 	 	 4.		 การเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใส	
	 	 	 	 	 	 	 5.		 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 20.	 สมาคมนักวิเคราะห์	 รางวัล	CEO	ยอดเยี่ยม	 30	พฤศจิกายน	 •	 ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาจากความรู้
	 	 หลักทรัพย์	 ประจ�าปี	2553		 2553	 	 ความสามารถของผู้บริหารของบริษัท
	 	 	 •	 นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	 	 	 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
	 	 	 	 	 	 	 ที่มีขนาดใหญ่		และมีความสามารถ
	 	 	 	 	 	 	 ในด้านการวิเคราะห์และการลงทุน
	 	 	 	 	 	 	 อันมีส่วนส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ	
	 	 	 	 	 	 	 ตลาดทุน	และประเทศไทยโดยรวม	
	 	 	 	 	 	 •	 เป็นการมอบรางวัลในงาน	“SAA	Award	
	 	 	 	 	 	 	 for	Listed	Companies	2010
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ลำ�ดับ ผู้มอบร�งวัล
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ก�รผ่�นเกณฑ์ฯ หม�ยเหตุ (ข้อมูลอ้�งอิง / หลักเกณฑ์)
รับร�งวัล / 
จัดอันดับเมื่อ

	 21.	 สถาบันเพิ่มผลผลิต	 รางวัลธุรกิจยานยนต์	 2	ธันวาคม	2553	 •		 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการ
	 	 แห่งชาติ	กระทรวง	 ยอดนิยม	Thailand	 	 	 ที่สามารถครองใจมหาชนได้มากที่สุด
	 	 อุตสาหกรรม	 Automotive	Quality	Award	 	 	 ในแต่ละด้าน	และได้จัดเป็นประจ�าทุกปี	
	 	 	 2010	(TAQA	Awards	2010)			 	 	 ตั้งแต่ปี	2545	จากผลคะแนนการส�ารวจ
	 	 	 ด้านผลิตภัณฑ์ประกอบการ	 	 	 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้รถจริง
	 	 	 ใช้รถยนต์	ได้รับ	2	ประเภท		 	 	 ทั่วประเทศ
	 	 	 ได้แก่	 	 •	 เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
	 	 	 •		สถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิง	 	 	 และตั้งใจของ	ปตท.	ที่จะคิดค้น	พัฒนา
	 	 	 •	 ผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิง	 	 	 ผลิตภัณฑ์และสถานีบริการน�้ามัน	ปตท.
	 	 	 	 	 	 	 เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค	
	 	 	 	 	 	 	 จนท�าให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
	 	 	 	 	 	 	 จากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องตลอดมา

	 22.	 ตลาดหลักทรัพย์	 รางวัลบูทนิทรรศการดีเด่น	 15	ธันวาคม	2553	 •		 เป็นการมอบรางวัลให้กับบริษัทที่ร่วมจัด
	 	 แห่งประเทศไทย	 ด้านกิจกรรมเพื่อนักลงทุน	 	 	 นิทรรศการในงาน	SET	in	the	City
	 	 	 หรือผู้ถือหุ้น	
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ลำ�ดับ ผู้มอบร�งวัล
ชื่อร�งวัล / ก�รจัดอันดับ / 
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รับร�งวัล / 
จัดอันดับเมื่อ

•  ระดับต่�งประเทศ จ�ก 8 สถ�บัน จำ�นวน 12 ร�งวัล

2

	 1.	 นิตยสาร	 •	World	Finance	100	 2553	 •	 จากผลการส�ารวจความคิดเห็นจาก
	 	 World	Finance		 	 Achievement	:	 	 	 ผู้อ่านนิตยสาร	World	Finance	นักธุรกิจ
	 	 	 	 นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	 	 	 นักวิเคราะห์	ผู้น�าองค์กรชั้นน�า
	 	 	 •	 รางวัล	Best	Independent
	 	 	 	 Oil	&	Gas	Company,
	 	 	 	 Asia	2010
	 	 	 •	 รางวัล	Best	Oil	&	Gas
	 	 	 	 Clean	Energy	Company,
	 	 	 	 Asia	2010

	 2.	 นิตยสาร	Forbes	 ได้รับการจัดอันดับที่	196	 เมษายน	2553	 •	 ปตท.	ได้รับการจัดอันดับที่	196
	 	 		 ใน	Forbes	Global	2000	 	 	 ของบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใหญ่
	 	 	 Ranking	2010	 	 	 และมีอิทธิพลที่สุดของโลก	ใน	Forbes	
	 	 	 	 	 	 	 Global	2000	Ranking	2010			

1
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	 3.	 นิตยสาร	Corporate		 •	 รางวัล	Recognition	 15	มิถุนายน	2553	 •	 ปตท.	ได้รับรางวัล	Recognition	Awards
	 	 Governance	Asia		 	 Awards	2010,		 	 	 ต่อเนื่องเป็นปีที่	5	โดยพิจารณาจาก
	 	 ของฮ่องกง	 	 The	Best	of	Asia	 	 	 บริษัทที่มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 	 	 •	 รางวัล	1st	Asian		 	 	 หรือ	CG	ดีเด่น	ในแต่ละประเทศในเอเชีย			
	 	 	 	 Corporate	Director		 	 	 โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
	 	 	 	 Recognition	Awards	2010	:				 	 1.	 บริษัทที่มีประวัติด้าน	CG	ดีเด่น
	 	 	 	 นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	 	 	 	 ปรากฏต่อสาธารณชน
	 	 	 	 	 	 	 2.	 มีการด�าเนินกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริม	
	 	 	 	 	 	 	 	 CG	ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา
	 	 	 	 	 	 	 3.	 มีการปรับปรุงการด�าเนินงาน	CG	
	 	 	 	 	 	 	 	 ให้ดีขึ้นอย่างเด่นชัด
	 	 	 	 	 	 •	 รางวัล	1st	Asian	Corporate	Director	
	 	 	 	 	 	 	 Recognition	Awards	2010	พิจารณา
	 	 	 	 	 	 	 มอบให้กับผู้น�าองค์กรและกรรมการ
	 	 	 	 	 	 	 ของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย	
	 	 	 	 	 	 	 ที่มีความสามารถและผลงานโดดเด่น
	 	 	 	 	 	 	 ในการบริหารองค์กรให้ก้าวหน้า
	 	 	 	 	 	 	 อย่างมีประสิทธิภาพ	ควบคู่ไปกับ
	 	 	 	 	 	 	 การส่งเสริมด้านธรรมาภิบาล

	 4.	 นิตยสาร	Fortune	 •	 ได้รับการจัดอันดับที่	155	 สิงหาคม	2553	 •	 พิจารณาจากรายได้และก�าไรในปี	2552
	 	 Global	500	 	 ของบริษัทขนาดใหญ่	 	 •	 ปตท.	ยังคงเป็นบริษัทเดียวของไทย
	 	 	 	 ที่สุดของโลก			 	 	 ที่ติดอันดับ	1	ใน	500
	 	 	 	 ปี	2009	เป็นอันดับที่	118
	 	 	 	 ปี	2008	เป็นอันดับที่	135
	 	 	 	 ปี	2007	เป็นอันดับที่	207
	 	 	 	 ปี	2006	เป็นอันดับที่	265
	 	 	 	 ปี	2005	เป็นอันดับที่	373
	 	 	 	 ปี	2004	เป็นอันดับที่	456

4
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	 5.	 Platts	 •	 รางวัล	2010	Platts		 2	พฤศจิกายน	2553	 •	 เป็นการจัดอันดับบริษัทชั้นน�าของธุรกิจ
	 	 	 	 Top	250	Global	Energy		 	 	 พลังงาน
	 	 	 	 Company	Rankings		 	 •	 พิจารณาจาก	4	ปัจจัยหลัก	ประกอบด้วย
	 	 	 	 Awards			 	 	 มูลค่าสินทรัพย์	รายได้		ผลก�าไร
	 	 	 •	 ในฐานะบริษัทชั้นน�า	 	 	 และผลตอบแทนการลงทุนของบริษัท
	 	 	 	 ที่ประกอบธุรกิจ	 	 	 ในปีที่ผ่านมา
	 	 	 	 ด้านพลังงาน	
	 	 	 	 หมวดรางวัล	Global	
	 	 	 	 Energy	Companies	in	Asia	
	 	 	 	 เป็นอันดับที่	7	และเป็น
	 	 	 	 อันดับที่	35	ของโลก

	 6.	 ASEAN	Center			 รางวัล	ASEAN	Energy		 22	กรกฎาคม	2553	 •	 เป็นการประกาศผลการประกวดภายหลัง
	 	 for	Energy		 Award	2010	(รองชนะเลิศ	 	 	 การประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน
	 	 	 อันดับ	1)	ประเภทการบริหาร	 	 	 (AMEM	2010)	ณ	เมืองดาลัด
	 	 	 จัดการพลังงานดีเด่น	 	 	 ประเทศเวียดนาม	ตัวแทนผู้เข้าประกวด
	 	 	 ในโรงงานขนาดใหญ่		 	 	 จากประเทศไทยสามารถคว้ารางวัล
	 	 	 •	 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง	 	 	 ได้ถึง	11	รางวัล	เป็นรางวัลระดับชนะเลิศ
	 	 	 	 	 	 	 7	รางวัล	และระดับรองชนะเลิศ	4	รางวัล		
	 	 	 	 	 	 •	 ปีนี้	ประเทศไทยถือว่าได้รับรางวัลมากที่สุด
	 	 	 	 	 	 	 ในกลุ่มประเทศอาเซียน	จากที่กระทรวง
	 	 	 	 	 	 	 พลังงานได้คัดเลือกส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น	
	 	 	 	 	 	 	 16	โครงการ	
	 	 	 	 	 	 •	 นับเป็นการประกาศถึงความส�าเร็จ
	 	 	 	 	 	 	 ของประเทศไทยในการดูแลรักษา
	 	 	 	 	 	 	 สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจการพลังงาน	
	 	 	 	 	 	 	 ทั้งจากกระบวนการผลิตและการใช้	
	 	 	 	 	 	 	 พร้อมทั้งส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน
	 	 	 	 	 	 	 และสนับสนุนกลไกการพัฒนาที่สะอาด	
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	 7.	 Investor	Relations		 รางวัล	Best	Investor	 14	ธันวาคม	2553	 •	 โดยการส�ารวจความเห็นจากนักวิเคราะห์
	 	 Magazine		 Relations	by		 	 	 นักลงทุนสถาบันของแต่ละประเทศ
	 	 	 a	Thai	Company	2010		 	 	 ในเอเชียแปซิฟิก

	 8.	 นิตยสาร	The	Asset	 รางวัล	The	Asset’s		 2553	(รับรางวัล	 •	 จากผลการส�ารวจโดยการสอบถาม
	 	 	 Platinum	Award	for		 1	มีนาคม	2554)	 	 ความคิดเห็นจากนักลงทุน	นักวิเคราะห์
	 	 	 All-Round	Excellence	 	 	 และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรม
		 	 	 “Platinum	Corporate		 	 	 จากสถาบันชั้นน�าทั่วโลกที่ลงทุน
	 	 	 Awards”	ได้รับติดต่อกัน	 	 	 ในตลาดทุนเอเชีย	รวมทั้งการประเมิน
	 	 	 เป็นปีที่	2	 	 	 ตนเองของแต่ละบริษัท
	 	 	 	 	 	 •		พิจารณาจาก	5	ด้าน	คือ	สถานะ
	 	 	 	 	 	 	 ทางการเงิน	3	ปี,	CG,	CSR,	
	 	 	 	 	 	 	 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
	 	 	 	 	 	 	 และนักลงทุนสัมพันธ์
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